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1 Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα

Καλωσήρθατε στην οικογένεια προϊόντων CopyCentre/WorkCentre της Xerox.
Αυτός ο οδηγός χρήσης παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές και 
διαδικασίες για τη χρήση όλων των λειτουργιών του µηχανήµατος.

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια ή µετά την εγκατάσταση του προϊόντος, 
επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Xerox για ηλεκτρονικές λύσεις και υποστήριξη.
http://www.xerox.com/
Εάν επιθυµείτε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε µε τους ειδικούς µας στο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών Xerox. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, συνήθως 
παρέχεται και ο αριθµός τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου. Για την ευκολία και 
την εξυπηρέτησή σας στο µέλλον, παρακαλώ σηµειώστε τον αριθµό του τηλεφώνου 
στο κενό διάστηµα που ακολουθεί.
Αριθµός τηλεφώνου του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών ή του τοπικού αντιπροσώπου:
#
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox ΗΠΑ: 1-800-821-2797
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox Καναδά: 1-800-93-XEROX (1-800-939-3769)

Όταν τηλεφωνείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να γνωρίζετε τον 
σειριακό αριθµό, ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του µηχανήµατος πίσω 
από το κάλυµµα Α, όπως φαίνεται στο διάγραµµα.

Για δική σας ευκολία, σηµειώστε τον σειριακό αριθµό στο κενό διάστηµα που ακολουθεί.
Σειριακός αριθµός:

∆ιατηρείτε ένα αρχείο µε όλα τα µηνύµατα σφάλµατος. Αυτά τα στοιχεία µας βοηθούν 
να λύνουµε τα προβλήµατα γρηγορότερα.
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Ορισµοί

Αυτό το τµήµα περιγράφει τους ορισµούς που χρησιµοποιούνται µέσα σ' αυτόν τον 
οδηγό χρήσης. Σ' αυτόν τον οδηγό, θα δείτε ότι κάποιοι όροι χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικά:

• Το χαρτί είναι συνώνυµο µε τα µέσα εκτύπωσης.

• Το έγγραφο είναι συνώνυµο µε το πρωτότυπο.

• Το CopyCentre/WorkCentre 118 της Xerox είναι συνώνυµο µε το µηχάνηµα.

Βασικός χειριστής
Ο όρος Χειριστής περιγράφει το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του 
υλικού των υπολογιστών.

Προσανατολισµός
Ο προσανατολισµός χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη διεύθυνση των ειδώλων στη 
σελίδα. Όταν το είδωλο είναι κάθετο, η τροφοδοσία του χαρτιού (ή άλλου µέσου) µπορεί 
να γίνεται µε τη µεγάλη πλευρά ή τη µικρή πλευρά.

Τροφοδοσία µεγάλης πλευράς (LEF) 
Όταν τοποθετείτε τα έγγραφα µε την µεγάλη πλευρά στον τροφοδότη εγγράφων, 
τοποθετήστε τα µε τη µία από τις µεγάλες πλευρές στραµµένη προς τον τροφοδότη 
εγγράφων. Οι µικρές πλευρές εµφανίζονται στο επάνω και κάτω µέρος του χαρτιού, 
στραµµένες προς το µπροστινό και το πίσω µέρος του τροφοδότη εγγράφων. Όταν 
τοποθετείτε χαρτί µε την µεγάλη πλευρά στο δίσκο χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί µε 
µία από τις µεγάλες πλευρές στην αριστερή πλευρά και µία από τις µικρές πλευρές 
προς το µπροστινό µέρος του δίσκου.

Τροφοδοσία µικρής πλευράς (SEF) 
Όταν τοποθετείτε τα έγγραφα µε την µικρή πλευρά στον τροφοδότη εγγράφων, 
τοποθετήστε τα µε τη µία από τις µικρές πλευρές στραµµένη προς τον τροφοδότη 
εγγράφων. Οι µεγάλες πλευρές εµφανίζονται στο επάνω και κάτω µέρος του χαρτιού, 
στραµµένες προς το µπροστινό και το πίσω µέρος του τροφοδότη εγγράφων. Όταν 
τοποθετείτε χαρτί µε την µικρή πλευρά στο δίσκο χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί µε µία 
από τις µικρές πλευρές προς την αριστερή πλευρά και µία από τις µεγάλες πλευρές 
προς το µπροστινό µέρος του δίσκου. 

Προσανατολισµός LEF Προσανατολισµός SEF 

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας χαρτιού

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας χαρτιού
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Κείµενο σε [Τετράγωνες αγκύλες]
∆ηλώνουν ότι αυτά είναι ονόµατα οθονών, καρτελών, πλήκτρων, λειτουργιών και 
κατηγοριών επιλογής στην οθόνη. Επίσης χρησιµοποιούνται όταν αναφέρονται σε 
ονόµατα αρχείων και φακέλων σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Για παράδειγµα:

• Επιλέξτε [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

• Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κείµενο σε <Αγκύλες>
∆ηλώνουν ότι αυτά είναι ονόµατα φυσικών πλήκτρων, αριθµητικών πλήκτρων ή 
πλήκτρων συµβόλων, φωτεινών ενδείξεων στον πίνακα ελέγχου ή συµβόλων στην 
ετικέτα τροφοδοσίας.
Για παράδειγµα:

• Πατήστε το πλήκτρο <Κατάσταση εργασίας> για να προβάλλετε την οθόνη 
Κατάσταση εργασίας.

• Πατήστε το πλήκτρο <C> στον πίνακα ελέγχου για να σταµατήσετε την εργασία που 
εκκρεµεί.

Πλάγια γραφή
Η πλάγια γραφή υποδεικνύει παραποµπές σε άλλες ενότητες και κεφάλαια.
Για παράδειγµα:

• Για πληροφορίες σχετικά µε τον καθαρισµό της επιφάνειας σάρωσης, 
συµβουλευτείτε την  ενότητα Συντήρηση στη σελίδα 189.

• Τροφοδοσία χαρτιού – σελίδα 61.

Προειδοποιήσεις
Οι προειδοποιήσεις είναι αναφορές που σας ενηµερώνουν ότι υπάρχει η πιθανότητα 
τραυµατισµού. 
Για παράδειγµα:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί µε ένα ασφαλές κύκλωµα 
γείωσης.

Προσοχή
Τα µηνύµατα προσοχής είναι αναφορές που υποδηλώνουν την πιθανότητα µηχανικής 
βλάβης ως αποτέλεσµα µιας ενέργειας. 
Για παράδειγµα:

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ρυθµίσεων ή διαδικασιών που γίνονται 
µε διαφορετικό τρόπο από εκείνον που καθορίζεται στον παρόντα οδηγό, 
µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. 
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Σηµειώσεις
Οι σηµειώσεις είναι δηλώσεις που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες. 
Για παράδειγµα:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο τροφοδότης εγγράφων δεν έχει τοποθετηθεί στο µηχάνηµα, η 
λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη.

Σχετικές πηγές πληροφοριών

Οι ακόλουθες επιπρόσθετες πηγές πληροφοριών είναι διαθέσιµες για το µηχάνηµα.

• Συνοπτικός οδηγός αναφοράς του CopyCentre/WorkCentre 118 της Xerox

• Οδηγός διαχείρισης συστήµατος του CopyCentre/WorkCentre 118 της Xerox

• Σύστηµα ηλεκτρονικής βοήθειας (Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή και εφαρµογές 
CentreWare)

• Τεκµηρίωση εφαρµογών CentreWare (HTML)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οθόνες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό ισχύουν για πλήρως 
διαµορφωµένο µηχάνηµα, και έτσι ενδέχεται να µην αντιπροσωπεύουν επακριβώς τη 
σύνθεση µηχανήµατος που χρησιµοποιείτε.

Οδηγίες ασφαλείας

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το 
προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε τον εξοπλισµό µε ασφάλεια.
Το προϊόν σας και τα αναλώσιµα Xerox/Fuji Xerox έχουν σχεδιαστεί και δοκιµαστεί 
σύµφωνα µε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτές περιλαµβάνουν έγκριση 
ασφαλούς λειτουργίας και συµµόρφωση µε τα καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
Παρακαλούµε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά πριν θέσετε το προϊόν 
σε λειτουργία και να ανατρέχετε σε αυτές όποτε χρειάζεται ώστε να διασφαλίσετε τη 
διαρκή ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατός σας.
Οι δοκιµές ασφαλείας και περιβάλλοντος και η απόδοση αυτού του προϊόντος έχουν 
διακριβωθεί για χρήση αναλωσίµων Xerox µόνο. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση, 
συµπεριλαµβανοµένης και της προσθήκης νέων λειτουργιών ή της σύνδεσης 
εξωτερικών συσκευών, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εγκυρότητα αυτής 
της πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε 
µε τον εξουσιοδοτηµένο παροχέα υπηρεσιών.
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Σηµάνσεις προειδοποίησης 
Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες προειδοποίησης που σηµειώνονται ή παρέχονται 
µε το προϊόν.

Ηλεκτρική παροχή ρεύµατος
Αυτό το προϊόν πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο της ηλεκτρικής παροχής ρεύµατος 
που υποδεικνύεται στην ετικέτα µε τα στοιχεία του προϊόντος. Εάν δεν είσαστε 
σίγουρος ότι η παροχή ρεύµατος που έχετε πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, 
παρακαλώ συµβουλευτείτε την τοπική εταιρεία ηλεκτρισµού.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Το προϊόν αυτό θα πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε 
προστατευτικό κύκλωµα γείωσης.

Το προϊόν παρέχεται µε ένα ρευµατολήπτη ο οποίος διαθέτει προστατευτικό 
ακροδέκτη γείωσης. Ο ρευµατολήπτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε 
γειωµένη πρίζα. Αυτό αποτελεί µέτρο ασφάλειας. Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, εάν 
δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το ρευµατολήπτη στην υποδοχή, καλέστε τον 
ηλεκτρολόγο σας να την αλλάξει. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ρευµατολήπτη που διαθέτει 
πόλο γείωσης για να συνδέσετε το προϊόν σε πρίζα χωρίς τερµατική διάταξη γείωσης. 

Προσβάσιµες περιοχές χειριστή
Αυτός ο εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την πρόσβαση σε ασφαλείς 
περιοχές µόνο. Η πρόσβαση του χειριστή σε επικίνδυνες περιοχές περιορίζεται µε 
καλύµµατα ή διατάξεις ασφαλείας, τα οποία χρειάζονται ένα εργαλείο για να 
αφαιρεθούν. Ποτέ µην αφαιρείτε αυτά τα καλύµµατα ή τις διατάξεις ασφαλείας.

Συντήρηση
Όλες οι διαδικασίες συντήρησης του προϊόντος περιγράφονται στα συνοδευτικά 
έγγραφα που παρέχονται στον πελάτη µαζί µε το προϊόν. Μην πραγµατοποιείτε καµία 
διαδικασία συντήρησης σ' αυτό το προϊόν, η οποία δεν περιγράφεται στα συνοδευτικά 
έγγραφα.

Καθαρισµός του προϊόντος σας
Πριν καθαρίσετε αυτό το προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα. Χρησιµοποιείτε 
πάντοτε καθαριστικά προϊόντα κατάλληλα γι' αυτό το προϊόν. Η χρήση άλλων τέτοιων 
προϊόντων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα χαµηλής απόδοσης και να 
δηµιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά µε αεροζόλ, 
κάτω από ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να γίνουν εκρηκτικά ή εύφλεκτα.

Προειδοποίηση Αυτή η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ υπενθυµίζει στους χρήστες τις 
περιοχές του προϊόντος όπου υπάρχει πιθανότητα 
προσωπικού τραυµατισµού.

Προειδοποίηση Αυτή η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ υπενθυµίζει στους χρήστες τις 
περιοχές του προϊόντος όπου υπάρχουν θερµές επιφάνειες, 
µε τις οποίες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ - Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας 
Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται µε αυτόν τον 
εξοπλισµό.
Συνδέστε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας µε µία εύκολα προσβάσιµη γειωµένη 
πρίζα. Μη χρησιµοποιείτε επέκταση καλωδίου. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε 
εάν κάποια πρίζα είναι γειωµένη, συµβουλευτείτε έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
Αυτός ο εξοπλισµός προορίζεται για χρήση σε κύκλωµα διακλάδωσης, το οποίο έχει 
µεγαλύτερη χωρητικότητα από τις ενδείξεις ισχύος ρεύµατος και τάσης αυτού του 
µηχανήµατος. Για τις ενδείξεις ισχύος ρεύµατος και τάσης αυτού του εξοπλισµού, 
δείτε την ετικέτα µε τα στοιχεία του προϊόντος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του. 
Εάν το µηχάνηµα πρέπει να µετακινηθεί σε διαφορετική τοποθεσία, επικοινωνήστε 
µε τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox ή τον τοπικό εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό σας ή τον οργανισµό τεχνικής υποστήριξης.
Ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισµού του αγωγού γείωσης ενδέχεται να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισµό σε σηµείο όπου κάποιος µπορεί να πατήσει 
ή να σκοντάψει πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. 
Μην παρακάµπτετε ή απενεργοποιείτε ηλεκτρικές ή µηχανικές ασφάλειες.
Μην φράσσετε τις οπές εξαερισµού.
Μην τοποθετείτε ποτέ οποιοδήποτε αντικείµενο σε υποδοχές ή οπές του 
εξοπλισµού.
Εάν συµβεί κάτι από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε αµέσως το µηχάνηµα και 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Καλέστε τον τοπικό 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης για να διορθώσει το 
πρόβληµα. 
– Ο εξοπλισµός εκπέµπει ασυνήθιστους ήχους ή οσµές.
– Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρµένο ή ξεφτισµένο. 
– Κάποιος ασφαλειοδιακόπτης του ηλεκτρολογικού πίνακα, κάποια ασφάλεια ή 

άλλη συσκευή ασφαλείας έχει βραχυκυκλώσει.
– Κάποιο υγρό έχει χυθεί µέσα στον εξοπλισµό.
– Ο εξοπλισµός εκτέθηκε σε νερό. 
– Οποιοδήποτε εξάρτηµα του εξοπλισµού υπέστη βλάβη. 

Συσκευή αποσύνδεσης
Η συσκευή αποσύνδεσης του εξοπλισµού είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο 
είναι προσαρτηµένο µε βύσµα στη µία πλευρά του µηχανήµατος. Για να σταµατήσετε 
οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στον εξοπλισµό, αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα.
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Πληροφορίες ασφάλειας λέιζερ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ρυθµίσεων ή διαδικασιών που γίνονται 
µε διαφορετικό τρόπο από εκείνον που καθορίζεται στον παρόντα οδηγό, 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
Ως προς το λέιζερ συγκεκριµένα, ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα πρότυπα 
απόδοσης προϊόντων λέιζερ που έχουν καθορισθεί από εθνικούς και διεθνείς 
οργανισµούς και αποτελεί προϊόν λέιζερ κατηγορίας Α. ∆εν εκπέµπει βλαβερή 
ακτινοβολία δεδοµένου ότι η ακτίνα είναι πλήρως έγκλειστη σε όλα τα στάδια της 
λειτουργίας και συντήρησής του από τον πελάτη.

Πληροφορίες ασφάλειας λειτουργίας 
Για να διασφαλίσετε τη διαρκή ασφαλή λειτουργία του εξοπλισµού σας Xerox/Fuji 
Xerox, ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 

Κάνετε τα εξής:
• Συνδέετε πάντα τον εξοπλισµό σε µία σωστά γειωµένη πρίζα. Εάν έχετε αµφιβολίες 

για τη γείωση, ζητήστε από έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο να την ελέγξει.
Ο εξοπλισµός πρέπει να συνδεθεί µε ένα προστατευτικό κύκλωµα γείωσης. 
Το προϊόν παρέχεται µε ένα ρευµατολήπτη, ο οποίος διαθέτει προστατευτικό 
ακροδέκτη γείωσης. Ο ρευµατολήπτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε 
γειωµένη πρίζα. Αυτό αποτελεί µέτρο ασφάλειας. Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, 
εάν δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το ρευµατολήπτη στην υποδοχή, καλέστε τον 
ηλεκτρολόγο σας να την αλλάξει. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε έναν ρευµατολήπτη ο 
οποίος δεν διαθέτει τερµατική διάταξη γείωσης για να συνδέσετε το προϊόν σε πρίζα.

• Ακολουθείτε πάντα όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται ή 
παρέχονται µαζί µε τον εξοπλισµό.

• Μεταφέρετε ή µετακινείτε τον εξοπλισµό πάντα µε προσοχή. Για να µετακινήσετε το 
προϊόν σε κάποια τοποθεσία έξω από το κτίριό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε µε 
το τοπικό τµήµα εξυπηρέτησης Xerox/Fuji Xerox, ή την τοπική εταιρεία 
υποστήριξης.

• Τοποθετείτε πάντα τον εξοπλισµό σε µέρος που έχει επαρκή εξαερισµό και 
διαθέσιµο χώρο για τη συντήρηση. ∆είτε τις οδηγίες εγκατάστασης για τις ελάχιστες 
διαστάσεις.

• Χρησιµοποιείτε πάντα υλικά και αναλώσιµα ειδικά σχεδιασµένα για τον εξοπλισµό 
σας Xerox/Fuji Xerox. Η χρήση ακατάλληλων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει 
µειωµένη απόδοση.

• Αποσυνδέετε πάντα τον εξοπλισµό από την πρίζα πριν καθαρίσετε.
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Μην κάνετε τα εξής:
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε έναν ρευµατολήπτη ο οποίος δεν διαθέτει τερµατική 

διάταξη γείωσης για να συνδέσετε το προϊόν σε πρίζα. 

• Μην πραγµατοποιείτε ποτέ καµία διαδικασία συντήρησης σ' αυτό το προϊόν, η οποία 
δεν περιγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

• Αυτός ο εξοπλισµός δεν πρέπει να τοποθετείται σε ενσωµατωµένη µονάδα εκτός 
εάν παρέχεται επαρκής εξαερισµός. Παρακαλώ, για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε τον τοπικό εξουσιοδοτηµένο σας αντιπρόσωπο.

• Ποτέ µην αφαιρείτε καλύµµατα ή διατάξεις ασφαλείας εάν αυτά είναι βιδωµένα. 
Μέσα σ΄ αυτά τα καλύµµατα δεν υπάρχουν περιοχές που µπορούν να συντηρηθούν 
από τον χειριστή.

• Ποτέ µην τοποθετείτε τον εξοπλισµό κοντά σε σώµατα θέρµανσης ή οποιαδήποτε 
άλλη πηγή θερµότητας.

• Ποτέ µην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείµενο στις οπές εξαερισµού.

• Ποτέ µην παρακάµπτετε ή αφαιρείτε κάποια από τις ηλεκτρικές ή µηχανικές 
συσκευές ασφάλειας.

• Ποτέ µην χειρίζεστε τον εξοπλισµό εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστους ήχους ή οσµές. 
Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε αµέσως µε τον τοπικό 
αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης Xerox/Fuji Xerox ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληροφορίες συντήρησης 
Μην επιχειρείτε καµία διαδικασία συντήρησης η οποία δεν περιγράφεται στα 
συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται µαζί µε το µηχάνηµά σας.

• Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά ψεκασµού. Η χρήση µη εγκεκριµένων καθαριστικών 
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα χαµηλής απόδοσης του εξοπλισµού και να 
δηµιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

• Χρησιµοποιείτε τα αναλώσιµα και τα καθαριστικά µέσα µόνο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του παρόντος οδηγού χρήστη. ∆ιατηρείτε όλα τα καθαριστικά µέσα µακριά 
από παιδιά. 

• Μην αφαιρείτε καλύµµατα ή διατάξεις ασφαλείας εάν αυτά είναι βιδωµένα. 
∆εν υπάρχουν τµήµατα πίσω από αυτά τα καλύµµατα τα οποία µπορείτε να 
συντηρήσετε.

• Μην επιχειρείτε καµία διαδικασία συντήρησης, εκτός εάν έχετε εκπαιδευτεί σ' αυτό 
από έναν τοπικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή εάν η διαδικασία αυτή 
περιγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα.
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Πληροφορίες ασφάλειας όζοντος 
Το προϊόν, κατά την κανονική λειτουργία, θα απελευθερώσει όζον. Το όζον που 
απελευθερώνεται είναι πιο βαρύ από τον αέρα και εξαρτάται από τον όγκο των 
αντιγράφων. Η τήρηση των σωστών περιβαλλοντικών παραµέτρων, όπως αυτές 
ορίζονται στη διαδικασία εγκατάστασης της Xerox, θα διασφαλίσει ότι τα επίπεδα 
συγκέντρωσης κυµαίνονται µέσα σε ασφαλή όρια.
Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το όζον, παρακαλούµε ζητήστε την 
έκδοση Ozone, καλώντας στο 1-800-828-6571 για τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον 
Καναδά. Για τις άλλες χώρες παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών 
σας.

Για αναλώσιµα
Αποθηκεύστε όλα τα αναλώσιµα σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίδονται στη 
συσκευασία. 

∆ιατηρείτε όλα τα αναλώσιµα µακριά από παιδιά. 
Ποτέ µην πετάτε το γραφίτη, τις κασέτες του γραφίτη ή τις συσκευασίες του σε 
αναµµένη φλόγα.

Εκποµπές ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Ηνωµένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρώπη, Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισµός αυτός έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε εντός των ορίων 
ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Α, σύµφωνα µε το Άρθρο 15 των Κανονισµών της 
FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία κατά 
βλαβερών παρεµβολών στις περιπτώσεις που ο εξοπλισµός λειτουργεί σε 
επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Ο εξοπλισµός αυτός δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και 
ενδέχεται να εκπέµπει ενέργεια µε ραδιοφωνικές συχνότητες και εάν δεν εγκατασταθεί 
και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει 
επιζήµιες παρεµβολές στις ραδιο-τηλεπικοινωνίες. Η χρήση του εξοπλισµού αυτού σε 
οικιστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές. Στην περίπτωση 
αυτή ο χρήστης θα πρέπει µε δικά του έξοδα να αποκαταστήσει τις παρεµβολές αυτές.

Αλλαγές και τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισµού, για τις οποίες δεν έχει δοθεί ρητή 
έγκριση από τη Xerox/Fuji Xerox, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την αφαίρεση του 
δικαιώµατος χρήσης του εξοπλισµού από το χρήστη.
Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο θωρακισµένα καλώδια µε αυτόν τον εξοπλισµό για να 
συµβαδίζετε µε τους Κανονισµούς FCC των Ηνωµένων Πολιτειών και το Νόµο 
Ραδιοεπικοινωνιών του 1992 για την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, όπως αυτοί ισχύουν.
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Πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντος
Αυτό το προϊόν είναι εγκεκριµένο από τον ακόλουθο Οργανισµό σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα πρότυπα ασφαλείας. 

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας 
ISO9001.

Ρυθµιστικά στοιχεία

Ένδειξη CE 
Η ένδειξη CE που υπάρχει σε αυτό το προϊόν συµβολίζει τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης 
της Xerox Limited µε τις ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν 
και εκδόθηκαν στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες:
1 Ιανουαρίου 1995: Οδηγία συµβουλίου 72/23/EEC κατόπιν τροποποίησης από την 
Οδηγία συµβουλίου 93/68/EEC, περί συµµόρφωσης µε τους νόµους των κρατών-
µελών σχετικά µε εξοπλισµό χαµηλής τάσης.
1 Ιανουαρίου 1996: Οδηγία συµβουλίου 89/336/EEC, περί συµµόρφωσης µε τη 
νοµοθεσία των κρατών-µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.
9 Μαρτίου 1999: Οδηγία συµβουλίου 99/5/EC, περί τερµατικού εξοπλισµού ραδιο-
τηλεπικοινωνιών και της αµοιβαίας αναγνώρισης της µεταξύ τους συµβατότητας.
Την πλήρη δήλωση συµµόρφωσης, που καθορίζει τις σχετικές οδηγίες και τα 
αναφερόµενα πρότυπα µπορείτε να προµηθευτείτε από τον τοπικό εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Σε περίπτωση που το µηχάνηµα πρέπει να εγκατασταθεί 
κοντά σε βιοµηχανικό, επιστηµονικό και ιατρικό εξοπλισµό (ISM), η εξωτερική 
ακτινοβολία του εξοπλισµού ISM ενδέχεται να πρέπει να µειωθεί ή να ληφθούν 
ειδικά µέτρα περιορισµού της.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Αυτό το προϊόν είναι Κατηγορίας Α. Σε οικιακά περιβάλλοντα 
το προϊόν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές σε ραδιοφωνικές 
συχνότητες. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ενδεχοµένως η λήψη των 
κατάλληλων µέτρων. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε την Οδηγία 
συµβουλίου 89/336/EEC, είναι απαραίτητη η χρήση θωρακισµένων καλωδίων. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Γι' αυτόν τον εξοπλισµό χρησιµοποιείτε τηλεφωνική γραµµή 
µε καλώδιο AWG26 ή πιο παχύ από αυτό.

Οργανισµός Πρότυπα

Underwriters Laboratories Inc. UL60950-1 1ο (2003) (ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ)

NEMKO IEC60950-1 Έκδοση 1 (2001)
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Για λειτουργία ΦΑΞ 

ΗΠΑ

Απαιτήσεις αποστολής κεφαλίδων φαξ:
Η Πράξη προστασίας καταναλωτών τηλεφωνίας του 1991 καθιστά παράνοµη τη χρήση 
υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, συµπεριλαµβανοµένων και των 
συσκευών φαξ, µε σκοπό την αποστολή µηνυµάτων, εκτός κι αν το µήνυµα περιέχει σε 
ένα πλαίσιο στο επάνω ή κάτω µέρος κάθε σελίδας που αποστέλλεται ή στην πρώτη 
σελίδα που αποστέλλεται την ηµεροµηνία και την ώρα αποστολής καθώς και ένα όνοµα 
της εταιρείας ή του προσώπου που στέλνει το µήνυµα και τον τηλεφωνικό αριθµό από 
τον οποίο γίνεται η αποστολή. Ο αριθµός τηλεφώνου που παρέχεται δεν µπορεί να 
είναι άνευ χρέωσης ή η χρέωσή του να υπερβαίνει τις τοπικές ή υπεραστικές κλήσεις. 
Για να προγραµµατίσετε τις πληροφορίες αυτές στη συσκευή του φαξ σας, ανατρέξτε 
στα συνοδευτικά έγγραφα και ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται εκεί. 

Πληροφορίες για το συζεύκτη δεδοµένων:
Ο εξοπλισµός αυτός συµµορφώνεται µε το Άρθρο 68 των κανονισµών της FCC και των 
διατάξεων που υιοθετήθηκαν από το ∆ιοικητικό συµβούλιο για Τερµατικές συνδέσεις 
(ACTA). Στην πίσω πλευρά του εξοπλισµού αυτού βρίσκεται µια ετικέτα, η οποία, 
µεταξύ άλλων, περιέχει τον κωδικό προϊόντος υπό τη µορφή US:AAAEQ##TXXXX. 
Εάν σας ζητηθεί, αναφέρετε τον αριθµό αυτό στην εταιρεία τηλεφωνίας.
Η πρίζα που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του εξοπλισµού στις καλωδιώσεις και το 
τηλεφωνικό δίκτυο του κτιρίου πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς του 
Άρθρου 68 της FCC και τις διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί από την ACTA. Το προϊόν 
αυτό συνοδεύεται από ένα συµβατό µε τους κανονισµούς της FCC τηλεφωνικό 
καλώδιο και µία πρίζα. Είναι σχεδιασµένο για σύνδεση σε συµβατή πρίζα η οποία 
συµµορφώνεται επίσης µε τους παραπάνω κανονισµούς. Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε 
στις οδηγίες εγκατάστασης. 
Μπορείτε να συνδέσετε µε ασφάλεια το µηχάνηµα σε συµβατές πρίζες του τύπου: 
USOC RJ-11C χρησιµοποιώντας ένα συµβατό τηλεφωνικό καλώδιο (µε τις πρίζες) το 
οποίο παρέχεται µε το κιτ εγκατάστασης. Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες 
εγκατάστασης. 
Ο αριθµός REN χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του αριθµού συσκευών που µπορεί 
να είναι συνδεδεµένες σε µία τηλεφωνική γραµµή. Υπερβολικά µεγάλοι αριθµοί REN 
σε µία τηλεφωνική γραµµή µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα να µην ηχούν οι συσκευές 
κατά τη διάρκεια µίας εισερχόµενης κλήσης. Στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες τις 
περιοχές, το άθροισµα των αριθµών REN δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πέντε (5,0). 
Προκειµένου να είστε σίγουροι για τον αριθµό συσκευών που µπορεί να είναι 
συνδεδεµένες σε µία τηλεφωνική γραµµή, σύµφωνα µε το συνολικό REN, 
επικοινωνήστε µε την εταιρεία τηλεφωνίας. Για προϊόντα που εγκρίθηκαν µετά τις 23 
Ιουλίου 2001, οι αριθµοί REN αποτελούν µέρος του κωδικού του προϊόντος, ο οποίος 
έχει τη µορφή US:AAAEQ##TXXXX. Τα ψηφία στη θέση των οποίων βρίσκονται τα 
σύµβολα δίεσης ## είναι ο αριθµός REN χωρίς κόµµα (π.χ., 03 είναι REN 0,3). Για 
παλαιότερα προϊόντα, ο αριθµός REN αναφέρεται ξεχωριστά επάνω στην ετικέτα.
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Αν αυτός ο εξοπλισµός της Xerox προκαλέσει βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, η εταιρεία 
τηλεφωνίας θα σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων σχετικά µε µια προσωρινή διακοπή 
που ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη. Ωστόσο, εάν η εκ των προτέρων ειδοποίηση δεν 
είναι εύκολη, η εταιρεία τηλεφωνίας θα ειδοποιήσει τον πελάτη όσο το δυνατόν 
συντοµότερα. Επίσης, θα ενηµερωθείτε για το δικαίωµά σας να προβείτε σε αγωγή 
κατά της FCC, στην περίπτωση που το θεωρήσετε απαραίτητο. 
Η εταιρεία τηλεφωνίας έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει αλλαγές στις 
εγκαταστάσεις της, τον εξοπλισµό, τις λειτουργίες ή τις διαδικασίες της, οι οποίες 
ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισµού. Εάν συµβεί αυτό, η εταιρεία 
τηλεφωνίας θα σας ενηµερώσει εκ των προτέρων, προκειµένου να λάβετε τα 
απαραίτητα µέτρα για να αποφύγετε τη διακοπή της σύνδεσής σας. 
Εάν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε αυτόν τον εξοπλισµό της Xerox, για πληροφορίες 
σχετικά µε τις επισκευές ή εγγυήσεις, επικοινωνήστε µε το αντίστοιχο κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης. Πληροφορίες για τα διάφορα κέντρα θα βρείτε είτε στο µηχάνηµα είτε 
στον οδηγό χρήσης. Εάν ο εξοπλισµός προκαλεί βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, η 
εταιρεία τηλεφωνίας µπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε τον εξοπλισµό µέχρι να 
επιλυθεί το πρόβληµα.
Οι επισκευές του µηχανήµατος θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από αντιπρόσωπο της 
Xerox, ή εξουσιοδοτηµένο από τη Xerox παροχέα υπηρεσιών. Αυτό ισχύει δια παντός, 
κατά τη διάρκεια ή µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Εάν πραγµατοποιηθεί 
επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης 
ακυρώνεται αυτόµατα. Ο εξοπλισµός αυτός δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε γραµµές 
κοινής χρήσης. Η σύνδεση σε υπηρεσία κοινόχρηστης γραµµής υπόκειται σε κρατικούς 
δασµούς. Επικοινωνήστε µε την κρατική επιτροπή κοινωφελών υπηρεσιών, την 
επιτροπή δηµόσιων υπηρεσιών ή άλλο σχετικό φορέα για πληροφορίες.
Εάν το γραφείο σας έχει ειδικά θωρακισµένο εξοπλισµό συναγερµού συνδεδεµένο 
στην τηλεφωνική γραµµή, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός της Xerox δεν απενεργοποιεί 
τον εξοπλισµό συναγερµού. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τις συνθήκες που πιθανόν 
να απενεργοποιήσουν τον εξοπλισµό συναγερµού, επικοινωνήστε µε την εταιρεία 
τηλεφωνίας σας ή εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
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ΚΑΝΑ∆ΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα της Industry Canada στο µηχάνηµα αποτελεί ένδειξη 
πιστοποιηµένου εξοπλισµού. Η πιστοποίηση αυτή σηµαίνει ότι ο εξοπλισµός πληροί 
συγκεκριµένες προδιαγραφές δικτύων τηλεπικοινωνίας, σχετικές µε προστασία, καλή 
λειτουργία και ασφάλεια, όπως αυτές ορίζονται στο έγγραφο (-α) τεχνικών 
προδιαγραφών τερµατικού εξοπλισµού. Το Τµήµα δεν εγγυάται ότι ο εξοπλισµός θα 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη.

Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού αυτού, οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι 
επιτρέπεται η σύνδεσή του στο δίκτυο της τοπικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας. 
Επίσης, η µέθοδος που θα εφαρµοστεί για τη σύνδεση του εξοπλισµού θα πρέπει να 
είναι αποδεκτή. Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συµµόρφωση µε τις παραπάνω 
οδηγίες ενδεχοµένως να µην µπορέσει να αποτρέψει τη µειωµένη απόδοση των 
τηλεφωνικών συνδέσεων σε ορισµένες περιπτώσεις.
Επισκευές στον πιστοποιηµένο εξοπλισµό πρέπει να συντονίζονται από έναν 
αντιπρόσωπο που ορίζει ο προµηθευτής. Η τηλεφωνική εταιρεία µπορεί να ζητήσει 
από το χρήστη να αποσυνδέσει τον εξοπλισµό από το δίκτυό της εάν σηµειωθούν 
δυσλειτουργίες του, ή πραγµατοποιηθούν σε αυτόν οποιεσδήποτε επισκευές ή 
µετατροπές από το χρήστη.
Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν για την δική τους ασφάλεια ότι η γείωση της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, οι τηλεφωνικές γραµµές και οι εσωτερικές µεταλλικές 
σωληνώσεις υδροδότησης, εάν υπάρχουν, είναι όλες συνδεδεµένες µαζί. Το µέτρο 
αυτό ενδέχεται να φανεί ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιοχές εκτός πόλεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τέτοιες συνδέσεις δεν θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από τους 
ίδιους τους χρήστες αλλά να ανατίθενται σε αρµόδια υπηρεσία ή σε 
ηλεκτρολόγο, αναλόγως των συνθηκών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθµός REN που ανατίθεται σε κάθε τερµατική συσκευή παρέχει 
ένδειξη του µέγιστου αριθµού συσκευών που επιτρέπεται να συνδεθούν ταυτόχρονα 
στην ίδια τηλεφωνική γραµµή. Ο τερµατισµός της γραµµής µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί από συνδυασµό συσκευών, µε µόνη προϋπόθεση το άθροισµα των 
αριθµών REN όλων των συσκευών να µην υπερβαίνει το 5. Η αντίστοιχη τιµή REN για 
τον Καναδά είναι 0,3. 

ΕΥΡΩΠΗ

Οδηγία τερµατικού εξοπλισµού ραδιοτηλεπικοινωνιών:
Το προϊόν αυτό της Xerox έχει πιστοποιηθεί από την ίδια τη Xerox για απλή τερµατική 
σύνδεση σε οποιοδήποτε αναλογικό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής (PSTN) 
στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/5/EC. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για 
λειτουργία στα εθνικά δίκτυα PSTN και τα συµβατά PBX των ακολούθων χωρών:
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Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος πρέπει να επικοινωνήσετε αµέσως µε τον 
εξουσιοδοτηµένο τοπικό σας αντιπρόσωπο. Το προϊόν αυτό έχει δοκιµαστεί και είναι 
συµβατό µε την TBR21, την τεχνική προδιαγραφή περί τερµατικού εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται σε αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα µεταγωγής στην περιοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προϊόν είναι δυνατό να ρυθµιστεί ώστε να είναι συµβατό µε 
δίκτυα άλλων χωρών. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο τοπικό σας 
αντιπρόσωπο εάν χρειαστεί να γίνει επανασύνδεση µε το δίκτυο κάποιας άλλης χώρας. 
∆εν υπάρχουν ρυθµίσεις στο προϊόν οι οποίες να µπορούν να γίνουν από το χρήστη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρά το ότι το προϊόν αυτό µπορεί να χρησιµοποιήσει είτε επιλογικό 
σύστηµα διακοπής βρόγχου (παλµικό) είτε DTMF (τονικό), συνιστάται η χρήση του 
DTMF. Το DTMF παρέχει ρυθµίσεις για αξιόπιστη και ταχύτερη κλήση. 
Τροποποιήσεις του προϊόντος, σύνδεση σε εξωτερικό λογισµικό ελέγχου ή σε 
εξωτερική συσκευή ελέγχου που δεν διαθέτει έγκριση από τη Xerox, καθιστούν την 
πιστοποίηση άκυρη. 

Ρυθµιστικά στοιχεία για RFID
Αυτό το προϊόν παράγει συχνότητα 13,56MHz χρησιµοποιώντας κλειστό επαγωγικό 
κύκλωµα ως συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Αυτό το σύστηµα είναι 
εγκεκριµένο σύµφωνα µε την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 99/5/EC και τους 
ισχύοντες τοπικούς νόµους ή κανονισµούς.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον

ΗΠΑ

Energy Star®

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR®, η Xerox Corporation/Fuji Xerox έχει 
χαρακτηρίσει το µηχάνηµα αυτό ως πλήρως συµβατό µε τις κατευθυντήριες οδηγίες 
του ENERGY STAR® σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
Τα ENERGY STAR® και ENERGY STAR MARK είναι κατατεθηµένα εµπορικά σήµατα 
στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία

Γερµανία ∆ανία Ελλάδα Ελβετία

Ηνωµένο Βασίλειο Ιοττανία Ιρλανδία Ισλανδία

Ιταλία Κάτω Χώρες Λουξεµβούργο Νορβηγία

Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουµανία

Σουηδία Τσεχία Φινλανδία
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Το πρόγραµµα Εξοπλισµού Γραφείων ENERGY STAR® είναι µια συντονισµένη 
προσπάθεια των Η.Π.Α., της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της βιοµηχανίας 
εξοπλισµού γραφείων για την προώθηση αντιγραφικών µηχανηµάτων, εκτυπωτών, 
φαξ, πολυµηχανηµάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών που εξοικονοµούν 
ενέργεια. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος βοηθά στην 
καταπολέµηση των φαινοµένων της αιθαλοµίχλης, της όξινης βροχής και των 
µακροχρόνιων επιπτώσεων στο κλίµα, περιορίζοντας τις εκποµπές που συνεπάγεται 
η παραγωγή ενέργειας.
Ο εξοπλισµός Xerox ENERGY STAR® είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο να 
λειτουργεί σε κατάσταση “χαµηλής κατανάλωσης” και/ή να τίθεται εκτός λειτουργίας 
µετά από συγκεκριµένη περίοδο χρήσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξοικονόµησης 
ενέργειας µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο µισό σε 
σχέση µε συµβατικούς εξοπλισµούς.
Χρόνος επαναφοράς µετά τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης: 25 δευτ.
Προτεινόµενα είδη ανακυκλωµένου χαρτιού: 3R91165

Καναδάς

Περιβαλλοντικά στοιχεία ΕπιλογήM

Η εταιρεία Terra Choice Environmental Services Inc. του Καναδά πιστοποιεί ότι αυτό 
το προϊόν συµµορφώνεται πλήρως µε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές 
Environmental ChoiceM EcoLogoM για τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος.
Η Xerox Corporation, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Environmental ChoiceM, 
πιστοποιεί ότι αυτό το προϊόν είναι συµβατό µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Environmental ChoiceM σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
Η Environment Canada δηµιούργησε το 1988 το πρόγραµµα Environmental ChoiceM 
για να βοηθήσει τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν ποια προϊόντα και υπηρεσίες 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Φωτοαντιγραφικό, εκτυπωτής, ψηφιακή εκτύπωση 
και προϊόντα φαξ πρέπει να συµµορφώνονται µε τα κριτήρια εξοικονόµησης ενέργειας 
και εκποµπών, και να είναι συµβατά µε ανακυκλωµένα αναλώσιµα. Σήµερα, το 
πρόγραµµα Environmental ChoiceM έχει περισσότερα από 1600 εγκεκριµένα προϊόντα 
και 140 εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους. Η Xerox είναι πάντα πρωτοπόρος στην 
παροχή προϊόντων εγκεκριµένων από την EcoLogoM.

Ευρώπη

Ενέργεια
Η Xerox Corporation σχεδίασε και δοκίµασε αυτό το προϊόν για να εξασφαλίσει ότι 
συµµορφώνεται µε τους περιορισµούς ενέργειας που έχουν οριστεί από την Οµάδα για 
συσκευές εξοικονόµησης ενέργειας (GEEA) και έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές.
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Σχετικά µε την άδεια

Κωδικός JPΕG 
Το λογισµικό του εκτυπωτή χρησιµοποιεί κάποιους από τους κωδικούς που έχουν 
καθοριστεί από την Independent JPEG Group.

Heimdal
Copyright © 2000 Kungliga Tekniska Hφgskolan (Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, 
Στοκχόλµη, Σουηδία). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Επιτρέπεται η επαναδιάθεση και η χρήση των κωδικών στην αρχική ή δυαδική τους 
µορφή, µε ή χωρίς τροποποίηση, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. Η επαναδιάθεση του κωδικού στην αρχική του µορφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε 

την άνωθεν δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων, µε αυτές τις προϋποθέσεις και την 
ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.

2. Η επαναδιάθεση σε δυαδική µορφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε την άνωθεν 
δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων, µε αυτές τις προϋποθέσεις και την ακόλουθη 
αποποίηση ευθυνών µέσα από τα έγγραφα και/ή άλλα υλικά που παρέχονται.

3. Τo όνοµα του Ινστιτούτου και τα ονόµατα των συνεργατών του δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων µε αυτό το λογισµικό, χωρίς σαφή 
έγγραφη άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤΟΥ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ Η' ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, 
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, Ή ΚΕΡ∆ΩΝ Ή ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), ΜΕ 
ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΒΛΑΒΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή 
ΑΛΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ή 
ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΞΕ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
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OpenSSL
Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Επιτρέπεται η επαναδιάθεση και η χρήση των κωδικών στην αρχική ή δυαδική τους 
µορφή, µε ή χωρίς τροποποίηση, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. Η επαναδιάθεση του κωδικού στην αρχική του µορφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε 

την άνωθεν δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων, µε αυτές τις προϋποθέσεις και την 
ακόλουθη αποποίηση ευθυνών. 

2. Η επαναδιάθεση σε δυαδική µορφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε την άνωθεν 
δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων, µε αυτές τις προϋποθέσεις και την ακόλουθη 
αποποίηση ευθυνών µέσα από τα έγγραφα και/ή άλλα υλικά που παρέχονται.

3. Όλα τα διαφηµιστικά υλικά που αναφέρουν τις λειτουργίες ή τον τρόπο χρήσης 
αυτού του λογισµικού πρέπει να αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:
“Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό που έχει δηµιουργηθεί από την OpenSSL 
Project για χρήση σε OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. Τα ονόµατα “OpenSSL Toolkit” και “OpenSSL Project” δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων µε αυτό το λογισµικό, χωρίς ρητή 
έγγραφη άδεια. Για την έγγραφη άδεια, παρακαλώ επικοινωνήστε στο openssl-
core@openssl.org.

5. Προϊόντα µε αυτό το λογισµικό δεν µπορούν να ονοµάζονται “OpenSSL” ή να 
περιλαµβάνουν στο όνοµά τους το “OpenSSL”, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από την 
OpenSSL Project.

6. Οποιουδήποτε είδους επαναδιάθεση των προϊόντων θα πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
“Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό που έχει δηµιουργηθεί από την OpenSSL 
Project για χρήση σε OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ OpenSSL PROJECT “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 
OpenSSL PROJECT Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 
ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, Ή ΚΕΡ∆ΩΝ Ή ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), ΜΕ 
ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΒΛΑΒΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή 
ΑΛΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ή 
ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΞΕ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 
Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό κρυπτογράφησης που δηµιουργήθηκε από τον 
Eric Young (eay@cryptsoft.com). Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό που 
δηµιουργήθηκε από τον Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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Original SSLeay
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώµατος.
Αυτό το πακέτο είναι µία εφαρµογή SSL, η οποία δηµιουργήθηκε από τον Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).
Αυτή η εφαρµογή δηµιουργήθηκε µε τρόπο ώστε να είναι συµβατή µε Netscapes SSL.
Αυτή η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιµη για εµπορική ή µη χρήση, εφόσον τηρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για όλους τους κωδικούς που 
περιλαµβάνονται σ' αυτή τη διανοµή, είτε πρόκειται για κωδικούς RC4, RSA, lhash, 
DES, κλπ., και όχι µόνο για κωδικούς SSL. Τα έγγραφα SSL που συνοδεύουν αυτή τη 
διανοµή υπόκεινται στους ίδιους όρους πνευµατικής ιδιοκτησίας, εκτός από το ότι ο 
κάτοχος είναι ο Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Τα πνευµατικά δικαιώµατα εξακολουθούν να ανήκουν στον Eric Young, και ως εκ 
τούτου οποιαδήποτε δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων στον κωδικό, δεν πρέπει να 
αφαιρείται. Εάν αυτό το πακέτο χρησιµοποιηθεί σε κάποιο προϊόν, θα πρέπει να 
αναφέρεται το όνοµα του Eric Young, ως τον συγγραφέα των θεµάτων αυτής της 
βιβλιοθήκης. Η αναφορά µπορεί να έχει τη µορφή ενός γραπτού µηνύµατος κατά την 
εκκίνηση του προγράµµατος ή κάποιου εγγράφου (στο διαδίκτυο ή σε κείµενο) που θα 
συνοδεύει το πακέτο.
Επιτρέπεται η επαναδιάθεση και η χρήση των κωδικών στην αρχική ή δυαδική τους 
µορφή, µε ή χωρίς τροποποίηση, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. Η επαναδιάθεση του κωδικού στην αρχική του µορφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε 

τη δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων, µε αυτές τις προϋποθέσεις και την ακόλουθη 
αποποίηση ευθυνών. 

2. Η επαναδιάθεση σε δυαδική µορφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε την άνωθεν 
δήλωση πνευµατικών δικαιωµάτων, µε αυτές τις προϋποθέσεις και την ακόλουθη 
αποποίηση ευθυνών µέσα από τα έγγραφα και/ή άλλα υλικά που παρέχονται.

3. Όλα τα διαφηµιστικά υλικά που αναφέρουν τις λειτουργίες ή τον τρόπο χρήσης 
αυτού του λογισµικού πρέπει να αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
“Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό κρυπτογράφησης που δηµιουργήθηκε από 
τον Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
Η λέξη ‘κρυπτογράφηση’ µπορεί να παραληφθεί εάν τα στοιχεία των διατάξεων που 
εφαρµόζονται δεν σχετίζονται µε κρυπτογράφηση.

4. Εάν περιλαµβάνεται κάποιος συγκεκριµένος κωδικός Windows (ή κάποιο 
παράγωγο αυτού) από τον κατάλογο αιτ. (κωδικός αίτησης), πρέπει να 
συµπεριλάβετε και τα ακόλουθα στοιχεία:
“Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει λογισµικό που δηµιουργήθηκε από τον Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)”
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ERIC YOUNG “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 
ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, Ή ΚΕΡ∆ΩΝ Ή ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), ΜΕ 
ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΒΛΑΒΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή 
ΑΛΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ή 
ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΞΕ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 
Οι όροι της άδειας και της διανοµής για όλες τις εκδόσεις που διατίθενται στο κοινό ή 
προέρχονται από αυτόν τον κωδικό δεν µπορούν να αλλαχθούν, δηλ. αυτός ο κωδικός 
δεν µπορεί απλά να αντιγραφεί και να κατοχυρωθεί από µία άλλη άδεια διανοµής 
(συµπεριλαµβανοµένης της Γενικής άδειας GNU).

Παράνοµα αντίγραφα

Αγγλία
Το Κογκρέσο, έχει απαγορεύσει µε νοµοθετική ρύθµιση την αναπαραγωγή των 
ακόλουθων θεµάτων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ποινές µε πρόστιµο ή 
φυλάκιση επιβάλλονται στους ενόχους τέτοιων αναπαραγωγών.
1. Μετοχές ή χρεόγραφα της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως:

Πιστοποιητικό χρέους Νόµισµα εθνικής τράπεζας
Ανώνυµα οµόλογα Χαρτονοµίσµατα των κεντρικών 
οµοσπονδιακών τραπεζών 
Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας αργύρου Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας χρυσού 
Οµόλογα Ηνωµένων Πολιτειών Μακροπρόθεσµα έντοκα γραµµάτια
Τραπεζογραµµάτια του οµοσπονδιακού 
αποθεµατικού Κλασµατικά νοµίσµατα
Πιστοποιητικό κατάθεσης Χαρτονοµίσµατα
Οµόλογα και µετοχές ορισµένων κυβερνητικών φορέων, όπως FHA, κτλ.
Οµόλογα (τα αποταµιευτικά οµόλογα των ΗΠΑ µπορούν να φωτογραφηθούν µόνο 
για λόγους δηµοσιότητας σε συνδυασµό µε την εκστρατεία πωλήσεων αυτών των 
οµολόγων.)
Εσωτερικά χαρτόσηµα. Εάν χρειάζεται να αναπαράγετε ένα νοµικό έγγραφο στο 
οποίο υπάρχει ακυρωµένο χαρτόσηµο, αυτό είναι εφικτό εφόσον η αναπαραγωγή 
του εγγράφου είναι νόµιµη.
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Γραµµατόσηµα, ακυρωµένα ή µη. Για φιλοτελικούς σκοπούς, τα γραµµατόσηµα 
µπορούν να φωτογραφηθούν, εφόσον η αναπαραγωγή είναι ασπρόµαυρη και 
µικρότερη από 75% ή µεγαλύτερη από 150% των γραµµικών διαστάσεων του 
πρωτοτύπου.
Ταχυδροµικές επιταγές.
Λογαριασµοί, επιταγές ή εντολές πληρωµής χρηµάτων που ανέληψαν 
εξουσιοδοτηµένοι υπαλλήλοι των Ηνωµένων Πολιτειών. 
Χαρτόσηµα και αντιπροσωπευτικές αξίες οποιασδήποτε ονοµαστικής αξίας, που 
εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν από κάποιο Νόµο του Κογκρέσου.

2. Αναπροσαρµοσµένα πιστοποιητικά αποζηµίωσης για βετεράνους των παγκοσµίων 
πολέµων. 

3. Μετοχές ή χρεόγραφα κάθε ξένης κυβέρνησης, τράπεζας ή εταιρείας.
4. Υλικό που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, εκτός εάν έχει αποκτηθεί 

άδεια από τον ιδιοκτήτη ή η αναπαραγωγή θεωρείται θεµιτή ή εµπίπτει στις διατάξεις 
δικαιωµάτων αναπαραγωγής του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις µπορείτε να αποκτήσετε από το 
Γραφείο προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, 
Washington, D.C. 20559. Ζητήστε την εγκύκλιο R21.

5. Πιστοποιητικά υπηκοότητας ή πολιτογράφησης. Τα ξένα πιστοποιητικά 
πολιτογράφησης µπορούν να φωτογραφηθούν.

6. ∆ιαβατήρια. ∆ιαβατήρια του εξωτερικού µπορεί να φωτογραφηθούν.
7. Έγγραφα µετανάστευσης. 
8. Κάρτες µητρώου.
9. Έγγραφα Στρατολογίας τα οποία περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω 

πληροφορίες για τους εγγεγραµµένους: 
Αποδοχές ή εισόδηµα Κατάσταση οικογενειακής εξάρτησης
Ποινικό µητρώο Στρατιωτική θητεία
Φυσική ή πνευµατική κατάσταση
Εξαίρεση: Τα απολυτήρια στρατού στις Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να 
φωτογραφηθούν. 

10.Υπηρεσιακά σήµατα, κάρτες αναγνώρισης, άδειες εισόδου ή σήµατα που φέρει το 
στρατιωτικό προσωπικό ή µέλη διαφόρων κυβερνητικών φορέων, όπως το FBI, το 
Υπουργείο Οικονοµικών, κτλ. (εκτός εάν η φωτογραφία είναι εντολή του 
επικεφαλούς κάθε φορέα ή τµήµατος.)
Η αναπαραγωγή των παρακάτω απαγορεύεται σε ορισµένες πολιτείες:
Άδειες αυτοκινήτων - Άδειες οδήγησης - Τίτλοι ιδιοκτησίας αυτοκινήτων.

Η παραπάνω λίστα δεν περιλαµβάνει τα πάντα και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για 
πληρότητα ή ακρίβεια. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας.
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Καναδάς
Το Κογκρέσο, έχει απαγορεύσει µε νοµοθετική ρύθµιση την αναπαραγωγή των 
ακόλουθων θεµάτων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ποινές µε πρόστιµο ή 
φυλάκιση επιβάλλονται σε όσους είναι ένοχοι τέτοιων αναπαραγωγών.
1. Τρέχοντα χαρτονοµίσµατα. 
2. Μετοχές ή χρεόγραφα µιας κυβέρνησης ή τράπεζας. 
3. Έγγραφα λογαριασµών ή εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
4. Η δηµόσια σφραγίδα του Καναδά ή µιας επαρχίας ή η σφραγίδα ενός δηµόσιου 

φορέα ή αρχής στον Καναδά ή του δικαστηρίου.
5. Προκηρύξεις, εντολές, κανονισµοί ή διορισµοί, ή αναγγελίες αυτών (µε σκοπό να 

δηµιουργήσουν ψευδές αντίγραφο, το οποίο δήθεν έχει εκτυπωθεί από το Βασιλικό 
τυπογραφείο του Καναδά ή από ανάλογο τυπογραφείο µιας επαρχίας).

6. Σήµατα, µάρκες, σφραγίδες, περιβλήµατα ή σχέδια που χρησιµοποιούνται από ή εκ 
µέρους της Κυβέρνησης του Καναδά ή από µια επαρχία, ή κυβέρνηση άλλης 
πολιτείας πέρα από τον Καναδά ή από ένα φορέα, συµβούλιο, Επιτροπή ή 
υπηρεσία που ανήκει στην Κυβέρνηση του Καναδά ή σε µια επαρχία ή στην 
κυβέρνηση άλλης πολιτείας.

7. Εκτυπωµένο ή κινητό χαρτόσηµο που χρησιµοποιείται από την Κυβέρνηση του 
Καναδά ή από µια επαρχία ή από την κυβέρνηση άλλης πολιτείας.

8. Έγγραφα, µητρώα ή αρχεία που διατηρούνται από δηµόσιους υπαλλήλους, οι 
οποίοι έχουν αναλάβει το καθήκον να εκδίδουν πιστοποιηµένα αντίγραφα αυτών, 
όπου το αντίγραφο δεν αποτελεί πιστοποιηµένο αντίγραφο αυτών.

9. Υλικό που προστατεύεται από πνευµατικά δικαίωµατα ή εµπορικά σήµατα 
οποιουδήποτε είδους χωρίς τη συναίνεση του δηµιουργού ή του ιδιοκτήτη του 
εµπορικού σήµατος.

Η παραπάνω λίστα παρέχεται για διευκόλυνση και βοήθεια, αλλά δεν περιλαµβάνει τα 
πάντα και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά της. Σε 
περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας. 
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Άλλες χώρες
Η αντιγραφή κάποιων εγγράφων ενδέχεται στη χώρα σας να είναι παράνοµη. Ποινές 
µε πρόστιµο ή φυλάκιση επιβάλλονται σε όσους είναι ένοχοι τέτοιων αναπαραγωγών.

• Χαρτονοµίσµατα 

• Τραπεζογραµµάτια και επιταγές

• Τραπεζικά και κυβερνητικά οµόλογα και χρεόγραφα

• ∆ιαβατήρια και κάρτες αναγνώρισης

• Υλικά πνευµατικών δικαιωµάτων ή εµπορικά σήµατα χωρίς τη συγκατάθεση του 
κατόχου

• Γραµµατόσηµα και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι
Η παραπάνω λίστα δεν περιλαµβάνει τα πάντα και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για 
πληρότητα ή ακρίβεια. Σε περίπτωση αµφιβολίας, επικοινωνήστε µε τον νοµικό σας 
σύµβουλο.

Ανακύκλωση προϊόντων και απόρριψη

Η Xerox διαχειρίζεται ένα παγκόσµιο πρόγραµµα δεύτερης χρήσης/ανακύκλωσης 
εξοπλισµών. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Xerox 
(1-800-ASK-XEROX) για να επιλέξετε εάν αυτό το προϊόν Xerox είναι µέρος του 
προγράµµατος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα περιβαλλοντικά 
προγράµµατα της Xerox επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.xerox.com/environment.html.
Εάν το προϊόν σας δεν είναι µέρος του προγράµµατος της Xerox και είσαστε 
υπεύθυνος για την απόρριψή του, παρακαλώ λάβετε υπ' όψιν ότι το προϊόν µπορεί να 
περιλαµβάνει µόλυβδο, υδράργυρο και άλλα υλικά, η απόρριψη των οποίων ενδέχεται 
να υπόκειται σε κάποια νοµοθεσία σχετική µε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η 
παρουσία µολύβδου και υδράργυρου είναι πλήρως συµβατή µε τους παγκόσµιους 
κανονισµούς που ίσχυαν τη στιγµή που το προϊόν διοχετεύτηκε στην αγορά. Για 
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση και την απόρριψη, επικοινωνήστε µε τις 
τοπικές αρµόδιες αρχές. Για τις Η.Π.Α. µπορείτε επίσης να συµβουλευτείτε την 
ιστοσελίδα της Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
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2 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος 

Το µηχάνηµα αυτό δεν είναι απλώς ένα συµβατικό φωτοτυπικό µηχάνηµα αλλά, 
ανάλογα µε τη σύνθεσή του, µια ψηφιακή συσκευή µε δυνατότητα αντιγραφής, 
αποστολής φαξ, εκτύπωσης και σάρωσης.
Η εµφάνιση της οθόνης στο µηχάνηµά σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά αναλόγως 
του µοντέλου και της σύνθεσης. Ωστόσο, οι περιγραφές της λειτουργίας και η 
λειτουργικότητα παραµένουν ίδιες.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες πρόσθετες επιλογές που δεν περιγράφονται 
εδώ, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Xerox ή επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο 
πωλήσεων της Xerox.

Αναγνώριση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος

Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει τα εξαρτήµατα του µηχανήµατος που 
περιλαµβάνονται στο βασικό και προαιρετικό εξοπλισµό. Η σύνθεση µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε τη σύνθεση, το κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης τοποθετείται αντί του 
τροφοδότη εγγράφων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως τρεις πρόσθετοι δίσκοι χαρτιού το πολύ.

B

A

C

D

Τροφοδότης εγγράφων
Επιφάνεια σάρωσης 
 (κάτω από τον τροφοδότη 
εγγράφων)

Πίνακας ελέγχου 

Οθόνη
Κεντρικός δίσκος εξόδου

∆ίσκος 5 (δίσκος
Bypass)

Κιτ µονάδας Duplex
(πρόσθετος
εξοπλισµός)

Μπροστινό κάλυµµα

∆ιακόπτης On / Off

∆ίσκος 1
∆ίσκος 2 (πρόσθετος 
εξοπλισµός)
∆ίσκος 3 (πρόσθετος 
εξοπλισµός)
∆ίσκος 4 (πρόσθετος 
εξοπλισµός)

Συνδετήρας 
(ΓΡΑΜΜH)

Συνδετήρας (ΤΗΛ)
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Συνδετήρας (ΓΡΑΜΜH)
Βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του µηχανήµατος. Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου σε 
αυτήν την υποδοχή. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή του τοίχου.

Συνδετήρας (ΤΗΛ)
Βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του µηχανήµατος. Μπορείτε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο 
σε αυτήν την υποδοχή εάν χρειάζεται.

Τροφοδότης εγγράφων
Υπάρχουν δύο τύποι τροφοδότη εγγράφων γι' αυτό το µηχάνηµα. Ο ένας τύπος είναι ο 
ADF (Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων) ο οποίος παρέχει σάρωση µονής όψης και ο 
άλλος τύπος είναι ο DADF (Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης) ο οποίος 
επιτρέπει την αυτόµατη σάρωση και των δύο όψεων του εγγράφου.

Κιτ µονάδας Duplex
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε αντίγραφα διπλής όψης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αντιγραφή διπλής όψης, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο 2 όψεων στην ενότητα Αντιγραφή στη σελίδα 65.

∆ίσκοι 1 έως 4
Ο δίσκος 1 περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό και έχει µέγιστη χωρητικότητα 
250 φύλλων χαρτιού 80 g/m2 (20 λίµπρες). Οι δίσκοι 2, 3, και 4 είναι πρόσθετοι και ίδιοι 
µε το δίσκο 1. Οι δίσκοι αυτοί έχουν µέγιστη χωρητικότητα 500 φύλλων χαρτιού βάρους 
80 g/m2 (20 λίµπρες). Ο δίσκος 2 είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση των δίσκων 
3 και 4.

Κεντρικός δίσκος εξόδου
Αυτός ο δίσκος παράγει εκτυπώσεις µε την όψη προς τα κάτω.

∆ίσκος 5 (δίσκος Bypass)
Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε ειδικό µέγεθος χαρτιού καθώς επίσης και χαρτί 
κανονικού µεγέθους. Επίσης µπορείτε να τοποθετήσετε σε αυτόν τον δίσκο είδη 
χαρτιού όπως διαφάνειες και ετικέτες τα οποία δεν µπορείτε να τοποθετήσετε στο 
δίσκο 1. Για να τοποθετήσετε το χαρτί χειροκίνητα, ανοίξτε το δίσκο 5 (δίσκος Βypass).
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Χειριστήρια συστήµατος

Πλήκτρο/ένδειξη Λειτουργία

1 <Χειροκίνητη κλήση> Σας επιτρέπει τη χειροκίνητη αποστολή και λήψη εγγράφων.
Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί µόνο για την αποστολή φαξ µε τον 
τροφοδότη εγγράφων- Όταν τοποθετηθούν τα έγγραφα στον 
τροφοδότη εγγράφων, µπορείτε να πατήσετε µόνο το πλήκτρο 
της αποστολής. Όταν δεν έχουν τοποθετηθεί έγγραφα στον 
τροφοδότη, µπορείτε να πιέσετε µόνο το πλήκτρο της λήψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε το πλήκτρο <Χειροκίνητη κλήση> πριν 
ρυθµίσετε τις λειτουργίες παραλήπτη. Πιέζοντας το πλήκτρο 
<Χειροκίνητη κλήση> γίνεται επαναφορά των λειτουργιών του 
καθορισµένου παραλήπτη και των ρυθµίσεων.

2 <Άµεση αποστολή> Σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία άµεσης 
αποστολής. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Άµεση αποστολή 
στην ενότητα Φαξ στη σελίδα 88.

3 <Μετάδοση φαξ> Υποδεικνύει ότι τα δεδοµένα µεταδίδονται ή λαµβάνονται.

4 <Εργασίες στη µνήµη> Υποδεικνύει ότι τα δεδοµένα έχουν αποθηκευτεί στο 
µηχάνηµα.

5 <Επιλογή> Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές που 
εµφανίζονται στην οθόνη. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο 
<Επιλογή> µεταβαίνετε µια επιλογή πιο πάνω.

6 < >< > Χρησιµοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να µετακινηθείτε στις 
οθόνες. Μπορείτε επίσης να τα χρησιµοποιήσετε για να 
µετακινήσετε τον δείκτη στο πεδίο καταχώρισης.

7 <Παύση µεταξύ αριθµών 
κλήσης>

Εισάγει µία παύση στον αριθµό τηλεφώνου κατά την 
αποστολή φαξ.

8 <Ταχεία κλήση> Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό φαξ ή τη διεύθυνση 
e-mail χρησιµοποιώντας τους κωδικούς ταχείας κλήσης.

9 <Γλώσσα> Αλλάζει τη γλώσσα που εµφανίζεται στην οθόνη.

10 <Σύνδεση/Αποσύνδεση> Σας επιτρέπει να συνδέεστε στο µηχάνηµα ως βασικός 
χειριστής και να αλλάζετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. 
Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε έναν προορισµό στο 
Βιβλίο διευθύνσεων, σε ένα Πρόγραµµα φαξ ή σε ένα πινάκιο. 
Συµβουλευτείτε την Ρυθµίσεις ενότητα στη σελίδα 141.
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11 <Εξοικονόµηση ενέργειας> 
(πράσινη ένδειξη)

Υποδεικνύει εάν το µηχάνηµα βρίσκεται στη λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας. Σας επιτρέπει επίσης να ακυρώσετε 
αυτή τη λειτουργία.

12 <Καθαρισµός όλων> Επαναφέρει τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις και συνεχίζει από 
την πρώτη οθόνη Αντιγραφής ή Φαξ.

13 <Τερµατισµός> ∆ιακόπτει προσωρινά µια εργασία.

14 <Σφάλµα> Υποδεικνύει την εµφάνιση σφάλµατος.

15 <Έναρξη> Εκκινεί ή συνεχίζει µια εργασία.

16 <C> ∆ιαγράφει µια αριθµητική τιµή ή το τελευταίο γράµµα και το 
σύµβολο που καταχωρήθηκε.

17 <# (δίεση)> Υποδεικνύει τα σύµβολα.

18 <*(αστερίσκος)> Χρησιµοποιείται όταν αλλάζετε τη συσκευή σε τονική.

19 <Εισαγωγή> Υποδεικνύει τις οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθµίσεις ή στις 
εισαχθείσες τιµές.

20 <Έξοδος> Επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη χωρίς να ληφθούν 
αλλαγές στις ρυθµίσεις ή στις εισαχθείσες τιµές.

21 <Με ταξινόµηση> Παρέχει έναν γρήγορο τρόπο χρήσης της λειτουργίας 
ταξινόµησης.

22 <Ειδ. πρωτοτύπου> Παρέχει έναν γρήγορο τρόπο επιλογής του είδους 
πρωτοτύπου.

23 <Μεγέθυνση> Παρέχει έναν γρήγορο τρόπο καθορισµού του ποσοστού 
µεγέθυνσης.

24 <Σµίκρυνση> Παρέχει έναν γρήγορο τρόπο καθορισµού του ποσοστού 
σµίκρυνσης.

25 <Τροφοδοσία χαρτιού> Παρέχει έναν γρήγορο τρόπο επιλογής του δίσκου χαρτιού.

26 <Βιβλίο διευθύνσεων> Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό που έχει 
καταχωρηθεί στο Βιβλίο διεθύνσεων ή το πρόγραµµα που 
καταχωρήθηκε στο Πρόγραµµα φαξ.

27 <Εισαγωγή διεύθυνσης/
Επόµενο>

Σας επιτρέπει να στείλετε ταυτόχρονα ένα φαξ ή e-mail σε 
πολλαπλούς προορισµούς.

28 Πίνακες µε ένα πλήκτρο Εµφανίζει τον αριθµό των επιλογών µε ένα πλήκτρο. 
Αναστρέψτε τον πίνακα για να φτάσετε στη σελίδα 1 (001 έως 
018), τη σελίδα 2 (019 έως 036), ή τη σελίδα 3 (σελ. 01 έως 
σελ. 18 στο Πρόγραµµα φαξ). 

29 Επιλογές µε ένα πλήκτρο Καθορίζει την Ταχεία κλήση ή το Πρόγραµµα φαξ µε ένα µόνο 
πάτηµα.

Πλήκτρο/ένδειξη Λειτουργία
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Θέση εντός/εκτός λειτουργίας

Θέση εντός λειτουργίας 
Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµά σας είναι συνδεδεµένο σε κατάλληλη παροχή ρεύµατος 
και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο σταθερά στην πρίζα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ηλεκτρολογικές 
προδιαγραφές στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 236.
Το µηχάνηµο είναι έτοιµο να αρχίσει να παράγει αντίγραφα 25 δευτερόλεπτα αφού 
τεθεί εντός λειτουργίας.

1. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας 
στη θέση <I>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γίνει ενεργοποίηση του 
µηχανήµατος, βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο 
<ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> στο πλάι του µηχανήµατος 
βρίσκεται στη θέση επαναφοράς.

Θέση εκτός λειτουργίας 
Εάν είναι εγκατεστηµένη η επιλογή Φαξ, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη <Εργασίες στη 
µνήµη> στον πίνακα ελέγχου είναι απενεργοποιηµένη προτού απενεργοποιήσετε το 
µηχάνηµα. Εάν απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα ενώ η ένδειξη <Εργασίες στη µνήµη> 
είναι αναµµένη για περισσότερη από µία ώρα, όλα τα αποθηκευµένα έγγραφα θα 
διαγραφούν. Μετά από φόρτιση 30 ωρών, το µηχάνηµα µπορεί να διατηρήσει 
αποθηκευµένα έγγραφα για διάστηµα µίας ώρας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιµένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα µεταξύ απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του 
συστήµατος. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, τότε µπορεί να προκληθεί βλάβη στο δίσκο.

∆ιακόπτης σφάλµατος γείωσης (GFI)

Εάν εντοπιστεί σφάλµα στην παροχή ρεύµατος στο µηχάνηµα, η συσκευή του διακόπτη 
σφάλµατος γείωσης (GFI) στο µηχάνηµα σταµατάει αυτόµατα κάθε τροφοδοσία 
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ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν διακοπεί η τροφοδοσία, ελέγξτε τη θέση του πλήκτρου 
<ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> στο πλευρό του µηχανήµατος. Εάν ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος, 
το πλήκτρο <ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> θα βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης. Για την επαναφορά 
της τροφοδοσίας του µηχανήµατος, πατήστε το πλήκτρο <ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ>.
Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα, πιέστε το πλήκτρο <∆ΟΚΙΜΗ>. Εάν ο διακόπτης 
λειτουργεί κανονικά, το πλήκτρο <ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> θα πρέπει να απελευθερωθεί. Εάν 
συµβαίνει αυτό, πιέστε το πλήκτρο<ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλήκτρο <ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> αναδυθεί πάλι όταν το πιέσετε, ή εάν δεν αποκατασταθεί η 
τροφοδοσία µε αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

Λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας 

Tο µηχάνηµα διαθέτει λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας που µειώνουν σηµαντικά 
την κατανάλωση ενέργειας κατά την αδράνεια. To πλήκτρο <Εξοικονόµηση ενέργειας> 
βρίσκεται στην άνω δεξιά θέση του πίνακα ελέγχου και φωτίζεται όταν ενεργοποιείται η 
λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας 
ενεργοποιείται στις δύο ακόλουθες καταστάσεις.

• Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης

• Κατάσταση αδράνειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αδειάσει το χαρτί στον ενεργό δίσκο χαρτιού καθώς εκτυπώνετε και δεν γεµίσει ξανά µε 
χαρτί, ή εάν τραβήξετε το δίσκο έξω από το µηχάνηµα και δεν τον επαναφέρετε στη θέση του, τότε δεν 
λειτουργεί η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας.

Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης
Tο µηχάνηµα µεταβαίνει αυτόµατα στη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης µετά από µια 
συγκεκριµένη περίοδο χρόνου από την τελευταία λειτουργία αντιγραφής, φαξ, 
σάρωσης, ή εκτύπωσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη απενεργοποιείται και ανάβει η 
λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας. Η λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ακυρώνεται όταν 
πατήσετε το πλήκτρο <Εξοικονόµηση ενέργειας> στον πίνακα ελέγχου, ή όταν γίνεται 

Πλήκτρο 
<∆ΟΚΙΜΗ>

Πλήκτρο 
<ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ>

Λυχνία/πλήκτρο <Εξοικονόµηση ενέργειας>
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λήψη µιας εργασίας φαξ ή εκτύπωσης από το µηχάνηµα. Η προεπιλεγµένη από το 
εργοστάσιο ρύθµιση των 14 λεπτών µπορεί να αλλάξει από τον πελάτη σε 1 έως 
60 λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοικονόµηση 
ενέργειας στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 144.

Κατάσταση αδράνειας
Tο µηχάνηµα µεταβαίνει αυτόµατα στην Κατάσταση αδράνειας όταν συνεχίσει η 
λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης για συγκεκριµένη περίοδο χρόνου. Η κατάσταση 
αδράνειας παρουσιάζει µειωµένη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση µε τη λειτουργία 
χαµηλής κατανάλωσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη απενεργοποιείται και ανάβει η 
λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας. Η Κατάσταση αδράνειας ακυρώνεται όταν πατήσετε 
το πλήκτρο <Εξοικονόµηση ενέργειας>, ή όταν γίνεται λήψη µιας εργασίας φαξ ή 
εκτύπωσης από το µηχάνηµα. Η προεπιλεγµένη από το εργοστάσιο ρύθµιση του 
1 λεπτού µπορεί να αλλάξει από τον πελάτη σε 1 έως 239 λεπτό.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοικονόµηση 
ενέργειας στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 144.

Αλλαγή των ρυθµίσεων του προεπιλεγµένου χρόνου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αλλαγής των ρυθµίσεων του προεπιλεγµένου 
χρόνου όπως Αυτόµατος καθαρισµός, Εξοικονόµηση ενέργειας και Χρονοδιακόπτης 
σάρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις 
χρονοδιακόπτη στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 144.

1. Πιέστε το πλήκτρο <"Σύνδεση/
Αποσύνδεση"> στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του 
βασικού χειριστή χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης του βασικού χειριστή είναι “11111”.

4. Επιλέξτε [Επιβεβαίωση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ή πατήστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>.

<Πλήκτρο> "Σύνδεση/Αποσύνδεση"
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5. Επιλέξτε [Κοινές ρυθµίσεις] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

6. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

7. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη] 
στην οθόνη [Κοινές ρυθµίσεις] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

8. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

9. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

10. Εισάγετε την τιµή χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να πρέπει να διαγράψετε την υπάρχουσα τιµή (επιλέγοντας <C> στον πίνακα 
ελέγχου) πριν εισάγετε τη νέα τιµή. 

11. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Λειτουργίες

Τα πλήκτρα λειτουργιών χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε οθόνες οι οποίες σας 
επιτρέπουν να επιλέγετε λειτουργίες, να παρακολουθείτε την κατάσταση των εργασιών 
και να αποκτάτε γενικές πληροφορίες για το µηχάνηµα.
Υπάρχουν έξι πλήκτρα λειτουργιών στο µηχάνηµα:

• Αντιγραφή

• Φαξ

• E-mail

• Σύνδεση/Αποσύνδεση

• Κατάσταση εργασίας

• Κατάσταση µηχανήµατος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε τη σύνθεση, ενδέχεται να υπάρχουν τρία πλήκτρα λειτουργιών στο µηχάνηµα, 
τα πλήκτρα <Σύνδεση/Αποσύνδεση >, <Κατάσταση εργασίας> και <Κατάσταση µηχανήµατος>.

Αντιγραφή
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία 
Αντιγραφής η οποία χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία αντιγράφων. Η λειτουργία 
Αντιγραφής περιέχει τρεις οθόνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε πολλές 
λειτουργίες Αντιγραφής.
Λειτουργίες όπως Σµίκρυνση/Μεγέθυνση, Πολλαπλά είδωλα και Πρωτότυπα 
διαφόρων µεγεθών είναι διαθέσιµες για την υποστήριξη όλων των αντιγραφικών σας 
απαιτήσεων.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Αντιγραφή> στον 
πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών.

3. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Αντιγραφής, πατήστε ένα πλήκτρο άλλης 
λειτουργίας.

Πλήκτρο 
<Κατάσταση 
εργασίας>

Πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος>

Πλήκτρο 
<E-mail>

Πλήκτρο 
<Αντιγραφή>

Πλήκτρο 
<Φαξ>

Πλήκτρο <Σύνδεση/
Αποσύνδεση>
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες Αντιγραφής, συµβουλευτείτε 
την Αντιγραφή ενότητα στη σελίδα 55.

Φαξ
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσθετη 
λειτουργία Φαξ η οποία χρησιµοποιείται για την αποστολή φαξ και την πρόσβαση σε 
λειτουργίες όπως Θυρίδα και Τηλεπαραλαβή. Η λειτουργία Φαξ περιέχει επτά οθόνες 
που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως Ανάλυση, 
Μεταχρονολογηµένη έναρξη και Επείγουσα αποστολή.

1. Πατήστε το πλήκτρο <Φαξ> στον 
πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών.

3. Γα να εξέλθετε από τη λειτουργία Φαξ, πιέστε ένα πλήκτρο άλλης λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες Φαξ, συµβουλευτείτε την Φαξ 
ενότητα στη σελίδα 69.

E-mail
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στην προαιρετική λειτουργία 
e-mail που χρησιµοποιείται για την αποστολή e-mail. Η λειτουργία e-mail περιλαµβάνει 
τρεις οθόνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στις λειτουργίες e-mail.
Λειτουργίες όπως Φωτεινό/σκούρο, Μέγεθος σάρωσης και Πρωτότυπα 2 όψεων είναι 
διαθέσιµες για να υποστηρίξουν όλες τις απαιτήσεις σας σχετικά µε το e-mail.

1. Πιέστε το πλήκτρο <E-mail> στον 
πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών.

3. Για να εκτελέσετε έξοδο από τη λειτουργία E-mail, πιέστε ένα άλλο πλήκτρο 
λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εφαρµογές E-mail, συµβουλευτείτε την 
E-mail ενότητα στη σελίδα 95.
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Σύνδεση/αποσύνδεση
Χρησιµοποιήστε αυτό πλήκτρο για να συνδεθείτε µε το µηχάνηµα ως βασικός 
χειριστής. Μπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες προεπιλεγµένες ρυθµίσεις και να 
καταχωρίσετε έναν προορισµό στο Βιβλίο διευθύνσεων, σε ένα πρόγραµµα Φαξ, σε 
µια Θυρίδα ή σε ένα Πινάκιο.
Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Auditron, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που 
χρειάζεστε για να χρησιµοποιήσετε το λογαριασµό σας, στην οθόνη που εµφανίζεται 
αφού πιέσετε το πλήκτρο <Σύνδεση/Αποσύνδεση>.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Σύνδεση/
Αποσύνδεση> στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις συστήµατος, απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του βασικού 
Χειριστή. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης του βασικού χειριστή είναι “11111”.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο ∆ιαδικασία 
ρυθµίσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 141.

Κατάσταση εργασίας
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε την πρόοδο µίας εργασίας και εάν είναι 
απαραίτητο, σταµατήστε και διαγράψτε την. Μπορεί επίσης να εµφανίσει την αναφορά 
και τις λεπτοµερείς πληροφορίες για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Η πιο 
πρόσφατη εργασία θα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας> στον πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση εργασίας> οποιαδήποτε στιγµή για να εξέλθετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Τρέχουσα – σελίδα 44
Όλες οι εργασίες – σελίδα 44
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Τρέχουσα
Εµφανίζει τις εκτελούµενες εργασίες. Μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες της εργασίας 
ή να διαγράψετε τις εργασίες από αυτήν την οθόνη. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 
<Επιλογή> στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε µια εργασία. Εάν δεν υπάρχει εργασία 
σε εξέλιξη, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα: “∆εν υπάρχουν ενεργές εργασίες”.

Τερµατισµός (διαγραφή)
Τερµατίζει την εκτελούµενη εργασία και τη διαγράφει από την ουρά.

Λεπτοµέρειες
Εµφανίζει τις ιδιότητες της εργασίας. Το περιεχόµενο κάθε οθόνης µπορεί να διαφέρει 
ανάλογα µε το είδος ή την κατάσταση της εργασίας.

Όλες οι εργασίες
Εµφανίζει τις εργασίες που είναι σε αναµονή ή εκκρεµούν και όλες τις ολοκληρωµένες 
εργασίες στο σύστηµα.
Το περιεχόµενο κάθε οθόνης µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος ή την κατάσταση 
της εργασίας.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

Φαξ/e-mail
Μπορείτε να επιλέξετε είτε [Αποστολή] ή [Λήψη] για µια εργασία φαξ, και [Αποστολή] 
για µια εργασία e-mail.

• Αποστολή – Εµφανίζει τις εξερχόµενες εργασίες φαξ και e-mail. Επιλέξτε µια 
εργασία από τη λίστα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα <Επιλογή> και επιλέξτε 
[Λεπτοµέρειες] για την προβολή των ιδιοτήτων των εργασιών στην επόµενη οθόνη.

• Λήψη – Εµφανίζει τις εισερχόµενες εργασίες φαξ. Επιλέξτε µια εργασία από τη λίστα 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα <Επιλογή> και επιλέξτε [Λεπτοµέρειες] για την 
προβολή των ιδιοτήτων των εργασιών στην επόµενη οθόνη.

Εργασία εκτύπωσης
Εµφανίζει τις εργασίες εκτύπωσης. ∆εν εµφανίζονται οι εκκρεµείς και οι 
ολοκληρωµένες εργασίες. Επιλέξτε µια εργασία από τη λίστα χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα <Επιλογή> και επιλέξτε [Λεπτοµέρειες] για την προβολή των ιδιοτήτων των 
εργασιών στην επόµενη οθόνη.
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• Λεπτοµέρειες – εµφανίζει τις ιδιότητες της εργασίας. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να 
απορρίψετε την εργασία από κάθε οθόνη χρησιµοποιώντας τις επιλογές [Άκυρο] ή 
[Εξαγωγή].

Κατάσταση µηχανήµατος 
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε πληροφορίες για το µηχάνηµα. 
Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να δείτε τον µετρητή χρέωσης, να εκτυπώσετε λίστες/
αναφορές, να ελέγξετε την τροφοδοσία χαρτιού και την κατάσταση των σφαλµάτων.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος> στον πίνακα ελέγχου. 
Πατήστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος> οποιαδήποτε στιγµή για 
να εξέλθετε.

Τα ακόλουθα εικονίδια εµφανίζουν την κατάσταση της εργασίας εκτύπωσης ή των 
αναλώσιµων.

– Εµφανίζει την εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
– Εµφανίζει το σφάλµα στις εργασίες εκτύπωσης.
– Εµφανίζει την κασέτα γραφίτη που πρέπει να αντικατασταθεί σύντοµα.
– Εµφανίζει τη φύσιγγα τυµπάνου που πρέπει να αντικατασταθεί σύντοµα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Στοιχεία σφάλµατος – σελίδα 45
Αναλώσιµα – σελίδα 46
Αναφορά/λίστα (Εργασίες χωρίς εκτύπωση) – σελίδα 46
Αναφορά/λίστα (Εργασίες εκτύπωσης) – σελίδα 48
Μετρητής χρέωσης – σελίδα 49
Λειτουργία εκτύπωσης – σελίδα 50

Στοιχεία σφάλµατος
Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να προβάλλετε την ηµεροµηνία και την ώρα που 
παρουσιάστηκε κάθε σφάλµα, τους κωδικούς σφαλµάτων και την κατάσταση κάθε 
σφάλµατος.
Το περιεχόµενο κάθε οθόνης µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος ή την κατάσταση 
της εργασίας.

1. Επιλέξτε [Πληροφορίες σφάλµατος] 
στην οθόνη [Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών.
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Εργασίες χωρίς εκτύπωση
Εµφανίζει τα στοιχεία σφάλµατος για όλες τις εργασίες εκτός από τις εργασίες 
εκτύπωσης. Επιλέξτε µια εργασία από τη λίστα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
<Επιλογή> και επιλέξτε [Λεπτοµέρειες] για την προβολή των ιδιοτήτων των εργασιών 
στην επόµενη οθόνη.

Εργασία εκτύπωσης
Εµφανίζει τα στοιχεία σφάλµατος για τις εργασίες εκτύπωσης. Επιλέξτε µια εργασία 
από τη λίστα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα <Επιλογή> και επιλέξτε [Λεπτοµέρειες] για 
την προβολή των ιδιοτήτων των εργασιών στην επόµενη οθόνη.

Αναλώσιµα
Αυτή η οθόνη επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης της κασέτας γραφίτη και της 
φύσιγγας τυµπάνου.

1. Επιλέξτε [Αναλώσιµα] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Κασέτα γραφίτη
Εµφανίζει το υπόλοιπο της κασέτας γραφίτη µε τρία επίπεδα.

Φύσιγγα τυµπάνου
Εµφανίζει το υπόλοιπο της φύσιγγας τυµπάνου µε τρία επίπεδα.

Αναφορά/λίστα (Εργασίες χωρίς εκτύπωση)
Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να εκτυπώσετε διάφορες αναφορές και λίστες για όλες τις 
εργασίες εκτός από τις εργασίες εκτύπωσης .

1. Επιλέξτε [Αναφορά/Λίστα] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Για να εκτυπώσετε την επιλεγµένη αναφορά ή λίστα, πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή> και στη συνέχεια το πλήκτρο <Έναρξη>.

Αναφορά αποστολής
Εκτυπώνει µια αναφορά αποστολής η οποία παρέχει πληροφορίες για τις τελευταίες 
50 µεταδόσεις και αποστολές e-mail. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες που αναφέρονται σε 
κάθε εργασία περιλαµβάνουν: το όνοµα του παραλήπτη, την ώρα µετάδοσης, τις 
λειτουργίες και το αποτέλεσµα της µετάδοσης.
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Αναφορά λήψης
Εκτυπώνει µια αναφορά λήψης η οποία παρέχει πληροφορίες για τα τελευταία 50 φαξ 
που παρελήφθησαν. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες που αναφέρονται σε κάθε εργασία 
περιλαµβάνουν: το όνοµα του αποστολέα, τον χρόνο παραλαβής, τις λειτουργίες και το 
αποτέλεσµα.

Μετρητής αντιγράφων
Επιβεβαιώνει τα δεδοµένα του λογαριασµού, όπως το όνοµα του λογαριασµού, το όριο 
που έχει καθοριστεί για κάθε λογαριασµό και το συνολικό αριθµό αντιγράφων για κάθε 
λογαριασµό.

Βιβλίο διευθύνσεων 
Επιβεβαιώνει τα περιεχόµενα του Βιβλίου διευθύνσεων. Τα περιεχόµενα εκτυπώνονται 
ως λίστα µε τα ονόµατα των παραληπτών, τους αριθµούς φαξ και τον κωδικό F για το 
φαξ, τη διεύθυνση e-mail για τα e-mail σε αριθµητική σειρά για τον κωδικό ταχείας 
κλήσης.

Πρόγραµµα φαξ
Εκτυπώνει λεπτοµερείς πληροφορίες για κάθε πρόγραµµα φαξ. Η λίστα περιλαµβάνει 
το όνοµα του προγράµµατος, τη ρύθµιση για κάθε λειτουργία, το όνοµα του παραλήπτη 
και τον κωδικό ταχείας κλήσης.

Ρυθµίσεις συστήµατος
Επιβεβαιώνει την κατάσταση των ρυθµίσεων αυτού του µηχανήµατος. Εκτυπώνει 
περιεχόµενα του σειριακού αριθµού, λεπτοµέρειες Auditron και ρυθµίσεις αντιγραφής/
φαξ και e-mail ως αναφορά λίστας.

Θυρίδα
Επιβεβαιώνει µια λίστα καταχωρηµένων θυρίδων. Εκτυπώνει τα ονόµατα των θυρίδων 
και τον κωδικό F κλπ. σε αριθµητική σειρά αριθµού θυρίδας.

Λίστα πινακίου
Εκτυπώνει µια αναφορά ως λίστα καταχωρηµένων πινακίων. Η λίστα εµφανίζει τίτλους 
καταχωρηµένων πρωτοτύπων, την ηµεροµηνία και την ώρα καταχώρησης των 
πρωτοτύπων κλπ., σε αλφαβητική σειρά στο πινάκιο.

Ρυθµίσεις κωδικού F 
Εκτυπώνει µια αναφορά λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε τις ρυθµίσεις 
παραλαβής του κωδικού F για τις καταχωρηµένες θυρίδες. Η λίστα περιλαµβάνει 
πληροφορίες παραλαβής όπως ο κωδικός F ή ο κωδικός πρόσβασης, ή πληροφορίες 
σχετικά µε τον προορισµό προώθησης.
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Αναφορά/λίστα (Εργασίες εκτύπωσης)
Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να εκτυπώνετε διάφορες αναφορές και λίστες για τις 
εργασίες εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε [Αναφορά/Λίστα] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Πιέστε το πλήκτρο < > για να εµφανιστεί η οθόνη Εργασίες εκτύπωσης.

4. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή επιλέγοντας [ ] ή [ ] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

5. Για να εκτυπώσετε την επιλεγµένη αναφορά ή λίστα, πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή> και στη συνέχεια το πλήκτρο <Έναρξη>.

Αναφορά ιστορικού εργασιών
Εκτυπώνει πληροφορίες για τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης, όπως εάν τα δεδοµένα 
από τον Η/Υ έχουν εκτυπωθεί σωστά. Στην αναφορά µπορεί να εκτυπωθεί η 
κατάσταση έως και 50 εργασιών.
Η περιγραφή των εργασιών µε σφάλµατα εκτυπώνεται στη στήλη [Κατάσταση 
εργασίας]. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την περιγραφή σφαλµάτων, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Κωδικοί σφάλµατος στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 211.

Αναφορά ιστορικού σφαλµάτων
Εκτυπώνει πληροφορίες σχετκά µε τα 50 πιο πρόσφατα σφάλµατα που 
παρουσιάστηκαν στο µηχάνηµα. Για τους κωδικούς σφάλµατος, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Κωδικοί σφάλµατος στην ενότητα Επίλυση προβληµάτων στη σελίδα 211.

Μετρητής εκτυπώσεων 
Εκτυπώνει πληροφορίες για το σύνολο των εκτυπωµένων σελίδων και το συνολικό 
αριθµό των φύλλων που χρησιµοποιήθηκαν από το µηχάνηµα σύµφωνα µε τους 
διαφορετικούς Η/Υ ή τους κατόχους εργασιών. Η [Αναφορά µετρητή εκτυπώσεων] 
µετρά σελίδες από το σηµείο από το οποίο εµφανίστηκαν τα δεδοµένα.

Ρυθµίσεις συστήµατος
Εκτυπώνει την κατάσταση του µηχανήµατος όπως τη σύνθεση υλικού και τις 
πληροφορίες δικτύου. Εκτυπώστε αυτήν την αναφορά για να ελέγξετε εάν έχουν 
εγκατασταθεί σωστά τα προαιρετικά εξαρτήµατα.

Λίστα γραµµατοσειρών
Εκτυπώνει µια λίστα γραµµατοσειρών οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το 
µηχάνηµα.
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Λίστα γραµµατοσειρών PS 
Εκτυπώνει µια λίστα µε τις γραµµατοσειρές PostScript που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στο µηχάνηµα όταν εγκατασταθεί το κιτ PostScript.

Γλώσσα εκτύπωσης
Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε µία αναφορά ή λίστα των ακόλουθων πληροφοριών 
γλώσσας εκτύπωσης.
Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>, και στη συνέχεια την επιθυµητή εφαρµογή 
επιλέγοντας [ ] ή [ ] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

• Λίστα Φορµών PCL – Εκτυπώνει µια λίστα της καταχωρηµένης φόρµας PCL.

• PS Logical – Εκτυπώνει µια λίστα µε τους εκτυπωτές που δηµιουργήθηκαν σε 
PostScript όταν εγκαταστάθηκε το κιτ PostScript. Σας επιτρέπει να ελέγξετε τις 
ρυθµίσεις έως και 10 εγκατεστηµένων λογισµικών εκτυπωτών.

• Ρυθµίσεις PDF - Εκτυπώνει µια αναφορά η οποία παρέχει διάφορες ρυθµίσεις σε 
µορφή εκτύπωσης PDF.

• Ρυθµίσεις PCL – Εκτυπώνει µια αναφορά η οποία παρέχει διάφορες ρυθµίσεις στη 
λειτουργία εκτύπωσης PCL.

Μετρητής χρέωσης
Σας επιτρέπει να δείτε το συνολικό αριθµό εκτυπώσεων που έγιναν από το µηχάνηµα. 
Μπορείτε επίσης να προβάλετε το σειριακό αριθµό του µηχανήµατος.

1. Επιλέξτε [Μετρητής χρέωσης] στην 
οθόνη [Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Σειριακός αρ.
Εµφανίζει το σειριακό αριθµό του µηχανήµατος.

Σύνολο
Εµφανίζει το συνολικό αριθµό εκτυπώσεων που έγιναν από το µηχάνηµα.

Εργασίες εκτύπωσης
Εµφανίζει το συνολικό αριθµό σελίδων που χρησιµοποιήθηκαν για εργασίες 
εκτύπωσης.

Εργασίες χωρίς εκτύπωση
Εµφανίζει τον συνολικό αριθµό σελίδων που χρησιµοποιήθηκαν για όλες τις εργασίες 
εκτός από τις εργασίες εκτύπωσης.



2 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος 

50 Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118

Λειτουργία εκτύπωσης
Σας επιτρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγµένη λειτουργία του εκτυπωτή και τις 
ρυθµίσεις της γλώσσας του εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε [Λειτουργία εκτύπωσης] στην 
οθόνη [Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

On-line
Ρυθµίζει τη λειτουργία του εκτυπωτή σε online.

Off-line
Ρυθµίζει τη λειτουργία του εκτυπωτή σε offline. Όταν βρίσκεστε offline, ο εκτυπωτής 
δεν µπορεί να λάβει δεδοµένα ή να επεξεργαστεί εργασίες εκτύπωσης.

Εξοµοίωση
Ρυθµίζει τη λειτουργία εξοµοίωσης PDF ή PCL.

PDF

• Ποσότητα – Καθορίστε τον αριθµό των προς εκτύπωση αντιγράφων µεταξύ 
1 και 999.

• Εκτύπωση 2 όψεων – Καθορίστε εάν τα αντίγραφα θα είναι διπλής όψης. Όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η εκτύπωση διπλής όψης επιλέξτε εάν θα γίνει βιβλιοδεσία µε 
[Αναστροφή στη µεγάλη πλευρά] ή [Αναστροφή στη µικρή πλευρά].

• Λειτουργία εκτύπωσης – Επιλέξτε τη λειτουργία εκτύπωσης, είτε [Κανονική], [Υψηλή 
ποιότητα], ή [Υψηλή ταχύτητα].

• Κωδικός πρόσβασης – Εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για ένα αρχείο PDF, 
καθορίστε εδώ εκ των προτέρων τον κωδικό πρόσβασης. Η εκτύπωση θα εκτελεστεί 
µόνο όταν ο κωδικός πρόσβασης που ορίστηκε στο αρχείο PDF είναι ίδιος µε τον 
κωδικό πρόσβασης που ορίστηκε εδώ.

• Με ταξινόµηση – Επιλέξτε εάν θέλετε να ταξινοµήσετε πολλαπλά αντίγραφα των 
εκτυπώσεων σε σετ (ταξινοµηµένα µε τη σειρά των σελίδων 1, 2, 3, .. 1, 2, 3..).

• Μέγεθος χαρτιού – Επιλέξτε το µέγεθος χαρτιού, είτε [A4] ή [Αυτόµατο].
Επιλέξτε [Αυτόµατο] εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε µέγεθος χαρτιού το οποίο 
καθορίζεται αυτόµατα ανάλογα µε το µέγεθος και τις ρυθµίσεις του αρχείου PDF που 
πρόκειται να εκτυπωθεί.
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PCL

• ∆ίσκος χαρτιού – Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί για την 
εκτύπωση.

• Μέγεθος χαρτιού – Επιλέξτε το µέγεθος χαρτιού που θα εκτυπωθεί.

• Μέγεθος Bypass – Επιλέξτε το µέγεθος χαρτιού για το δίσκο 5 (δίσκος Βypass).

• Προσανατολισµός – Η κατεύθυνση εκτύπωσης του χαρτιού επιλέγεται ανάµεσα σε 
[Κατακόρυφη] και [Οριζόντια].

• Εκτύπωση 2 όψεων – Καθορίστε εάν τα αντίγραφα θα είναι διπλής όψης. Όταν είναι 
επιλεγµένο το [Ναι], επιλέξτε πώς θα δεθούν τα αντίτυπα, µε [Αναστροφή στη 
µεγάλη πλευρά] ή [Αναστροφή στη µικρή πλευρά].

• Γραµµατοσειρά – Καθορίστε τη γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιηθεί.

• Ρύθµιση συµβόλων – Καθορίστε τα σύµβολα της γραµµατοσειράς.

• Μέγεθος γραµµατοσειράς – Καθορίστε το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Μπορείτε 
να ορίσετε µια τιµή µεταξύ 4,00 και 50,00 σε βαθµίδες του 0,25.

• Απόσταση γραµµάτων – Καθορίστε την απόσταση των χαρακτήρων. Μπορείτε να 
ορίσετε µια τιµή µεταξύ 6,00 και 24,00 σε βαθµίδες του 0,01.

• Γραµµές φόρµας – Καθορίστε τις γραµµές φόρµας (των αριθµό των γραµµών κάθε 
φόρµας). Μπορείτε να ορίσετε µια τιµή µεταξύ 5 και 128 σε βαθµίδες του 1.

• Ποσότητα – Καθορίστε τον αριθµό των προς εκτύπωση αντιγράφων µεταξύ 
1 και 999.

• Βελτιστοποίηση ειδώλου – Επιλέξτε εάν επιθυµείτε βελτιστοποίηση ειδώλου. 
Η βελτιστοποίηση ειδώλου είναι µια λειτουργία που εξοµαλύνει τη διαχωριστική 
γραµµή µεταξύ του µαύρου και του λευκού ώστε να µειωθούν οι προεξοχές και να 
βελτιστοποιηθεί η οπτική εµφάνιση.

• HexDump – Καθορίστε εάν τα δεδοµένα που έχουν αποσταλεί από έναν Η/Υ θα 
εκτυπωθούν στον κώδικα ASCII που αντιστοιχεί στην δεκαεξαδική µορφή εγγραφής 
µε σκοπό να ελεγχθούν τα περιεχόµενα των δεδοµένων. 

• Πρόχειρη εκτύπωση – Καθορίστε εάν επιθυµείτε πρόχειρη εκτύπωση.

• Τερµατισµός γραµµής– Επιλέξτε τερµατισµό γραµµής από [Όχι], [Προσθήκη LF] 
(η αλλαγή γραµµής µετατρέπεται σε αλλαγή παραγράφου), [Προσθήκη CR] 
(η αλλαγή παραγράφου µετατρέπεται σε αλλαγή γραµµής και προώθηση χαρτιού), 
ή [CR-XX] (η αλλαγή παραγράφου µετατρέπεται σε αλλαγή γραµµής και προώθηση 
χαρτιού, και η αλλαγή γραµµής σε αλλαγή παραγράφου).
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Οθόνη πρόσβασης Auditron

Αυτή η λειτουργία καταγράφει ηλεκτρονικά τον αριθµό των αντιγράφων ή των 
εκτυπώσεων που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε λογαριαµό χρήστη και ελέγχει την 
πρόσβαση και τη χρήση του µηχανήµατος. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, θα 
πρέπει να συνδεθείτε ως βασικός χειριστής και να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις στη [Λειτουργία Auditron] από [Όχι] σε [Ναι]. Ο βασικός χειριστής µπορεί να 
αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης ή τα όρια του λογαριασµού για τις εργασίες 
αντιγραφής/εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο ∆ιαχείριση Auditron στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 149.

1. Πιέστε το πλήκτρο <"Σύνδεση/
Αποσύνδεση"> στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του 
βασικού χειριστή χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης 
του βασικού χειριστή είναι “11111”.

4. Επιλέξτε [Επιβεβαίωση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ή πατήστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>.

5. Επιλέξτε [∆ιαχειριστής Auditron] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

6. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

7. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

8. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

9. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες.

10. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Auditron, εισάγετε έναν καταχωρηµένο κωδικό 
πρόσβασης για κάθε λογαριασµό προτού χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα.

1. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για κάθε καταχωρηµένο λογαριασµό 
χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

<Πλήκτρο> "Σύνδεση/Αποσύνδεση"
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Ανακυκλωµένο χαρτί

Η χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού στο µηχάνηµα ωφελεί το περιβάλλον χωρίς µείωση 
στην απόδοση. Η Xerox συνιστά χαρτί µε 20% περιεκτικότητα ανακυκλωµένου υλικού, 
το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε µέσω της Xerox και άλλων προµηθευτών 
αναλωσίµων γραφείων. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Xerox ή µεταβείτε στη 
διεύθυνση www.xerox.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε άλλους τύπους 
ανακυκλωµένου χαρτιού.
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3 Αντιγραφή 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών αντιγραφής.

∆ιαδικασία αντιγραφής

Η ενότητα αυτή περιγράφει την βασική διαδικασία αντιγραφής. Πριν αρχίσετε µια 
εργασία αντιγραφής στο µηχάνηµά σας, πρέπει να προσδιορίσετε τι επιθυµείτε να 
αντιγράψετε και τον επιθυµητό αριθµό αντιγράφων. Ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήµατα.
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα – σελίδα 55
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες – σελίδα 58
3. Εισάγετε την ποσότητα – σελίδα 58
4. Έναρξη της εργασίας αντιγραφής – σελίδα 59
5. Επιβεβαίωση της εργασίας αντιγραφής στην κατάσταση εργασίας – σελίδα 59
Τερµατισµός της εργασίας αντιγραφής – σελίδα 59
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η λειτουργία Auditron είναι ενεργοποιηµένη, πιθανόν να χρειαστείτε 
έναν καταχωρηµένο κωδικό πρόσβασης για κάθε λογαριασµό πριν τη χρήση του 
µηχανήµατος. Για να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε µε το βασικό 
χειριστή. Για πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Οθόνη πρόσβασης Auditron στην ενότητα Συνοπτική 
παρουσίαση προϊόντος στη σελίδα 52.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα
Οι περιοχές εισόδου πρωτοτύπων είναι οι ακόλουθες.

• Τροφοδότης εγγράφων για πολλαπλά πρωτότυπα ή πρωτότυπα µονής όψης

• Επιφάνεια σάρωσης για πρωτότυπα µονής όψης ή δεµένα πρωτότυπα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης θα τοποθετηθεί στη σύνθεση όπου δεν 
υπάρχει τροφοδότης εγγράφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τα βασικά µεγέθη εγγράφου. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον εντοπισµό του µεγέθους χαρτιού, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατά τη χρήση της λειτουργίας αντιγραφής στην 
ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 224. Πριν τοποθετήσετε τα πρωτότυπα 
ειδικού µεγέθους, πρέπει να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανίχνευση του µεγέθους του πρωτοτύπου, το µηχάνηµα θα σας υποδείξει να επιλέξετε 
το δίσκο χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή του δίσκου χαρτιού, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Τροφοδοσία χαρτιού στη σελίδα 61.
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Τροφοδότης εγγράφων
Υπάρχουν δύο τύποι τροφοδότη εγγράφων γι' αυτό το µηχάνηµα. Ο ένας τύπος είναι ο 
ADF (Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων) ο οποίος παρέχει σάρωση µονής όψης και ο 
άλλος τύπος είναι ο DADF (Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης) ο οποίος 
επιτρέπει την αυτόµατη σάρωση και των δύο όψεων του εγγράφου. Ο τροφοδότης 
εγγράφων έχει χωρητικότητα µέχρι 50 φύλλα χαρτιού βάρους 81,4 g/m2 (20lb).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τροφοδότης εγγράφων (ADF/DADF) αποτελεί πρόσθετο εξοπλισµό.

Τα διαθέσιµα µεγέθη πρωτοτύπων είναι τα ακόλουθα:
ADF: 128 (Π) Χ 100 χλστ έως 307 Χ 1000 χλστ
DADF: 128 (Π) Χ 140 χλστ έως 307 Χ 1000 χλστ ή 307 Χ 432 χλστ στη λειτουργία 
διπλής όψης
Ο τροφοδότης εγγράφων µπορεί να κάνει διαδοχική σάρωση πρωτοτύπων διαφόρων 
µεγεθών. Ευθυγραµµίστε τα πρωτότυπα µε την εσωτερική γωνία του τροφοδότη 
εγγράφων. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο όταν τα πρωτότυπα είναι βασικού 
µεγέθους µε το ίδιο πλάτος και διαφορετικά µήκη. Όταν τα πρωτότυπα είναι ειδικού 
µεγέθους ή βασικού µεγέθους µε διαφορετικό πλάτος, η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη, και πρέπει να χρησιµοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης αντί για τον 
τροφοδότη εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την µείωση του κινδύνου εµπλοκών χαρτιού στον τροφοδότη εγγράφων, 
χρησιµοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης για να αντιγράψετε διπλωµένα ή τσαλακωµένα 
πρωτότυπα. Αντικαταστήστε τα διπλωµένα ή τσαλακωµένα πρωτότυπα µε νέα αντίγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αντιγραφή πρωτοτύπων διαφόρων 
µεγεθών χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών στη σελίδα 68.

1. Πριν τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον 
τροφοδότη εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 
αφαιρέστε τυχόν συρραπτικά και 
συνδετήρες.

2. Τοποθετήστε τακτοποιηµένα τα 
πρωτότυπα στον τροφοδότη µε την όψη 
προς τα επάνω. Η πρώτη σελίδα θα 
πρέπει να βρίσκεται επάνω από τις 
άλλες, µε την επικεφαλίδα προς το πίσω 
ή το αριστερό µέρος του µηχανήµατος.

3. Τοποθετήστε την δεσµίδα στη µέση των οδηγών ευθυγραµµίζοντας την αριστερή 
πλευρά µε τον δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, και ρυθµίστε τους οδηγούς έτσι 
ώστε να εφάπτονται στα πρωτότυπα. 

Όταν η [Τροφοδοσία χαρτιού] έχει ρυθµιστεί στο [Αυτόµατο], το µηχάνηµα επιλέγει 
αυτόµατα τον κατάλληλο δίσκο ανάλογα µε το µέγεθος και τον προσανατολισµό των 
πρωτοτύπων. Εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος δίσκος, εµφανίζεται η ένδειξη σφάλµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή του δίσκου χαρτιού, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Τροφοδοσία χαρτιού στη σελίδα 61.



∆ιαδικασία αντιγραφής 

Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118 57

Επιφάνεια σάρωσης 
Η επιφάνεια σάρωσης χρησιµοποιείται για µία σελίδα ή για δεµένο πρωτότυπο 
πλάτους 301 χλστ (11 ίντσες) και µήκους 431.8 χλστ (17 ίντσες).
Εάν έχετε να σαρώσετε παραπάνω από µία δέσµη πρωτοτύπων, επιλέξτε [Aλλαγή 
ρυθµίσ] ενώ σαρώνεται η τρέχουσα δέσµη πρωτοτύπων. Αυτό σας επιτρέπει να 
αντιγράψετε πολλαπλά πρωτότυπα ή πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών ως µία οµάδα 
δεδοµένων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αντιγραφής για κάθε σελίδα.

1. Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων 
ή το κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης.

2. Τοποθετήστε το έγγραφο στην 
επιφάνεια αντιγραφής µε την όψη προς 
τα κάτω και ευθυγραµµίστε το στην 
άκρη του βέλους στην επάνω αριστερή 
πλευρά της επιφάνειας αντιγραφής.

3. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων ή το 
κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης. 

Οπτικός αναγνώστης πρωτοτύπων
Ο Οπτικός αναγνώστης πρωτοτύπων (CVT) είναι µια λεπτή λωρίδα κρυστάλλου η 
οποία βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της επιφάνειας σάρωσης. Όταν τα πρωτότυπα 
εισάγονται από τον τροφοδότη εγγράφων, περνάνε από τον αναγνώστη CVT ο οποίος 
σαρώνει αυτόµατα τα είδωλα στη µνήµη. Ο αναγνώστης CVT δεν χρησιµοποιείται όταν 
τα πρωτότυπα έχουν τοποθετηθεί επάνω στην επιφάνεια σάρωσης.

Οπτικός αναγνώστης πρωτοτύπων
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2. Επιλέξτε τις λειτουργίες
Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες αντιγραφής για την εργασία 
αντιγραφής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µηχάνηµα παραµείνει σε κατάσταση αδράνειας για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα (το οποίο έχει καθοριστεί από το βασικό χειριστή), θα γίνει 
επαναφορά των ρυθµίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το 
Αυτόµατος καθαρισµός στην Ρυθµίσεις στη σελίδα 144.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Αντιγραφή> στον πίνακα 
ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι 
εµφανίζεται η οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Πατήστε µία φορά το πλήκτρο 
<Εκκαθάριση όλων> στον 
πίνακα ελέγχου για να 
ακυρώσετε όλες τις 
προηγούµενες επιλογές.

3. Επιλέξτε µία επιλογή για την 
απαραίτητη εφαρµογή.

Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < > για να µετακινηθείτε 
µεταξύ των οθονών, και τροποποιήστε τις ρυθµίσεις αντιγραφής. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες αντιγραφής, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Λειτουργίες αντιγραφής στη σελίδα 60.

3. Εισάγετε την ποσότητα
Η µέγιστη ποσότητα εκτυπώσεων είναι 99.

1. Χρησιµοποιήστε το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου για 
να εισάγετε τον επιθυµητό αριθµό 
αντιγράφων. Ο αριθµός που εισάγετε 
εµφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της 
οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακυρώσετε εσφαλµένη καταχώριση, πιέστε το πλήκτρο <C> και 
εισάγετε τη σωστή ποσότητα.

Πλήκτρο <Αντιγραφή>

Πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>

Πλήκτρο <C>
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4. Έναρξη της εργασίας αντιγραφής

1. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη>. Κάθε 
πρωτότυπο σαρώνεται µόνο µία φορά. 
Ο αριθµός των αντιγράφων που 
υπολείπονται εµφανίζεται στην επάνω 
δεξιά γωνία της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, όπως εµπλοκή πρωτοτύπων ή πλήρης 
µνήµη, κατά τη διάρκεια της σάρωσης πολλαπλών πρωτοτύπων, η εργασία 
ακυρώνεται και τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί διαγράφονται. Για να 
συνεχίσετε την ίδια λειτουργία, τοποθετήστε εκ νέου όλα τα πρωτότυπα και πιέστε το 
πλήκτρο <Έναρξη>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προκύψει σφάλµα πλήρους µνήµης, διαγράψτε τα περιττά αρχεία.

5. Επιβεβαίωση της εργασίας αντιγραφής στην κατάσταση εργασίας

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η οθόνη 
Κατάσταση εργασίας.

Θα εµφανιστούν οι εργασίες αντιγραφής που βρίσκονται σε αναµονή. Εάν δεν υπάρχει 
καµία εργασία αντιγραφής σε εξέλιξη, θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα: "Καµία 
ενεργή εργασία".

Τερµατισµός της εργασίας αντιγραφής
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ακυρώσετε χειροκίνητα µία ενεργή εργασία 
αντιγραφής.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Τερµατισµός> στον πίνακα 
ελέγχου για να ακυρώσετε την 
τρέχουσα εργασία αντιγραφής.

Πλήκτρο <Έναρξη>

Πλήκτρο <Τερµατισµός>
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2. Εάν είναι απαραίτητο, 
πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον 
πίνακα ελέγχου για να 
εµφανιστεί η οθόνη κατάστασης 
εργασίας. Για έξοδο από την 
οθόνη Κατάσταση εργασίας, 
πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας>.

3. Επιλέξτε [Τερµατισµός (∆ιαγραφή)] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή> για να ακυρώσετε την 
εργασία που εκκρεµεί.

Λειτουργίες αντιγραφής

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις διάφορες διαθέσιµες λειτουργίες για µια εργασία 
αντιγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Τροφοδοσία χαρτιού – σελίδα 61
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση – σελίδα 63
Φωτεινό/Σκούρο – σελίδα 64
Είδος πρωτοτύπου – σελίδα 64
Πολλαπλά είδωλα – σελίδα 65
2 όψεων – σελίδα 65
Έξοδος – σελίδα 67
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών – σελίδα 68

1. Πιέστε το πλήκτρο <Αντιγραφή> στον 
πίνακα ελέγχου.

2. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες λειτουργίες µπορεί 
να µην είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τη 
σύνθεση του µηχανήµατός σας.

Πλήκτρο <Κατάσταση εργασίας> Πλήκτρο <Επιλογή>
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Τροφοδοσία χαρτιού
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού που 
περιλαµβάνει το χαρτί που είναι απαραίτητο για την εργασία. Οι διαθέσιµοι δίσκοι 
χαρτιού εµφανίζονται στην οθόνη µαζί µε το µέγεθος των µέσων εκτύπωσης και τον 
προεπιλεγµένο προσανατολισµό για κάθε δίσκο. Όταν είναι επιλεγµένος ο δίσκος 
χαρτιού, το είδος χαρτιού στο δίσκο εµφανίζεται στην οθόνη.
Όταν αλλάζετε τον τύπο του µέσου εκτύπωσης στους δίσκους 2, 3 και 4, ο δίσκος 
πρέπει να προγραµµατιστεί εκ νέου από το βασικό χειριστή για να αντιστοιχεί στα µέσα 
εκτύπωσης που τοποθετούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον εκ νέου 
προγραµµατισµό του δίσκου, επικοινωνήστε µε το βασικό χειριστή ή συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Είδος χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 154.
Για πληροφορίες σχετικά µε τα µεγέθη και τους τύπους µέσων εκτύπωσης που 
υποστηρίζονται γι' αυτό το µηχάνηµα, συµβουλευτείτε την παράγραφο Μεγέθη και είδη 
χαρτιού που υποστηρίζονται στην ενότητα Χαρτί και άλλα µέσα εκτύπωσης στη 
σελίδα 138.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την 
[Τροφοδοσία χαρτιού] στην Οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Τροφοδοσία χαρτιού] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο <Τροφοδοσία χαρτιού> στον πίνακα ελέγχου παρέχει 
γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία αυτή.

Αυτόµατο 
Επιλέγει αυτόµατα τον κατάλληλο δίσκο σύµφωνα µε το µέγεθος του πρωτοτύπου, το 
ποσοστό σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης.

Προεπιλογές
Επιλέξτε ένα δίσκο χαρτιού από τους δίσκους 1 έως 5, ανάλογα µε τους διαθέσιµους 
δίσκους του µηχανήµατος.
Όταν ο δίσκος 5 (δίσκος bypass) είναι επιλεγµένος, εµφανίζεται η οθόνη [Μέγεθος 
χαρτιού]. Αφού επιλέξετε το µέγεθος χαρτιού, εµφανίζεται η οθόνη [Είδος χαρτιού].
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Οθόνη [Μέγεθος χαρτιού]
Η οθόνη αυτή εµφανίζεται αυτόµατα κατά την τοποθέτηση χαρτιού εκτός από φακέλους 
στο δίσκο 5 (δίσκος bypass).
Χρησιµοποιήστε αυτή την οθόνη για να επιλέξετε το µέγεθος του χαρτιού για το δίσκο 
5 (δίσκος bypass). Μπορείτε επίσης να εισάγετε ειδικό µέγεθος χαρτιού, 
χρησιµοποιώντας την οθόνη [Ειδικό µέγεθος].
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των οθονών µεταξύ της οθόνης για τη σειρά AB 
συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους χαρτιού A4 και της οθόνης για τα αµερικανικά 
µεγέθη χαρτιού συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους χαρτιού Letter. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Είδος χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις 
στη σελίδα 154.

1. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο 5 
(δίσκος bypass).

2. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για εναλλαγή µεταξύ των οθονών 
για να προβάλλετε το απαιτούµενο 
µέγεθος χαρτιού.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα µέγεθος χαρτιού για το δίσκο 5 (δίσκος bypass). Αφού 
επιλέξετε µία από τις προεπιλογές, πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή> για να εµφανιστεί 
η οθόνη [Είδος χαρτιού].

Μεταβλητό µέγεθος
Εµφανίζει την οθόνη [Ειδικό µέγεθος]. Χρησιµοποιήστε αυτή την οθόνη για να εισάγετε 
ένα ειδικό µέγεθος χαρτιού για το δίσκο 5 (δίσκος bypass) χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να εισάγετε µεγέθη πλάτους 
από 89 έως 297 χλστ (3,5–11,7 ίντσες) και µήκους 98 έως 432 χλστ (3,9–17,0 ίντσες) 
σε µονάδες του 1 χλστ (0.1 ίντσες). Εάν επιλέξετε [Επόµενο] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>, µπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε µεταξύ [X] και [Y] για να 
εισάγετε την τιµή. Αφού εισάγετε τις τιµές, πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή> για να 
εµφανιστεί η οθόνη [Είδος χαρτιού].
Μπορείτε να αλλάξετε τη µονάδα µεγέθους χαρτιού στην οθόνη [Μεταβλητό µέγεθος] 
από χιλιοστά σε ίντσες. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Χιλιοστά/Ίντσες στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 148.

Οθόνη [Είδος χαρτιού]
Χρησιµοποιήστε αυτήν την οθόνη για να επιλέξετε το είδος του χαρτιού για το δίσκο 5 
(δίσκος bypass). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα είδη Χαρτιού, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Είδος χαρτιού στη σελίδα 154.
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1. Μετά την επιλογή του µεγέθους χαρτιού 
στην οθόνη [Μέγεθος χαρτιού], πατήστε 
το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

3. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Σµίκρυνση/Μεγέθυνση
Εκτός από το µέγεθος 100% για τα αντίγραφα, µπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε 
αντίγραφα σε σµίκρυνση ή µεγέθυνση από 50 έως 200%, επιλέγοντας µία από τις 
ρυθµίσεις [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση].

1. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να εµφανιστεί η επιλογή 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] στην οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο <Μεγέθυνση> ή <Σµίκρυνση> στον πίνακα ελέγχου παρέχει 
γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία αυτή.

100%
Παράγει αντίγραφα στο ίδιο µέγεθος µε το πρωτότυπο.

Αυτόµατη επιλογή %
Αυτόµατα σµικρύνει/µεγεθύνει το είδωλο του εγγράφου για να χωρέσει στο επιλεγµένο 
µέγεθος χαρτιού.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>. Το προεπιλεγµένο ποσοστό µπορεί να ρυθµιστεί από το βασικό 
χειριστή.

Χειροκίνητη ρύθµιση
Υπάρχουν δύο µέθοδοι εισαγωγής του ποσοστού σµίκρυνσης/µεγέθυνσης µε 
χειροκίνητο τρόπο.

• Επιλέξτε [100%], ενώ στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < > 
µπορείτε να αλλάξετε την τιµή σε προσαυξήσεις του 1%.

• Επιλέξτε κάποια άλλη ρύθµιση εκτός από το [Αυτόµατο] και πιέστε το πλήκτρο <C> 
στον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια εισάγετε απευθείας το ποσοστό σµίκρυνσης/
µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
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Φωτεινό/Σκούρο 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την πυκνότητα για αντιγραφή των 
πρωτοτύπων σε πέντε επίπεδα. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα της <Επιλογής> για να 
φωτίσετε ή να σκουρύνετε την πυκνότητα.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Φωτεινό/Σκούρο] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [Αυτόµατο] ή µετακινήστε το  στην οθόνη επιλέγοντας [Σκούρο] ή 
[Φωτεινό] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> για το επιθυµητό επίπεδο 
πυκνότητας.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Αυτόµατο 
Επιλέγει αυτόµατα το επίπεδο πυκνότητας αντιγραφής των πρωτοτύπων. 

Είδος πρωτοτύπου 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αντιγράψετε µε βέλτιστη ποιότητα ειδώλου 
επιλέγοντας το είδος των πρωτότυπων εγγράφων.

1. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να εµφανιστεί η επιλογή 
[Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Είδος πρωτοτύπου] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο <Τύπος πρωτοτύπου> στον πίνακα ελέγχου παρέχει 
γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία αυτή.

Κείµενο
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν 
µόνο κείµενο.

Κείµενο & Φωτογραφία
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν ένα 
συνδυασµό κειµένου και φωτογραφιών.

Φωτογραφία
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν µόνο 
φωτογραφίες. 
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Πολλαπλά είδωλα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αντιγράψετε δύο ή τέσσερα ανεξάρτητα έγγραφα 
πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού. Tο µηχάνηµα σµικρύνει/µεγεθύνει αυτόµατα τα είδωλα 
όπως απαιτείται για την εκτύπωσή τους σε µία σελίδα.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Πολλαπλά είδωλα] στην οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Πολλαπλά είδωλα] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

1 είδωλο
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

2 είδωλα
Αντιγράφει δύο πρωτότυπα σε µία σελίδα.

4 είδωλα
Αντιγράφει τέσσερα πρωτότυπα σε µία σελίδα. Εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση και 
πιέσετε το πλήκτρο <Εισαγωγή> για να εµφανιστεί η οθόνη 4 ειδώλων, µπορείτε να 
επιλέξετε είτε [ ] (Έναρξη αριστερά οριζόντια) είτε [ ] (Έναρξη αριστερά κάθετη) για 
τη διάταξη των ειδώλων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για [2 είδωλα], τα είδωλα τοποθετούνται πάντα από τα αριστερά προς τα 
δεξιά ή από επάνω προς τα κάτω στη σελίδα.

2 όψεων
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παράγετε αυτόµατα αντίγραφα διπλής όψης από 
πρωτότυπα µονής ή διπλής όψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αντιγραφής διπλής όψης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
άλλα είδη χαρτιού εκτός από το Κοινό χαρτί.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[2 Όψεων] στην οθόνη Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [2 όψεων] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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1 1 Όψης
Παράγει αντίγραφα µίας όψης από πρωτότυπα µίας όψης. 

1 2 Όψεων
Παράγει αντίγραφα δύο όψεων από πρωτότυπα µίας όψης. Πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή> για να εµφανιστεί η οθόνη [Αντίγραφα]. Επιλέξτε είτε [Κεφαλίδα προς 
κεφαλίδα] ή [Κεφαλίδα προς υποσέλιδο] για να καθορίσετε τον προσανατολισµό των 
ειδώλων στην έξοδο.

2 1 Όψης
Παράγει αντίγραφα µίας όψης από πρωτότυπα δύο όψεων. Πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή> για να εµφανιστεί η οθόνη [Πρωτότυπα]. Επιλέξτε είτε [Κεφαλίδα προς 
κεφαλίδα] ή [Κεφαλίδα προς υποσέλιδο] για να καθορίσετε τον προσανατολισµό των 
πρωτοτύπων.

2 2 Όψεων
Παράγει αντίγραφα δύο όψεων από πρωτότυπα δύο όψεων. 
Οι παρακάτω εικόνες εµφανίζουν τους προσανατολισµούς [Κεφαλίδα προς κεφαλίδα] 
και [Κεφαλίδα προς υποσέλιδο].

Κατακόρυφα είδωλα

Κεφαλίδα προς κεφαλίδα
για βιβλιοδεσία στη µεγάλη πλευρά

Κεφαλίδα προς κεφαλίδα
για βιβλιοδεσία στη µικρή πλευρά

Κεφαλίδα προς υποσέλιδο
για βιβλιοδεσία στη µικρή πλευρά

Κεφαλίδα προς υποσέλιδο
για βιβλιοδεσία στη µεγάλη πλευρά

Οριζόντια είδωλα
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Έξοδος
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ταξινοµήσετε τα τελικά αντίγραφα όταν παράγετε 
πολλαπλά σετ αντιγράφων.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Έξοδος] στην οθόνη Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Έξοδος] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο <Ταξινόµηση> στον πίνακα ελέγχου παρέχει γρήγορη 
πρόσβαση στη λειτουργία αυτή. 

Αυτόµατη επιλογή
Εφαρµόζει αυτόµατα είτε [Με ταξινόµηση] ή [Χωρίς ταξινόµηση] για την ταξινόµηση των 
τελικών αντιγράφων. Η επιλογή [Ταξινόµηση] εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείτε τον 
τροφοδότη εγγράφων. Όταν χρησιµοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης, εφαρµόζεται η 
επιλογή [Χωρίς ταξινόµηση].

Με ταξινόµηση
Παραδίδει τον καθορισµένο αριθµό σετ 
αντιγράφων στην ίδια σειρά µε τα 
πρωτότυπα. Για παράδειγµα, δύο αντίγραφα 
ενός τρισέλιδου πρωτοτύπου παραδίδονται 
µε σειρά 1-2-3, 1-2-3.

Χωρίς ταξινόµηση
Παραδίδει τα αντίγραφα σε δεσµίδες µε 
βάση τον αριθµό αντιγράφων που απαιτείται 
για κάθε πρωτότυπο. Για παράδειγµα, δύο 
αντίγραφα ενός εγγράφου τριών σελίδων 
εκτυπώνονται µε τη σειρά 1-1, 2-2, 3-3.
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Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε στον τροφοδότη εγγράφων 
πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών. Γι' αυτή τη λειτουργία πρέπει να χρησιµοποιείτε τον 
τροφοδότη εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία, το πλάτος των πρωτοτύπων 
πρέπει να είναι ίδιο. Εάν παράγετε αντίγραφα από πρωτότυπα µε διαφορετικό 
πλάτος, το πλάτος της πρώτης σελίδας θα αποτελεί το µέγεθος για τα αντίγραφα.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών] στην 
οθόνη Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή και παράγετε αντίγραφα από πρωτότυπα 
διαφόρων µεγεθών, το µέγεθος της πρώτης σελίδας θα είναι το µέγεθος για όλα τα 
αντίγραφα. 
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4 Φαξ

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες για τη χρήση των προαιρετικών λειτουργιών 
φαξ, οι οποίες εξαρτώνται από τη σύνθεση του µηχανήµατός σας. Εκτός από τις 
συνηθισµένες λειτουργίες φαξ είναι διαθέσιµη η λειτουργία Απευθείας φαξ, εφόσον 
είναι εγκατεστηµένο το πρόσθετο κιτ εκτυπωτή.
Το Απευθείας φαξ σας επιτρέπει να αποστέλλετε φαξ απευθείας από τον υπολογιστή 
πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το απευθείας φαξ, συµβουλευτείτε την 
ηλεκτρονική βοήθεια του οδηγού PCL.

∆ιαδικασία φαξ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη βασική διαδικασία για την αποστολή φαξ. Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήµατα.
1. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων – σελίδα 69
2. Επιλογή των εφαρµογών – σελίδα 71
3. Καθορισµός του προορισµού – σελίδα 72
4. Έναρξη της εργασίας φαξ – σελίδα 72
5. Επιβεβαίωση της εργασίας φαξ στην Κατάσταση εργασίας – σελίδα 73
Τερµατισµός της εργασίας φαξ – σελίδα 73
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Auditron, πιθανόν να χρειαστείτε 
κωδικό πρόσβασης για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. Για να 
αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
µε το βασικό χειριστή.

1. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
Τα ακόλουθα βήµατα εξηγούν πώς να τοποθετήσετε τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας 
τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης. Κατά τη σάρωση ενός 
πρωτοτύπου υπό τη µορφή ενός ή πολλαπλών εγγράφων ως δεσµίδα, 
χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη εγγράφων. Κατά τη σάρωση ενός πρωτοτύπου το 
οποίο είναι σχετικά βαρύ, όπως διαφηµιστικά έντυπα ή φυλλάδια, χρησιµοποιήστε την 
επιφάνεια σάρωσης.
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• Τροφοδότης εγγράφων
Επιλέγοντας [Αυτόµατη ανίχνευση] στην οθόνη [Μέγεθος σάρωσης], τα πρωτότυπα 
διαφόρων µεγεθών µπορούν να σαρωθούν ως δεσµίδα. Η λειτουργία αυτή είναι 
διαθέσιµη µόνο όταν τα πρωτότυπα έχουν το ίδιο πλάτος. Για να σαρώσετε 
πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών µε διαφορετικό πλάτος, χρησιµοποιήστε την επιφάνεια 
σάρωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, πιθανόν να παρουσιαστεί απώλεια ειδώλου 
καθώς το πλάτος της πρώτης σελίδας θα αποτελέσει το µέγεθος για όλα τα σαρωµένα 
έγγραφα. Όλα τα πρωτότυπα σαρώνονται την ίδια στιγµή, και κατά συνέπεια δεν 
µπορείτε να αλλάξετε κάποιες ρυθµίσεις όπως [Ανάλυση], [Φωτεινό/Σκούρο], ή 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση]. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για κάθε 
σελίδα, χρησιµοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης.

• Επιφάνεια σάρωσης
Εάν έχετε περισσότερες από µία δεσµίδα πρωτοτύπων να σαρώσετε, επιλέξτε [Aλλαγή 
ρυθµίσ] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ενώ σαρώνεται η τρέχουσα δεσµίδα 
πρωτοτύπων. Αυτό σας επιτρέπει να αποστείλετε πολλαπλά πρωτότυπα ή 
πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών ως ένα σύνολο δεδοµένων. Επιπλέον, µπορείτε να 
αλλάξετε τις ρυθµίσεις φαξ για κάθε σελίδα.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον 
τροφοδότη εγγράφων µε την όψη προς 
τα επάνω ή στην επιφάνεια αντιγραφής 
µε την όψη προς τα κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τον τρόπο τοποθέτησης των εγγράφων, 
συµβουλευτείτε το 1. Τοποθετήστε τα 
πρωτότυπα στην Αντιγραφή στη σελίδα 55.

Σάρωση των πρωτοτύπων
Υπάρχουν δύο µέθοδοι σάρωσης πρωτοτύπων.

• Αυτόµατη ανίχνευση
Τα πρωτότυπα βασικών µεγεθών µπορούν να ανιχνευθούν αυτόµατα. Εάν το 
πρωτότυπο δεν είναι βασικού µεγέθους ή το µέγεθος δεν µπορεί να ανιχνευθεί, το 
µηχάνηµα θα επιλέξει αυτόµατα το µέγεθος προς αποφυγή απώλειας ειδώλου. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αυτόµατη ανίχνευση ή αντικατάσταση 
των µεγεθών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ στην 
ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 226.

• Επιλογή µεγέθους σάρωσης
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος σάρωσης από τα προεπιλεγµένα µεγέθη. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο επιλογής του µεγέθους σάρωσης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Μέγεθος σάρωσης στη σελίδα 81.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία σάρωσης µεγάλης σελίδας είναι διαθέσιµη µόνο όταν 
χρησιµοποιείται ο τροφοδότης εγγράφων. Η εφαρµογή αυτή σας επιτρέπει να 
σαρώσετε µέχρι 1000 χλστ (39,4 ίντσες) σε µήκος κατά τη λειτουργία εκτύπωσης 
µονής όψης, και 432 χλστ (17,0 ίντσες) κατά τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης. 
Για τη διαδικασία λήψης, ο βασικός χειριστής µπορεί να επιλέξει την αποκοπή ή τη 
σµίκρυνση του ειδώλου. Το αντίστοιχο εύρος είναι 0–24 χλστ (0,0–0,9 ίντσες) για την 
αποκοπή και 60–100% για τη σµίκρυνση. Σε περίπτωση που το µήκος του 
πρωτοτύπου δεν µπορεί να σµικρυνθεί ή να αποκοπεί, γίνεται αυτόµατη διαίρεση του 
ειδώλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα Πρωτότυπα µεγάλου 
µεγέθους στο κεφάλαιο Ρυθµίσεις στο σελίδα 172.

2. Επιλογή των εφαρµογών
Μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τον εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα εξοπλισµό 
θα είναι διαθέσιµες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µηχάνηµα παραµείνει σε κατάσταση αδράνειας για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα (το οποίο έχει καθοριστεί από το βασικό χειριστή), θα γίνει 
επαναφορά των ρυθµίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Αυτόµατος καθαρισµός στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 144.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Φαξ> στον πίνακα 
ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι εµφανίζεται η 
οθόνη Φαξ.

2. Πιέστε µία φορά το πλήκτρο 
<Εκκαθάριση όλων> στον πίνακα 
ελέγχου για να ακυρώσετε όλες τις 
προηγούµενες επιλογές.

3. Επιλέξτε µία επιλογή για την 
απαραίτητη εφαρµογή.

Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε το πλήκτρο < > ή < > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών, και διαµορφώστε τις ρυθµίσεις φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τις διαθέσιµες λειτουργίες φαξ, συµβουλευτείτε την παράγραφο Λειτουργίες φαξ στη 
σελίδα 79.

<Πλήκτρο Φαξ>

<Πλήκτρο Εκκαθάριση όλων>
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3. Καθορισµός του προορισµού
Τα ακόλουθα εξηγούν πώς να καθορίσετε έναν προορισµό. Το µηχάνηµα παρέχει τις 
ακόλουθες επιλογές κλήσης για αριθµούς φαξ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την αποστολή ενός πρωτοτύπου, ελέγξτε τις καταχωρίσεις σας για 
να βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει τους σωστούς προορισµούς.

• Χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου

• Χρησιµοποιώντας το Βιβλίο διευθύνσεων (συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο 
διευθύνσεων στη σελίδα 75.)

• Χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση (συµβουλευτείτε την παράγραφο Ταχεία κλήση 
στη σελίδα 77.)

• Χρησιµοποιώντας την Κλήση µε ένα πλήκτρο (συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Κλήση µε ένα πλήκτρο στη σελίδα 77.)

1. Εισάγετε τον αριθµό φαξ 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Μπορείτε να αποστείλετε ένα φαξ σε 
πολλαπλούς προορισµούς µε µία µόνο 
εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Εισαγωγή 
διεύθυνσης/Επόµενο στη σελίδα 75.
Εάν χρησιµοποιείτε συνήθως κάποιο χαρακτήρα πριν τον αριθµό του τηλεφώνου, 
όπως για παράδειγµα το 9 για εξωτερική γραµµή, απαιτείται η εισαγωγή παύσης µετά 
από αυτό το χαρακτήρα. Πιέστε το πλήκτρο <Παύση µεταξύ αριθµών κλήσης> στον 
πίνακα ελέγχου πριν συνεχίσετε µε την εισαγωγή του αριθµού φαξ. Όταν καλείτε µε 
χειροκίνητο τρόπο, η Παύση µεταξύ αριθµών κλήσης δεν είναι απαραίτητη. Περιµένετε 
τον τόνο κλήσης εξωτερικής γραµµής για να συνεχίσετε.

4. Έναρξη της εργασίας φαξ

1. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> στον 
πίνακα ελέγχου για να σαρώσετε και να 
αποστείλετε τα πρωτότυπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, όπως εµπλοκή πρωτοτύπων ή πλήρης 
µνήµη, κατά τη διάρκεια της σάρωσης πολλαπλών πρωτοτύπων, η εργασία 
ακυρώνεται και τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί διαγράφονται. Για να συνεχίσετε την 
ίδια λειτουργία, τοποθετήστε όλα τα πρωτότυπα ξανά και πιέστε το πλήκτρο 
<Έναρξη>.

<Πλήκτρο Παύση µεταξύ αριθµών κλήσης>

<Πλήκτρο Έναρξη>
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προκύψει σφάλµα πλήρους µνήµης, διαγράψτε τα περιττά αρχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν γίνει επανεκκίνηση της λειτουργίας του µηχανήµατος κατά τη 
µετάδοση φαξ εξαιτίας απώλειας ρεύµατος ή δυσλειτουργίας του µηχανήµατος, το 
µηχάνηµα θα αρχίσει την αποστολή του πρωτοτύπου ξανά από την αρχή. Θα 
µεταδοθούν όλες οι σελίδες του εγγράφου ανεξάρτητα από τον αριθµό των σελίδων 
που έχουν ήδη αποσταλεί στον προορισµό πριν από την απώλεια ρεύµατος. Για 
παράδειγµα, εάν η µετάδοση ενός πρωτοτύπου 7 σελίδων διακοπεί τη στιγµή που 
αποστέλλεται η έκτη σελίδα του εγγράφου, το µηχάνηµα θα αποστείλει και τις επτά 
σελίδες όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία του ρεύµατος, συµπεριλαµβανοµένων των 
πρώτων πέντε σελίδων οι οποίες είχαν ήδη αποσταλεί πριν τη διακοπή.

5. Επιβεβαίωση της εργασίας φαξ στην Κατάσταση εργασίας
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιβεβαιώσετε την εργασία φαξ που έχετε 
ήδη αρχίσει.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η οθόνη 
κατάστασης εργασίας.

Η εργασία που βρίσκεται σε επεξεργασία εµφανίζεται στην οθόνη Τρέχουσα.

2. Εάν απαιτείται, πιέστε το πλήκτρο < > ή < > για να προβάλλετε την οθόνη Όλες 
οι εργασίες.

3. Επιλέξτε [Φαξ/E-mail] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

4. Επιλέξτε [Αποστολή] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>. Η εργασία θα 
εµφανιστεί στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατάσταση εργασίας 
στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος στη σελίδα 43.

Τερµατισµός της εργασίας φαξ
Ακολουθήστε το βήµα 1 για να ακυρώσετε χειροκίνητα µια εργασία φαξ ενώ σαρώνετε 
το πρωτότυπο. Μετά τη σάρωση του πρωτοτύπου, ακολουθήστε τα βήµατα 2 και 3.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Τερµατισµός> στον 
πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε την 
τρέχουσα εργασία φαξ.

<Πλήκτρο Τερµατισµός>
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2. Εάν απαιτείται, πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η οθόνη 
κατάστασης εργασίας. Για έξοδο από 
την οθόνη Κατάσταση εργασίας, πιέστε 
το πλήκτρο <Έξοδος> ή το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας>.

3. Εάν η εργασία που θέλετε να 
ακυρώσετε εµφανίζεται στην οθόνη 
Τρέχουσα, επιλέξτε 
[Τερµατισµός (∆ιαγραφή)] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.
Εάν όχι, προχωρήστε στο βήµα 4.

4. Πιέστε το πλήκτρο < > για να προβάλλετε την οθόνη Όλες οι εργασίες.

5. Επιλέξτε [Φαξ/E-mail] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

6. Επιλέξτε [Αποστολή] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

7. Επιλέξτε την εργασία που επιθυµείτε να ακυρώσετε επιλέγοντας [ ] ή [ ].

8. Επιλέξτε [Λεπτοµέρειες] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

9. Επιλέξτε [Τερµατισµός (∆ιαγραφή)] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

Καθορισµός προορισµών

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο καθορισµού των προορισµών, χρησιµοποιώντας 
τις διαθέσιµες λειτουργίες του µηχανήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο – σελίδα 75
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 75
Ταχεία κλήση – σελίδα 77
Κλήση µε ένα πλήκτρο – σελίδα 77
Ευρεία αναµετάδοση – σελίδα 78
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να καθορίσετε πολλαπλούς προορισµούς µε ένα µόνο 
χειρισµό (σειριακή ευρεία µετάδοση) χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο <Εισαγωγή 
διεύθυνσης/επόµενο>, χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση και την Κλήση µε ένα 
πλήκτρο.

<Πλήκτρο Κατάσταση εργασίας>
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Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποστείλετε ένα πρωτότυπο σε 
περισσότερους από έναν προορισµούς. Μπορείτε να καθορίσετε προορισµούς 
χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση και την Κλήση µε ένα πλήκτρο ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το Βιβλίο 
διευθύνσεων για γρήγορη αναζήτηση και εισαγωγή προορισµών καταχωρισµένων 
στην Ταχεία κλήση.
Μπορείτε να καθορίσετε µέχρι και 210 προορισµούς τη φορά, χρησιµοποιώντας 
την Ταχεία κλήση, την Επιλογή µε ένα πλήκτρο και την κλήση µε το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο. Ωστόσο, µε την κλήση µε το αριθµητικό πληκτρολόγιο µπορούν να 
καθοριστούν µέχρι 12 από τους 210 προορισµούς.

1. Εισάγετε τον πρώτο προορισµό.

2. Πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο> 
στον πίνακα ελέγχου.

3. Εισάγετε τον επόµενο προορισµό. 

4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 
ανάλογα µε τις ανάγκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαγράψετε έναν προορισµό ο οποίος έχει καταχωρηθεί 
χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση ή την Κλήση µε ένα πλήκτρο, πατώντας το 
πλήκτρο <C> µία φορά. Όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση µε χειροκίνητο τρόπο, 
µπορείτε να διαγράψετε τον αριθµό µε ένα ψηφίο τη φορά, χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <C>.

Βιβλίο διευθύνσεων 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για γρήγορη αναζήτηση και εισαγωγή 
καταχωρισµένων προορισµών και προγραµµάτων φαξ επιλέγοντας µια καταχώριση 
από τη λίστα ή χρησιµοποιώντας την [Αναζήτηση µε το ευρετήριο]. Εάν επιλέξετε ένα 
Πρόγραµµα φαξ, µπορείτε να αποστείλετε πρωτότυπα χρησιµοποιώντας τις ρυθµίσεις 
που έχουν καταχωρισθεί στο πρόγραµµα. Οι καταχωρίσεις στο Βιβλίο διευθύνσεων 
είναι εκείνες που έχετε κάνει στην Ταχεία κλήση και στο Πρόγραµµα φαξ, και έχουν 
επιλεγεί από τους κωδικούς Ταχείας κλήσης και τα Προγράµµατα φαξ στα οποία έχουν 
ανατεθεί (αντιστοίχως). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 
καταχώρησης κωδικών Ταχείας κλήσης και Προγραµµάτων φαξ, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο ∆ηµιουργία/∆ιαγραφή στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 181. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα φαξ, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Κλήση µε ένα πλήκτρο στη σελίδα 77.

<Πλήκτρο Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο>
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1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Βιβλίο διευθύνσεων> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

3. Πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο>
στον πίνακα ελέγχου.

Βιβλίο διευθύνσεων 
Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τη λίστα των προορισµών οι οποίοι είναι 
καταχωρισµένοι στην Ταχεία κλήση.

Λίστα προγραµµάτων
Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τη λίστα των προγραµµάτων που είναι καταχωρισµένα 
στο Πρόγραµµα φαξ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε ένα Πρόγραµµα φαξ εάν ο προορισµός έχει ήδη 
καθοριστεί.

Αναζήτηση µε το ευρετήριο
Σας επιτρέπει να εντοπίσετε έναν προορισµό µέσω του χαρακτήρα του ευρετηρίου που 
αντιστοιχεί σ' αυτόν, καταχωρώντας αυτό το χαρακτήρα στην Ταχεία κλήση.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Για τη Μέθοδο εισαγωγής, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ [Αλφαβήτου] για 
γράµµατα και [Αριθµού] για αριθµούς χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Εισάγετε ένα χαρακτήρα ευρετηρίου χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε [Επιβεβαίωση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ή πατήστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>. Εµφανίζεται η λίστα διευθύνσεων οι οποίες αντιστοιχούν 
στο ευρετήριο που έχετε εισάγει.

<Πλήκτρο Βιβλίο διευθύνσεων>
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Ταχεία κλήση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε γρήγορες κλήσεις 
χρησιµοποιώντας έναν 3ψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στον προορισµό. 
Εάν καταχωρίσετε τον αριθµό φαξ στον κωδικό ταχείας κλήσης 123, µπορείτε να 
εισάγετε µόνο τον αριθµό 123 και να καλέσετε αυτόµατα τον καταχωρισµένο αριθµό 
φαξ που αντιστοιχεί στον κωδικό 123. Μπορείτε να καταχωρίσετε µέχρι 200 κωδικούς 
ταχείας κλήσης. Όταν καταχωρείτε κωδικούς ταχείας κλήσης από 001 έως 036, οι 
κωδικοί αντιστοιχίζονται αυτόµατα στις επιλογές µε ένα πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου. 
Οι κωδικοί ταχείας κλήσης είναι καταχωρηµένοι και µπορούν να αναζητηθούν στο 
Βιβλίο διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 
καταχώρησης κωδικών Ταχείας κλήσης, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ταχεία κλήση 
στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 182.

1. Πατήστε το πλήκτρο <Ταχεία κλήση> 
στον πίνακα ελέγχου.

2. Εισάγετε έναν 3-ψήφιο κωδικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο 3ψήφιος κωδικός έχει καταχωρηθεί σωστά, εµφανίζεται ο 
προορισµός. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί σωστά, θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά έναν 
3ψήφιο κωδικό.

Κλήση µε ένα πλήκτρο
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε τους προρυθµισµένους κωδικούς ταχείας 
κλήσης 001-036 ή τα προγράµµατα φαξ p01- p18 χρησιµοποιώντας τις επιλογές µε ένα 
πλήκτρο. Η ενότητα Κλήση µε ένα πλήκτρο αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις 
σελίδες. Μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα χρησιµοποιώντας τις κάρτες αλλαγής.

• Η σελίδα 1 εµφανίζει τους κωδικούς ταχείας κλήσης 001–018.

• Η σελίδα 2 εµφανίζει τους κωδικούς ταχείας κλήσης 019–036.

• Η σελίδα 3 εµφανίζει τα προγράµµατα φαξ p01–p18.

<Πλήκτρο Ταχεία κλήση>
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Πρόγραµµα φαξ
Το Πρόγραµµα φαξ είναι µια µέθοδος κλήσης για τον προγραµµατισµό των 
προορισµών φαξ και των λειτουργιών αποστολής φαξ κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
πλήκτρων. Μπορείτε να αποστέλετε φαξ πάντα µε τις ίδιες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας 
το πρόγραµµα κλήσης µε ένα πλήκτρο. Είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να 
εξοικονοµήσετε χρόνο. Χρησιµοποιώντας τους 3ψήφιους κωδικούς, µπορείτε να 
καταχωρίσετε µέχρι 30 προγράµµατα φαξ. Όταν καταχωρείτε προγράµµατα φαξ από 
p01 έως p18, οι κωδικοί αντιστοιχίζονται αυτόµατα στις επιλογές µε ένα πλήκτρο στον 
πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την καταχώριση 
προγραµµάτων φαξ, συµβουλευτείτε την παράγραφο Πρόγραµµα φαξ στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 184.

1. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τους πίνακες 
επιλογής µε ένα πλήκτρο για να 
µεταβείτε στην επιθυµητή επιλογή.

2. Πιέστε την επιλογή µε ένα πλήκτρο.

Ευρεία αναµετάδοση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα πρωτότυπο σε ένα 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα, το οποίο µε τη σειρά του θα το στείλει σε πολλαπλούς 
προορισµούς που έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό για ταχεία κλήση. Με αυτό τον τρόπο 
µπορείτε να µειώσετε το κόστος µετάδοσης όταν οι προορισµοί είναι εκτός πόλεως ή 
σε άλλη χώρα, καθώς το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποστείλετε το 
πρωτότυπο στο µηχάνηµα µετάδοσης.
Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα που µεταδίδει το έγγραφό σας σε πολλαπλούς 
προορισµούς ονοµάζεται σταθµός αναµετάδοσης. Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλούς 
σταθµούς αναµετάδοσης, ή ακόµα και να ζητήσετε από τον πρώτο σταθµό να 
αναµεταδώσει το έγγραφό σας σε έναν δεύτερο σταθµό, ο οποίος µε τη σειρά του θα 
αναµεταδώσει το πρωτότυπο σε άλλους προορισµούς. Επιπλέον, το έγγραφο προς 
αποστολή µπορεί να εκτυπωθεί στο σταθµό αναµετάδοσης.
Χρησιµοποιήστε τον κωδικό F για να καθορίσετε το σταθµό αναµετάδοσης και τους 
προορισµούς, εφόσον υποστηρίζουν εξίσου την ευρεία αναµετάδοση µε κωδικό F. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ευρεία αναµετάδοση χρησιµοποιώντας 
κωδικό F, ανατρέξτε στην Ευρεία αναµετάδοση/Αποµακρυσµένη ευρεία αναµετάδοση 
στο σελίδα 84.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ευρεία αναµετάδοση µε κωδικό F µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεταξύ 
µηχανηµάτων που διαθέτουν και τα δύο τις λειτουργίες του κωδικού F και της ευρείας 
αναµετάδοσης.

Επιλογές µε ένα πλήκτρο
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Λειτουργίες φαξ

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις διάφορες διαθέσιµες λειτουργίες για µια εργασία φαξ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, συµβουλευτείτε 
τα παρακάτω.
Ανάλυση – σελίδα 80
Φωτεινό/Σκούρο – σελίδα 81
Μέγεθος σάρωσης – σελίδα 81
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση – σελίδα 82
Κεφαλίδα αποστολής – σελίδα 82
Αναφορά µετάδοσης – σελίδα 83
Κωδικός F – σελίδα 84
∆ιεθνής επικοινωνία – σελίδα 85
Μεταχρονολογηµένη έναρξη – σελίδα 86
Πολλαπλά είδωλα – σελίδα 86
Επείγουσα αποστολή – σελίδα 87
Σετ εκτύπωσης παραλήπτη – σελίδα 87
Άµεση αποστολή – σελίδα 88
Πρωτότυπα 2 όψεων – σελίδα 88
Τηλεπαραλαβή – σελίδα 89
Πινάκιο – σελίδα 91
Θυρίδα – σελίδα 93
∆ιαδοχική κλήση – σελίδα 93
Ανοικτή ακρόαση – σελίδα 94

1. Πατήστε το πλήκτρο <Φαξ> στον 
πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο < > ή < > για να 
µετακινηθείτε µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση.
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Ανάλυση
Η ανάλυση ρυθµίζει την ποιότητα του φαξ που λαµβάνει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα. 
Υψηλότερη ανάλυση αποδίδει καλύτερη ποιότητα. Η χαµηλότερη ανάλυση ωστόσο 
µειώνει το χρόνο επικοινωνίας. 

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την [Ανάλυση] 
στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Ανάλυση] χρησιµοποιώντας 
το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Κείµενο
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση όταν αποστέλλετε ένα έγγραφο κειµένου.

Υψηλή
Σαρώνει τα πρωτότυπα χρησιµοποιώντας ανάλυση 8 Χ 7,7 γραµµών/χλστ. Η επιλογή 
αυτή συνιστάται για αποτύπωση της λεπτοµέρειας στο γραµµικό σχέδιο ή για µικρά 
γράµµατα.

Πολύ υψηλή
Σαρώνει τα πρωτότυπα χρησιµοποιώντας ανάλυση 16 Χ 15,4 γραµµών/χλστ. 
Η επιλογή αυτή συνιστάται για αποτύπωση της λεπτοµέρειας στο γραµµικό σχέδιο ή 
για µικρά γράµµατα. Απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο επικοινωνίας, αλλά παράγει καλύτερη 
ποιότητα ειδώλου.

Halftone
Καθορίζει την ανάλυση για σκούρους και φωτεινούς χρωµατισµούς όπως στην 
περίπτωση των εικόνων.

Super Halftone
Καθορίζει την ανάλυση για σκούρους και φωτεινούς χρωµατισµούς όπως στην 
περίπτωση των εικόνων. Απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο επικοινωνίας, αλλά παράγει 
καλύτερη ποιότητα ειδώλου.

Superfine Halftone
Καθορίζει την ανάλυση για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φωτογραφίες µε σκούρους 
και φωτεινούς χρωµατισµούς και το κείµενο βρίσκονται στο ίδιο είδωλο.
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Φωτεινό/Σκούρο 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την πυκνότητα του σαρωµένου ειδώλου 
σε πέντε επίπεδα. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα της <Επιλογής> για να φωτίσετε ή να 
σκουρύνετε το είδωλο.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Φωτεινό/Σκούρο] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Μετακινήστε το  στην οθόνη επιλέγοντας [Σκούρο] ή [Φωτεινό], 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>, για να επιλέξετε το επίπεδο 
πυκνότητας.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Μέγεθος σάρωσης
Με αυτή τη λειτουργία το µέγεθος του εγγράφου ανιχνεύεται αυτόµατα ή επιλέγεται από 
τη λίστα των προεπιλεγµένων µεγεθών. Εάν επιλέξετε ένα προεπιλεγµένο µέγεθος, τα 
έγγραφα θα σαρωθούν ανάλογα µε το µέγεθος που έχει οριστεί, ανεξαρτήτως από το 
πραγµατικό τους µέγεθος.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Μέγεθος σάρωσης] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Μέγεθος σάρωσης] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>. 

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει αυτόµατα το µέγεθος του πρωτοτύπου.
Τα πρωτότυπα βασικών µεγεθών µπορούν να ανιχνευθούν αυτόµατα. Εάν το 
πρωτότυπο δεν είναι βασικού µεγέθους ή το µέγεθος δεν µπορεί να ανιχνευθεί, το 
µηχάνηµα θα επιλέξει αυτόµατα το µέγεθος προς αποφυγή απώλειας ειδώλου. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα µεγέθη που µπορούν να ανιχνευτούν 
αυτόµατα, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ στην 
ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 226.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπουν να επιλέξετε µεταξύ των βασικών µεγεθών.



4 Φαξ 

82 Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118

Σµίκρυνση/Μεγέθυνση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε ένα σαρωµένο 
πρωτότυπο σε συγκεκριµένο ποσοστό πριν τη µετάδοση.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] στην οθόνη 
Φαξ.

2. Επιλέξτε [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

100%
Σαρώνει και αποστέλλει το έγγραφο στο ίδιο µέγεθος µε εκείνο του πρωτοτύπου 
εγγράφου.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τα προεπιλεγµένα ποσοστά σµίκρυνσης/µεγέθυνσης.

Κεφαλίδα αποστολής 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να προσθέσετε το όνοµα αποστολέα, το χρόνο 
έναρξης, την ηµεροµηνία µετάδοσης και τον αριθµό σελίδων στην κορυφή κάθε 
σελίδας του εγγράφου. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ δύο καταχωρισµένων ονοµάτων 
αποστολέα, τα οποία έχουν οριστεί από το βασικό χειριστή. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε το Κεφαλίδα αποστολής στην Ρυθµίσεις στη σελίδα 170.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία απλή αποστολή φαξ από τις Ηνωµένες Πολιτείες πρέπει να 
εµφανίζει αυτές τις πληροφορίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιώντας την κεφαλίδα αποστολής, µπορείτε να προσθέσετε το 
όνοµα του προορισµού που έχει καταχωρηθεί στην ταχεία κλήση.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Κεφαλίδα αποστολής] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Κεφαλίδα αποστολής] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Όχι 
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
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Όνοµα αποστολέα 1
Χρησιµοποιεί την κεφαλίδα αποστολής που έχει οριστεί για το Όνοµα αποστολέα 1.

Όνοµα αποστολέα 2
Χρησιµοποιεί την κεφαλίδα αποστολής που έχει οριστεί για το Όνοµα αποστολέα 2.

Όνοµα παραλήπτη
Εκτυπώνει το όνοµα παραλήπτη το οποίο έχει καταχωρηθεί στην ταχεία κλήση, µαζί µε 
το όνοµα αποστολέα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν πραγµατοποιείτε µια 
κλήση χρησιµοποιώντας την ταχεία κλήση, την επιλογή µε ένα πλήκτρο, ή το βιβλίο 
διευθύνσεων.

Αναφορά µετάδοσης
Όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία, το µηχάνηµα τυπώνει µια αναφορά στο 
τέλος της µετάδοσης που δείχνει το αποτέλεσµα της µετάδοσης αυτής. 
Ο βασικός χειριστής καθορίζει εάν θα τυπωθεί µία αναφορά κατά την αποστολή φαξ σε 
ένα προορισµό, εάν θα τυπωθεί αναφορά κατά την αποστολή φαξ σε πολλαπλούς 
προορισµούς, ή εάν µαζί µε την αναφορά θα τυπωθούν και τα σαρωµένα πρωτότυπα. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις αναφορές, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Ρυθµίσεις αναφοράς στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 176.

1. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την 
[Αναφορά µετάδοσης] στην οθόνη φαξ.

2. Επιλέξτε [Αναφορά µετάδοσης] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Απαράδοτο
Εκτυπώνει µία αναφορά µόνο όταν αποτύχει η µετάδοση.

Όχι 
Ποτέ δεν τυπώνει αναφορά.

Ναι
Τυπώνει πάντα µια αναφορά ανεξάρτητα από τον τρόπο λήξης της µετάδοσης.
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Κωδικός F
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί τη µετάδοση φαξ, χρησιµοποιώντας τον κωδικό F, όπως 
αυτός έχει οριστεί από την Ένωση δικτύων επικοινωνίας και πληροφοριών της 
Ιαπωνίας. Το πρότυπο του κωδικού F βασίζεται στην Οδηγία Τ.30 που έχει καθοριστεί 
από τον Φορέα Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών ITU (ITU-Τ), και επιτρέπει την 
επικοινωνία µε αποµακρυσµένα µηχανήµατα τα οποία υποστηρίζουν τα ίδια πρότυπα, 
ανεξαρτήτως κατασκευαστή.
Πρέπει να γνωρίζετε τον Κωδικό F και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει) του 
αποµακρυσµένου µηχανήµατος πριν την αποστολή ή την ανάκτηση του εγγράφου. 
Ο κωδικός επικοινωνίας F µπορεί επίσης να καθοριστεί µε την Επιλογή µε ένα 
πλήκτρο ή την Ταχεία κλήση. Για να πραγµατοποιήσετε µεταδόσεις µε κωδικό F 
χρησιµοποιώντας την Κλήση µε ένα πλήκτρο ή την Ταχεία κλήση, πρέπει να 
καταχωρίσετε εκ των προτέρων τον κωδικό F και τον κωδικό πρόσβασης (εάν 
απαιτείται) στο Βιβλίο διευθύνσεων, µαζί µε τον προορισµό. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τον κωδικό F για τις ακόλουθες λειτουργίες.

• Εµπιστευτική επικοινωνία – Σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε µε ένα 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα και να διαχειριστείτε εµπιστευτικά έγγραφα µέσω 
θυρίδων. Για να ανακτήσετε ένα έγγραφο από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα ο 
κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος.
Εµπιστευτική αποστολή – Μπορείτε να αποστείλετε ένα εµπιστευτικό έγγραφο φαξ 
χρησιµοποιώντας τον κωδικό F για να καθορίσετε τη ρύθµιση της θυρίδας στο 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Πριν αποστείλετε το έγγραφο, πρέπει να γνωρίζετε τον 
κωδικό F και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει) του αποµακρυσµένου µηχανήµατος.
Εµπιστευτική λήψη – Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται εκ των προτέρων στη 
θυρίδα του µηχανήµατος. Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να δέχεται 
µόνο έγγραφα µε το σωστό κωδικό F και/ή το σωστό κωδικό πρόσβασης. Για 
καταχώρηση θυρίδας, συµβουλευτείτε την παράγραφο Θυρίδα στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 186.

• Πινάκιο – ∆ίνει τη δυνατότητα στο χρήστη ή στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα να 
πραγµατοποιήσει ελεύθερα αναζήτηση εγγράφων στο πινάκιο του µηχανήµατος. 
Ο χρήστης ή το αποµακρυσµένο µηχάνηµα έχει τη δυνατότητα να εναποθέσει, να 
ανακτήσει ή να εκτυπώσει τα έγγραφα που βρίσκονται στο πινάκιο. Για αποστολή 
και ανάκτηση των εγγράφων, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον κωδικό F.
Για λειτουργίες Πινακίου, συµβουλευτείτε την παράγραφο Πινάκιο στη σελίδα 91.

• Σετ εκτύπωσης παραλήπτη – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό αντιγράφων 
που θα εκτυπωθούν στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

• Ευρεία αναµετάδοση/Αποµακρυσµένη ευρεία αναµετάδοση – Για να αποστείλετε ένα 
έγγραφο σε ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα (το οποίο θα λειτουργήσει ως σταθµός 
αναµετάδοσης), καθορίστε τον κωδικό F του αποµακρυσµένου µηχανήµατος και τον 
κωδικό πρόσβασης (εάν απαιτείται) στο µηχάνηµά σας. Για να χρησιµοποιήσετε το 
µηχάνηµά σας ως σταθµό αναµετάδοσης, πρέπει να καθορίσετε στο αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα, το οποίο θα ενεργοποιήσει την ευρεία αναµετάδοση, τον κωδικό F και τον 
κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει) του µηχανήµατός σας. Για πληροφορίες σχετικά µε 
τον τρόπο καθορισµού του µηχανήµατος ως σταθµός αναµετάδοσης, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Κωδικός F στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 174.



Λειτουργίες φαξ 

Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118 85

Καθορίστε τα σήµατα του κωδικού F από 1 έως 20 ψηφία, χρησιµοποιώντας αριθµούς 
(0–9) και σύµβολα (#, *).
Απευθυνθείτε στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα σχετικά µε τη µέθοδο καθορισµού των 
σηµάτων του κωδικού F.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Κωδικός F] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Κωδικός F] χρησιµοποιώντας 
το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

Όχι 
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Κωδικός F
Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό F χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον 
πίνακα ελέγχου.

Κωδικός πρόσβασης
Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Για τον καθορισµό του κωδικού πρόσβασης, πρέπει να ορίσετε και τον κωδικό F. 
∆εν µπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης χωρίς τον κωδικό F.

∆ιεθνής επικοινωνία
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να περιορίσετε τα σφάλµατα που 
παρουσιάζονται στις τηλεφωνικές γραµµές. Αυτό είναι σύνηθες όταν πρόκειται για 
διεθνείς κλήσεις.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[∆ιεθνής επικοινων.] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [∆ιεθνής επικοινων.] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.
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Μεταχρονολογηµένη έναρξη
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το χρόνο έναρξης για την αποστολή φαξ 
ή τη διαδικασία τηλεπαραλαβής εργασιών. Εάν ο χρόνος που έχετε καταχωρήσει έχει 
ήδη παρέλθει, η εργασία θα αποσταλεί την επόµενη ηµέρα τη χρονική στιγµή που έχετε 
καταχωρήσει. Επιπλέον εµφανίζεται και η τρέχουσα ώρα.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Μεταχρονολογηµένη έναρξη] στην 
οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Μεταχρονολογηµένη έναρξη] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Όχι 
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ώρες
Πιέστε το πλήκτρο <C> για να διαγράψετε την καταχωρισµένη τιµή, και στη συνέχεια 
εισάγετε την ώρα για τη µεταχρονολογηµένη έναρξη χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Λεπτά
Πιέστε το πλήκτρο <C> για να διαγράψετε την καταχωρισµένη τιµή, και στη συνέχεια 
εισάγετε τα λεπτά για τη µεταχρονολογηµένη έναρξη χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Πολλαπλά είδωλα
Όταν χρησιµοποιείτε τον τροφοδότη εγγράφων, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για 
να αποστείλετε δύο συνεχόµενες σελίδες ως µία. Η διάταξη των σαρωµένων εγγράφων 
έχει οριστεί από επάνω προς τα κάτω.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Πολλαπλά είδωλα] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Πολλαπλά είδωλα] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [2 είδωλα] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.
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Επείγουσα αποστολή
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποστολή ενός επείγοντος εγγράφου ως 
προτεραιότητα. Εάν υπάρχουν πολλά έγγραφα για Επείγουσα αποστολή, θα 
µεταδοθεί πρώτο εκείνο που έχει καθοριστεί ως πρώτο.

1. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Επείγουσα αποστολή] στην οθόνη φαξ.

2. Επιλέξτε [Επείγουσα αποστολή] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

Σετ εκτύπωσης παραλήπτη
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό αντιγράφων που θα 
εκτυπωθούν στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

1. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Σετ εκτύπωσης παραλήπτη] στην 
οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Σετ εκτύπωσης παραλήπτη] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα θα εκτυπώσει ένα αντίγραφο.

Ποσότητα εισαγωγής
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν στο 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Πιέστε το πλήκτρο <C> για να διαγράψετε την 
καταχωρισµένη τιµή, και στη συνέχεια εισάγετε τον επιθυµητό αριθµό αντιγράφων 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
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Άµεση αποστολή
Χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων, η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να 
αρχίσετε την αποστολή φαξ αµέσως µετά τη σάρωση της πρώτης σελίδας εγγράφων. 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη όταν η διαθέσιµη µνήµη στο µηχάνηµα δεν είναι 
επαρκής. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ανάβει η πράσινη ένδειξη της 
<Άµεσης αποστολής>.

1. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Άµεση αποστολή] στην οθόνη φαξ.

2. Επιλέξτε [Άµεση αποστολή] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.
Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η πράσινη 
ένδειξη της <Άµεσης αποστολής>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο <Άµεση αποστολή> στον πίνακα ελέγχου παρέχει γρήγορη 
πρόσβαση σ' αυτή τη λειτουργία.

Πρωτότυπα 2 όψεων
Όταν χρησιµοποιείτε τον DADF, χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να καθορίσετε 
εάν τα πρωτότυπα είναι µονής ή διπλής όψης, και για να καθορίσετε τον 
προσανατολισµό των πρωτοτύπων.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Πρωτότυπα 2 Όψεων] στην οθόνη 
Αντιγραφής.

2. Επιλέξτε [2 όψεων] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

1 όψης
Σαρώνει πρωτότυπα µονής όψης.

<Πλήκτρο Άµεσης 
αποστολής>

<Ένδειξη Άµεσης 
αποστολής>
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2 όψεων
Σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης. Όταν επιλέγετε τη ρύθµιση αυτή, εµφανίζεται η 
οθόνη [Πρωτότυπα] και σας επιτρέπει να επιλέξετε µία από τις ακόλουθες πρόσθετες 
επιλογές.

• Κεφαλίδα προς κεφαλίδα – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να σαρώσετε πρωτότυπα 
διπλής όψης που είναι τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο.

• Κεφαλίδα προς υποσέλιδο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να σαρώσετε πρωτότυπα 
διπλής όψης που είναι τοποθετηµένα το ένα κάτω από το άλλο.

Τηλεπαραλαβή
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα έγγραφο από ένα αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα, το οποίο ονοµάζεται “Τηλεπαραλαβή”. Οι πληροφορίες του 
αποµακρυσµένου φαξ εισάγονται χρησιµοποιώντας την ίδια µέθοδο µε εκείνη της 
αποστολής φαξ, αλλά η επιλογή της Τηλεπαραλαβής χρησιµοποιείται για την ανάκτηση 
του φαξ από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε ένα έγγραφο το οποίο είναι αποθηκευµένο σε 
εµπιστευτική θυρίδα στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Για τη λειτουργία αυτή, απαιτείται 
ο αριθµός θυρίδας και ο κωδικός πρόσβασης (εάν υπάρχει).

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την 
[Τηλεπαραλαβή] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Τηλεπαραλαβή] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Έγγραφο για τηλεπαραλαβή
Σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στη µνήµη, επιτρέποντας σε 
ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα να εκτελέσει τηλεπαραλαβή από το µηχάνηµά σας. 
Μόνο ένα έγγραφο µπορεί να αποθηκευτεί για τηλεπαραλαβή. Η λειτουργία αυτή δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο ήδη αποθηκευµένο προς 
αποστολή. Όταν επιλέγετε τη ρύθµιση αυτή, εµφανίζεται η οθόνη [Έγγραφο για 
τηλεπαραλαβή].

Λήψη τηλεπαραλαβής
Σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα έγγραφο από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα. 
Μπορείτε να καθορίσετε µόνο ένα προορισµό για µία εργασία τηλεπαραλαβής.
 Όταν επιλέγετε τη ρύθµιση αυτή, εµφανίζεται η οθόνη [Λήψη τηλεπαραλαβής].

Άκυρο
Εκτελεί έξοδο από την οθόνη [Τηλεπαραλαβή] και επιστρέφει στην οθόνη φαξ.
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Οθόνη [Έγγραφο για τηλεπαραλαβή]
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των εξής λειτουργιών για την παραλαβή του εγγράφου 
στο µηχάνηµα: [Ανάλυση], [Φωτεινό/Σκούρο], [Μέγεθος σάρωσης], 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση], [Κεφαλίδα αποστολής], [Πολλαπλά είδωλα], [Πρωτότυπα 2 
όψεων], και [Αναφορά µετάδοσης]. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τις 
επιλογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη της [Τηλεπαραλαβής] επιλέγοντας 
[Άκυρο] µε το πλήκτρο <Επιλογή>.

1. Επιλέξτε [Έγγρ. για τηλεπαραλαβή] 
στην οθόνη [Τηλεπαραλαβή] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Οθόνη [Λήψη τηλεπαραλαβής]
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες για την ανάκτηση ενός εγγράφου από 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα: [Κωδικός F], [∆ιεθνής επικοιν.] και 
[Μεταχρονολογηµένη έναρξη]. Όταν χρησιµοποιείτε τον [Κωδικό F], δεν είναι 
απαραίτητο να καθορίσετε τον παραλήπτη, όπως µε την αντίστοιχη µέθοδο για την 
αποστολή φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τις επιλογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη της [Τηλεπαραλαβής] επιλέγοντας 
[Άκυρο] µε το πλήκτρο <Επιλογή>.

1. Επιλέξτε [Λήψη τηλεπαραλαβής] στην 
οθόνη [Τηλεπαραλαβή] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις ανάλογα µε τις ανάγκες.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Πινάκιο
Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στα αποµακρυσµένα µηχανήµατα να 
πραγµατοποιούν ελεύθερα αναζήτηση των εγγράφων στα πινάκια του µηχανήµατος. 
Ο χρήστης ή το αποµακρυσµένο µηχάνηµα έχει τη δυνατότητα να εναποθέσει, να 
ανακτήσει, να εκτυπώσει ή να διαγράψει τα έγγραφα που βρίσκονται στο πινάκιο. 
Για εναπόθεση των εγγράφων, το πινάκιο πρέπει να έχει ρυθµιστεί εκ των προτέρων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Πινάκιο στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 185.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να εναποθέσετε ή να ανακτήσετε το έγγραφο στο 
πινάκιο χρησιµοποιώντας τον κωδικό F. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικός F στη σελίδα 84.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Πινάκιο] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Πινάκιο] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Αναζήτηση (Φαξ σε) 
Σας επιτρέπει να αναζητήσετε ή να ανακτήσετε έγγραφα που έχουν αποσταλεί στο 
πινάκιο του αποµακρυσµένου µηχανήµατος. Μπορείτε να καθορίσετε µόνο έναν 
προορισµό για την ανάκτηση ενός εγγράφου (Τηλεπαραλαβή). Όταν επιλέγετε τη 
ρύθµιση αυτή, εµφανίζεται η οθόνη [Αναζήτηση (Φαξ σε)].

Εναπόθεση/Εκτύπωση/∆ιαγραφή
Σας επιτρέπει να εναποθέσετε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε έγγραφα σε ένα 
συγκεκριµένο πινάκιο στο µηχάνηµα. Όταν επιλέγετε τη ρύθµιση αυτή, εµφανίζεται η 
οθόνη [Πινάκιο].
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Οθόνη [Αναζήτηση (Φαξ σε)]
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για αναζήτηση ή ανάκτηση 
εγγράφων: [Κωδικός F], [∆ιεθνής επικοιν.], και [Μεταχρονολογηµένη έναρξη].
 Όταν χρησιµοποιείτε τον [Κωδικό F], δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε τον 
παραλήπτη, όπως µε την αντίστοιχη µέθοδο για την αποστολή φαξ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τις επιλογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη [Πινάκιο] επιλέγοντας [Άκυρο] µε 
το πλήκτρο <Επιλογή>.

1. Επιλέξτε [Αναζήτηση (Λήψη φαξ)] στην 
οθόνη [Πινάκιο] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

3. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες.

Οθόνη [Πινάκιο]
Μπορείτε να επιλέξετε ένα πινάκιο από τη λίστα που εµφανίζεται για την εναπόθεση, 
την εκτύπωση ή τη διαγραφή εγγράφων.

1. Επιλέξτε [Εναπόθεση/Εκτύπωση/
∆ιαγραφή] στην οθόνη [Πινάκιο] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Επιλέξτε το ζητούµενο πινάκιο από τη 
λίστα.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

Εκτύπωση
Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το επιλεγµένο έγγραφο.

∆ιαγραφή
Σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγµένο έγγραφο.

Εναπόθεση
Σας επιτρέπει να εναποθέσετε ένα έγγραφο εάν το πινάκιο είναι κενό. Εάν ένα έγγραφο 
έχει ήδη εναποτεθεί στο πινάκιο, θα επεγγραφεί από το νέο έγγραφο.
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Θυρίδα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε εµπιστευτικά 
έγγραφα (τα οποία έχουν ληφθεί από αποµακρυσµένο µηχάνηµα) αποθηκευµένα σε 
θυρίδες στο µηχάνηµα. Για τη λειτουργία αυτή, θα πρέπει να έχει ρυθµιστεί τουλάχιστον 
µία εµπιστευτική θυρίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 
καταχώρησης θυρίδων, συµβουλευτείτε την παράγραφο Θυρίδα στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 186.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Θυρίδα] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [Θυρίδα] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε µία θυρίδα από τη λίστα.

4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη θυρίδα.

5. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

Εκτύπωση
Εκτυπώνει τα έγγραφα στην επιλεγµένη θυρίδα.

∆ιαγραφή όλων
∆ιαγράφει όλα τα έγγραφα στην επιλεγµένη θυρίδα.

∆ιαδοχική κλήση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα προορισµό συνδυάζοντας 
πολλαπλούς κωδικούς Ταχείας κλήσης και Επιλογές ή Κλησεις µε ένα πλήκτρο 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Για παράδειγµα, µπορείτε να 
καταχωρίσετε κωδικούς χώρας και τοπικούς κωδικούς για κάθε ταχεία κλήση και στη 
συνέχεια να τους συνδυάζετε για να καθορίσετε ένα προορισµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο µέγιστος αριθµός ψηφίων για τη λειτουργία είναι 192.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[∆ιαδοχική κλήση] στην οθόνη Φαξ.

2. Επιλέξτε [∆ιαδοχική κλήση] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.
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Ανοικτή ακρόαση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα έγγραφο αφού επιβεβαιώσετε ότι 
το άλλο µέρος µπορεί να ανταποκριθεί, χρησιµοποιώντας την επιτήρηση γραµµής. 
Η ένταση της επιτήρησης γραµµής µπορεί να ρυθµιστεί από το βασικό χειριστή. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Επιτήρηση γραµµής στην 
ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 146.

1. Πατήστε το πλήκτρο <Χειροκίνητη 
κλήση> στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε 
ξανά το πλήκτρο <Χειροκίνητη κλήση> ή 
το πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων> για να 
εξέλθετε από τη λειτουργία ανοικτής 
ακρόασης.

<Πλήκτρο Χειροκίνητη κλήση>
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5 E-mail

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες για τη χρήση των προαιρετικών λειτουργιών 
E-mail, οι οποίες εξαρτώνται από τη ρύθµιση του µηχανήµατός σας. Για να 
χρησιµοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετη µνήµη (για 
τον εκτυπωτή), κιτ φαξ, κιτ εκτυπωτή, και Κιτ σάρωσης σε Email. Με αυτή τη λειτουργία, 
τα πρωτότυπα σαρώνονται και αποστέλλονται σε διάφορους προορισµούς ως 
προσαρτήµατα e-mail. Μπορείτε να καθορίσετε διευθύνσεις προορισµών 
χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση, την Κλήση µε ένα πλήκτρο, το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου ή επιλέγοντας από το βιβλίο διευθύνσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται διάφορες ρυθµίσεις για τη χρήση των λειτουργιών E-mail. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τον οδηγό διαχείρισης συστήµατος.

∆ιαδικασία E-mail

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο σάρωσης των πρωτοτύπων για αποστολή ως 
προσαρτήµατα e--mail.
1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα – σελίδα 95
2. Επιλέξτε τις λειτουργίες – σελίδα 97
3. Καθορισµός του προορισµού – σελίδα 97
4. Έναρξη της εργασίας e-mail – σελίδα 98
5. Επιβεβαίωση της εργασίας e-mail στην Κατάσταση εργασίας – σελίδα 98
Τερµατισµός της εργασίας E-mail – σελίδα 99

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα
Τα ακόλουθα βήµατα εξηγούν πώς να τοποθετήσετε τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας τον 
τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης. Κατά τη σάρωση ενός πρωτοτύπου 
υπό τη µορφή ενός ή πολλαπλών εγγράφων ως δεσµίδα, χρησιµοποιήστε τον 
τροφοδότη εγγράφων. Κατά τη σάρωση ενός πρωτοτύπου το οποίο είναι σχετικά βαρύ, 
όπως διαφηµιστικά έντυπα ή φυλλάδια, χρησιµοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης. 

• Τροφοδότης εγγράφων
Επιλέγοντας [Αυτόµατη ανίχνευση] στην οθόνη [Μέγεθος σάρωσης], τα πρωτότυπα 
διαφόρων µεγεθών µπορούν να σαρωθούν ως δεσµίδα. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη 
µόνο όταν τα πρωτότυπα έχουν το ίδιο πλάτος. Για να σαρώσετε πρωτότυπα διαφόρων 
µεγεθών µε διαφορετικό πλάτος, χρησιµοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης. Στην αντίθετη 
περίπτωση, πιθανόν να παρουσιαστεί απώλεια ειδώλου καθώς το πλάτος της πρώτης 
σελίδας θα αποτελέσει το µέγεθος για όλα τα σαρωµένα έγγραφα. Όλα τα πρωτότυπα 
σαρώνονται την ίδια στιγµή, και κατά συνέπεια δεν µπορείτε να αλλάξετε κάποιες ρυθµίσεις 
όπως [Ανάλυση], [Φωτεινό/Σκούρο], ή [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση]. Σε περίπτωση που θέλετε 
να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για κάθε σελίδα, χρησιµοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης.
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• Επιφάνεια σάρωσης
Εάν έχετε περισσότερες από µία δεσµίδα πρωτοτύπων να σαρώσετε, επιλέξτε [Aλλαγή 
ρυθµίσ] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ενώ σαρώνεται η τρέχουσα δεσµίδα 
πρωτοτύπων. Αυτό σας επιτρέπει να σαρώσετε πολλαπλά πρωτότυπα ή πρωτότυπα 
διαφόρων µεγεθών ως µία οµάδα δεδοµένων. Επιπλέον, µπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις σάρωσης για κάθε σελίδα.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον 
τροφοδότη εγγράφων µε την όψη προς 
τα επάνω ή στην επιφάνεια αντιγραφής 
µε την όψη προς τα κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τον τρόπο τοποθέτησης των εγγράφων, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο 1. 
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στην ενότητα 
Αντιγραφή στη σελίδα 55.

Σάρωση των πρωτοτύπων
Υπάρχουν δύο µέθοδοι σάρωσης πρωτοτύπων.

• Αυτόµατη ανίχνευση
Τα πρωτότυπα βασικών µεγεθών µπορούν να ανιχνευθούν αυτόµατα. Εάν το 
πρωτότυπο δεν είναι κοινού µεγέθους ή το µέγεθος δεν µπορεί να ανιχνευθεί, το 
µηχάνηµα θα επιλέξει αυτόµατα το κοινό µέγεθος προς αποφυγή απώλειας ειδώλου. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αυτόµατη ανίχνευση ή αντικατάσταση 
των µεγεθών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατά τη χρήση της λειτουργίας e-mail 
στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 231.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιφάνεια σάρωσης δεν µπορεί να ανιχνεύσει αυτόµατα το πλάτος 
πρωτοτύπων εάν αυτό είναι µικρότερο από A4 SEF (202 χλστ), όπως για καρτ ποστάλ 
και A5 SEF. Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα µε πλάτος µικρότερο από A4 SEF, 
επιλέξτε ένα µέγεθος σχετικό µε εκείνο του πρωτοτύπου πριν από τη σάρωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο επιλογής του µεγέθους 
σάρωσης, συµβουλευτείτε την παράγραφο Μέγεθος σάρωσης στη σελίδα 105.

• Επιλογή µεγέθους σάρωσης
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος σάρωσης από τα προεπιλεγµένα µεγέθη. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο επιλογής του µεγέθους σάρωσης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Μέγεθος σάρωσης στη σελίδα 105.
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2. Επιλέξτε τις λειτουργίες
Μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τον εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα εξοπλισµό 
θα είναι διαθέσιµες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µηχάνηµα παραµείνει σε κατάσταση αδράνειας για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα (το οποίο έχει καθοριστεί από το βασικό χειριστή), θα γίνει 
επαναφορά των ρυθµίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Αυτόµατος καθαρισµός στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 144.

1. Πιέστε το πλήκτρο <E-mail> στον 
πίνακα ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι 
εµφανίζεται η οθόνη E-mail.

2. Πατήστε µία φορά το πλήκτρο 
<Εκκαθάριση όλων> στον πίνακα 
ελέγχου για να ακυρώσετε όλες τις 
προηγούµενες επιλογές.

3. Επιλέξτε µία επιλογή για την 
απαραίτητη εφαρµογή.

Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < > για να µετακινηθείτε 
µεταξύ των οθονών, και να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις e-mail. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εφαρµογές E-mail στη σελίδα 103.

3. Καθορισµός του προορισµού
Για να καθορίσετε έναν προορισµό e-mail, το µηχάνηµα παρέχει τις ακόλουθες 
µεθοδους:

• Χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου

• Χρησιµοποιώντας το Βιβλίο διευθύνσεων (συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο 
διευθύνσεων στη σελίδα 101.)

• Χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση (συµβουλευτείτε την παράγραφο Ταχεία κλήση 
στη σελίδα 102.)

• Χρησιµοποιώντας την Κλήση µε ένα πλήκτρο (συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Κλήση µε ένα πλήκτρο στη σελίδα 103.)

Πλήκτρο <E-mail>

Πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>
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1. Καθορίστε προορισµούς e-mail 
εισάγοντας διευθύνσεις µε το 
αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον 
πίνακα ελέγχου.

Μπορείτε να αποστείλετε ένα έγγραφο ως 
προσάρτηµα e-mail σε πολλαπλούς 
προορισµούς µε µία µόνο εργασία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Εισαγωγή 
διεύθυνσης/Επόµενο στη σελίδα 101.

4. Έναρξη της εργασίας e-mail

1. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> στον 
πίνακα ελέγχου για να σαρώσετε και να 
αποστείλετε τα πρωτότυπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, όπως εµπλοκή πρωτοτύπων ή πλήρης 
µνήµη, κατά τη διάρκεια της σάρωσης πολλαπλών πρωτοτύπων, η εργασία ακυρώνεται 
και τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί διαγράφονται. Για να συνεχίσετε την ίδια 
λειτουργία, τοποθετήστε εκ νέου όλα τα πρωτότυπα και πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη>. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προκύψει σφάλµα πλήρους µνήµης, διαγράψτε τα περιττά αρχεία.

5. Επιβεβαίωση της εργασίας e-mail στην Κατάσταση εργασίας
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιβεβαιώσετε την εργασία e-mail που έχετε 
ήδη αρχίσει.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η οθόνη 
Κατάσταση εργασίας.

Η εργασία που βρίσκεται σε επεξεργασία εµφανίζεται στην οθόνη Τρέχουσα.

2. Εάν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < > για να προβάλλετε την 
οθόνη Όλες οι εργασίες.

3. Επιλέξτε [Φαξ/E-mail] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

4. Επιλέξτε [Αποστολή] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>. Η εργασία θα 
εµφανιστεί στην οθόνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατάσταση εργασίας 
στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος στη σελίδα 43.

Πλήκτρo<Εισαγωγή διεύθυνσης/επόµενο>

Πλήκτρο <Έναρξη>
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Τερµατισµός της εργασίας E-mail
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ακυρώσετε χειροκίνητα µία ενεργή εργασία 
e-mail.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Τερµατισµός> στον 
πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε την 
τρέχουσα εργασία e-mail.

2. Εάν απαιτείται, πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η οθόνη 
κατάστασης εργασίας. Για έξοδο από 
την οθόνη Κατάσταση εργασίας, πιέστε 
το πλήκτρο <Κατάσταση εργασίας>.

3. Εάν η εργασία που θέλετε να 
ακυρώσετε εµφανίζεται στην οθόνη 
Τρέχουσα, επιλέξτε [Τερµατισµός 
(∆ιαγραφή)] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.
Εάν όχι, προχωρήστε στο βήµα 4.

4. Πιέστε το πλήκτρο < > για να προβάλλετε την οθόνη Όλες οι εργασίες.

5. Επιλέξτε [Φαξ/E-mail] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

6. Επιλέξτε [Αποστολή] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

7. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε επιλέγοντας [ ] ή [ ] µε το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

8. Επιλέξτε [Λεπτοµέρειες] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

9. Επιλέξτε [Τερµατισµός (∆ιαγραφή)] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

Πλήκτρο <Τερµατισµός>

Πλήκτρο <Κατάσταση εργασίας>
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Καθορισµός προορισµών

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο καθορισµού των προορισµών, χρησιµοποιώντας 
τις διαθέσιµες λειτουργίες του µηχανήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
∆ιεύθυνση E-Mail – σελίδα 100
Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο – σελίδα 101
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 101
Ταχεία κλήση – σελίδα 102
Κλήση µε ένα πλήκτρο – σελίδα 103
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να καθορίσετε πολλαπλούς προορισµούς ταυτόχρονα 
(σειριακή ευρεία αναµετάδοση) χωρίς να πιέσετε το πλήκτρο <Εισαγωγή διεύθυνσης/
Επόµενο>, χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση ή την Κλήση µε ένα πλήκτρο.

∆ιεύθυνση E-Mail
Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα βήµατα για να καθορίσετε έναν προορισµό e-mail 
εισάγοντας διευθύνσεις µε τη χρήση του αλφαριθµητικού πληκτρολογίου στον πίνακα 
ελέγχου.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[∆ιεύθυνση E-mail] στην οθόνη E-mail.

2. Επιλέξτε [∆ιεύθυνση E-mail] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Για τη Μέθοδο εισαγωγής, επιλέξτε [Αλφάβητο] ή [Αριθµός] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

4. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εισάγετε σύµβολα, επιλέξτε [Αλφάβητο] από τη Μέθοδο εισαγωγής 
και πιέστε το πλήκτρο <#>.

5. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποστείλετε ένα πρωτότυπο ως 
προσάρτηµα e-mail σε περισσότερους από έναν προορισµούς. Μπορείτε να 
καθορίσετε προορισµούς χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση και την Κλήση µε ένα 
πλήκτρο ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε το Βιβλίο διευθύνσεων για γρήγορη αναζήτηση και εισαγωγή 
προορισµών καταχωρισµένων στην Ταχεία κλήση.
Μπορείτε να καθορίσετε µέχρι και 100 προορισµούς τη φορά, χρησιµοποιώντας την 
Ταχεία κλήση, την Επιλογή µε ένα πλήκτρο και την κλήση µε το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο. Με την κλήση από το αριθµητικό πληκτρολόγιο µπορούν να 
καθοριστούν µέχρι 12 προορισµοί.

1. Εισάγετε τον πρώτο προορισµό.

2. Πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή διεύθυνσης/επόµενο> στον 
πίνακα ελέγχου.

3. Εισάγετε τον επόµενο προορισµό. 

4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 
ανάλογα µε τις ανάγκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαγράψετε έναν προορισµό ο οποίος έχει καταχωρηθεί 
χρησιµοποιώντας την Ταχεία κλήση ή την Κλήση µε ένα πλήκτρο, πατώντας το 
πλήκτρο <C> µία φορά. Όταν εισάγετε τη διεύθυνση e-mail µε χειροκίνητο τρόπο, 
µπορείτε να διαγράψετε τον χαρακτήρα µε ένα ψηφίο τη φορά, χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <C>.

Βιβλίο διευθύνσεων
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για γρήγορη αναζήτηση και εισαγωγή 
καταχωρηµένων προΏορισµών επιλέγοντας µια καταχώρηση από τη λίστα ή 
χρησιµοποιώντας την [Αναζήτηση µε το ευρετήριο]. Οι καταχωρίσεις στο Βιβλίο 
διευθύνσεων είναι εκείνες που έχετε κάνει στην Ταχεία κλήση, και µπορούν να 
επιλεγούν από τους κωδικούς Ταχείας κλήσης στους οποίους έχουν ανατεθεί 
(αντιστοίχως). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταχώρησης 
κωδικών Ταχείας κλήσης, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ταχεία κλήση στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 182.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Βιβλίο διευθύνσεων> στον πίνακα 
ελέγχου.

Πλήκτρο <Εισαγωγή διεύθυνσης/επόµενο>

Πλήκτρο <Βιβλίο διευθύνσεων>
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2. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή 
διεύθυνσης/επόµενο> στον πίνακα 
ελέγχου.

Βιβλίο διευθύνσεων 
Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τη λίστα των προορισµών οι οποίοι είναι 
καταχωρισµένοι στην Ταχεία κλήση.

Αναζήτηση µε το ευρετήριο
Σας επιτρέπει να εντοπίσετε έναν προορισµό µέσω του χαρακτήρα του ευρετηρίου που 
αντιστοιχεί σ' αυτόν, καταχωρώντας αυτό το χαρακτήρα στην Ταχεία κλήση.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Για τη Μέθοδο εισαγωγής, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ [Αλφαβήτου] για 
γράµµατα και [Αριθµού] για αριθµούς χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Εισάγετε ένα χαρακτήρα ευρετηρίου χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε [Επιβεβαίωση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ή πατήστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>. Εµφανίζεται η λίστα διευθύνσεων οι οποίες αντιστοιχούν 
στο ευρετήριο που έχετε εισάγει.

Ταχεία κλήση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε γρήγορα τη διεύθυνση e-mail 
χρησιµοποιώντας έναν τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτόν τον προορισµό. 
Εάν καταχωρίσετε τη διεύθυνση e-mail στον κωδικό ταχείας κλήσης 123, µπορείτε να 
εισάγετε µόνο τον αριθµό 123 και να καθορίσετε αυτόµατα την καταχωρηµένη 
διεύθυνση e-mail που αντιστοιχεί στον κωδικό 123. Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 
200 κωδικούς ταχείας κλήσης. Όταν καταχωρείτε κωδικούς ταχείας κλήσης από 
001 έως 036, οι κωδικοί αντιστοιχίζονται αυτόµατα στις επιλογές της Κλήσης µε ένα 
πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου. Οι κωδικοί ταχείας κλήσης είναι καταχωρηµένοι και 
µπορούν να αναζητηθούν στο Βιβλίο διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τον τρόπο καταχώρησης κωδικών Ταχείας κλήσης, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Ταχεία κλήση στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 182.

1. Πατήστε το πλήκτρο <Ταχεία κλήση> 
στον πίνακα ελέγχου.

2. Εισάγετε έναν 3-ψήφιο κωδικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο 3-ψήφιος κωδικός έχει 
καταχωρηθεί σωστά, ο προορισµός 
εµφανίζεται. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί 
σωστά, θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά 
έναν 3-ψήφιο κωδικό.

Πλήκτρο <Ταχεία κλήση>
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Κλήση µε ένα πλήκτρο
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε τους προεπιλεγµένους κωδικούς ταχείας 
κλήσης 001-036 χρησιµοποιώντας τις επιλογές κλήσης µε ένα πλήκτρο. Η ενότητα 
Κλήση µε ένα πλήκτρο αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις σελίδες. Μπορείτε να 
αλλάξετε τη σελίδα χρησιµοποιώντας τις κάρτες αλλαγής.

• Η σελίδα 1 εµφανίζει τους κωδικούς ταχείας κλήσης 001-018.

• Η σελίδα 2 εµφανίζει τους κωδικούς ταχείας κλήσης 019–036.

• Η σελίδα 3 εµφανίζει τα προγράµµατα φαξ p01–p18 (τα προγράµµατα φαξ δεν είναι 
διαθέσιµα για τη λειτουργία E-mail).

1. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τους πίνακες 
επιλογής µε ένα πλήκτρο για να 
µεταβείτε στην επιθυµητή επιλογή.

2. Πιέστε την επιλογή µε ένα πλήκτρο.

Εφαρµογές E-mail

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις διάφορες διαθέσιµες λειτουργίες για µία εργασία e-mail. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, συµβουλευτείτε 
τα παρακάτω.
Ανάλυση – σελίδα 104
Φωτεινό/Σκούρο – σελίδα 105
Μέγεθος σάρωσης – σελίδα 105
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση – σελίδα 106
Μορφότυπο αρχείου – σελίδα 106
Αναφορά µετάδοσης – σελίδα 107
Πρωτότυπα 2 όψεων – σελίδα 107
Αποστολέας – σελίδα 108

1. Πιέστε το πλήκτρο <E-mail> στον 
πίνακα ελέγχου.

2. Πιέστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να µετακινηθείτε µεταξύ των 
οθονών.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

Επιλογές µε ένα πλήκτρο
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Ανάλυση
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιλέξετε την ανάλυση για τη σάρωση 
πρωτοτύπων.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Ανάλυση] στην οθόνη E-mail.

2. Επιλέξτε [Ανάλυση] χρησιµοποιώντας 
το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Κείµενο 200 dpi
Καθορίζει ανάλυση 200 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο κείµενο.

Κείµενο 400 dpi
Καθορίζει ανάλυση 400 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο κείµενο.

Κείµενο 600 dpi
Καθορίζει ανάλυση 600 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο κείµενο.

Φωτογραφία 200 dpi
Καθορίζει ανάλυση 200 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο φωτογραφίες.

Φωτογραφία 400 dpi
Καθορίζει ανάλυση 400 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο φωτογραφίες.

Φωτογραφία 600 dpi
Καθορίζει ανάλυση 600 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο φωτογραφίες.

Κείµενο/Φωτογραφία 400 dpi
Καθορίζει ανάλυση 400 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν κείµενο και φωτογραφίες.

Κείµενο/Φωτογραφία 600 dpi
Καθορίζει ανάλυση 600 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν κείµενο και φωτογραφίες.
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Φωτεινό/Σκούρο 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την πυκνότητα του σαρωµένου ειδώλου 
σε πέντε επίπεδα. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα <Επιλογής> για να φωτίσετε ή να 
σκουρύνετε το είδωλο.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη E-mail.

2. Επιλέξτε [Φωτεινό/Σκούρο] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Μετακινήστε το  στην οθόνη επιλέγοντας [Σκούρο] ή [Φωτεινό], µε το πλήκτρο 
<Επιλογή>, για να ρυθµίσετε το επίπεδο πυκνότητας.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Μέγεθος σάρωσης
Με αυτή τη λειτουργία το µέγεθος του εγγράφου εντοπίζεται αυτόµατα ή επιλέγεται από 
τη λίστα των προεπιλεγµένων µεγεθών. Εάν επιλέξετε ένα προεπιλεγµένο µέγεθος, τα 
έγγραφα θα σαρωθούν ανάλογα µε το µέγεθος που έχει οριστεί, ανεξαρτήτως από το 
πραγµατικό τους µέγεθος.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Μέγεθος σάρωσης] στην οθόνη E-mail.

2. Επιλέξτε [Μέγεθος σάρωσης] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>. 

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει αυτόµατα το µέγεθος του πρωτοτύπου.
Τα πρωτότυπα βασικών µεγεθών µπορούν να ανιχνευθούν αυτόµατα. Εάν το έγγραφο 
δεν είναι βασικού µεγέθους, επιλέξτε το πιο κοντινό βασικό µέγεθος. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τα µεγέθη που µπορούν να ανιχνευτούν αυτόµατα, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατά τη χρήση της λειτουργίας e-mail στην ενότητα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 231.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τα προεπιλεγµένα βασικά µεγέθη.
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Σµίκρυνση/Μεγέθυνση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κάνετε σµίκρυνση ή µεγέθυνση ενός σαρωµένου 
πρωτοτύπου σε ένα καθορισµένο ποσοστό.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] στην οθόνη 
E-mail.

2. Επιλέξτε [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

100%
Σαρώνει το έγγραφο στο ίδιο µέγεθος µε εκείνο του πρωτοτύπου εγγράφου.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τα προεπιλεγµένα ποσοστά σµίκρυνσης/µεγέθυνσης.

Μορφότυπο αρχείου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε το µορφότυπο αρχείου για την 
αποθήκευση των σαρωµένων δεδοµένων.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Μορφότυπο αρχείου] στην οθόνη 
E-mail.

2. Επιλέξτε [Μορφότυπο αρχείου] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

TIFF 
Αποθηκεύει τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί σε TIFF (Tagged Image File Format).

PDF
Αποθηκεύει τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί σε PDF (Portable Document Format).
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Αναφορά µετάδοσης
Όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία, το µηχάνηµα τυπώνει µια αναφορά στο 
τέλος της µετάδοσης που δείχνει το αποτέλεσµα της µετάδοσης αυτής.
Ο βασικός χειριστής καθορίζει εάν θα τυπωθεί µία αναφορά κατά την αποστολή e-mail 
σε ένα προορισµό, εάν θα τυπωθεί αναφορά κατά την αποστολή e-mail σε 
πολλαπλούς προορισµούς, ή εάν µαζί µε την αναφορά θα τυπωθούν και τα σαρωµένα 
πρωτότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις αναφορές, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Αναφορά µετάδοσης στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 180.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Αναφορά µετάδοσης] στην οθόνη 
E-mail.

2. Επιλέξτε [Αναφορά µετάδοσης] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Απαράδοτο
Εκτυπώνει µία αναφορά µόνο όταν αποτύχει η µετάδοση.

ΟΧΙ
Ποτέ δεν τυπώνει αναφορά.

Ναι
Τυπώνει πάντα µια αναφορά ανεξάρτητα από τον τρόπο λήξης της µετάδοσης.

Πρωτότυπα 2 όψεων
Όταν χρησιµοποιείτε τον DADF, χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να καθορίσετε 
εάν τα πρωτότυπα είναι µονής ή διπλής όψης, και τον προσανατολισµό τους.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Πρωτότυπα 2 Όψεων] στην οθόνη 
E-mail.

2. Επιλέξτε [2 όψεων] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

1 όψης
Σαρώνει πρωτότυπα µονής όψης.
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2 όψεων
Σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης. Όταν επιλέγετε τη ρύθµιση αυτή, εµφανίζεται η 
οθόνη [Πρωτότυπα] και σας επιτρέπει να επιλέξετε µία από τις ακόλουθες πρόσθετες 
επιλογές.

• Κεφαλίδα προς κεφαλίδα – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να σαρώσετε πρωτότυπα 
διπλής όψης που είναι τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο.

• Κεφαλίδα προς υποσέλιδο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να σαρώσετε πρωτότυπα 
διπλής όψης που είναι τοποθετηµένα το ένα κάτω από το άλλο.

Αποστολέας
Για πληροφορίες αποστολέα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη διεύθυνση του 
µηχανήµατος που έχει ανατεθεί από το βασικό χειριστή ή να επιλέξετε τη διεύθυνση 
που έχει καταχωρηθεί ως κωδικός Ταχείας κλήσης στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Για πληροφορίες σχετικά µε την Ταχεία κλήση, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ταχεία 
κλήση στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 182.

1. Πατήστε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< > για να προβάλλετε την επιλογή 
[Αποστολέας] στην οθόνη E-mail.

2. Επιλέξτε [Αποστολέας] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

∆ιαχειριστής συστηµάτων
Χρησιµοποιεί τη διεύθυνση του µηχανήµατος που έχει καταχωρηθεί από το βασικό 
χειριστή.

Βιβλίο διευθύνσεων 
Εµφανίζει τη λίστα διευθύνσεων e-mail που είναι καταχωρηµένες στο Βιβλίο 
διευθύνσεων.

1. Επιλέξτε [Βιβλίο διευθύνσεων] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή> στην οθόνη [Αποστολέας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή διεύθυνση επιλέγοντας [ ] ή [ ] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή διεύθυνσης/επόµενο>. Η καθορισµένη διεύθυνση 
υποδεικνύεται µε έναν αστερίσκο (*).

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι καταχωρηµένο κάποιο όνοµα στο Βιβλίο διευθύνσεων, το 
µηχάνηµα εµφανίζει τη διεύθυνση e-mail η οποία έχει ανατεθεί στο µηχάνηµα από το 
Βασικό χειριστή.

Αναζήτηση µε το ευρετήριο
Σας επιτρέπει να εντοπίσετε µία διεύθυνση e-mail µε το χαρακτήρα ευρετηρίου που 
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη διεύθυνση εφόσον έχει καταχωρηθεί στην Ταχεία κλήση. 
Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση µε τον χαρακτήρα ευρετηρίου, ακολουθήστε τα 
ακόλουθα βήµατα.

1. Για τη Μέθοδο εισαγωγής, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ [Αλφαβήτου] για 
γράµµατα και [Αριθµού] για αριθµούς χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Εισάγετε ένα χαρακτήρα ευρετηρίου χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε [Επιβεβαίωση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ή πατήστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>. Εµφανίζεται η λίστα διευθύνσεων οι οποίες αντιστοιχούν 
στο ευρετήριο που έχετε εισάγει.
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6 Εκτύπωση

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει πληροφορίες για τη χρήση των προαιρετικών 
λειτουργιών εκτύπωσης, οι οποίες εξαρτώνται από τη σύνθεση του µηχανήµατός σας. 
Με τη λειτουργία αυτή, µπορείτε να αποστείλετε εργασίες εκτύπωσης από έναν ΗΥ 
απευθείας στο µηχάνηµα. 
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ένα αρχείο PDF απευθείας στο µηχάνηµα για 
εκτύπωση, χωρίς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή. Αυτό 
ονοµάζεται “άµεση εκτύπωση PDF”. Η άµεση εκτύπωση PDF είναι διαθέσιµη εφόσον 
έχετε εγκαταστήσει το κιτ PostScript. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
άµεση εκτύπωση PDF, συµβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα στο CD-ROM της 
βιβλιοθήκης οδηγού προγράµµατος PostScript.

Λειτουργίες προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή 

Για να εκτυπώσετε από τον Η/Υ σας, πρέπει να γίνει εγκατάσταση ενός προγράµµατος 
οδήγησης εκτυπωτή. Εάν έχετε εγκαταστήσει µια προηγούµενη έκδοση του 
προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή, απεγκαταστήστε την πριν εγκαταστήσετε τη νέα 
έκδοση.
Για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή, 
συµβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα στο CD-ROM του CentreWare.
Όταν επιλέγετε το µηχάνηµα ως τον εκτυπωτή, η σχετική οθόνη εκτύπωσης 
εµφανίζεται στον υπολογιστή. Επιλέξτε το µενού [Εκτύπωση] από τη γραµµή 
εργαλείων για να προβάλετε την οθόνη εκτύπωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την On-line βοήθεια του οδηγού PCL.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τη σύνθεση του µηχανήµατος θα 
είναι διαθέσιµες.

Είδος εργασίας 

• ΦΑΞ – Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να αποστείλετε φαξ από τον Η/Υ σας µέσω 
του µηχανήµατος. Μπορείτε να καθορίσετε τον προορισµό. 

• Κανονική – Επιλέξτε αυτό για κανονική εκτύπωση.

Πολλαπλά είδωλα
Εκτυπώνει δύο, τέσσερα ή οκτώ ανεξάρτητα έγγραφα σε ένα φύλλο χαρτιού. 
Tο µηχάνηµα σµικρύνει/µεγεθύνει αυτόµατα τα είδωλα όπως απαιτείται για την 
εκτύπωσή τους σε µία σελίδα.
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Αφίσα
∆ιαχωρίζει και µεγεθύνει ένα έγγραφο και εκτυπώνει κάθε ξεχωριστό τµήµα σε 
πολλαπλά φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να τα επικολλήσετε όλα µαζί για να δηµιουργήσετε 
µία µεγάλη αφίσα.

∆ηµιουργία φυλλαδίου
∆ηµιουργεί ένα έγγραφο µε τις σελίδες στη σωστή σειρά για τη δηµιουργία φυλλαδίου, 
όταν το έγγραφο διπλωθεί. 

∆ιαχωριστικό διαφάνειας
Εισάγει µια διαχωριστική σελίδα µετά από κάθε εκτυπωµένη διαφάνεια.

Παράλειψη κενών σελίδων
∆εν εκτυπώνει τις κενές σελίδες εγγράφων που περιλαµβάνουν τέτοιες σελίδες.

Πρόχειρη εκτύπωση
Εκτυπώνει το κείµενο και τα γραφικά σε γκρι αντί για µαύρο, µειώνοντας έτσι την 
ποσότητα του γραφίτη που χρησιµοποιείται.

UNIX και Macintosh
Οι πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες εκτύπωσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
UNIX και Macintosh παρέχονται ξεχωριστά. Για τις διαδικασίες αποστολής εργασιών 
εκτύπωσης, ανατρέξτε στα εξής συνοδευτικά έγγραφα.

• UNIX - Οδηγός διαχείρισης συστήµατος

• Macintosh - Οδηγός χρήσης PostScript
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7 Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare

Tο κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το προαιρετικό πρόγραµµα 
Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare. To πρόγραµµα Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare 
χρησιµοποιεί το ενσωµατωµένο διαδικτυακό περιβάλλον χρήστη το οποίο επιτρέπει 
την επικοινωνία µεταξύ ενός δικτυωµένου υπολογιστή και του µηχανήµατος µέσω 
HTTP. Οι Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
ελέγξετε κάθε εργασία και την κατάσταση του µηχανήµατος, ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις 
του δικτύου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία αυτή πρέπει να εγκατασταθεί και να ρυθµιστεί από το βασικό 
χειριστή πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση 
και τις ρυθµίσεις της λειτουργίας Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare, συµβουλευτείτε 
τον Οδηγό διαχείρισης συστήµατος. Ορισµένες από τις λειτουργίες των Υπηρεσιών 
διαδικτύου CentreWare θα έχουν περιορισµένη πρόσβαση. Επικοινωνήστε µε το 
βασικό χειριστή για περισσότερη βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιµη σε µηχάνηµα στο οποίο δεν έχει 
διαµορφωθεί η λειτουργία άµεσης εκτύπωσης.

Υπολογιστές προορισµού
Tα προγράµµατα περιήγησης OS και web τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare είναι τα ακόλουθα.

OS Προγράµµατα περιήγησης

Windows 98SE
Windows Me
Windows NT 4.0

Internet Explorer 5.5 SP2
Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργοποίηση δύο ή 
περισσοτέρων προγραµµάτων περιήγησης µπορεί 
να προκαλέσει απρόσµενα αποτελέσµατα.

Windows 2000 Internet Explorer 5.5 SP2,
Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1

Windows XP Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1

Windows Server 2003 Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1

Mac OS 8.x-9.x Internet Explorer 5.1
Netscape 7.02

Mac OS X 10.2.6 Internet Explorer 5.2
Netscape 7.02
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Πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες 
διαδικτύου Centreware.

1. Σε έναν σταθµό εργασίας στο δίκτυο, εκτελέστε εκκίνηση ενός προγράµµατος 
περιήγησης.

2. Στο πεδίο URL, εισάγετε “HTTP://” ακολουθούµενο από τη διαδικτυακή διεύθυνση 
του µηχανήµατος. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο < Εισαγωγή>στο 
πληκτρολόγιο.

Παραδειγµα: Εάν η διαδικτυακή διεύθυνση είναι vvv.xxx.yyy.zzz, εισάγετε στο πεδίο 
URL το ακόλουθο:

http://vvv.xxx.yyy.zzz

Εάν έχει ρυθµιστεί ο αριθµός της θύρας, προσθέστε τον στη διαδικτυακή διεύθυνση ως 
ακολούθως. Στο παράδειγµα αυτό, ο αριθµός της θύρας είναι 80.

http://vvv.xxx.yyy.zzz:80

Εµφανίζεται η κεντρική σελίδα των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες διαδικτύου Centreware στο 
κρυπτογραφηµένο δίκτυο, εισάγετε “https://”, ακολουθούµενο από τη διεύθυνση 
διαδικτύου, αντί για “http://”.

Βασικές λειτουργίες - Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare

Οι Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare σας επιτρέπουν να προβάλλετε, να ρυθµίσετε, 
και να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση ή τις ρυθµίσεις του µηχανήµατος µέσω ενός 
προγράµµατος περιήγησης σε έναν υπολογιστή αντί για τον πίνακα ελέγχου του 
µηχανήµατος. 

Επιλογές διασύνδεσης 
Η κεντρική σελίδα των Υπηρεσιών διαδικτύου 
CentreWare περιέχει τέσσερις πίνακες χωρίς 
ορατά όρια.

Πίνακας κεφαλίδας 
Εµφανίζει την κεφαλίδα όλων των σελίδων. 
Η κεφαλίδα περιλαµβάνει το λογότυπο των 
Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare και το 
µοντέλο του µηχανήµατος. 
Ακριβώς κάτω από αυτόν τον πίνακα σε όλες σχεδόν τις σελίδες υπάρχει η µπάρα που 
αντιστοιχεί σε πέντε λειτουργίες ή πλήκτρα σελίδων. Οι λειτουργίες αυτές είναι 
[Εργασίες], [Κατάσταση], [Ιδιότητες], [Συντήρηση], και [Υποστήριξη]. Μπορείτε να 
µεταβείτε σε αυτές τις σελίδες όταν επιλέξετε το κείµενο σε κάθε καρτέλα.

Πίνακας κεφαλίδας 

Αριστερός 
πίνακας

Πίνακας υποσέλιδου

∆εξιός πίνακας
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Πίνακας υποσέλιδου
Στο κάτω µέρος κάθε σελίδας βρίσκεται ο πίνακας υποσέλιδου ο οποίος περιλαµβάνει 
το λογότυπο της εταιρείας στα αριστερά και τις πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 
στο κέντρο.

Αριστερός πίνακας και δεξιός πίνακας
Τα περιεχόµενα που εµφανίζονται στον αριστερό και δεξιό πίνακα διαφέρουν ανάλογα 
µε την επιλεγµένη κατηγορία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κάθε λειτουργική σελίδα, συµβουλευτείτε τα 
ακόλουθα. 
Εργασίες – σελίδα 115
Κατάσταση – σελίδα 117
Ιδιότητες – σελίδα 119
Συντήρηση – σελίδα 132
Υποστήριξη – σελίδα 132

Εργασίες

Η σελίδα αυτή εµφανίζει µια λίστα ενεργών και ολοκληρωµένων εργασιών που έχουν 
αποσταλλεί χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα, ή από τον πίνακα ελέγχου του 
µηχανήµατος. Οι λεπτοµέρειες που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτές που 
εµφανίζονται στην οθόνη του µηχανήµατος. Πέρα από την εµφάνιση στοιχείων σχετικά 
µε τις εργασίες, η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να διαγράφετε εργασίες.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες στην 
καρτέλα [Εργασίες].

1. Πιέστε [Εργασίες] στον πίνακα κεφαλίδας της κεντρικής σελίδας. 

2. Στο πτυσσόµενο µενού του αριστερού πίνακα, πατήστε [Λίστα εργασιών] για να 
εµφανιστεί η λίστα των ενεργών εργασιών ή πατήστε [Λίστα ιστορικού εργασιών] 
και στη συνέχεια [Αναφορά ιστορικού εργασιών] για να εµφανιστεί η λίστα των 
εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί. 

Λίστα εργασιών
Όταν επιλέγετε τη [Λίστα εργασιών], η σελίδα αυτή εµφανίζει τη λίστα των ενεργών 
εργασιών που βρίσκονται υπό επεξεργασία.
Πατήστε το πλήκτρο [Ανανέωση κατάστασης] για να εµφανιστούν οι πιο πρόσφατες 
πληροφορίες.
Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τα ακόλουθα.

∆ιαγραφή
Μπορείτε να διαγράψετε την επιλεγµένη εργασία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισµένες περιπτώσεις, η διαγραφή εργασιών µπορεί να 
παραβλεφθεί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να διαγράψετε µια εργασία.

1. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής της εργασίας που θέλετε να διαγράψετε και 
στη συνέχεια πατήστε [∆ιαγραφή]. 
Εάν έχετε επιλέξει τα πλαίσια επιλογής για περισσότερες από µία εργασίες, όλες 
οι εργασίες αυτές θα διαγραφούν όταν πατήσετε [∆ιαγραφή].

2. Εµφανίζεται ένα µήνυµα το οποίο επιβεβαιώνει τη διαγραφή της επιλεγµένης 
εργασίας. Πατήστε [OΚ].

Όνοµα εργασίας
Εµφανίζει το όνοµα της εργασίας.

Κάτοχος
Εµφανίζει το όνοµα του πελάτη (χρήστη) που έχει στείλει την εργασία.

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση της εργασίας.

Είδος εργασίας 
Εµφανίζει το είδος της εργασίας.

Ποσότητα
Εµφανίζει τον αριθµό των σετ που έχουν υποστεί επεξεργασία.

Λίστα ιστορικού εργασιών 
Η σελίδα αυτή εµφανίζει µια λίστα των ολοκληρωµένων εργασιών. Οι λεπτοµέρειες 
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα.

Όνοµα εργασίας
Εµφανίζει το όνοµα της εργασίας.

Κάτοχος
Εµφανίζει το όνοµα του πελάτη (χρήστη) που έχει στείλει την εργασία.

Κατάσταση εργασίας
Εµφανίζει την κατάσταση της εργασίας.

Είδος εργασίας 
Εµφανίζει το είδος της εργασίας.
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Σελίδες
Εµφανίζει τον αριθµό των σελίδων που εκτυπώθηκαν.

Προορισµός εξόδου
Εµφανίζει λεπτοµέρειες για τον προορισµό εξόδου όπως είναι η διεύθυνση, ο δίσκος 
εξόδου, ο αριθµός παραλαβής του εγγράφου ή το όνοµα του διακοµιστή ή του αρχείου 
παραλαβής. Εάν ο προορισµός εξόδου δεν είναι γνωστός ή καθορισµένος, τότε 
εµφανίζεται το σύµβολο “-”.

∆ιασύνδεση ξενιστή 
Εµφανίζει το όνοµα του ξενιστή που έχει στείλει την εργασία. Εάν η διασύνδεση ξενιστή 
δεν είναι γνωστή ή καθορισµένη, τότε εµφανίζεται το σύµβολο “-”. 

Ηµεροµηνία/Ώρα ολοκλήρωσης
Εµφανίζει την ηµεροµηνία και ώρα ολοκλήρωσης της εργασίας.

Κατάσταση

Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των δίσκων χαρτιού, των 
δίσκων εξόδου, και των αναλώσιµων του µηχανήµατος. Οι λεπτοµέρειες που 
εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτές που εµφανίζονται στην οθόνη του 
µηχανήµατος.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες στην 
καρτέλα [Κατάσταση].

1. Πιέστε [Κατάσταση] στον πίνακα κεφαλίδας της κεντρικής σελίδας. 

2. Στο πτυσσόµενο µενού του αριστερού πίνακα, κάντε κλικ στην αντίστοιχη 
λειτουργία.

Γενικά
Η σελίδα αυτή εµφανίζει τα στοιχεία του µηχανήµατος και την κατάσταση. Επίσης 
εµφανίζει τα πλήκτρα [Ανανέωση κατάστασης] και [Επανεκκίνηση]. Πατήστε το 
πλήκτρο [Ανανέωση κατάστασης] για να εµφανιστούν οι πιο πρόσφατες πληροφορίες.

∆ίσκοι
Η σελίδα αυτή εµφανίζει την κατάσταση των δίσκων χαρτιού και των δίσκων εξόδου.
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∆ίσκος χαρτιού

∆ίσκοι
Απαριθµεί τους διαθέσιµους δίσκους χαρτιού, δηλαδή δίσκος 1, δίσκος 2 
(προαιρετικός), δίσκος 3 (προαιρετικός), δίσκος 4 (προαιρετικός) και δίσκος 5 (δίσκος 
Bypass).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε τη σύνθεση του µηχανήµατος εµφανίζονται οι ανάλογοι 
δίσκοι.

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση του δίσκου χαρτιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση του δίσκου χαρτιού ενδέχεται να εµφανίζεται ως [Άγνωστη] 
εάν το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας.

Υπόλοιπο χαρτιού
Εµφανίζει το ποσοστό του διαθέσιµου χαρτιού σε κάθε δίσκο σε προσαυξήσεις 25%. 

Μέγεθος χαρτιού
Εµφανίζει το µέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετηµένο σε κάθε δίσκο.

Είδος χαρτιού
Εµφανίζει το είδος του χαρτιού που είναι τοποθετηµένο σε κάθε δίσκο. 

Προτεραιότητα
Εµφανίζει την προτεραιότητα κάθε δίσκου όταν είναι επιλεγµένη η Αυτόµατη εναλλαγή 
δίσκων. Η υψηλότερη προτεραιότητα είναι ο αριθµός 1. Όσο πιο µεγάλος είναι ο 
αριθµός, τόσο χαµηλότερη είναι η προτεραιότητα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις 
προτεραιότητας χρησιµοποιώντας τα [Χαρακτηριστικά δίσκου χαρτιού] στη σελίδα 
[Ιδιότητες].

∆ίσκος εξόδου

∆ίσκοι
Εµφανίζει το όνοµα του δίσκου εξόδου. 

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση του δίσκου εξόδου.
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Αναλώσιµα
Το µενού αναλώσιµα εµφανίζει την κατάσταση της φύσιγγας τυµπάνου και της κασέτας 
γραφίτη. Η κατάσταση καθορίζει εάν χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση των αναλώσιµων.

Φύσιγγα τυµπάνου
Εµφανίζει την κατάσταση της φύσιγγας τυµπάνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί [Αντικατάσταση τώρα], πρέπει να γίνει αντικατάσταση µε 
νέα φύσιγγα τυµπάνου.

Κασέτα γραφίτη
Εµφανίζει την κατάσταση της κασέτας γραφίτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το υπόλοιπο του γραφίτη φτάσει σε χαµηλά επίπεδα, αντικαταστήστε 
την κασέτα γραφίτη.

Ιδιότητες

Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε και να ρυθµίσετε τις ιδιότητες του 
µηχανήµατος. Αυτές περιλαµβάνουν τα στοιχεία του µηχανήµατος και τη σύνθεση, τις 
ρυθµίσεις των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare, τις ρυθµίσεις θύρας, τις ρυθµίσεις 
πρωτοκόλλου, τις ρυθµίσεις εξοµοίωσης καθώς και τις ρυθµίσεις µνήµης. Τα στοιχεία 
που θα εµφανίζονται θα εξαρτώνται από το µοντέλο και τη σύνθεση του µηχανήµατος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες ρυθµίσεις µε καταχώριση δεδοµένων χρησιµοποιούν bytes 
ως µονάδες δεδοµένων όγκου. Κάθε χαρακτήρας που εισάγετε είναι ένα byte.

1. Πιέστε [Ιδιότητες] στον πίνακα κεφαλίδας της κεντρικής σελίδας. 

2. Επιλέξτε ένα στοιχείο από το πτυσσόµενο µενού στον αριστερό πίνακα. Για να 
επιλέξετε ένα στοιχείο στο φάκελο [Ρυθµίσεις θύρας], [Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου] ή 
[Ρυθµίσεις εξοµοίωσης], κάντε κλικ στο σύµβολο “+” στα αριστερά του φακέλου 
για να ανοίξετε το στοιχείο, εάν αυτό είναι κρυφό.

3. Για την αλλαγή των ρυθµίσεων, χρησιµοποιήστε το πλαίσιο πτυσσόµενης λίστας, 
τα πλαίσια κειµένου και τα πλαίσια επιλογής στη σελίδα.
Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις στο πλαίσιο πτυσσόµενης λίστας υποδεικνύονται µε 
έναν αστερίσκο (*).

4. Μετά την καταχώρηση των αλλαγών, πιέστε [Εφαρµογή νέων ρυθµίσεων]. 

• Για την ακύρωση οποιωνδήποτε αλλαγών που έχετε πραγµατοποιήσει, πιέστε 
[Επαναφορά ρυθµίσεων].

• Για την εµφάνιση των τρεχουσών ρυθµίσεων του µηχανήµατος, πιέστε [Ανανέωση 
κατάστασης].

Ανάλογα µε τα επιλεγµένα στοιχεία, ενδέχεται να απαιτείται να εισάγετε το όνοµα και 
τον κωδικό πρόσβασης του βασικού χειριστή. Το προεπιλεγµένο όνοµα είναι “admin” 
και ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι “x-admin”. Ορισµένες ρυθµίσεις είναι 
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διαθέσιµες µετά την επανεκκίνηση του µηχανήµατος από τις Υπηρεσίες διαδικτύου 
CentreWare ή µετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του µηχανήµατος.

Λειτουργίες ιδιοτήτων
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα στοιχεία ρύθµισης που είναι διαθέσιµα στη 
σελίδα αυτή.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης

Στοιχεία µηχανήµατος Ονοµασία προϊόντος
∆ηλώνει το όνοµα του προϊόντος. Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
Αρ. σειράς: 
∆ηλώνει το σειριακό αριθµό του µηχανήµατος. Είναι στοιχείο προβολής 
µόνο.
Όνοµα
Εισάγετε το όνοµα του µηχανήµατος.
Τοποθεσία
Εισάγετε την τοποθεσία του µηχανήµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Εισάγετε το όνοµα του βασικού χειριστή. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 255 
χαρακτήρες.
∆ιεύθυνση E-mail διαχειριστή
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail για το βασικό χειριστή. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε µέχρι 64 bytes.
Σχόλιο
Εισάγετε ένα σχόλιο για το µηχάνηµα.

Σύνθεση Μνήµη
Εµφανίζει το µέγεθος της µνήµης RAM, κάθε ενεργοποιηµένη θύρα καθώς 
επίσης και την εξοµοίωση που χρησιµοποιείται.
∆ιαθέσιµη γλώσσα εκτυπωτή
Εµφανίζει τη γλώσσα του εκτυπωτή που χρησιµοποιεί το µηχάνηµα και τον 
αριθµό έκδοσης.
Λογισµικό
Εµφανίζει την έκδοση και την κατάσταση του λογισµικού που είναι 
εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα.
Επιλογές
Εµφανίζει την εκτυπώσιµη περιοχή της πρόσθετης µνήµης RAM.
Υλικό
Εµφανίζει το υλικό το οποίο είναι εγκατεστηµένο, όπως η θύρα Ethernet.

Μετρητές Εµφανίζει το Σύνολο αποτυπώσεων των εκτυπωµένων εγγράφων.

Χαρακτηριστικά δίσκου χαρτιού ∆ίσκοι
Εµφανίζει το όνοµα του δίσκου.
Είδος χαρτιού
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις του είδους χαρτιού.
Προτεραιότητα
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την προτεραιότητα της τροφοδοσίας χαρτιού 
από καθορισµένο δίσκο.

Ρυθµίσεις χαρτιού Είδος χαρτιού
Εµφανίζει το είδος χαρτιού. Καθορίστε τις ρυθµίσεις προτεραιότητας για 
κάθε είδος χαρτιού.
Όνοµα χαρτιού 
Εισάγετε το όνοµα για [Ειδικό χαρτί 1] µέχρι [Ειδικό χαρτί 3]. Μπορείτε να 
εισάγετε µέχρι 8 χαρακτήρες για κάθε όνοµα.
Προτεραιότητα
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις προτεραιότητας όταν είναι 
επιλεγµένη η λειτουργία αυτόµατου δίσκου για τα διάφορα είδη χαρτιού.
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Βιβλίο διευθύνσεων Η σελίδα αυτή εµφανίζει τα στοιχεία του προορισµού που καταχωρήθηκε 
στην ταχεία κλήση και σας επιτρέπει να ρυθµίσετε, να επεξεργαστείτε ή να 
διαγράψετε τις ρυθµίσεις για τον κωδικό ταχείας κλήσης. Εισάγετε τους 
κωδικούς ταχείας κλήσης και πιέστε [Επεξεργασία] για να τους ρυθµίσετε. 
Το όνοµα και ο κωδικός πρόσβασης του βασικού χειριστή είναι απαραίτητα 
για να συνδεθείτε και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Το προεπιλεγµένο όνοµα 
είναι “admin” και ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι 
“x-admin”.
Βιβλίο διευθύνσεων 
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε λεπτοµερώς τις ρυθµίσεις ως εξής:
Ταχεία κλήση - Εµφανίζει τον κωδικό Ταχείας κλήσης. Είναι στοιχείο 
προβολής µόνο.
Είδος διεύθυνσης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε αριθµό φαξ ή διεύθυνση 
e-mail που θα καταχωρίσετε.
∆ιεύθυνση παραλήπτη – Εισάγετε τον αριθµό φαξ ή τη διεύθυνση e-mail του 
προορισµού. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 64 bytes.
Όνοµα παραλήπτη – Εισάγετε το όνοµα του παραλήπτη. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε µέχρι 12 bytes.
Ευρετήριο – Εισάγετε ένα γράµµα του ευρετηρίου που σας επιτρέπει να 
αναζητήσετε τους αριθµούς φαξ ή τις διευθύνσεις e-mail.
Οι χαρακτήρες οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ευρετήριο είναι 
το αλφάβητο από το A έως το Z  (µόνο κεφαλαίοι χαρακτήρες) και οι αριθµοί 
από το 0 έως το 9. Μπορείτε να εισάγετε πεζούς χαρακτήρες, ωστόσο, 
η αναζήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από την επιλογή 
πεζών/κεφαλαίων.
Τα γράµµατα τα οποία µπορείτε να εισάγετε για αναζήτηση κειµένου στο 
βιβλίο διευθύνσεων διαφέρουν µεταξύ των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 
CentreWare και του πίνακα ελέγχου.
Μέθοδος επικοινωνίας – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µέθοδο 
επικοινωνίας.
Tαχύτητα επικοινωνίας – Σας επιτρέπει να επιλέξετε την ταχύτητα 
επικοινωνίας.
Κωδικός F – Εισάγετε έναν Κωδικό F που να µην υπερβαίνει τα 20 ψηφία.
Κωδικός πρόσβασης (Κωδικός επικοινωνίας F) – Εισάγετε έναν κωδικό 
πρόσβασης που να µην υπερβαίνει τα 20 ψηφία για τον κωδικό F.

Υπηρεσία αναγγελίας 
αλληλογραφίας

Συχνότητα αναγγελίας
Επιλέξτε τη συχνότητα αποστολής του e-mail κατάστασης.
Ηµέρα αναγγελίας (Εβδοµαδιαίως)
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ηµέρα αποστολής του e-mail κατάστασης.
Ηµεροµηνία αναγγελίας (Μηνιαίως)
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ηµεροµηνία αποστολής του e-mail 
κατάστασης.
Ώρα αναγγελίας
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ώρα αποστολής της αναγγελίας e-mail.
Συχνότητα απόρριψης IP
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό απορρίψεων πριν από την 
αποστολή αναγγελίας e-mail, για χρήστες των οποίων οι διευθύνσεις IP δεν 
είναι καταχωρηµένες στις επιτρεπόµενες διευθύνσεις.
Συχνότητα απόρριψης domain
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό απορρίψεων πριν από την 
αποστολή αναγγελίας e-mail, για χρήστες των οποίων τα domains δεν είναι 
καταχωρηµένα στα επιτρεπόµενα domains.
Ηµεροµηνία επόµενης αναγγελίας
Εµφανίζει την ηµεροµηνία της επόµενης µετάδοσης.
Ρυθµίσεις παραλήπτη αλληλογραφίας:
Σας επιτρέπει να καθορίσετε µέχρι τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
παραληπτών κατά τον έλεγχο της Κανονικής αναγγελίας, της Αναγγελίας 
απόρριψης IP ή της Αναγγελίας απόρριψης Domain. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε µέχρι 128 bytes.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης
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Auditron (Εκτύπωση) Auditron (Εκτύπωση)
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
Εκτυπώσεις εκτός λογαριασµών
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
Αριθµός λογαριασµού
Σας επιτρέπει να αλλάξετε τα στοιχεία των χρηστών των λογαριασµών. 
Επιλέξτε [Επεξεργασία] για την τροποποίηση.
Ρυθµίσεις λογαριασµού χρήστη (Εκτύπωση):
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε λεπτοµερώς τις ρυθµίσεις ως εξής:
Αριθµός λογαριασµού – Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
Όνοµα χρήστη – Εισάγετε το όνοµα χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης – Για τον κωδικό πρόσβασης εισάγετε έναν αριθµό 
που να αποτελείται από 4 έως 12 ψηφία.
Όριο λογαριασµού µονόχρωµων εκτυπώσεων – Σας επιτρέπει να 
τροποποιήσετε τον περιορισµό ασπρόµαυρων εκτυπώσεων για κάθε 
λογαριασµό.

Ρυθµίσεις υπηρεσιών διαδικτύου ∆ιάστηµα αυτόµατης ανανέωσης
Χρησιµοποιείται για να εισάγετε το ενδιάµεσο διάστηµα κατά το οποίο το 
περιεχόµενο της οθόνης του προγράµµατος περιήγησης θα ανανεωθεί 
αυτόµατα.
Προβολή γλώσσας – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα 
εµφανίζεται.
Λειτουργία διαχειριστή
Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα οριστεί βασικός χειριστής για τις 
ρυθµίσεις των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare.
Όνοµα διαχειριστή
Εισάγετε το όνοµα του βασικού χειριστή.
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του βασικού χειριστή.
Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης
Σας επιτρέπει να επαληθεύσετε τον κωδικό πρόσβασης του βασικού 
χειριστή εισάγοντας ξανά τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης
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Κατάσταση θύρας Αυτή η σελίδα εµφανίζει τις ρυθµίσεις θύρας και σας επιτρέπει να επιλέξετε 
την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαφορετικών θυρών που 
χρησιµοποιούνται στον εκτυπωτή.
Παράλληλη
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
USB
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
EtherTalk
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
SMB
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να 
ρυθµίσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί. Για να 
ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του 
TCP/IP και/ή του NetBEUI.
Netware
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να 
ρυθµίσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί. Για να 
ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του 
IPX/SPX και/ή του TCP/IP.
LPD
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
SNMP
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να 
ρυθµίσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί. Για να 
ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του 
UDP και/ή του IPX.
IPP
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
Port9100
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
UPnP
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
Αποστολή E-mail
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
Υπηρεσίες αναγγελίας µηνυµάτων
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
Υπηρεσίες διαδικτύου
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προς ενεργοποίηση.
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Ρυθµίσεις θύρας Αυτή η σελίδα εµφανίζει τις ρυθµίσεις θύρας του µηχανήµατός σας, για 
παράδειγµα, Ethernet και Παράλληλη. Οι ρυθµίσεις θύρας σας επιτρέπουν 
να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις. Τα στοιχεία που εµφανίζονται σε αυτή τη 
σελίδα θα εξαρτώνται από το µοντέλο και τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή σας.
Ethernet
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το ρυθµό µετάδοσης 
Ethernet.
Ρυθµίσεις Ethernet – Μπορείτε να επιλέξετε µια από τις ακόλουθες 
πρόσθετες επιλογές.
• Αυτόµατη: Εντοπίζει αυτόµατα το ρυθµό µετάδοσης Ethernet.
• 100BASE-TX: Επιλέγει 100BASE-TX ως την προκαθορισµένη τιµή.
• 10BASE-T: Επιλέγει 10BASE-T ως την προκαθορισµένη τιµή.
∆ιεύθυνση MAC - Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
Παράλληλη
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις της 
παράλληλης θύρας.
Αµφίδροµη επικοινωνία – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αµφίδροµης 
επικοινωνίας (IEEE1284). 
Χρόνος αυτόµατης εξαγωγής – Καθορίζει το χρόνο αυτόµατης εξαγωγής του 
χαρτιού, εάν δεν αποσταλούν δεδοµένα στον εκτυπωτή.
Πρωτόκολλο επικοινωνίας Adobe – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το PostScript. Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες επιλογές.
• Κανονικό: Επιλέξτε το όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε µορφή 

ASCII.
• ∆υαδική: Επιλέξτε την όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας έχει δυαδική 

µορφή.
• TBCP: Επιλέξτε το για να µεταβείτε µεταξύ των συγκεκριµένων κωδικών 

ελέγχου όταν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας περιλαµβάνουν ASCII και 
δυαδική µορφή.

USB
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις USB.
Χρόνος αυτόµατης εξαγωγής – Καθορίζει το χρόνο αυτόµατης εξαγωγής του 
χαρτιού, εάν δεν αποσταλούν δεδοµένα στον εκτυπωτή.
Πρωτόκολλο επικοινωνίας Adobe – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το PostScript. Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες επιλογές.
• Κανονικό: Επιλέξτε το όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε µορφή 

ASCII.
• ∆υαδική: Επιλέξτε την όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας έχει δυαδική 

µορφή.
• TBCP: Επιλέξτε το για να µεταβείτε µεταξύ των συγκεκριµένων κωδικών 

ελέγχου όταν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας περιλαµβάνουν ASCII και 
δυαδική µορφή.
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Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου EtherTalk
Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Όνοµα εκτυπωτή – Εισάγετε το όνοµα εκτυπωτή για EtherTalk.
Όνοµα ζώνης – Εισάγετε το όνοµα ζώνης EtherTalk.
Είδος εκτυπωτή – Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
SMB
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις πρωτοκόλλου 
SMB για τις ακόλουθες επιλογές.
Οµάδα εργασίας – Εισάγετε το όνοµα οµάδας εργασίας.
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή.
Όνοµα διαχειριστή – Εισάγετε το όνοµα του βασικού χειριστή.
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του 
βασικού χειριστή.
Επανάληψη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να 
επαληθεύσετε τον κωδικό πρόσβασης του βασικού χειριστή εισάγοντας 
ξανά τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που καθορίστηκε στον κωδικό πρόσβασης 
διαχειριστή.
Μέγιστος αριθµός περιόδων – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το µέγιστο 
αριθµό περιόδων.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Υποστήριξη Unicode – Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε την εµφάνιση του 
ονόµατος ξενιστή και της οµάδας εργασίας σε χαρακτήρες Unicode κατά τη 
µετάδοση SMB.
Αυτόµατη λειτουργία Master – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε (ναι/όχι) την αυτόµατη λειτουργία Master.
Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης κατά τη 
µετάδοση SMB.
Netware
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις για 
NDS, πρωτόκολλο µεταφοράς και SLP.
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή.
Ενεργός λειτουργία – Επιλέγει την Ενεργό λειτουργία για τον εκτυπωτή όταν 
χρησιµοποιεί Netware.
• Κατάλογος: Λειτουργία PServer: Επιλέξτε την όταν χρησιµοποιείτε τη 

λειτουργία διακοµιστή εκτυπωτή στην υπηρεσία καταλόγου.
• Bindery: Λειτουργία PServer: Επιλέξτε την όταν χρησιµοποιείτε τη 

λειτουργία διακοµιστή εκτυπωτή στην υπηρεσία bindery.
Όνοµα διακοµιστή αρχείων – Εισάγετε το όνοµα διακοµιστή αρχείων.
Ενδιάµεσος χρόνος τηλεπαραλαβών – Ρυθµίστε την ώρα του ενδιάµεσου 
διαστήµατος από τη στιγµή που τα δεδοµένα εκτύπωσης εισέρχονται στη 
σειρά εκτύπωσης µέχρι την εκκίνηση της εκτύπωσης.
Αριθµός αναζητήσεων – Εισάγετε το µέγιστο αριθµό αναζητήσεων. 
Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθµό από 1 έως 100.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακοµιστή 
εκτύπωσης (PServer).
Επανάληψη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να 
επαληθεύσετε τον κωδικό πρόσβασης εισάγοντας ξανά τον ίδιο κωδικό 
πρόσβασης.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Όνοµα δένδρου – Εισάγετε το όνοµα δένδρου.
Όνοµα πλαισίου – Εισάγετε το όνοµα πλαισίου του αντικειµένου του 
διακοµιστή εκτύπωσης. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 511 χαρακτήρες, µε 
εξαίρεση το + (σύµβολο πρόσθεσης), \ (ανάστροφη διαγώνιος), και ~ 
(σύµβολο µαθηµατικής άρνησης).
Πρωτόκολλο µεταφοράς (IPX/SPX) – Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις 
ρυθµίσεις IPX/SPX.
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Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου Τύπος πλαισίου – Το µενού που εµφανίζεται εξαρτάται από την 
ενεργοποίηση του Ethernet ή του Token Ring. Όταν το Ethernet είναι 
ενεργοποιηµένο:
• Αυτόµατο: Τροποποιεί αυτόµατα τον ενεργό τύπο πλαισίου.
• Ethernet II: Επιλέγει τον τύπο πλαισίου Ethernet.
• Ethernet 802.3: Επιλέγει τύπο πλαισίου IEEE802.3.
• Ethernet 802.2: Επιλέγει τύπο πλαισίου IEEE802.3/IEEE802.2.
• Ethernet SNAP: Επιλέγει τύπο πλαισίου IEEE802.3/IEEE802.2/SNAP.
∆ικτυακή διεύθυνση – Εµφανίζει τη δικτυακή διεύθυνση σε µορφή 
xxxxxxxx:xxxxxxxxxxx.
SLP – Το SLP εµφανίζεται όταν µόνο όταν είναι επιλεγµένη η Netware στην 
Κατάσταση θύρας και το TCP/IP ως Πρωτόκολλο µεταφοράς.
Ενεργός εντοπισµός – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
τον αυτόµατο εντοπισµό από τον παράγοντα καταλόγου SLP.
TCP/IP
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις 
TCP/IP.
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή. Μπορεί να γίνει εισαγωγή µέχρι 
32 χαρακτήρων, συµπεριλαµβάνοντας την παύλα. Εάν χρησιµοποιείται το 
Όνοµα κεντρικού υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες DNS έχουν 
συµπληρωθεί σωστά.
Λήψη διεύθυνσης IP – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη µέθοδο λήψης της 
διεύθυνσης IP επιλέγοντας το πτυσσόµενο µενού για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές.
• Χειροκίνητα: Ο χρήστης θα καθορίσει όλες τις διευθύνσεις.
• DHCP: Η διεύθυνση θα ρυθµιστεί αυτόµατα µέσω DHCP.
• BOOTP: Η διεύθυνση θα ρυθµιστεί αυτόµατα µέσω BOOTP. 
• RARP: Η διεύθυνση θα ρυθµιστεί αυτόµατα µέσω RARP. 
• DHCP/Autonet: Η διεύθυνση θα ρυθµιστεί αυτόµατα µέσω 

DHCP/Autonet.
∆ιεύθυνση IP – Εισάγετε τη διεύθυνση IP που έχει ανατεθεί στο µηχάνηµα 
σε µορφή xxx.xxx.xxx.xxx.
Μάσκα υποδικτύου – Εισάγετε τη µάσκα υποδικτύου σε µορφή 
xxx.xxx.xxx.xxx.
∆ιεύθυνση πύλης – Εισάγετε τη διεύθυνση πύλης σε µορφή 
xxx.xxx.xxx.xxx.
DNS:
Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις DNS για τις ακόλουθες συνθήκες:
Λήψη διεύθυνσης DNS – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την αυτόµατη ρύθµιση της διεύθυνσης διακοµιστή DNS 
µέσω DHCP.
∆ιεύθυνση DNS 1–3 – Εισάγετε τη διεύθυνση DNS 1, διεύθυνση DNS 2 και 
διεύθυνση DNS 3 σε µορφή xxx.xxx.xxx.xxx.
Όνοµα DNS – Εισάγετε το όνοµα τοµέα DNS.
Αυτόµατη δηµιουργία λίστας αναζήτησης Domain – Σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόµατη ρύθµιση για τη δηµιουργία 
της λίστας αναζήτησης domain.
Όνοµα domain 1–3 – Εισάγετε το όνοµα domain για όνοµα domain 1, όνοµα 
domain 2 και όνοµα domain 3.
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Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου Χρονικό περιθώριο σύνδεσης – Καθορίζει το χρονικό περιθώριο για την 
αναζήτηση του domain.
∆υναµική ενηµέρωση DNS – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη δυναµική ενηµέρωση DNS.
∆ιακοµιστής WINS:
Λήψη διεύθυνσης διακοµιστή WINS – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την αυτόµατη ρύθµιση από την πρωτεύουσα και 
δευτερεύουσα διεύθυνση διακοµιστή WINS µέσω DHCP.
Πρωτεύουσα διεύθυνση διακοµιστή WINS – Εισάγετε την πρωτεύουσα 
διεύθυνση WINS σε µορφή xxx.xxx.xxx.xxx.
∆ευτερεύουσα διεύθυνση διακοµιστή WINS – Εισάγετε τη δευτερεύουσα 
(εφεδρική) διεύθυνση WINS σε µορφή xxx.xxx.xxx.xxx.
Λίστα διεύθυνσης IP:
Φίλτρο IP: Σας επιτρέπει να περιορίσετε τη διεύθυνση IP που 
χρησιµοποιείται για τη λήψη δεδοµένων εκτύπωσης όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το TCP/IP. Επιλέξτε [Επεξεργασία] για περισσότερες 
λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτή τη ρύθµιση. Το όνοµα και ο κωδικός 
πρόσβασης του βασικού χειριστή είναι απαραίτητα για να συνδεθείτε και να 
αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Το προεπιλεγµένο όνοµα είναι “admin” και ο 
προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι “x-admin”.
• Αρ. – Εµφανίζει τον αριθµό καταχώρισης από τη λίστα διεύθυνσης IP 

από το 1 µέχρι το 10.
• Επιτρεπόµενη διεύθυνση ΙΡ – Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ για τη λήψη 

δεδοµένων εκτύπωσης όταν είναι ενεργοποιηµένη η TCP/IP.
• Μάσκα IP – Εισάγετε µια µάσκα διεύθυνσης IP για κάθε διεύθυνση IP 

που εισάγετε σε επιτρεπόµενη διεύθυνση IP.
LPD
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις χρονικού 
περιθωρίου για τη θύρα LPD.
Αριθµός θύρας – Ο κανονικός αριθµός θύρας LPD είναι το 515.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Χρονικό περιθώριο σύνδεσης – Καθορίζει το χρονικό περιθώριο όταν η 
µετάδοση αποτυγχάνει.
SNMP
Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον εκτυπωτή µέσω SNMP, τροποποιήστε τις 
ακόλουθες επιλογές σε αυτή τη σελίδα:
Όνοµα κοινότητας (Μόνο για ανάγνωση) – Εισάγετε το όνοµα κοινότητας 
που χρησιµοποιείται για αναφορά και προβολή.
Όνοµα κοινότητας (Ανάγνωση/Εγγραφή) – Εισάγετε το όνοµα κοινότητας 
για ανάγνωση/εγγραφή.
Όνοµα κοινότητας (ειδοποίηση παγίδας) – Εισάγετε το όνοµα της 
κοινότητας για την ειδοποίηση παγίδας.
Βασικός χειριστής - Εισάγετε το όνοµα του βασικού χειριστή.
IPP
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις ακόλουθες επιλογές όταν 
χρησιµοποιείτε IPP (Πρωτόκολλο διαδικτυακής εκτύπωσης).
Αριθµός θύρας – Θα εµφανιστεί ο προεπιλεγµένος αριθµός θύρας IPP 631. 
Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
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Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου Προσθήκη αρ. θύρας – Εισάγετε τον αριθµό θύρας.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Λειτουργία διαχειριστή – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του βασικού χειριστή.
DNS – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
DNS.
Χρονικό περιθώριο σύνδεσης – Καθορίζει το χρονικό περιθώριο όταν η 
µετάδοση αποτυγχάνει.
Port9100
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις χρονικού 
περιθωρίου για τη θύρα Port9100.
Αριθµός θύρας – Εισάγετε µια τιµή για τον αριθµό θύρας µεταξύ 8000 και 
9999.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Χρονικό περιθώριο σύνδεσης – Καθορίζει το χρονικό περιθώριο όταν 
αποτυγχάνει η µετάδοση.
UPnP
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το πρωτόκολλο UPnP.
Αριθµός θύρας – Εισάγετε τον αριθµό θύρας 80 ή έναν αριθµό µεταξύ 8000 
και 9999, που λαµβάνει αιτήµατα από το πρόγραµµα περιήγησης.
SSDP:
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το πρωτόκολλο SSDP που 
χρησιµοποιείται για το UPnP.
• Έγκυρη περίοδος προβολής – Καθορίστε την ώρα που θα εµφανίζεται 

στο µηχάνηµα στο δίκτυο µεταξύ 60 και 4320 λεπτών σε προσαυξήσεις 
του 1 λεπτού.

• Μέγιστο TTL – Εισάγετε το µέγιστο TTL µεταξύ 1 και 10.
E-mail
∆ιεύθυνση IP ή Όνοµα κεντρικού υπολογιστή – Μπορούν να καταχωρηθούν 
µέχρι 256 χαρακτήρες, µεταξύ των οποίων η . (τελεία) και η - (παύλα). Εάν 
χρησιµοποιείται το Όνοµα κεντρικού υπολογιστή, οι πληροφορίες DNS 
ΠΡΕΠΕΙ να συµπληρωθούν σωστά.
Μεγ. αρ. σελίδων για διαιρούµενη αποστολή – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε 
το µέγεθος εξερχόµενου E-mail σε σελίδες. Μπορείτε να καθορίσετε έναν 
αριθµό από 0 έως 999 σελίδες σε προσαυξήσεις της 1 σελίδας. Εάν έχει 
καθοριστεί το 0, τα εξερχόµενα e-mails δεν θα διαιρούνται.
Όνοµα χρήστη POP – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη διεύθυνση χρήστη 
POP.
Κωδικός πρόσβασης χρήστη POP – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 
χρήστη POP. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 64 χαρακτήρες.
Επανάληψη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να 
επαληθεύσετε τον κωδικό πρόσβασης εισάγοντας ξανά τον ίδιο κωδικό 
πρόσβασης.
Αποστολή πιστοποίησης ταυτότητας SMTP – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 
για να ρυθµίσετε τον [POP πριν από SMTP] για τη µέθοδο πιστοποίησης 
ταυτότητας. Όταν το [POP πριν από SMTP] είναι ενεργοποιηµένο, πρέπει 
να εισάγετε [∆ιεύθυνση διακοµιστή POP3], [Όνοµα χρήστη POP], και 
[Κωδικό χρήστη POP].
∆ιεύθυνση διακοµιστή SMTP – Μπορούν να καταχωρηθούν µέχρι 
256 χαρακτήρες, µεταξύ των οποίων η . (τελεία) και η - (παύλα).

Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου HTTP
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του 
πρωτοκόλλου HTTP.
Αριθµός θύρας – Εισάγετε τον αριθµό θύρας που λαµβάνει αιτήµατα από το 
πρόγραµµα περιήγησης.
Μέγιστος αριθµός περιόδων – Εισάγετε το µέγιστο αριθµό περιόδων µεταξύ 
1 και 15.
Χρονικό περιθώριο σύνδεσης – Καθορίζει το χρονικό περιθώριο όταν η 
µετάδοση αποτυγχάνει.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις εξοµοίωσης Λειτουργία εκτύπωσης
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να καθορίσετε το είδος της γλώσσας του 
εκτυπωτή που θέλετε να χρησιµοποιήσετε όταν αποστέλλετε µια εργασία 
εκτύπωσης, χρησιµοποιώντας Παράλληλη, USB, EtherTalk, SMB, Netware, 
LPD, IPP, ή Port9100. Θα εµφανιστεί µόνο το ενεργοποιηµένο πρωτόκολλο.
Αυτόµατη – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το µηχάνηµα έτσι ώστε να καθορίζει 
αυτόµατα και να χρησιµοποιεί την πλέον κατάλληλη γλώσσα για να 
εκτυπώσει τα δεδοµένα που λαµβάνει από τη συσκευή του ξενιστή.
PostScript – Καθορίζει τη PostScript ως τη γλώσσα του εκτυπωτή.
PCL – Καθορίζει τη PCL ως τη γλώσσα του εκτυπωτή.
PJL – Η PJL είναι εντολή ανεξάρτητη από τις γλώσσες του εκτυπωτή. 
Καθορίστε τη γλώσσα του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιµοποιήσετε για την 
επόµενη εργασία, ανεξάρτητα από τη γλώσσα εκτυπωτή που 
χρησιµοποιείται εκείνη τη στιγµή.
PostScript
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το PostScript.
Αριθµός λογισµικού εκτυπωτή – Είναι στοιχείο προβολής µόνο. Εµφανίζει 
τον αριθµό λογισµικού εκτυπωτή που έχει υποστεί αλλαγή. Επιλέξτε το 
πλήκτρο [Επεξεργασία] για να κάνετε τροποποιήσεις.
• ∆ίσκος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού.
• Μέγεθος χαρτιού εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος 

χαρτιού.
• Προορισµός εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξτε τον προορισµό για το 

τελικό έγγραφο.
• Ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη ρύθµιση 

ποσότητας εκτύπωσης που έχει προτεραιότητα έναντι άλλων 
ρυθµίσεων.

• Ποσότητα – Εισάγετε τον αριθµό των σετ για εκτύπωση όταν για τη 
ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης είναι επιλεγµένες οι ρυθµίσεις 
λογισµικού εκτυπωτή.

• Εκτύπωση 2 όψεων: Σας επιτρέπει να επιλέξετε εκτύπωση διπλής όψης.
• Με ταξινόµηση: Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση της λειτουργίας ταξινόµησης.
• Έξοδος µε µετατόπιση – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µέθοδο 

µετατόπισης.
• Βελτιστοποίηση εικόνας – Σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να 

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση εικόνας.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις εξοµοίωσης PCL
Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η PCL.
∆ίσκος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού.
Μέγεθος χαρτιού εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος χαρτιού.
Μέγεθος χαρτιού (Bypass) – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος χαρτιού 
για το δίσκο 5 (δίσκος Bypass).
Ποσότητα – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό των σετ για εκτύπωση 
από 1 έως 999.
Εκτύπωση 2 όψεων – Σας επιτρέπει να επιλέξετε εκτύπωση διπλής όψης.
Προσανατολισµός ειδώλου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
προσανατολισµό του ειδώλου.
Γραµµές φόρµας – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το µήκος της σελίδας 
(περιοχή εκτύπωσης).
Γραµµατοσειρά – Σας επιτρέπει να επιλέξετε την απαιτούµενη 
γραµµατοσειρά από τη λίστα µε τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές.
Μέγεθος γραµµατοσειράς – Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το µέγεθος 
γραµµατοσειράς από 4,00 έως 50,00 µονάδες σε προσαυξήσεις των 0,25 
µονάδων.
Απόσταση γραµµάτων – Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την απόσταση 
γραµµάτων από 6,00 έως 24,00 µονάδες σε προσαυξήσεις των 0,01 
µονάδων.
Ρύθµιση συµβόλων – Σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση 
συµβόλων από τη λίστα των διαθέσιµων οµάδων συµβόλων.
Χειρισµός CR ως – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το σύµβολο αλλαγής παραγράφου και την αλλαγή 
γραµµής για τη λειτουργία PCL.
Χειρισµός LF και FF ως – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το σύµβολο αλλαγής παραγράφου και την αλλαγή 
γραµµής, καθώς και το σύµβολο αλλαγής παραγράφου και την 
εξαναγκαστική εκτύπωση, για τη λειτουργία PCL.
HexDump – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη 
δεκαεξαδική αποτύπωση της µνήµης για τη λειτουργία PCL.
Βελτιστοποίηση εικόνας – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση εικόνας.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις µνήµης Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για τον διαθέσιµο 
κενό χώρο και το µέγεθος της προσωρινής µνήµης της σελίδας εκτύπωσης 
για Παράλληλη, USB, EtherTalk, SMB, Netware, LPD, IPP, Port9100, και 
µνήµη PostScript.
Παράλληλη
Εισάγετε την προσωρινή µνήµη της σελίδας εκτύπωσης της παράλληλης 
διασύνδεσης από 64 έως 1024 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
USB
Εισάγετε την προσωρινή µνήµη της σελίδας εκτύπωσης της διασύνδεσης 
USB από 64 έως 1024 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
EtherTalk
Εισάγετε την προσωρινή µνήµη της σελίδας εκτύπωσης της διασύνδεσης 
EtherTalk από 64 έως 1024 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
SMB
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό παροχέτευσης για την εργασία.
• Μνήµη: Εισάγετε µια τιµή µεταξύ 512 KB–32 MB (32768 KB) σε 

προσαυξήσεις των 256 KB.
• Όχι: Εισάγετε µια τιµή µεταξύ 64–1024 ΚΒ σε προσαυξήσεις των 32 KB.
Netware
Εισάγετε την προσωρινή µνήµη σελίδας εκτύπωσης της διασύνδεσης 
NetWare µεταξύ 64-1024 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
LPD
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό παροχέτευσης για την εργασία.
• Μνήµη: Εισάγετε µια τιµή µεταξύ 512 KB–32 MB (32768 KB) σε 

προσαυξήσεις των 256 KB.
• Όχι: Εισάγετε µια τιµή µεταξύ 64–1024 ΚΒ σε προσαυξήσεις των 32 KB.
IPP
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό παροχέτευσης για την εργασία.
• Όχι: Εισάγετε µια τιµή µεταξύ 64–1024 ΚΒ σε προσαυξήσεις των 32 KB.
Port9100
Εισάγετε την προσωρινή µνήµη σελίδας εκτύπωσης της διασύνδεσης 
Port9100 µεταξύ 64–1024 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
Μνήµη PostScript 
Εισάγετε τη µνήµη εργασίας PostScript µεταξύ 4608 και 98304 KB σε 
προσαυξήσεις των 256 KB.
Μνήµη PCL
Εισάγετε τη µνήµη εργασίας PCL µεταξύ 0–24576 KB σε προσαυξήσεις 
256 KB.

Όνοµα λειτουργίας Στοιχεία ρύθµισης
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Συντήρηση

Η σελίδα αυτή εµφανίζει το Ιστορικό σφαλµάτων. Περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες 
για εργασίες στις οποίες προέκυψε σφάλµα. Πατήστε την καρτέλα [Συντήρηση] στον 
Κεντρικό πίνακα της κεντρικής σελίδας.

• Ηµεροµηνία/Ώρα – Εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα που προέκυψε το 
σφάλµα. Οι πληροφορίες εµφανίζονται σε µορφή εεεε--ηη (ωω:λλ). Η µορφή της 
ηµεροµηνίας και της ώρας µπορεί να αλλάξει στην οθόνη [Ρολόγια συστήµατος].

• Κωδικός σφάλµατος – Εµφανίζει τον κωδικό σφάλµατος. Οι πληροφορίες 
εµφανίζονται υπό τη µορφή xxx-yyy.

Υποστήριξη

Αυτή η σελίδα εµφανίζει το σύνδεσµο για τον ιστοχώρο της υποστήριξης πελατών. 
Ο αριστερός και ο δεξιός πίνακας αυτής της σελίδας περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες.

• Αριστερός πίνακας – Εδώ καταγράφονται τα στοιχεία του µηχανήµατος. Οι 
λεπτοµέρειες συµπεριλαµβάνουν [Όνοµα], [∆ιεύθυνση IP], [Ονοµασία προϊόντος] 
και [Κατάσταση] του µηχανήµατος.

• ∆εξιός πίνακας - Εµφανίζει το σύνδεσµο για τον ιστοχώρο της υποστήριξης 
πελατών. Το όνοµα του συνδέσµου το οποίο εµφανίζεται στην οθόνη και η 
τοποθεσία URL για τον ιστοχώρο της υποστήριξης πελατών µπορούν να αλλάξουν, 
πατώντας το πλήκτρο [Αλλαγή ρυθµίσεων].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιστοχώρος της υποστήριξης πελατών δεν θα εµφανίζεται εάν το 
µηχάνηµα δεν είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο.

Αλλαγή των ρυθµίσεων
Πατήστε [Αλλαγή ρυθµίσεων], εισάγετε το νέο όνοµα και την τοποθεσία URL για τον 
ιστοχώρο και στη συνέχεια πατήστε [Εφαρµογή νέων ρυθµίσεων]. Το όνοµα του 
βασικού χειριστή και ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να είναι απαραίτητα για να 
αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Το προεπιλεγµένο όνοµα είναι “admin” και ο προεπιλεγµένος 
κωδικός πρόσβασης είναι “x-admin”.
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Το µηχάνηµα έχει σχεδιαστεί για να µπορεί να χρησιµοποιεί πληθώρα ειδών χαρτιού, 
καθώς και άλλα µέσα εκτύπωσης. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 
την τοποθέτηση χαρτιού και άλλων ειδών µέσων εκτύπωσης στο µηχάνηµα.

Τροφοδοσία χαρτιού

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο τοποθέτησης χαρτιού 
στους δίσκους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνοί και οι πίσω οδηγοί χαρτιού στους δίσκους 
έχουν τοποθετηθεί σωστά για να ταιριάζουν µε το µέγεθος του χαρτιού τροφοδοσίας. 
Εάν υπάρχει κενό µεταξύ των δεσµίδων χαρτιού και των οδηγών, το χαρτί µπορεί να 
µην τροφοδοτείται µε σωστό τρόπο στο µηχάνηµα ή µπορεί να δηµιουργηθούν 
εµπλοκές χαρτιού.

Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες επιλογές µεγεθών χαρτιού και τα είδη µέσων 
εκτύπωσης για κάθε δίσκο συµβουλευτείτε την παράγραφο Μεγέθη χαρτιού που 
υποστηρίζονται στη σελίδα 138 και Είδη χαρτιού που υποστηρίζονται στη σελίδα 140.
Για πληροφορίες σχετικά τα µεγέθη χαρτιού που µπορούν να τροφοδοτηθούν και τη 
χωρητικότητα κάθε δίσκου, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τροφοδοσία χαρτιού στην 
ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 233.

Προετοιµασία χαρτιού για τοποθέτηση
Αερίστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε στους δίσκους. Έτσι διαχωρίζονται 
οποιαδήποτε φύλλα έχουν ενδεχοµένως κολλήσει µεταξύ τους και µειώνεται ο κίνδυνος 
εµπλοκών χαρτιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή εµπλοκών χαρτιού ή εσφαλµένης τροφοδοσίας χαρτιού, 
µην αφαιρείτε το χαρτί από τη συσκευασία του παρά µόνον όταν θα το 
χρησιµοποιήσετε. 
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Τροφοδοσία χαρτιού στους δίσκους Χαρτιού
Ανάλογα µε τη σύνθεση του µηχανήµατος, θα έχετε στη διάθεσή σας µέχρι τέσσερις 
δίσκους, εκτός από το δίσκο 5 (δίσκος bypass). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µηχάνηµα επεξεργάζεται µία εργασία, µην ανοίγετε τον ενεργό 
δίσκο χαρτιού.

1. Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς το 
µέρος σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή εµπλοκών 
χαρτιού ή εσφαλµένης τροφοδοσίας χαρτιού 
µην τοποθετείτε χαρτί επάνω σε χαρτιά που 
έχουν αποµείνει στο δίσκο. Αφαιρέστε το 
χαρτί, και τοποθετήστε το εκ νέου επάνω 
στη νέα δεσµίδα.

2. Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στο 
δίσκο 1, πιέστε το µεταλλικό έλασµα 
προς τα κάτω µέχρι να κουµπώσει στη 
θέση του.
Όταν τοποθετήσετε το χαρτί στους 
δίσκους 2, 3, και 4, προχωρήστε στο 
βήµα 3.

3. Εάν χρειαστεί, µετακινήστε τους 
οδηγούς του δίσκου χαρτιού ακόµα πιο 
έξω για να τοποθετήσετε τη νέα δεσµίδα 
χαρτιού.
Για να ρυθµίσετε τους πλαϊνούς και 
πίσω οδηγούς, πιάστε τη χειρολαβή των 
οδηγών και σπρώξτε τους στη νέα τους 
θέση.
Για να ασφαλίσετε τους οδηγούς στη 
θέση αυτή, απελευθερώστε τις χειρολαβές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο δίσκο 1 µπορεί να τοποθετηθεί µόνο κοινό χαρτί. Στους δίσκους 2,3, 
και 4 µπορεί να τοποθετηθούν µια ποικιλία διαφόρων µέσων εκτύπωσης. Όταν 
αλλάζετε το είδος µέσου στο δίσκο, συµβουλευτείτε την παράγραφο Είδη χαρτιού που 
υποστηρίζονται στη σελίδα 140. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον 
επαναπρογραµµατισµό του είδους χαρτιού, επικοινωνήστε µε το βασικό χειριστή.
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4. Τακτοποιήστε το χαρτί ώστε να 
εφαρµόζει καλά στην αριστερή πλευρά 
του δίσκου µε την όψη εκτύπωσης 
στραµµένη προς τα επάνω. Ο δίσκος 
1 έχει χωρητικότητα δεσµίδας χαρτιού 
µέχρι 27 χλστ (1,1 ίντσες). Οι δίσκοι 2, 
3, ή 4 έχουν χωρητικότητα δεσµίδας 
χαρτιού µέχρι 54 χλστ (2,1 ίντσες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε χαρτί µην υπερβαίνετε τη γραµµή µέγιστης πλήρωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν παράγετε αντίγραφα µονής/διπλής όψης σε χαρτί περφορέ, 
τοποθετήστε το χαρτί µε την αντίθετη πλευρά της πλευράς περφορέ πρώτη. Εάν 
τοποθετήσετε το χαρτί περφορέ µε την πλαϊνή πλευρά πρώτα µπορεί να δηµιουργηθεί 
εµπλοκή χαρτιού.

5. Εάν οι οδηγοί χαρτιού πρέπει να 
µετακινηθούν, σύρετέ τους προς τη 
δεσµίδα των φύλλων ώσπου να την 
αγγίξουν.

6. Κλείστε τον δίσκο χαρτιού.

Το χαρτί µπορεί να τοποθετηθεί µε τροφοδοσία µικρής πλευράς ή µε τροφοδοσία 
µεγάλης πλευράς.

Τροφοδοσία µεγάλης πλευράς
(LEF)

Τροφοδοσία µικρής πλευράς
(SEF)
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∆ίσκος 5 (δίσκος Bypass)
Ο δίσκος 5 (δίσκος bypass) σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε πλήθος µεγεθών και ειδών 
χαρτιού. Ο δίσκος 5 (δίσκος bypass) τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του µηχανήµατος. 
Παρέχεται προέκταση για την τοποθέτηση χαρτιού µεγαλύτερου µεγέθους. Αφού 
τοποθετήσετε τη δεσµίδα χαρτιού στο δίσκο 5 (δίσκος bypass), εµφανίζεται η οθόνη που σας 
επιτρέπει να αλλάξετε το µέγεθος και το είδος χαρτιού. Καθορίστε το µέγεθος και το είδος 
χαρτιού ώστε να αντιστοιχούν στο µέγεθος και το είδος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει. 
Εάν δεν αντιστοιχούν, πρέπει να επαναπρογραµµατίσετε τις ρυθµίσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τον προγραµµατισµό του δίσκου 5 (δίσκος bypass), συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Οθόνη [Μέγεθος χαρτιού] στην ενότητα Αντιγραφή στη σελίδα 62.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να µειώσετε τις πιθανότητες προβληµάτων µε τη µονάδα φούρνου 
και εµπλοκών χαρτιού, η δεσµίδα χαρτιού που τοποθετείτε πρέπει οπωσδήποτε να 
έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες µεγέθους και είδους µε εκείνες που έχετε 
προγραµµατίσει.

1. Τοποθετήστε τακτοποιηµένα το χαρτί 
στο δίσκο 5 (δίσκος bypass), 
βεβαιωθείτε ότι η δεσµίδα του χαρτιού 
βρίσκεται στο κέντρο του δίσκου, και ότι 
η όψη εκτύπωσης είναι στραµµένη προς 
τα κάτω. Ο δίσκος 5 (δίσκος bypass) 
έχει χωρητικότητα δεσµίδας χαρτιού 
µέχρι 10 χλστ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε χαρτί µην υπερβαίνετε τη γραµµή µέγιστης πλήρωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν παράγετε αντίγραφα µονής/διπλής όψης σε χαρτί περφορέ, 
τοποθετήστε το χαρτί µε την αντίθετη πλευρά της πλευράς περφορέ πρώτη. Εάν 
τοποθετήσετε το χαρτί περφορέ µε την πλαϊνή πλευρά πρώτα µπορεί να δηµιουργηθεί 
εµπλοκή χαρτιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν παράγετε αντίγραφα ή 
τυπώνετε σε χονδρό χαρτί και το χαρτί δεν 
µπορεί να τροφοδοτηθεί στο µηχάνηµα, 
κυρτώστε την πλευρά του χαρτιού που 
εισάγεται πρώτη όπως φαίνεται στην εικόνα 
δεξιά. Σηµειώστε, ωστόσο, ότι εάν 
κυρτώσετε ή διπλώσετε υπερβολικά το 
χαρτί, µπορεί να προκληθούν εµπλοκές 
χαρτιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε φακέλους, βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια είναι κλειστά, και ότι 
οι φάκελοι έχουν τέτοιο προσανατολισµό στο δίσκο ώστε τα πτερύγια να εισαχθούν 
πρώτα στο µηχάνηµα. Ωστόσο, όταν τοποθετείτε φακέλους µεγέθους C5, ρυθµίστε LEF 
ως προσανατολισµό, ώστε η άκρη µε τα πτερύγια να είναι στραµµένη προς το µέρος σας.

2. Σπρώξτε τους πλαϊνούς οδηγούς προς το χαρτί, µέχρι το σηµείο όπου απλά θα 
ακουµπούν τα άκρα της δεσµίδας.
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Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων
Το µηχάνηµα αυτόµατα επιλέγει µεταξύ των δίσκων, όταν ισχύει κάποια από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις.

• Όταν κατά την εκτύπωση τελειώσει το χαρτί στον ενεργό δίσκο.

• Όταν το µέγεθος χαρτιού που ανίχνευσε το µηχάνηµα διαφέρει από το µέγεθος που 
είχε οριστεί για την προηγούµενη χρήση.

• Όταν αρχίσει η τροφοδοσία χαρτιού και ο επιλεγµένος δίσκος είναι ανοικτός.

• Όταν αρχίσει η τροφοδοσία χαρτιού και ο επιλεγµένος δίσκος δεν λειτουργεί σωστά. 
Όταν η [Τροφοδοσία χαρτιού] δεν είναι ρυθµισµένη στο [Αυτόµατο] ή κανένας άλλος 
δίσκος προορισµού δεν έχει χαρτί του ίδιου µεγέθους, είδους και προσανατολισµού, το 
µηχάνηµα σταµατά την εκτύπωση και εµφανίζεται το µήνυµα "∆εν υπάρχει χαρτί στο 
δίσκο X".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δίσκος 5 (δίσκος bypass) δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την 
Αυτόµατη επιλογή δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση του βασικού χειριστή πρέπει να είναι [Ενεργοποιηµένη] για 
την [Αυτόµατη επιλογή δίσκου], και πρέπει να καθοριστούν οι δίσκοι προορισµού 
καθώς και οι προτεραιότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 154 και 
Προτεραιότητα δίσκου στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 155.

Όταν δεν χρησιµοποιούνται, οι δίσκοι χαρτιού µπορούν να ανοιχτούν και µπορείτε να 
τοποθετήσετε χαρτί ενώ το µηχάνηµα λειτουργεί. Ωστόσο, µην ανοίγετε τον ενεργό 
δίσκο. Εάν το κάνετε αυτό, το µηχάνηµα θα σταµατήσει να λειτουργεί.

Αποθήκευση και χειρισµός χαρτιού

Πάντα χρησιµοποιείτε στο µηχάνηµα υψηλής ποιότητας χαρτί, ειδικό για ξηρογραφία. 
Αν το χαρτί είναι κατεστραµµένο, κυρτωµένο ή νοτισµένο, ενδέχεται το αποτέλεσµα να 
είναι εµπλοκή χαρτιού ή κακή ποιότητα ειδώλου. Ακολουθείτε αυτούς τους απλούς 
κανόνες για την αποθήκευση του χαρτιού:

• Αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρο ξηρό, µακριά από υπερβολική ζέστη ή κρύο, όπως 
θερµαντικά σώµατα ή ανοικτά παράθυρα.

• Αποθηκεύετε το χαρτί σε επίπεδη επιφάνεια, σε ράφι ή σε παλέτα πάνω από την 
επιφάνεια του δαπέδου.

• Αφήστε το χαρτί συσκευασµένο και στο κουτί του, µέχρι τη στιγµή που θα χρειαστεί 
να το χρησιµοποιήσετε.

• Συσκευάστε ξανά πακέτα χαρτιού που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ολόκληρα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χαρτί δεν πρέπει να αποθηκεύεται στους δίσκους χαρτιού.
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Μεγέθη και είδη χαρτιού που υποστηρίζονται

Αυτή η ενότητα απαριθµεί τα µεγέθη και τα είδη χαρτιού που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε το µηχάνηµα.

Μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται
Ο ακόλουθος πίνακας απαριθµεί τα µεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται για κάθε δίσκο 
χαρτιού και κιτ µονάδας Duplex.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη χωρητικότητα κάθε δίσκου, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Τροφοδοσία χαρτιού στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 233.

Βασικά µεγέθη

Μέγεθος χαρτιού Χώρες της Λατινικής Αµερικής Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Εγγύς 
και Μέσης Ανατολής Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

∆ίσκος 
1–4

∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ 
µονάδας 
Duplex 

∆ίσκος 
1–4

∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ 
µονάδας 
Duplex 

∆ίσκος 
1–4

∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ 
µονάδας 
Duplex 

A6 SEF 105 148 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

A6 LEF 148 105 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

B6 SEF 128,5 182 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

5.5 Χ 8.5” SEF 139,7 215,9 Χ O O Χ O O O O O

5.5 Χ 8.5” LEF 215,9 139,7 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

A5 SEF 148 210 O O O O O O Χ O O

A5 LEF 210 148 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

B5 SEF 182 257 O O O O O O O O O

B5 LEF 257 182 Χ O O Χ O O Χ O O

A4 SEF 210 297 O O O O O O O O O

A4 LEF 297 210 O O O O O O O O O

8.5 Χ 11” SEF 
(Letter)

215,9 279,4 O O O O O O O O O

8,5 Χ 11” LEF 
(Letter)

279,4 215,9 O O O O O O O O O

8,5 Χ 13” SEF 
(Legal)

215,9 330,2 O O O O O O O O O

8,5 Χ 14” SEF 
(Legal)

215,9 355,6 O O O O O O O O O

B4 SEF 257 364 O O O O O O O O O

Executive SEF 184,2 266,7 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Executive LEF 266,7 184,2 O O O O O O O O O

11 Χ 17” SEF 279,4 431,8 O O O O O O O O O

A3 SEF 297 420 O O O O O O O O O

3.5 Χ 5.5” SEF 88,9 139,7 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Post Card LEF 152,4 101,6 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ
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O: ∆ιατίθεται
X: ∆εν διατίθεται
LEF: Τροφοδοσία µεγάλης πλευράς 
SEF: Τροφοδοσία µικρής πλευράς

Ειδικά µεγέθη

Φάκελος 
Monarch LEF

190,5 98,4 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Φάκελος DL 
LEF

220 110 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Φάκελος C4 
SEF

229 324 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Φάκελος C5 
LEF

229 162 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Φάκελος 
Commercial 10 
LEF

241,3 104,8 Χ O Χ Χ O Χ Χ O Χ

Μέγεθος χαρτιού ∆ίσκος 1–4 ∆ίσκος 5
(∆ίσκος bypass) Κιτ µονάδας Duplex 

Πλάτος

∆εν διατίθεται

89 µέχρι 297 χλστ
3,5 µέχρι 11,7”

∆εν διατίθεται
Μήκος 98 έως 432 χλστ

3,9 µέχρι 17,0”

Μέγεθος χαρτιού Χώρες της Λατινικής Αµερικής Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Εγγύς 
και Μέσης Ανατολής Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

∆ίσκος 
1–4

∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ 
µονάδας 
Duplex 

∆ίσκος 
1–4

∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ 
µονάδας 
Duplex 

∆ίσκος 
1–4

∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ 
µονάδας 
Duplex 
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Είδη χαρτιού που υποστηρίζονται
Ο ακόλουθος πίνακας απαριθµεί τα είδη χαρτιού που υποστηρίζονται για κάθε δίσκο 
χαρτιού και κιτ µονάδας Duplex. 

O:: ∆ιατίθεται
X: ∆εν διατίθεται

• Όταν χρησιµοποιείτε το Arjo Wiggins Conqueror High Speed Laser Laid CON90F 
(64010283), το είδος χαρτιού ρυθµίζεται στο Βαρύ 1.

• Εάν επιλέξετε [Ελαφρύ], το µηχάνηµα ελαττώνει τη θερµοκρασία της µονάδας 
φούρνου κατά την εκτύπωση. Επιλέξτε την ρύθµιση αυτή όταν το χαρτί κυρτώνει ή 
όταν αντιµετωπίζετε άλλα προβλήµατα εκτύπωσης εξαιτίας της υψηλής 
θερµοκρασίας στη µονάδα φούρνου κατά την απόθεση του γραφίτη πάνω στο χαρτί.

• Εάν επιλέξετε [Ετικέτα], [Βαρύ 1] ή [Βαρύ 2], τοποθετήστε το χαρτί µε LEF. Εάν 
τοποθετήσετε το χαρτί µε SEF, το χαρτί µπορεί να µην τροφοδοτείται σωστά, και να 
επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης.

• Ανάλογα µε το περιβάλλον λειτουργίας, ορισµένα είδη χαρτιού Βαρύ 2 µπορεί να 
µην τροφοδοτούνται σωστά στο µηχάνηµα ή να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα 
εκτύπωσης.

Είδος χαρτιού ∆ίσκος 1 ∆ίσκος 2, 3, 4
∆ίσκος 5 
(δίσκος 
Bypass)

Κιτ µονάδας 
Duplex 

Κοινό O O O O

∆ιαφάνεια Χ O O Χ

Ετικέτα Χ O O Χ

Ελαφρύ Χ O O Χ

Βαρύ 1 
(90–169 g/m2) Χ O O Χ

Βαρύ 2 
(170–216 g/m2) Χ O O Χ
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9 Ρυθµίσεις

Η ενότητα αυτή, η οποία προορίζεται για τον βασικό χειριστή, περιγράφει πώς 
αλλάζουν κάποιες προεπιλογές που έχουν ρυθµιστεί στο µηχάνηµα, πώς 
καταχωρούνται διάφορα στοιχεία όπως οι θυρίδες και το Βιβλίο διευθύνσεων και πώς 
τροποποιούνται ή αλλάζουν οι διάφορες ρυθµίσεις Auditron.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να µην είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τη 
σύνθεση του µηχανήµατός σας.

∆ιαδικασία ρυθµίσεων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αλλάξετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, να 
καταχωρίσετε στοιχεία όπως θυρίδες και το Βιβλίο διευθύνσεων και να διαµορφώσετε 
τις ρυθµίσεις Auditron.

1. Πιέστε το πλήκτρο <"Σύνδεση/
Αποσύνδεση"> στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν η λειτουργία Auditron 
είναι ενεργοποιηµένη, πιέστε το πλήκτρο 
< > για να επιλέξετε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.
Ρυθµίσεις συστήµατος – σελίδα 142
Αντίθεση οθόνης – σελίδα 181
∆ηµιουργία/∆ιαγραφή – σελίδα 181

3. Εάν έχετε επιλέξει [Ρυθµίσεις 
συστήµατος], εισάγετε τον σωστό 
κωδικό Βασικού χειριστή 
χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου, 
και επιλέξτε [Επιβεβαίωση] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> 
ή πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

<Πλήκτρο> "Σύνδεση/Αποσύνδεση">
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι “11111”. Για να αλλάξετε 
τον κωδικό πρόσβασης, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 
στη σελίδα 143.

4. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

Ρυθµίσεις συστήµατος

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε τις λειτουργίες για τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης – σελίδα 143
Κοινές ρυθµίσεις – σελίδα 143
∆ιαχείριση Auditron – σελίδα 149
Ρυθµίσεις αντιγραφής – σελίδα 151
Ρυθµίσεις εκτύπωσης – σελίδα 156
Ρυθµίσεις φαξ – σελίδα 168
Ρυθµίσεις E-mail – σελίδα 177

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις συστήµατος] στην 
οθόνη Ρυθµίσεις συστήµατος 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης του βασικού χειριστή χρησιµοποιώντας 
το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης του βασικού χειριστή είναι 
“11111”. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στη σελίδα 150.

3. Επιλέξτε [Επιβεβαίωση] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> ή πατήστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>.

4. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

5. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται 
επιλέγοντας [Ρυθµίσεις συστήµατος] και στη συνέχεια πιέζοντας το πλήκτρο 
<Σύνδεση/Αποσύνδεση>. Ο κωδικός πρόσβασης µπορεί να καθοριστεί 
χρησιµοποιώντας 1 έως 12 ψηφία.

1. Επιλέξτε [Αλλαγή κωδικού πρόσβασης] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

5. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 
που καταχωρίσατε στο βήµα 3.

6. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Κοινές ρυθµίσεις

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε ρυθµίσεις του 
µηχανήµατος οι οποίες είναι κοινές για κάποιες βασικές λειτουργίες όπως είναι η 
αντιγραφή, το φαξ, και το e-mail.
Προεπιλογή οθόνης – σελίδα 144
Ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη – σελίδα 144
Ακουστικά σήµατα – σελίδα 145
Ήχος υπενθύµισης – σελίδα 146
Αυτόµατη επανάληψη – σελίδα 147
∆ιαχωρισµός µε µετατόπιση – σελίδα 147
Κωδικός χώρας (ISO) – σελίδα 147

1. Επιλέξτε [Κοινές ρυθµίσεις] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Προεπιλογή οθόνης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιλέξετε ποια οθόνη θα εµφανίζεται όταν 
έχει πραγµατοποιηθεί ενεργοποίηση ή επαναφορά του µηχανήµατος.

Αντιγραφή
Επιλέγει την οθόνη Αντιγραφής.

Φαξ
Επιλέγει την οθόνη Φαξ.

Ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη. Το 
χρονόµετρο χρησιµοποιείται για περιπτώσεις όπως είναι η ρύθµιση του µηχανήµατος 
σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας ή η εκκαθάριση των επιλογών του 
προγραµµατισµού, όταν έχει παρέλθει ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα.

Αυτόµατος καθαρισµός
Ενεργοποιώντας αυτή τη εφαρµογή, εάν δεν εκτελέσετε καµία λειτουργία µέσα στο 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα, το µηχάνηµα διαγράφει τις επιλογές του 
προγραµµατισµού. Επιλέγοντας [Ναι], µπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 4 λεπτά για το 
χρονικό διάστηµα.

Εξοικονόµηση ενέργειας
Ρυθµίζει το µηχάνηµα σε λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης εάν δεν εκτελέσετε καµία 
λειτουργία µέσα στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα (1 έως 60 λεπτά), και στη συνέχεια 
σε Κατάσταση αδράνειας εφόσον το µηχάνηµα παραµείνει σε λειτουργία χαµηλής 
κατανάλωσης περισσότερο από το καθορισµένο χρονικό διάστηµα (1 έως 239 λεπτά). 
Όταν χρησιµοποιείτε την Κατάσταση αδράνειας, το µηχάνηµα εξοικονοµεί περισσότερη 
ενέργεια από τη Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης. Ρυθµίστε το συνολικό χρόνο για τη 
λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης και την κατάσταση αδράνειας µέσα στο χρονικό 
περιθώριο των 240 λεπτών.
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Χρονοδιακόπτης σάρωσης
Αφού πατήσετε το πλήκτρο <Έναρξη> και σαρώσετε το πρωτότυπο χρησιµοποιώντας 
την επιφάνεια σάρωσης, το µηχάνηµα εµφανίζει την οθόνη µε την οποία µπορείτε να 
επιλέξετε εάν θα γίνει σάρωση του επόµενου πρωτοτύπου. Η λειτουργία αυτή σας 
επιτρέπει να καθορίσετε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το µηχάνηµα θα εµφανίζει 
την οθόνη, από 1 έως 20 δευτερόλεπτα. Εάν µετά την εµφάνιση της οθόνης δεν 
εκτελέσετε καµία λειτουργία για το καθορισµένο χρονικό διάστηµα, το µηχάνηµα θα 
υποθέσει ότι δεν υπάρχουν άλλα πρωτότυπα προς σάρωση και θα προχωρήσει στην 
επεξεργασία της εργασίας.

Ακουστικά σήµατα 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διαµορφώσετε τη ρύθµιση των ήχων για τις 
διάφορες ενέργειες. Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται συγκεκριµένος ήχος για κάθε 
είδος ενέργειας.

Επιλογή στον πίνακα ελέγχου
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν θα πιέζετε το κατάλληλο πλήκτρο.

Ειδοποίηση στον πίνακα ελέγχου
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν θα πιέζετε ένα µη κατάλληλο πλήκτρο.

Βασικός
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν θα πιέζετε το πλήκτρο εναλλαγής και θα 
το ρυθµίζετε στην επιθυµητή θέση.

Ολοκλήρωση εργασίας
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν µια εργασία ολοκληρώνεται µε επιτυχία.

Μηχάνηµα σε ετοιµότητα
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν το µηχάνηµα θα βρίσκεται σε ετοιµότητα 
για να εκτελέσει κάποια λειτουργία.

Υπενθύµιση
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος πριν γίνει επαναφορά του µηχανήµατος στην 
αρχική του κατάσταση.

Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης γραφίτη
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν ο γραφίτης στο µηχάνηµα έχει σχεδόν 
τελειώσει.
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Προειδοποίηση
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν προκύπτει κάποιο πρόβληµα, όπως 
εµπλοκή χαρτιού, ανεπαρκής γραφίτης, ή σφάλµα κατά τη µετάδοση φαξ.

Επιτήρηση γραµµής
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιείται ο ήχος όταν χρησιµοποιείται η επιτήρηση γραµµής. Η 
επιτήρηση γραµµής σας επιτρέπει να ακούσετε το σήµα κλήσης και απάντησης όταν 
συνδέεστε µε κάποιο προορισµό.
Συνιστάται να επιλέγετε [Ενεργοποιηµένη] όταν πραγµατοποιείτε κλήσεις µε ανοικτή 
ακρόαση. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ανοικτή ακρόαση στην ενότητα Φαξ στη 
σελίδα 94.

Ήχος υπενθύµισης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ενεργοποιήσετε στο µηχάνηµα την εµφάνιση 
ενός µηνύµατος πριν την εισαγωγή σε λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ή την 
εκκαθάριση των ρυθµίσεων.

Αυτόµατος καθαρισµός
Εµφανίζει ένα µήνυµα πριν αρχίσει ο καθαρισµός των ρυθµίσεων του µηχανήµατος.

Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης
Εµφανίζει ένα µήνυµα πριν το µηχάνηµα µεταβεί σε λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης.

∆ιάρκεια
Το µηχάνηµα εµφανίζει ένα µήνυµα την επιλεγµένη χρονική στιγµή πριν µεταβεί σε 
λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ή σε καθαρισµό των ρυθµίσεων. Επιλέξτε το χρόνο 
από 1 έως 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο προβολής του 
µηνύµατος όταν ο [Αυτόµατος καθαρισµός] ή η [Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης] 
έχουν ρυθµιστεί στην τιµή [ΝΑΙ].
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Αυτόµατη επανάληψη
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα να συνεχίσει 
αυτόµατα την ενέργειά σας αφού πιέσετε το πλήκτρο για ένα καθορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο αριθµός των φορών που θα χρειαστεί να 
πιέσετε το πλήκτρο. Όταν είναι επιλεγµένο το [Ναι], ρυθµίστε την [Επανάληψη έναρξης] 
ή την [Επανάληψη παύσης].
Επανάληψη έναρξης – Καθορίστε µετά από ποιο χρονικό διάστηµα που το πλήκτρο 
παραµένει πατηµένο, θα γίνει έναρξη αυτής της λειτουργίας.
Επανάληψη παύσης – Καθορίστε το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα για την αλλαγή των 
τιµών των ρυθµίσεων.

∆ιαχωρισµός µε µετατόπιση
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε εάν το µηχάνηµα θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί µετατόπιση στην έξοδο.

Κωδικός χώρας (ISO)
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ορίσετε τον κωδικό της χώρας για τις 
ακόλουθες ρυθµίσεις χώρας.

• Μέγεθος χαρτιού

• Θερινή/Χειµερινή ώρα

• Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας

• Εγκρίσεις σύνδεσης φαξ
Ρυθµίστε τον απαιτούµενο κωδικό χώρας σύµφωνα µε το Κατάλογος κωδικών χώρας 
στη σελίδα 239. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε µεγέθη χαρτιού, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Πίνακας ανίχνευσης µεγέθους πρωτοτύπου στη σελίδα 224.
Η θερινή/χειµερινή ώρα και η ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας, για τη λειτουργία του 
εκτυπωτή, πρέπει να οριστούν ξεχωριστά. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρολόι 
µηχανήµατος στη σελίδα 164.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πριν την αλλαγή του κωδικού της χώρας, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.

– Η τηλεφωνική γραµµή και το καλώδιο δικτύου έχουν αποσυνδεθεί προς 
αποφυγήν επεξεργασίας τυχόν νέας εργασίας.

– Όλες οι εργασίες στο µηχάνηµα έχουν ολοκληρωθεί.
– Για µηχάνηµα µε επιλογή φαξ, η µνήµη RAM είναι 100% διαθέσιµη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το µηχάνηµα αλλάζει αυτόµατα όλες τις παραπάνω ρυθµίσεις, και 
πιθανόν να επηρεάσει τη σύνδεση φαξ. Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις 
θερινής/χειµερινής ώρας ή τη µορφή ηµεροµηνίας και ώρας, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Ρυθµίσεις φαξ στη σελίδα 168.

1. Επιλέξτε [Κωδικός χώρας] στην οθόνη 
[Κοινή ρύθµιση] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Πατήστε το πλήκτρο <C> για να κάνετε εκκαθάριση του κωδικού της χώρας που 
εµφανίζεται.

4. Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό χώρας χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στη λίστα των κωδικών χωρών για 
να επαληθεύσετε τον σωστό κωδικό χώρας.

5. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>. Σε περίπτωση που ο καταχωρισµένος κωδικός 
δεν είναι σωστός, εισάγετε ξανά τον κατάλληλο κωδικό. 

6. Επιλέξτε [OΚ] για να αλλάξετε τον κωδικό της χώρας.

7. Επανεκκινήστε το µηχάνηµά σας για να ενεργοποιηθούν οι ρυθµίσεις.

Χιλιοστά/Ίντσες
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε τη µονάδα µεγέθους χαρτιού που 
εµφανίζεται στην τρίτη οθόνη, στην οθόνη [Μεταβλητό µέγεθος], των οθονών 
[Μεγέθους χαρτιού]. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Οθόνη [Μέγεθος χαρτιού] στην ενότητα Αντιγραφή στη σελίδα 62.

Χιλιοστόµετρα
Με την επιλογή αυτή εµφανίζονται τα 
χιλιοστόµετρα.

Ίντσες
Με την επιλογή αυτή εµφανίζονται οι ίντσες.
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Σειρά AB/Αµερικανικά µεγέθη
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε τη σειρά των δύο πρώτων οθονών, 
της οθόνης για σειρά AB και της οθόνης για αµερικανικά µεγέθη, των οθονών 
[Μεγέθους χαρτιού]. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Οθόνη [Μέγεθος χαρτιού] στην ενότητα Αντιγραφή στη σελίδα 62.

Σειρά AB
Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται η οθόνη για 
τη σειρά AB συµπεριλαµβανοµένου του 
µεγέθους A4.

Αµερικανικά µεγέθη
Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται η οθόνη µε τα αµερικανικά µεγέθη 
συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους Letter.

∆ιαχείριση Auditron

Η λειτουργία Auditron χρησιµοποιείται για να αποτραπεί η χρήση του µηχανήµατος 
από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες και επιπλέον για τον υπολογισµό του συνολικού 
αριθµού των αντιγράφων ή των εκτυπώσεων που παράγονται από κάθε λογαριασµό. 
Όταν ο συνολικός αριθµός φτάσει το ανώτερο όριο που έχει οριστεί από το Βασικό 
χειριστή, οι χρήστες δεν µπορούν πλέον να χρησιµοποιήσουν τη λειτουργία της 
αντιγραφής/εκτύπωσης στο µηχάνηµα. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
Auditron, οι χρήστες είναι απαραίτητο να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης για να 
προβάλλουν την οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος], ή να χρησιµοποιήσουν τις λειτουργίες 
αντιγραφής, φαξ, και e-mail στο µηχάνηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Auditron για τον εκτυπωτή, πρέπει 
να αλλάξετε τη ρύθµιση [Auditron (Εκτύπωση)], χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες 
διαδικτύου CentreWare. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Auditron (Εκτύπωση) στην ενότητα Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare στη σελίδα 122.

1. Επιλέξτε [∆ιαχειριστής Auditron] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα της <Επιλογής>. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Μέθοδος Auditron 
Καθορίστε εάν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auditron.
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∆ηµιουργία/∆ιαγραφή
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία/∆ιαγραφή]. Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα νέο 
λογαριασµό ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για κάθε λογαριασµό.

Επαναφορά Ορίου λογαριασµού
Επαναφέρει το ανώτατο όριο που ισχύει για τον αριθµό των εκτυπώσεων για όλους 
τους λογαριασµούς.

Επαναφορά αποτυπώσεων
Επαναφέρει το συνολικό αριθµό των εκτυπώσεων που έχουν καταγραφεί για όλους 
τους λογαριασµούς.

∆ιαγραφή όλων των λογαριασµών
∆ιαγράφει όλους τους καταχωρισµένους λογαριασµούς.

Οθόνη [∆ηµιουργία/∆ιαγραφή]
Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να καταχωρίσετε λογαριασµούς, να καθορίσετε το 
ανώτατο όριο που ισχύει για τον αριθµό των εκτυπώσεων για κάθε λογαριασµό, και να 
επαναφέρετε το συνολικό αριθµό εκτυπώσεων που έχουν καταγραφεί για κάθε 
λογαριασµό.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/∆ιαγραφή] στην 
οθόνη [∆ιαχείριση Auditron], 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε έναν αριθµό λογαριασµού (από 01 έως 50) χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα της <Επιλογής>.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

5. Εάν καταχωρείτε ένα νέο λογαριασµό, εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης 
τον οποίο θα αναθέσετε στο λογαριασµό, χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο. Εάν έχετε επιλέξει έναν καταχωρισµένο λογαριασµό στο βήµα 3, το 
πεδίο καταχώρισης κωδικού πρόσβασης δεν εµφανίζεται.

6. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή. 

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει τον επιλεγµένο λογαριασµό.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για τον επιλεγµένο λογαριασµό.
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Αλλαγή ορίου λογαριασµού
Αλλάζει το ανώτατο όριο που ισχύει για τον αριθµό των εκτυπώσεων για τον 
επιλεγµένο λογαριασµό. Ωστόσο, εάν επιλεγεί η τιµή 0, το ανώτατο όριο θα είναι 
απεριόριστο.

Επαναφορά αποτυπώσεων
Επαναφέρει το συνολικό αριθµό των εκτυπώσεων που έχουν καταγραφεί για τον 
επιλεγµένο λογαριασµό.

Ρυθµίσεις αντιγραφής

Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για τις διαδικασίες των ρυθµίσεων αντιγραφής, οι 
οποίες περιλαµβάνουν προγραµµατισµό των εργοστασιακών ρυθµίσεων για τις εξής 
λειτουργίες:
Είδος πρωτοτύπου – σελίδα 152
Φωτεινό/Σκούρο – σελίδα 152
Τροφοδοσία χαρτιού – σελίδα 152
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση – σελίδα 153
2 όψεων – σελίδα 153
Έξοδος – σελίδα 154
Είδος χαρτιού – σελίδα 154
Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων – σελίδα 154
Περιστροφή ειδώλου – σελίδα 155
Προτεραιότητα δίσκου – σελίδα 155
Προσαρµογή οθονών – σελίδα 155

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις αντιγραφής] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Είδος πρωτοτύπου 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε το προεπιλεγµένο είδος του 
πρωτοτύπου εγγράφου προς αντιγραφή στη βέλτιστη ποιότητα ειδώλου.

Κείµενο
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν µόνο 
κείµενο.

Κείµενο & Φωτογραφία
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν ένα 
συνδυασµό κειµένου και φωτογραφιών.

Φωτογραφία
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν µόνο 
φωτογραφίες. 

Φωτεινό/Σκούρο 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ρυθµίσετε την πυκνότητα όταν το [Φωτεινό/
Σκούρο] έχει ρυθµιστεί στο [Αυτόµατο] για την αντιγραφή πρωτοτύπων, ή καθορίστε 
την προεπιλεγµένη πυκνότητα για την αντιγραφή πρωτοτύπων.

Αυτόµατη προσαρµογή
Επιλέξτε να φωτίσετε ή να σκουρύνετε το είδωλο όταν η επιλογή [Φωτεινό/Σκούρο] έχει 
ρυθµιστεί στο [Αυτόµατο] για την αντιγραφή εγγράφων.

Χειροκίνητη προσαρµογή
Καθορίστε την προεπιλεγµένη πυκνότητα για την αντιγραφή εγγράφων.

Τροφοδοσία χαρτιού 
Καθορίστε ποιος δίσκος θα χρησιµοποιηθεί αρχικά για τις εργασίες αντιγραφής. Εάν 
επιλέξετε [Αυτόµατο], το µηχάνηµα αυτόµατα επιλέγει τον κατάλληλο δίσκο ανάλογα µε 
το µέγεθος του πρωτοτύπου και το ποσοστό σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης.
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Σµίκρυνση/Μεγέθυνση
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να τροποποιήσετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις για το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης της αντιγραφής.

Προεπιλογή %
Επιλέξτε το προεπιλεγµένο ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης.

Ειδική επιλογή %
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης ως προεπιλογή. 
Καθορίστε το απαιτούµενο ποσοστό χρησιµοποιώντας το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο 
< >. Εάν κάποια τιµή η οποία έχει καταχωρηθεί είναι εσφαλµένη, πιέστε το πλήκτρο 
<C> για να τη διαγράψετε, και στη συνέχεια εισάγετε το ποσοστό σµίκρυνσης ή 
µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

2 όψεων
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ορίσετε την προεπιλεγµένη ρύθµιση ώστε 
να παράγονται αυτόµατα αντίγραφα διπλής όψης από έγγραφα µονής ή διπλής όψης.

1  1 όψης
Παράγει αντίγραφα µίας όψης από πρωτότυπα µίας όψης. 

1 2 όψεων
Παράγει αντίγραφα δύο όψεων από πρωτότυπα µίας όψης.

2  1 όψης
Παράγει αντίγραφα µίας όψης από πρωτότυπα δύο όψεων. 

2 2 όψεων
Παράγει αντίγραφα δύο όψεων από πρωτότυπα δύο όψεων. 
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Έξοδος
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε την προεπιλεγµένη µέθοδο 
ταξινόµησης της εξόδου όταν δηµιουργείτε πολλαπλά σετ αντιγράφων.

Αυτόµατο 
Εφαρµόζει αυτόµατα είτε [Με ταξινόµηση] ή [Χωρίς ταξινόµηση] για την ταξινόµηση των 
τελικών αντιγράφων. Η επιλογή [Ταξινόµηση] εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείτε τον 
τροφοδότη εγγράφων. Όταν χρησιµοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης, εφαρµόζεται η 
επιλογή [Χωρίς ταξινόµηση].

Με ταξινόµηση
Παραδίδει τον καθορισµένο αριθµό σετ αντιγράφων στην ίδια σειρά µε τα πρωτότυπα.

Χωρίς ταξινόµηση 
Παραδίδει τα αντίγραφα σε δεσµίδες µε βάση τον αριθµό αντιγράφων που απαιτείται 
για κάθε πρωτότυπο.

Είδος χαρτιού
Καθορίστε το είδος χαρτιού το οποίο θα τοποθετείται στους δίσκους 2, 3, και 4. Αφού 
επιλέξετε έναν από αυτούς τους δίσκους, πατώντας το πλήκτρο <Εισαγωγή> µπορείτε 
να επιλέξετε το είδος χαρτιού.

Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων
Καθορίστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων στην ενότητα Χαρτί και 
άλλα µέσα εκτύπωσης στη σελίδα 137.
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Περιστροφή ειδώλου 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε εάν θα γίνεται περιστροφή των 
σαρωµένων δεδοµένων κατά 270 µοίρες, όταν ο προσανατολισµός ενός πρωτοτύπου 
που έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων δεν αντιστοιχεί στον προσανατολισµό 
του χαρτιού.

Προτεραιότητα δίσκου
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε τη σειρά προτεραιότητας των 
δίσκων όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή του Αυτόµατου δίσκου. Η λειτουργία αυτή 
είναι διαθέσιµη όταν είναι εγκατεστηµένοι οι προαιρετικοί δίσκοι.

Προσαρµογή οθονών
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε τη θέση των στοιχείων του µενού 
στην οθόνη Αντιγραφής. Αφού επιλέξετε [Ειδικές οθόνες], επιλέξτε το στοιχείο το οποίο 
θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>, και στη συνέχεια επιλέξτε 
τις νέες τοποθεσίες µε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < >.
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Ρυθµίσεις εκτύπωσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να καθορίσετε τις ρυθµίσεις για τη λειτουργία του 
εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
∆ίκτυο/Θύρα – σελίδα 156
Ρυθµίσεις συστήµατος – σελίδα 163
Ρυθµίσεις εκτυπωτή – σελίδα 164
Εκχώρηση µνήµης – σελίδα 166
Καθορισµός/∆ιαγραφή δεδοµένων – σελίδα 167
Επιλογή λογισµικού – σελίδα 168

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις εκτύπωσης] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση µε το 
[ ] ή το [ ] χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή> στην οθόνη 
[Μενού].

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

∆ίκτυο/Θύρα
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε το είδος διασύνδεσης για το 
µηχάνηµα που είναι συνδεδεµένο µε τον Η/Υ, ή τις συνθήκες επικοινωνίας.

1. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή 
επιλέγοντας [ ] ή [ ] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>. Η ενεργοποιηµένη επιλογή υποδεικνύεται µε 
έναν αστερίσκο (*).

Παράλληλη
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση παράλληλης διασύνδεσης.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση θύρας της παράλληλης διασύνδεσης.
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• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). Όταν 
είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα 
εκτύπωσης των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε 
σωστό τρόπο. Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη 
δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Πρωτόκολλο Adobe – Καθορίστε το πρωτόκολλο επικοινωνιών PostScript. Επιλέξτε 
[Κανονικό] όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε µορφή ASCII. Επιλέξτε 
[∆υαδικό] όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε δυαδική µορφή. Σε κάποια είδη 
δεδοµένων γίνεται επεξεργασία ώστε η εκτύπωση να πραγµατοποιείται πιο 
γρήγορα από το [Κανονικό]. Επιλέξτε [TBCP] όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
αποτελεί συνδυασµό µορφής ASCII και δυαδικής µορφής, ενώ αυτές οι µορφές 
µπορούν να αλλάξουν µε καθορισµένους κωδικούς ελέγχου.

• Χρόνος αυτόµατης εξαγωγής – Καθορίστε το χρόνο αναµονής µέχρι την αυτόµατη 
εξαγωγή των υπόλοιπων δεδοµένων στη µνήµη του µηχανήµατος όταν δεν γίνεται 
λήψη των δεδοµένων. Μπορείτε να καθορίσετε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από 
5 έως 1275 δευτερόλεπτα, σε µονάδες των 5 δευτερολέπτων.

• Αµφίδροµη – Καθορίστε εάν θα επιλέξετε [Ενεργοποίηση] ή [Απενεργοποίηση] των 
αµφίδροµων επικοινωνιών (IEEE 1284) στην παράλληλη διασύνδεση.

LPD
Χρησιµοποιήστε το για να ρυθµίσετε το LPD.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα γίνεται [Ενεργοποίηση] ή [Απενεργοποίηση] 
της κατάστασης της θύρας του LPD.

• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). Όταν 
είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα εκτύπωσης 
των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε σωστό τρόπο. 
Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων που λαµβάνονται 
από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Λήξη χρόνου σύνδεσης – Καθορίστε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το 
µηχάνηµα θα επιχειρεί να πραγµατοποιήσει λήψη ή αποστολή δεδοµένων πριν 
ενεργοποιηθεί η λήξη του χρόνου σύνδεσης. Η λήξη του χρόνου σύνδεσης µπορεί 
να ρυθµιστεί από 2 έως 3600 δευτερόλεπτα, σε µονάδες του 1 δευτερολέπτου. 

• Φίλτρο TBCP – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] του φίλτρου TBCP όταν γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων 
PostScript. 

• Αρ. θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας 515 ή µία τιµή από 8000 έως 9999.
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Netware
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της Netware.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας NetWare.

• Πρωτόκολλο µεταφοράς – Καθορίστε το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα 
χρησιµοποιείται για τη Netware. Επιλέξτε [TCP/IP], [IPX/SPX], ή και τα δύο.

• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). 
Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα 
εκτύπωσης των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε 
σωστό τρόπο. Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη 
δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Αρ. αναζητήσεων – Καθορίστε πόσες φορές θα γίνεται αναζήτηση στο διακοµιστή 
αρχείων. Ορίστε µία τιµή από 1 έως 100 σε µονάδες του 1, ή επιλέξτε [Χωρίς όριο]. 
Για να ορίσετε µία τιµή, επιλέξτε [Αριθµός φορών], και στη συνέχεια εισάγετε 
την τοµή.

• Φίλτρο TBCP – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήστε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] του φίλτρου TBCP όταν γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων 
PostScript.

SMB
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της SMB.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας SMB.

• Πρωτόκολλο µεταφοράς – Καθορίστε το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα 
χρησιµοποιείται για τη SMB. Επιλέξτε [TCP/IP], [NetBEUI], ή και τα δύο.

• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). 
Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα 
εκτύπωσης των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε 
σωστό τρόπο. Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη 
δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Φίλτρο TBCP – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήστε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] του φίλτρου TBCP όταν γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων 
PostScript.
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IPP
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της IPP.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας IPP.

• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). 
Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα 
εκτύπωσης των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε 
σωστό τρόπο. Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη 
δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Έλεγχος πρόσβασης – Καθορίστε εάν θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον 
έλεγχο πρόσβασης όταν διακόπτετε ή διαγράφετε την εργασία εκτύπωσης.

• DNS – Καθορίστε εάν θα χρησιµοποιείται το όνοµα που είναι καταχωρισµένο στον 
DNS όταν γίνεται αναγνώριση του µηχανήµατος.

• Προσθήκη αρ. θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας 0, 80, ή από 8000 έως 9999.

• Λήξη χρόνου σύνδεσης – Καθορίστε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το 
µηχάνηµα θα επιχειρεί να πραγµατοποιήσει λήψη ή αποστολή δεδοµένων πριν 
ενεργοποιηθεί η λήξη του χρόνου σύνδεσης. Η λήξη του χρόνου σύνδεσης µπορεί 
να ρυθµιστεί από 2 έως 3600 δευτερόλεπτα, σε µονάδες του 1 δευτερολέπτου.

• Φίλτρο TBCP – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] του φίλτρου TBCP όταν γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων 
PostScript.

EtherTalk
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της EtherTalk.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας Ethertalk.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.
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USB
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της USB.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας USB.

• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). 
Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα 
εκτύπωσης των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε 
σωστό τρόπο. Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη 
δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Χρόνος αυτόµατης εξαγωγής – Καθορίστε το χρόνο αναµονής µέχρι την αυτόµατη 
εξαγωγή των υπόλοιπων δεδοµένων στη µνήµη του µηχανήµατος όταν δεν γίνεται 
λήψη των δεδοµένων. Μπορείτε να καθορίσετε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από 
5 έως 1275 δευτερόλεπτα, σε µονάδες των 5 δευτερολέπτων.

• Πρωτόκολλο Adobe – Καθορίστε το πρωτόκολλο επικοινωνιών PostScript. Επιλέξτε 
[Κανονικό] όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε µορφή ASCII. Επιλέξτε 
[∆υαδικό] όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε δυαδική µορφή. Σε κάποια είδη 
δεδοµένων γίνεται επεξεργασία ώστε η εκτύπωση να πραγµατοποιείται πιο 
γρήγορα από το [Κανονικό]. Επιλέξτε [TBCP] όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
αποτελεί συνδυασµό µορφής ASCII και δυαδικής µορφής, ενώ αυτές οι µορφές 
µπορούν να αλλάξουν µε καθορισµένους κωδικούς ελέγχου.

Port9100
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της Port9100.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας Port9100.

• Λειτουργία εκτύπωσης – Καθορίστε τη µέθοδο που θα χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης (εφαρµοσµένη γλώσσα εκτύπωσης). 
Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο], το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τη γλώσσα 
εκτύπωσης των δεδοµένων που ελήφθησαν και τα ερµηνεύει και τα εκτυπώνει µε 
σωστό τρόπο. Όταν είναι επιλεγµένο το [PCL] ή [PS], η επεξεργασία των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τον Η/Υ γίνεται µε κάθε ένα από τα αντίστοιχα είδη 
δεδοµένων.

• PJL – Οι εντολές PJL είναι απαραίτητες όταν γίνεται εκτύπωση µε το πρόγραµµα 
οδήγησης εκτυπωτή. Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] των εντολών PJL οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον Η/Υ.

• Λήξη χρόνου σύνδεσης – Καθορίστε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το 
µηχάνηµα θα επιχειρεί να πραγµατοποιήσει λήψη ή αποστολή δεδοµένων πριν 
ενεργοποιηθεί η λήξη του χρόνου σύνδεσης. Η λήξη του χρόνου σύνδεσης µπορεί 
να ρυθµιστεί από 2 έως 3600 δευτερόλεπτα, σε µονάδες του 1 δευτερολέπτου.
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• Αρ. θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας 9100 ή από 8000 έως 9999.

• Φίλτρο TBCP – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] του φίλτρου TBCP όταν γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων 
PostScript.

UPnP
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της UPnP (Universal Plug and Play).

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας UPnP.

SNMP
Χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της SNMP. Οι ρυθµίσεις για την SNMP είναι 
απαραίτητες, όταν χρησιµοποιούνται εφαρµογές για αποµακρυσµένη διαχείριση 
πολλαπλών εκτυπωτών.

• Κατάσταση θύρας – Καθορίστε εάν θα πραγµατοποιήσετε [Ενεργοποίηση] ή 
[Απενεργοποίηση] για την κατάσταση της θύρας SNMP.

• Πρωτόκολλο µεταφοράς – Καθορίστε το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα 
χρησιµοποιείται για την SNMP. Επιλέξτε [UDP], [IPX], ή και τα δύο.

• Κοινότητα(R)*1 – Εισάγετε το όνοµα κοινότητας για να ανακτήσετε πληροφορίες 
διαχείρισης στη βάση (MIB) του εκτυπωτή µέχρι 12 χαρακτήρες.

• Κοινότητα(R/W)*1 – Εισάγετε το όνοµα κοινότητας για να τροποποιήσετε 
πληροφορίες διαχείρισης στη βάση (MIB) του εκτυπωτή µέχρι 12 χαρακτήρες.

• Κοινότητα(Trap)*1 – Εισάγετε το όνοµα κοινότητας για παγίδευση µέχρι 
12 χαρακτήρες.

Ρυθµίσεις TCP/IP

• Λήψη διεύθυνσης IP – Καθορίστε εάν θα ανακτάτε µε αυτόµατο ή χειροκίνητο τρόπο 
τις αναγκαίες πληροφορίες για τη χρήση της TCP/IP (διεύθυνση IP, µάσκα 
υποδικτύου και διεύθυνση πύλης) από το διακοµιστή DHCP (Πρωτόκολλο 
∆υναµικής ∆ιευθέτησης Υπολογιστών Υπηρεσίας) µε λειτουργία AutoIP, διακοµιστή 
DHCP, BOOTP, ή RARP. Για τις διευθύνσεις τις οποίες πρέπει να ρυθµίσετε µε 
χειροκίνητο τρόπο, επικοινωνήστε µε το βασικό χειριστή.

• ∆ιεύθυνση IP, µάσκα υποδικτύου, διεύθυνση πύλης – Αυτά τα στοιχεία 
χρησιµοποιούνται για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης η οποία αποκτήθηκε 
αυτόµατα ή ορίστηκε χειροκίνητα. Εισάγετε τις διευθύνσεις υπό τη µορφή 
xxx.xxx.xxx.xxx. xxx και από το 0 έως το 255.
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Υπηρεσίες διαδικτύου
Καθορίστε εάν θα χρησιµοποιείτε υπηρεσίες διαδικτύου. Όταν είναι επιλεγµένη η 
[Ενεργοποίηση], οι υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την προβολή της κατάστασης του µηχανήµατος ή της κατάστασης της εργασίας, ή 
για την αλλαγή των ρυθµίσεων του µηχανήµατος µέσω ενός προγράµµατος 
περιήγησης.

∆ιακοµιστής WINS 

• Λήψη διεύθυνσης DHCP – Καθορίστε εάν θα λαµβάνετε αυτόµατα ή θα ορίζετε µε 
χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση IP η οποία είναι απαραίτητη για τη χρήση του WINS 
από το διακοµιστή DHCP.

• Πρωτεύουσα διεύθυνση IP, δευτερεύουσα διεύθυνση IP – Αυτά τα στοιχεία 
χρησιµοποιούνται για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης η οποία αποκτήθηκε 
αυτόµατα ή ορίστηκε χειροκίνητα. Εισάγετε τις διευθύνσεις υπό τη µορφή 
xxx.xxx.xxx. Κάθε οµάδα 3 αριθµών (xxx) θα πρέπει να περιλαµβάνει αριθµούς από 
0 έως 255. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διεύθυνση IP είναι άκυρη, η 
δευτερεύουσα διεύθυνση IP είναι επίσης άκυρη.

Ρυθµίσεις Ethernet
Ρυθµίζει την ταχύτητα επικοινωνίας/ τον τύπο σύνδεσης της διασύνδεσης Ethernet. 
Όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή [Αυτόµατο], επιλέγεται αυτόµατα το 
100BASE-TX ή το 10BASE-T. Επιλέξτε [100BASE-TX] όταν συνδέετε την Ethernet στο 
100BASE-TX για χρήση. Επιλέξτε [10BASE-T] όταν συνδέετε την Ethernet στο 
10BASE-T για χρήση.

Τύπος πλαισίου IPX/SPX
Καθορίστε τους εξής τύπους πλαισίου IPX/SPX: [Ethernet II], [Ethernet 802,3], 
[Ethernet 802,2], ή [Ethernet SNAP]. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή [Αυτόµατο], 
ο τύπος πλαισίου καθορίζεται αυτόµατα.

Φίλτρο

• Φίλτρο IP – Καθορίστε εάν θα περιορίσετε τις περιπτώσεις έγκρισης εκτυπώσεων 
από τη διεύθυνση IP. Όταν η επιλογή [Ναι] είναι ενεργοποιηµένη, µόνο οι 
εκτυπώσεις από καταχωρισµένες διεύθυνσεις γίνονται αποδεκτές.

• ∆ιεύθυνση IP – Όταν περιορίζετε την έγκριση των εκτυπώσεων από διευθύνσεις IP, 
καταχωρίστε τη διεύθυνση IP την οποία εγκρίνετε. Μπορούν να καταχωριστούν 
µέχρι δέκα διευθύνσεις IP. Μια καταχωρισµένη διεύθυνση IP πρέπει να 
καταχωρείται µαζί µε τη µάσκα διεύθυνσης IP. Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή τη µάσκα 
IP υπό τη µορφή: xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.

*1 Κατά την εισαγωγή κειµένου, χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία.
[Εισαγωγή αριθµού]: Για την εισαγωγή αριθµών.
[Εισαγωγή αλφαβήτου]: Για την εισαγωγή αλφαβητικών χαρακτήρων.
[Εισαγωγή κειµένου]: Για την επιβεβαίωση του καταχωρισµένου κειµένου.
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Ρυθµίσεις συστήµατος
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε τις προεπιλογές για διάφορες 
αναφορές εκτυπώσεων ή για τη ρύθµιση του ρολογιού συστήµατος.

1. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή 
επιλέγοντας [ ] ή [ ] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Καταχώριση>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>. Η ενεργοποιηµένη επιλογή υποδεικνύεται µε 
έναν αστερίσκο (*).

Αυτόµατος καθαρισµός οffline 
Καθορίστε εάν θα γίνεται αυτόµατη ακύρωση της λειτουργίας offline. Όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η επιλογή [Ναι], καθορίστε το χρονικό διάστηµα από 1 έως 30 λεπτά 
σε µονάδες του 1 λεπτού.

Αυτόµατο ιστορικό εργασιών
Καθορίστε εάν θα γίνεται αυτόµατη εκτύπωση πληροφοριών (Αναφορά ιστορικού 
εργασιών) σχετικά µε εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έχει γίνει επεξεργασία. Όταν 
είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή [Εκτύπωση] και οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν 
καταγραφεί υπερβαίνουν τις 50, η εκτύπωσή τους γίνεται αυτόµατα ξεκινώντας από την 
παλαιότερη εργασία. Οι τρέχουσες εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται υπό 
επεξεργασία ή σε αναµονή δεν καταγράφονται.

Αναφορά 2 όψεων
Καθορίστε εάν η εκτύπωση των αναφορών/λιστών θα είναι µονής ή διπλής όψης.

Εκτυπώσιµη περιοχή
Καθορίστε εάν θα επεκτείνετε την εκτυπώσιµη περιοχή. Η λειτουργία αυτή είναι 
ενεργοποιηµένη όταν γίνεται εκτύπωση χρησιµοποιώντας τη λειτουργία της 
προαιρετικής εξοµοίωσης (εκτός από ESC/P) ή τη λειτουργία PostScript.

Ρυθµίσεις αρχικής σελίδας

• Έξοδος αρχικής σελίδας – Καθορίστε εάν θα γίνεται έξοδος της αρχικής σελίδας. 
Εάν επιθυµείτε να γίνεται έξοδος, καθορίστε εάν αυτή θα εκτελείται στην αρχή, στο 
τέλος, ή στην αρχή και στο τέλος του εγγράφου.

• ∆ίσκος αρχικής σελίδας – Καθορίστε το δίσκο για την έξοδο της αρχικής σελίδας 
µεταξύ των δίσκων 1 και 4.
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Ρολόι µηχανήµατος
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία: (έτος/ µήνας/ ηµέρα) και την ώρα (ώρες/λεπτά) του ρολογιού 
συστήµατος για τις λειτουργίες εκτυπωτή. Η ηµεροµηνία και η ώρα που θα ρυθµίσετε 
µε αυτή την επιλογή θα εκτυπώνεται στις αναφορές ή τις λίστες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας, εκτός 
από τις λειτουργίες του εκτυπωτή, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ηµεροµηνία/Ώρα 
στη σελίδα 169 και Θερινή/Χειµερινή ώρα στη σελίδα 169.

• Ρύθµιση ηµεροµηνίας – Καθορίστε την ηµεροµηνία για τις λειτουργίες εκτυπωτή.

• Ρύθµιση ώρας – Καθορίστε την ώρα για τις λειτουργίες εκτυπωτή.

• Μορφή δεδοµένων– Επιλέξτε τη µορφή της ηµεροµηνίας µεταξύ των 
[εεεε/µµ/ηη](έτος/µήνας/ηµέρα), [µµ/ηη/εεεε](µήνας/ηµέρα/έτος) ή [ηη/µµ/
εεεε](ηµέρα/µήνας/έτος).

• Μορφή ώρας – Επιλέξτε τη µορφή της ώρας µεταξύ των [Ρολόι 12 ωρών] ή
[Ρολόι 24 ωρών].

• Ζώνη ώρας – Εάν χρειάζεται, καθορίστε τη ζώνη ώρας.

• Θερινή-χειµερινή ώρα/Ηµεροµηνία έναρξης/Ηµεροµηνία λήξης – Εάν χρειάζεται, 
καθορίστε την περίοδο θερινής ώρας.

Ρυθµίσεις εκτυπωτή 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε τις προεπιλογές του δίσκου 
εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή 
επιλέγοντας [ ] ή [ ] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>. Η ενεργοποιηµένη επιλογή υποδεικνύεται µε 
έναν αστερίσκο (*).

Εφεδρικός δίσκος
Καθορίστε εάν θα γίνεται εκτύπωση σε χαρτί το οποίο έχει τοποθετηθεί σε άλλο δίσκο, 
όταν δεν υπάρχει άλλο χαρτί στο δίσκο που έχει επιλεγεί από τη λειτουργία αυτόµατης 
επιλογής δίσκου. Εάν επιθυµείτε να αντικαταστήσετε το χαρτί, καθορίστε το µέγεθός 
του. Επιλέξτε [Όχι] για να µην εκτελεστεί αντικατάσταση χαρτιού αλλά για να γίνει 
προβολή µηνύµατος το οποίο σας προτρέπει να τοποθετήσετε χαρτί. Επιλέξτε 
[Μεγαλύτερο µέγεθος] για να χρησιµοποιήσετε ένα δίσκο που περιλαµβάνει 
µεγαλύτερο µέγεθος χαρτιού. Επιλέξτε [Πλησιέστερο µέγεθος] για να χρησιµοποιήσετε 
ένα δίσκο που περιλαµβάνει χαρτί πλησιέστερου µεγέθους. Τα εκτυπωµένα είδωλα 
κάποιες φορές σµικρύνονται αυτόµατα σε µέγεθος, εάν είναι απαραίτητο. Επιλέξτε 
[Τροφοδότης Bypass] για να εκτυπώσετε σε χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο 5 
(δίσκος bypass).
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Προτεραιότητα χαρτιού
Καθορίστε την προτεραιότητα του είδους χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο µε τη 
λειτουργία αυτόµατης επιλογής δίσκου.
Επιλέξτε την προτεραιότητα για κάθε είδος χαρτιού µεταξύ των [Καµία επιλογή] και [1] 
έως [9]. Μπορείτε να καθορίσετε την ίδια προτεραιότητα για διαφορετικά είδη χαρτιού. 
Στην περίπτωση αυτή, ο δίσκος χαρτιού επιλέγεται µε βάση τις ρυθµίσεις στην 
[Προτεραιότητα δίσκου]. Εάν επιλέξετε [Καµία επιλογή] για το είδος χαρτιού, ο δίσκος 
που περιλαµβάνει αυτό το είδος χαρτιού θα εξαιρεθεί από τις επιλογές της αυτόµατης 
επιλογής δίσκου.

Προτεραιότητα δίσκου
Όταν είναι εγκατεστηµένοι οι προαιρετικοί δίσκοι, καθορίστε την προτεραιότητα των 
δίσκων 1 έως 4 για την αυτόµατη επιλογή δίσκου. Καθορίστε τις τιµές από [1] έως [3] 
για κάθε δίσκο. ∆ε µπορείτε να ορίσετε τον ίδιο δίσκο για κάθε αριθµό προτεραιότητας. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι δίσκοι που µπορούν να οριστούν [2] διαφέρουν από εκείνους που 
έχουν καθοριστεί στο [1], και οι δίσκοι που µπορούν να οριστούν [3] διαφέρουν από 
εκείνους που έχουν καθοριστεί στο [1] και [2]. Οι υπόλοιποι δίσκοι έχουν ρυθµιστεί 
στο [4].

∆ιαχωρισµός µε µετατόπιση
Καθορίστε την µέθοδο εξόδου χαρτιού όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία διαχωρισµού 
µε µετατόπιση.

• Μετατόπιση ανά δεσµίδα
Όταν παράγετε πολλαπλά αντίγραφα, κάθε δεσµίδα πρωτοτύπων βγαίνει στην έξοδο 
µε µετατόπιση ανά δεσµίδα.

• Μετατόπιση ανά εργασία
Επιλέξτε αυτό για να βγαίνουν τα πρωτότυπα µε µετατόπιση ανά εργασία.

• Όχι 
Επιλέξτε αυτό αν δεν επιθυµείτε να εκτελέσετε έξοδο µε µετατόπιση.

Εκτύπωση κωδικού
Καθορίστε αν θα εκτυπωθεί ή όχι ο κωδικός χρήστη. Όταν εκτυπώνετε τον κωδικό 
χρήστη, καθορίστε τη θέση εκτύπωσης του. 

Μονές σελίδες 2 όψεων
Καθορίστε αν θα εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα σε χαρτί µονής ή διπλής όψης όταν ο 
συνολικός αριθµός των σελίδων είναι µονός.
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Λειτουργία επιλογής χαρτιού
Καθορίζει τον τρόπο επιλογής χαρτιού κατά την εκτύπωση δεδοµένων PostScript.

• Αυτόµατο 
Επιλέξτε αυτό για να εκτυπώσετε στο χαρτί που βρίσκεται στο δίσκο που έχει 
καθοριστεί από το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.

• Επιλογή από δίσκο
Κάποιες εφαρµογές εγκαθιστούν απευθείας το πρόγραµµα PostScript χωρίς να 
χρησιµοποιούν το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
δίσκος χαρτιού µπορεί να µην έχει καθοριστεί σωστά. Επιλέξτε αυτή τη µέθοδο για 
να εκτυπώσετε σωστά τα δεδοµένα στο καθορισµένο χαρτί.

Εκχώρηση µνήµης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε τις χωρητικότητες µνήµης που 
θα απαιτούνται για την προσωρινή µνήµη λήψης για κάθε διασύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η µέγιστη τιµή που µπορεί να οριστεί ποικίλλει ανάλογα µε τον όγκο 
µνήµης που παραµένει ελεύθερος.

1. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή 
επιλέγοντας [ ] ή [ ] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η επιλογή [∆εκαδικός] ενεργοποιεί την καταχώριση δεκαδικών.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>. Η ενεργοποιηµένη επιλογή υποδεικνύεται µε 
έναν αστερίσκο (*).

PS
Καθορίστε τη χωρητικότητα της µνήµης που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή 
PostScript εντός του εύρους των 8.00 µε 96.00 MB σε µονάδες των 0.25 MB.

Μνήµη PCL
Καθορίστε τη χωρητικότητα της µνήµης που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή PCL 
εντός του εύρους των 0.25 µε 24.00 MB σε µονάδες των 0.25 MB.

Μέγεθος προσωρινής µνήµης
Καθορίστε τη χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης λήψης (εκεί όπου αποθηκεύονται 
προσωρινά τα δεδοµένα που αποστέλλονται από τον υπολογιστή) για κάθε 
διασύνδεση. Για LPD, SMB, και IPP, καθορίστε εάν θα γίνεται παροχέτευση της 
µνήµης, τον προορισµό της παροχέτευσης, και την χωρητικότητα της µνήµης για το 
κάθε ένα από αυτά.
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• Παράλληλη, µνήµη NetWare, µνήµη IPP, EtherTalk, µνήµη USB, µνήµη Port9100 - 
Καθορίστε τη χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης λήψης από 64 µέχρι 1024 KB 
σε µονάδες των 32 KB.

• Παροχέτευση LPD, Παροχέτευση SMB
Όχι - Επιλέξτε αυτό αν δε θέλετε να εκτελέσετε επεξεργασία παροχέτευσης. Όταν 
γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων LPD ή SMB ενός υπολογιστή, δεν µπορεί να 
γίνει λήψη δεδοµένων από άλλον υπολογιστή µέσω της ίδιας διασύνδεσης. 
Καθορίστε τη χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης από 64 µέχρι 1024 KB σε 
µονάδες των 32 KB.
Μνήµη - Επιλέξτε αυτό για να εκτελέσετε επεξεργασία παροχέτευσης. Αυτή η 
λειτουργία χρησιµοποιεί τη µνήµη σαν προσωρινή µνήµη λήψης για επεξεργασία 
παροχέτευσης. Εάν επιλέξετε τη ρύθµιση αυτή, καθορίστε τη χωρητικότητα της 
προσωρινής µνήµης λήψης για επεξεργασία παροχέτευσης από 0,5 µέχρι 32 MB σε 
µονάδες των 0,25 MB.

Καθορισµός/∆ιαγραφή δεδοµένων
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε τις προεπιλεγµένες τιµές ή τον 
µετρητή εκτυπώσεων που έχουν καταγραφεί στη µνήµη NVM ή να διαγράψετε τα 
δεδοµένα όπως τη φόρµα που έχει καταχωρηθεί στο µηχάνηµα.

1. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή 
επιλέγοντας [ ] ή [ ] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>. Η ενεργοποιηµένη επιλογή υποδεικνύεται µε 
έναν αστερίσκο (*).

NVM
Ενεργοποιήστε τη µνήµη NVM. Η µνήµη NV είναι µια µόνιµη µνήµη η οποία επιτρέπει 
τη διατήρηση των ρυθµίσεων που έχουν γίνει στο µηχάνηµα ακόµα και όταν 
διακόπτεται η τροφοδοσία. Κατά την ενεργοποίηση της µνήµης NVM, η καθορισµένη 
τιµή για κάθε στοιχείο επαναφέρεται στις προεπιλεγµένες τιµές. Πιέστε το πλήκτρο 
<Επιλογή> για την ενεργοποίηση.

Μετρητής εκτυπώσεων 
Καθορίστε τα δεδοµένα για τις αναφορές µετρητή εκτυπώσεων. Όταν καθορίζετε τα 
δεδοµένα του µετρητή εκτύπωσης, η τιµή του µετρητή επαναφέρεται στο 0. Πιέστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή> για τον καθορισµό.
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Επιλογή λογισµικού
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε προαιρετικές λειτουργίες 
λογισµικού όπως το e-mail. Ο αριθµός που ορίζετε, αναφέρεται σε κάθε πρόσθετο κιτ. 
Για πληροφορίες σχετικά µε την ενεργοποίηση των λειτουργιών E-mail, συµβουλευτείτε 
το κιτ οδηγιών Σάρωση-σε-Email.

Ρυθµίσεις φαξ

Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να τροποποιήσετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις για τη χρήση της λειτουργίας φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Ηµεροµηνία/Ώρα – σελίδα 169
Θερινή/Χειµερινή ώρα – σελίδα 169
Ρυθµίσεις αποστολής φαξ – σελίδα 170
Ρυθµίσεις παραλαβής – σελίδα 172
Κωδικός F – σελίδα 174
Πληροφορίες τοπικού τερµατικού – σελίδα 175
Άµεση αποστολή – σελίδα 175
Λειτουργία λήψης φαξ – σελίδα 176
Ρυθµίσεις αναφοράς – σελίδα 176
Προσαρµογή οθόνης – σελίδα 177

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις φαξ] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα <Επιλογής>. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Ηµεροµηνία/Ώρα
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ηµεροµηνία και 
ώρα στο µηχάνηµα. Εισάγετε την ηµεροµηνία και την ώρα χρησιµοποιώντας το 
αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. 
Οι ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας για τη λειτουργία του εκτυπωτή πρέπει να 
καθοριστούν χωριστά. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρολόι µηχανήµατος στη 
σελίδα 164.

Επόµενο 
Μετακινεί το δείκτη στο επόµενο πεδίο καταχώρισης.

Μορφή ηµεροµηνίας
Επιλέξτε µορφή ηµεροµηνίας από Ε/Μ/Η (Έτος/µήνας/ηµέρα), Μ/Ε/Η (µήνας/έτος/
ηµέρα), ή Η/Ε/Μ (ηµέρα/έτος/µήνας).

Θερινή/Χειµερινή ώρα
Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη, το µηχάνηµα ρυθµίζει αυτόµατα την 
τρέχουσα ώρα κατά µία ώρα όταν αρχίζει ή τελειώνει η καλοκαιρινή περιόδος.
Η ρύθµιση Θερινής/Χειµερινής ώρας πρέπει να καθοριστεί χωριστά για τη λειτουργία 
του εκτυπωτή. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρολόι µηχανήµατος στη σελίδα 164.

Για να καθορίσετε αυτήν την περίοδο, εισάγετε τις ηµεροµηνίες έναρξης και τέλους 
χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικο πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Αφού εισάγετε την ηµεροµηνία έναρξης, πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή> το οποίο σας 
επιτρέπει να εισάγετε την ηµεροµηνία τέλους. Αφού εισάγετε την ηµεροµηνία τέλους, 
πιέστε ξανά το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Καθαρισµός
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Επόµενο
Μετακινεί το δείκτη στο επόµενο πεδίο καταχώρισης.
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Ρυθµίσεις αποστολής φαξ
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διαµορφώσετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις για την αποστολή φαξ.

Κεφαλίδα αποστολής
∆ιαµορφώστε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για τις πληροφορίες της κεφαλίδας.

• Αποθήκευση ονόµατος αποστολέα – Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε µέχρι δύο 
ονόµατα σαν στοιχεία αποστολέα. Επιλέξτε [Όνοµα αποστολέα 1] ή [Όνοµα 
αποστολέα 2] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>, και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>. Επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] για να αλλάξετε τον τύπο 
χαρακτήρων χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>, και εισάγετε το όνοµα (µέχρι 
40 χαρακτήρες) χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικο πληκτρολόγιο. Για να 
ολοκληρώσετε τον καθορισµό του ονόµατος, πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

• Κεφαλίδα αποστολής – Καθορίστε αν θα εκτυπωθεί ή όχι το όνοµα του αποστολέα, 
και εάν εκτυπωθεί, επιλέξτε [Εντός πρωτοτύπου] ή [Εκτός πρωτοτύπου] για τη θέση 
στην οποία θα εκτυπωθεί το όνοµα του αποστολέα.

• Επιλογή του ονόµατος του αποστολέα - Καθορίστε ποιο καταχωρηµένο όνοµα στην 
[Αποθήκευση ονόµατος αποστολέα] πρόκειται να τυπωθεί: [Όνοµα αποστολέα 1] ή 
[Όνοµα αποστολέα 2].

• Όνοµα παραλήπτη – Καθορίστε αν θα εκτυπωθεί ή όχι το όνοµα του παραλήπτη 
που είναι καταχωρηµένο στο βιβλίο διευθύνσεων.

Ανάλυση
Καθορίστε την προεπιλογή ανάλυσης για την αποστολή φαξ.

• Κείµενο - Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση όταν αποστέλλετε ένα έγγραφο κειµένου.

• Υψηλή - Σαρώνει το έγγραφο χρησιµοποιώντας ανάλυση 8 Χ 7,7 γραµµές/χλστ. 
Η επιλογή αυτή συνιστάται για αποτύπωση της λεπτοµέρειας στο γραµµικό σχέδιο 
ή για µικρά γράµµατα.

• Πολύ υψηλή - Σαρώνει το έγγραφο χρησιµοποιώντας ανάλυση 16 Χ 15,4 γραµµές/
χλστ. Η επιλογή αυτή συνιστάται για αποτύπωση της λεπτοµέρειας στο γραµµικό 
σχέδιο ή για µικρά γράµµατα. Απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο επικοινωνίας, αλλά 
παράγει καλύτερη ποιότητα ειδώλου.

• Ενδιάµεσος τόνος - Καθορίζει την ανάλυση για σκούρους και φωτεινούς 
χρωµατισµούς όπως στην περίπτωση εικόνας. 
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• Super Halftone – Καθορίζει την ανάλυση για σκούρους και φωτεινούς 
χρωµατισµούς όπως στην περίπτωση εικόνας.  Απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο 
επικοινωνίας, αλλά παράγει καλύτερη ποιότητα ειδώλου. 

• Ανάµικτο Super Halftone - Καθορίζει µία ανάλυση για περιπτώσεις όπου οι 
φωτογραφίες µε σκούρους και φωτεινούς χρωµατισµούς και το κείµενο βρίσκονται 
στο ίδιο είδωλο.

Φωτεινό / Σκούρο
Ρυθµίστε την πυκνότητα του σαρωµένου ειδώλου σε πέντε επίπεδα. Μετακινήστε το  
στην οθόνη επιλέγοντας [Σκούρο] ή [Φωτεινό], χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>, για να επιλέξετε το επίπεδο πυκνότητας.

Περιστροφή 90°
Καθορίστε αν χρειάζεται ή όχι αυτόµατη περιστροφή του ειδώλου που µεταδίδεται. 
Επιλέξτε [Ναι] όταν το πρωτότυπο µπορεί να µεταδοθεί χωρίς να µειώνεται το µέγεθος 
του ειδώλου περιστρέφοντας τον προσανατολισµό του ειδώλου.

Επανάληψη κλήσης
Καθορίστε το µέγιστο αριθµό προσπαθειών επανάκλησης (0 ως 15) και ενδιάµεσο 
χρόνο επανακλήσεων (1 ως 15 λεπτά).

Μεταφορά σε διαχειριστή
Για να διαχειριστείτε την αποστολή εγγράφου φαξ, χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία 
για να στείλετε το ίδιο πρωτότυπο στο βασικό χειριστή µετά την αποστολή ενός φαξ. 
Όταν είναι επιλεγµένο το [Ναι], µπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό φαξ από το βιβλίο 
διευθύνσεων του βασικού χειριστή. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή [Εισαγωγή 
ταχείας κλήσης], µπορείτε να καθορίσετε τον αριθµό φαξ του βασικού χειριστή 
χρησιµοποιώντας την κλήση µε ένα πλήκτρο, ή τον κωδικό Ταχείας κλήσης. Για να 
ολοκληρώσετε τον καθορισµό του αριθµού φαξ, πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Πρωτότυπα 2 όψεων
Επιλέξτε τον προσανατολισµό βιβλιοδεσίας για µετάδοση διπλής όψης. Όταν είναι 
επιλεγµένη η [Περιστροφή όψης 2 ναι], είναι από επάνω προς τα κάτω. Όταν είναι 
επιλεγµένη η [Περιστροφή όψης 2 όχι], είναι από επάνω προς τα επάνω.

Μεταχρονολογηµένη έναρξη
Καθορίστε αν θα ορίζεται ή όχι η ώρα αποστολής των φαξ ή η ώρα έναρξης εργασιών 
τηλεπαραλαβής, και αν η ώρα έχει καθοριστεί, επιλέξτε [Ώρες] για να εισάγετε µία ώρα 
(0 µέχρι 23) ή [Λεπτά] για να εισάγετε τα λεπτά (00 µέχρι 59) για τη µεταχρονολογηµένη 
έναρξη.
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Ρυθµίσεις παραλαβής
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διαµορφώσετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις για τη λήψη φαξ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν προκύπτει σφάλµα πλήρους µνήµης, οι ρυθµίσεις για Πολλαπλά 
είδωλα και Περιστροφή 90° θα χαθούν. Όταν συµβεί αυτό, τα πρωτότυπα θα 
εκτυπωθούν σε µειωµένα µεγέθη ή σε διαιρούµενες σελίδες ανάλογα µε τις ρυθµίσεις 
παραλαβής. Για να αποφύγετε την επανάληψη του σφάλµατος πλήρους µνήµης, 
διαγράψτε τα πρωτότυπα που δεν χρειάζεστε για να ελευθερώσετε λίγη µνήµη.

Εκτύπωση Ηµεροµηνίας/Ώρας
Επιλέξτε εάν θα καθοριστεί το σηµείο των ληφθέντων εγγράφων στο οποίο θα 
εκτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα λήψης.

Τροφοδοσία χαρτιού
Καθορίστε την προεπιλεγµένη ρύθµιση σχετικά µε την τροφοδοσία χαρτιού για την 
εκτύπωση των ληφθέντων φαξ.

• Πρωτότυπα µεγάλου µεγέθους – ∆ιαθέτουν δύο επιλογές, [Αυτόµατη σµίκρυνση] και 
[∆ιακοπή]. Η επιλογή σας εφαρµόζεται στο µήκος των ληφθέντων πρωτοτύπων που 
υπερβαίνουν το µήκος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί. Αν είναι επιλεγµένη η 
[Αυτόµατη σµίκρυνση], το έγγραφο µειώνεται αυτόµατα για να χωράει στη σελίδα 
που έχει τοποθετηθεί. Αν είναι επιλεγµένη η [Αποκοπή], το πρωτότυπο λαµβάνεται 
αλλά το µήκος που υπερβαίνει το µέγεθος χαρτιού δεν εκτυπώνεται.

• Eλάχιστο µέγεθος – Επιλέξτε το ποσοστό ελάχιστης σµίκρυνσης. Το επιλεγµένο 
ποσοστό εφαρµόζεται στην [Αυτόµατη σµίκρυνση], εποµένως η λειτουργία 
αυτόµατης σµίκρυνσης πραγµατοποιείται από το ελάχιστο επιλεγµένο ποσοστό. 
Αν είναι επιλεγµένο το [100%], το είδωλο του πρωτοτύπου δε σµικρύνεται αλλά 
µπορεί να χωριστεί σε πολλαπλές σελίδες ανάλογα το µέγεθος του χαρτιού που έχει 
τοποθετηθεί.

• Όριο µήκους – Επιλέξτε το µήκος που θα αποκοπεί. Το επιλεγµένο µήκος 
εφαρµόζεται στην [Αποκοπή], εποµένως η λειτουργία αποκοπής πραγµατοποιείται 
από τις επιλεγµένες τιµές ή µικρότερες.



Ρυθµίσεις φαξ 

Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118 173

• ∆ιαθέσιµα µέσα – Καθορίστε τη µέθοδο ειδοποίησης του άλλου µέρους του 
µεγέθους χαρτιού που µπορεί να εκτυπωθεί όταν λαµβάνετε ένα φαξ. Αν είναι 
επιλεγµένη η [Λειτουργία δίσκου], το µηχάνηµα ενηµερώνει το µέγιστο µέγεθος 
χαρτιού στους δίσκους τοποθέτησης κοινού χαρτιού. Αν είναι επιλεγµένη η 
[Λειτουργία µεγέθους χαρτιού], το µηχάνηµα ενηµερώνει το µέγιστο µέγεθος 
χαρτιού στους δίσκους.

• Μέγεθος χαρτιού – Καθορίστε τη µέθοδο επιλογής του µεγέθους χαρτιού. 
Αν επιλέξετε [Κανονικό], το µηχάνηµα επιλέγει από όλα τα βασικά µεγέθη χαρτιού. 
Αν επιλέξετε [Ρύθµιση πλάτους], το µηχάνηµα επιλέγει από τα µεγέθη χαρτιού των 
οποίων το πλάτος είναι ίσο ή µικρότερο από εκείνο των ληφθέντων εγγράφων. 
Αν επιλέξετε [Σταθερό πλάτος], το µηχάνηµα επιλέγει από µεγέθη χαρτιού των 
οποίων το πλάτος είναι ίσο µε εκείνο των ληφθέντων εγγράφων.

• Μη διαθέσιµος δίσκος – Καθορίστε αν ο δίσκος θα επιλέγεται αυτόµατα ή όχι για 
κάθε δίσκο κατά τη λήψη ενός φαξ.

Πολλαπλά είδωλα
Καθορίστε αν θα εκτυπώνονται δύο συνεχόµενα ληφθέντα έγγραφα σε µία σελίδα ή 
όχι. Η διάταξη των σαρωµένων εγγράφων έχει οριστεί από επάνω προς τα κάτω.

Περιστροφή 90°
Καθορίστε αν χρειάζεται ή όχι αυτόµατη περιστροφή του ειδώλου που λαµβάνεται.
Αν διαφέρει ο προσανατολισµός του ληφθέντος πρωτοτύπου µε εκείνον του 
τοποθετηµένου χαρτιού, το µηχάνηµα περιστρέφει αυτόµατα το είδωλο κατά 90 µοίρες.

Όριο εκτυπώσεων
Καθορίστε τις ώρες έναρξης και λήξης για την εκτύπωση εισερχοµένων φαξ και 
αναφορών.
Τα πρωτότυπα των οποίων η εκτύπωση διακόπηκε κατά την έξοδο λόγω της ώρας 
λήξης και που έχουν αποθηκευτεί στη µνήµη, µπορούν να εκτυπωθούν αυτόµατα κατά 
την επόµενη ώρα έναρξης.
Επιλέξτε [Πάντα] για να εκτυπώνονται τα έγγραφα σε µόνιµη βάση.
Ορίστε ηµέρες της εβδοµάδας µαζί µε την ώρα. Αν δεν το κάνετε το µηχάνηµα δε 
µπορεί να εκτυπώσει τα έγγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μεταφορά πρωτοτύπου
Καθορίστε τώρα πως θα επεξεργαστεί το µηχάνηµα ένα ληφθέν φαξ. 

• Αποθήκευση – Αποθηκεύει ένα ληφθέν φαξ στο µηχάνηµα.



9 Ρυθµίσεις 

174 Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118

• Μεταφορά – Προωθεί ένα ληφθέν φαξ σε έναν καθορισµένο προορισµό. Μπορείτε 
να επιλέξετε τον αριθµό φαξ του προορισµού από το βιβλίο διευθύνσεων. Όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η επιλογή [Εισαγωγή ταχείας κλήσης], µπορείτε να καθορίσετε τον 
αριθµό φαξ του προορισµού χρησιµοποιώντας την κλήση µε ένα πλήκτρο, ή τον 
κωδικό Ταχείας κλήσης. Για να ολοκληρώσετε τον καθορισµό του αριθµού φαξ, 
πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

• Μεταφορά & Εκτύπωση – Προωθεί ένα ληφθέν φαξ σε έναν καθορισµένο 
προορισµό και ταυτόχρονα το εκτυπώνει. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό φαξ του 
προορισµού από το βιβλίο διευθύνσεων. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή 
[Εισαγωγή ταχείας κλήσης], µπορείτε να καθορίσετε τον αριθµό φαξ 
χρησιµοποιώντας την κλήση µε ένα πλήκτρο, ή τον κωδικό Ταχείας κλήσης.

• Εκτύπωση – Εκτυπώνει αµέσως ένα ληφθέν φαξ.

Κωδικός F
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διαµορφώσετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις για τη λήψη φαξ, χρησιµοποιώντας κωδικούς F. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τον κωδικό F, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικός F στην 
ενότητα Φαξ στη σελίδα 84.

Αφού επιλέξετε από τη λίστα των Κωδικών F που εµφανίζεται, πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή>. Στη συνέχεια επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να συνεχίσετε µε τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις.

Μεταφορά πρωτοτύπου
Καθορίστε τώρα πως θα επεξεργαστεί το µηχάνηµα ένα ληφθέν φαξ.

• Μεταφορά – Προωθεί ένα ληφθέν φαξ σε έναν καθορισµένο προορισµό. Μπορείτε 
να επιλέξετε τον αριθµό φαξ του προορισµού από το βιβλίο διευθύνσεων. Όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η επιλογή [Εισαγωγή ταχείας κλήσης], µπορείτε να καθορίσετε τον 
αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας την κλήση µε ένα πλήκτρο, ή τον κωδικό Ταχείας 
κλήσης. Για να ολοκληρώσετε τον καθορισµό του αριθµού φαξ, πιέστε το πλήκτρο 
<Εισαγωγή>.

• Μεταφορά & Εκτύπωση – Προωθεί ένα ληφθέν φαξ σε έναν καθορισµένο 
προορισµό και ταυτόχρονα το εκτυπώνει. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό φαξ του 
προορισµού από το βιβλίο διευθύνσεων. Όταν είναι επιλεγµένη η επιλογή 
[Εισαγωγή Ταχείας κλήσης], µπορείτε να καθορίσετε τον αριθµό φαξ 
χρησιµοποιώντας την κλήση µε ένα πλήκτρο, ή τον κωδικό Ταχείας κλήσης.

• Εκτύπωση – Εκτυπώνει αµέσως ένα ληφθέν φαξ.

Κωδικός F
Εισάγετε έναν Κωδικό F (µέχρι 20 ψηφία χρησιµοποιώντας αριθµούς από 0 µέχρι 9, *, 
και #) µε τη χρήση του αλφαριθµητικού πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου.
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Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης
Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος του κωδικού πρόσβασης ή όχι.

Κωδικός πρόσβασης
Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης (µέχρι 20 ψηφία χρησιµοποιώντας αριθµούς από 0 
µέχρι 9, *, και #) µε τη χρήση του αλφαριθµητικού πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου.

∆ιαγραφή
∆ιαγραφή του καταχωρηµένου κωδικού F.

Πληροφορίες τοπικού τερµατικού
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις της γραµµής 
σύνδεσης µε το µηχάνηµα.

Τύπος γραµµής
Επιλέξτε το είδος της γραµµής από 10pps, 20pps, και Τονική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η αλλαγή του είδους γραµµής δεν είναι διαθέσιµη σε ορισµένες χώρες.

Αρ. φαξ:
Εισάγετε τον αριθµό φαξ του µηχανήµατος, χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. 

Εξωτερική γραµµή
Επιλέξτε την επέκταση ή την εξωτερική γραµµή. Αν επιλέξετε [Επέκταση], εισάγετε 
έναν αριθµό (0 µε 9) για να συνδεθείτε µε την εξωτερική γραµµή, χρησιµοποιώντας το 
αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν αλλάζετε τη ρύθµιση [Εσωτ./Εξωτερικής γραµµής], µπορεί να 
χρειαστεί να καταχωρίσετε αριθµούς φαξ στο βιβλίο διευθύνσεων.

Άµεση αποστολή
Χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων, η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να 
αρχίσετε την αποστολή φαξ αµέσως µετά τη σάρωση της πρώτης σελίδας εγγράφων. 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη όταν η διαθέσιµη µνήµη στο µηχάνηµα δεν είναι 
επαρκής. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ανάβει η πράσινη ένδειξη της 
<Άµεσης αποστολής>.
Καθορίστε Ναι ή Όχι ως την προεπιλεγµένη τιµή αυτής της λειτουργία.
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Λειτουργία λήψης φαξ
Καθορίστε εάν το µηχάνηµα θα πρέπει να ξεκινάει τη λήψη φαξ µε ή χωρίς τη δική σας 
παρέµβαση.

Αυτόµατη λήψη
Αρχίζει αυτόµατα η λήψη φαξ µετά τον καθορισµό των αριθµών των σηµάτων κλήσης 
στην οθόνη Απόπειρα πρόσβασης. Αφού επιλέξετε [Αυτόµατη λήψη] µε το πλήκτρο 
<Επιλογή>, το πλήκτρο <Επιλογή> σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό των 
σηµάτων κλήσης στην οθόνη Απόπειρα πρόσβασης από 1 µέχρι 20. Χρησιµοποιήστε 
το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Χειροκίνητη λήψη 
Λαµβάνει χειροκίνητα ένα φαξ. Όταν έχετε επικοινωνήσει µε τον συνοµιλητή σας και 
έχετε επιβεβαιώσει ότι η κλήση είναι µία εργασία φαξ, πιέστε το πλήκτρο <Χειροκίνητη 
κλήση> για να λάβετε ένα φαξ. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ανοικτή ακρόαση στην 
ενότητα Φαξ στη σελίδα 94.

Ρυθµίσεις αναφοράς
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε πώς θα εκτυπώνονται αυτόµατα 
οι αναφορές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ακόµα και αν ρυθµίσετε το µηχάνηµα να εκτυπώνει αυτόµατα τις 
αναφορές, αυτές δεν θα µπορούν να εκτυπωθούν όταν η µνήµη είναι ανεπαρκής.

Αναφορά µετάδοσης
Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις για αναφορά εκτύπωσης που δείχνει το αποτέλεσµα της 
µετάδοσης.

• Μονός προορισµός – Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις που θα χρησιµοποιούνται όταν 
αποστέλλετε φαξ σε µονό προορισµό. Αν επιλέξετε [Απαράδοτο], το µηχάνηµα 
εκτυπώνει αναφορά µόνο όταν αποτύχει η µετάδοση.

• Πολλαπλοί προορισµοί – Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις που θα χρησιµοποιούνται 
όταν θα αποστέλλετε φαξ σε πολλαπλούς προορισµούς. Αν επιλέξετε [Απαράδοτο], 
το µηχάνηµα εκτυπώνει αναφορά µόνο όταν αποτύχει η µετάδοση. Με επιλεγµένο 
το [Ως µονός προορισµός], το µηχάνηµα ακολουθεί τις ρυθµίσεις που έγιναν για το 
[Μονό προορισµό].

• Αρχικό είδωλο - Καθορίστε αν θα εκτυπώνετε σαρωµένα πρωτότυπα µαζί µε την 
αναφορά.
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Αναφορά δραστηριότητας
Καθορίστε αν θα εκτυπώνεται αυτόµατα η αναφορά του αποτελέσµατος της µετάδοσης 
κάθε 50 συναλλαγές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν η έξοδος αναφοράς είναι απενεργοποιηµένη λόγω έλλειψης 
χαρτιού, για παράδειγµα, το µηχάνηµα αποθηκεύει και διατηρεί τις πληροφορίες 
µέχρι την ενεργοποίηση της εξόδου. Ωστόσο, µπορούν να αποθηκευτούν µόνο µέχρι 
96 από τις πιο πρόσφατες πληροφορίες επεξεργασίας.

Αναφορά απενεργοποιήσεων
Καθορίστε αν θα εκτυπώνεται η Αναφορά απενεργοποιήσεων που δείχνει τις 
λεπτοµέρειες των αποθηκευµένων πρωτοτύπων που διαγράφηκαν λόγω αποτυχίας 
τροφοδοσίας. Το µηχάνηµα εκτυπώνει αυτόµατα µία αναφορά όταν γίνεται 
επανεκκίνηση της λειτουργίας του.

Προσαρµογή οθόνης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε τη θέση των επιλογών του µενού 
στην οθόνη φαξ. Αφού επιλέξετε [Ειδικές οθόνες], επιλέξτε το στοιχείο το οποίο θέλετε 
να αλλάξετε χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>, και στη συνέχεια επιλέξτε τις 
νέες τοποθεσίες µε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < >.

Ρυθµίσεις E-mail

Η ενότητα αυτή περιγράφει πως να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις 
αποστολής σαρωµένων εγγράφων ως προσαρτήµατα e-mail. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Ανάλυση – σελίδα 178
Φωτεινό/Σκούρο – σελίδα 178
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση – σελίδα 179
Μέγεθος σάρωσης – σελίδα 179
Μορφότυπο αρχείου – σελίδα 180
Αναφορά µετάδοσης – σελίδα 180
Προσαρµογή οθόνης – σελίδα 180

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις E-mail] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα της <Επιλογής>. 

4. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Ανάλυση
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε την προεπιλεγµένη ανάλυση για 
τη σάρωση των πρωτοτύπων.

Κείµενο 200 dpi
Καθορίζει ανάλυση 200 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο κείµενο.

Κείµενο 400 dpi
Καθορίζει ανάλυση 400 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο κείµενο.

Κείµενο 600 dpi
Καθορίζει ανάλυση 600 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο κείµενο.

Φωτογραφία 200 dpi
Καθορίζει ανάλυση 200 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο φωτογραφίες.

Φωτογραφία 400 dpi
Καθορίζει ανάλυση 400 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο φωτογραφίες.

Φωτογραφία 600 dpi
Καθορίζει ανάλυση 600 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν µόνο φωτογραφίες.

Κείµενο/Φωτογραφία 400 dpi
Καθορίζει ανάλυση 400 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν κείµενο και φωτογραφίες.

Κείµενο/Φωτογραφία 600 dpi
Καθορίζει ανάλυση 600 dpi για πρωτότυπα που περιέχουν κείµενο και φωτογραφίες.

Φωτεινό/Σκούρο 
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίστε την προεπιλεγµένη πυκνότητα του 
σαρωµένου πρωτοτύπου σε πέντε επίπεδα. Μετακινήστε το  στην οθόνη 
επιλέγοντας [Σκούρο] ή [Φωτεινό] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> για το 
επιθυµητό επίπεδο πυκνότητας.
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Σµίκρυνση/Μεγέθυνση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε ένα σαρωµένο 
πρωτότυπο σε ένα καθορισµένο ποσοστό. Επιλέξτε 64% ή 78% για να τα 
συµπεριλάβετε στις προεπιλογές των ποσοστών σµίκρυνσης/µεγέθυνσης για τη 
σάρωση των πρωτοτύπων.

Μέγεθος σάρωσης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να καθορίσετε την προεπιλεγµένη επιφάνεια 
σάρωσης. Όταν επιλέγετε διαφορετικό µέγεθος από το πρωτότυπο, τα πρωτότυπα θα 
σαρώνονται σύµφωνα µε το επιλεγµένο µέγεθος ανεξάρτητα από τα πραγµατικά τους 
µεγέθη.

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει αυτόµατα το µέγεθος των εγγράφων.
Μόνο το βασικό µέγεθος µπορεί να ανιχνευθεί αυτόµατα. Το ειδικό µέγεθος 
πρωτοτύπου σαρώνεται ως το βασικό µέγεθος που είναι πλησιέστερο στο σαρωµένο 
πρωτότυπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα µεγέθη τα οποία µπορούν να 
ανιχνευθούν αυτόµατα, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κατά τη χρήση της λειτουργίας 
e-mail στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 231.

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξτε από τα προεπιλεγµένα µεγέθη.
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Μορφότυπο αρχείου
Καθορίστε την προεπιλεγµένη µορφή αρχείου για την αποθήκευση των σαρωµένων 
εγγράφων.

TIFF
Αποθηκεύει τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί σε TIFF (Tagged Image File Format).

PDF
Αποθηκεύει τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί σε PDF (Portable Document Format).

Αναφορά µετάδοσης
Το µηχάνηµα αυτόµατα εκτυπώνει µία αναφορά που δείχνει το αποτέλεσµα της 
µετάδοσης. ∆ιαµορφώστε τις ακόλουθες ρυθµίσεις για τη λειτουργία αυτή.

Μονός προορισµός
Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις που θα χρησιµοποιούνται όταν αποστέλλετε e-mail σε 
µονό προορισµό. Αν επιλέξετε [Απαράδοτο], το µηχάνηµα εκτυπώνει αναφορά µόνο 
όταν αποτύχει η µετάδοση.

Πολλαπλοί προορισµοί
Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις που θα χρησιµοποιούνται όταν αποστέλλετε e-mail σε 
πολλαπλούς προορισµούς. Αν επιλέξετε [Απαράδοτο], το µηχάνηµα εκτυπώνει 
αναφορά µόνο όταν αποτύχει η µετάδοση. Με επιλεγµένο το [Ως µονός προορισµός], 
το µηχάνηµα ακολουθεί τις ρυθµίσεις που έγιναν για το [Μονό προορισµό].

Αρχικό είδωλο
Καθορίστε αν θα εκτυπώνετε σαρωµένα πρωτότυπα µαζί µε την αναφορά.

Προσαρµογή οθόνης
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε τη θέση των επιλογών του µενού 
στην οθόνη E-mail. Αφού επιλέξετε [Ειδικές οθόνες], επιλέξτε το στοιχείο το οποίο 
θέλετε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή>, και στη συνέχεια επιλέξτε 
τις νέες τοποθεσίες µε το πλήκτρο < > ή το πλήκτρο < >.
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Αντίθεση οθόνης

Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε την αντίθεση της οθόνης.

1. Επιλέξτε [Αντίθεση οθόνης] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα της <Επιλογής>.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

Κανονικό 
Επιλέγει ενδιάµεσο επίπεδο αντίθεσης.

Πιο σκούρο
Αυξάνει το επίπεδο αντίθεσης κατά έναν τόνο.

Πιο φωτεινό
Μειώνει το επίπεδο αντίθεσης κατά έναν τόνο.

∆ηµιουργία/∆ιαγραφή

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να καταχωρήσετε διάφορα στοιχεία όπως το βιβλίο 
διευθύνσεων (Ταχεία κλήση) και τις θυρίδες. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Ταχεία κλήση – σελίδα 182
Πρόγραµµα φαξ – σελίδα 184
Πινάκιο – σελίδα 185
Θυρίδα – σελίδα 186

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/∆ιαγραφή] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα της <Επιλογής>.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.
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Ταχεία κλήση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καταχωρήσετε έναν προορισµό φαξ ή e-mail στην 
ταχεία κλήση. Μπορείτε να αναζητήσετε τον καταχωρηµένο προορισµό 
χρησιµοποιώντας το βιβλίο διευθύνσεων.

1. Επιλέξτε έναν αριθµό διεύθυνσης (001 ως 200) χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή>, ή επιλέξτε [Εισαγωγή αριθµού] χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή> και εισάγετε τον αριθµό διεύθυνσης µε τη χρήση του αλφαριθµητικού 
πληκτρολογίου.

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η λειτουργία που µπορεί να καταχωρηθεί διαφέρει αν ο προορισµός 
χρησιµοποιείται για λειτουργία φαξ ή E-mail.

Φαξ
Επιλέξτε να καταχωρίσετε τον προορισµό που χρησιµοποιείτε για τη λειτουργία φαξ.
Όταν καταχωρείτε έναν προορισµό φαξ, καθορίστε τα ακόλουθα στοιχεία.
Προς*1 – Εισάγετε το όνοµα του παραλήπτη. Επιλέξτε [Επεξεργασία] για να εµφανιστεί 
το πεδίο καταχώρησης ονόµατος παραλήπτη, επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] για να 
αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και εισάγετε το όνοµα χρησιµοποιώντας το 
αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Αριθµός φαξ – Εισάγετε τον αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Ευρετήριο – Μπείτε στο ευρετήριο που χρησιµοποιείτε για να αναζητήσετε το όνοµα του 
παραλήπτη στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Κωδικός F – Επιλέξτε αν θα χρησιµοποιήσετε ή όχι τον κωδικό F. Κατά τη µετάδοση µε 
κωδικό F, εισάγετε τον κωδικό F και έναν κωδικό πρόσβασης αν είναι απαραίτητο. Για 
πληροφορίες σχετικά µε τον κωδικό F, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικός F στην 
ενότητα Φαξ στη σελίδα 84.
Επικοινωνία Ταχύτητα – Καθορίστε την ταχύτητα επικοινωνίας. Επιλέξτε  ή  
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Επιλογή> για να αυξήσετε ή να µειώσετε την τιµή.
∆ιεθνής επικοινωνία – Επιλέξτε για µετάδοση µε τη λειτουργία ∆ιεθνής επικοινωνία. 
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να περιορίσετε τα σφάλµατα που 
παρουσιάζονται στις τηλεφωνικές γραµµές. Αυτό είναι σύνηθες όταν πρόκειται για 
διεθνείς κλήσεις.
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E-mail
Επιλέξτε να καταχωρίσετε τον προορισµό που χρησιµοποιείτε για τη λειτουργία e-mail.
Όταν καταχωρείτε µια διεύθυνση e-mail, καθορίστε τα ακόλουθα στοιχεία.
Προς*1 – Εισάγετε το όνοµα του παραλήπτη. Επιλέξτε [Επεξεργασία] για να εµφανιστεί 
το πεδίο καταχώρησης ονόµατος παραλήπτη, επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] για να 
αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και εισάγετε το όνοµα χρησιµοποιώντας το 
αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
∆ιεύθυνση E-mail – Εισάγετε τη διεύθυνση E-mail χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Ευρετήριο – Μπείτε στο ευρετήριο που χρησιµοποιείτε για να αναζητήσετε το όνοµα του 
παραλήπτη στο Βιβλίο διευθύνσεων.

Αλλαγή παραλήπτη Όνοµα*1

Επιλέξτε το όταν αλλάζετε το καταχωρηµένο όνοµα. Επιλέξτε [Επεξεργασία] για να 
εµφανιστεί το πεδίο καταχώρησης ονόµατος παραλήπτη, επιλέξτε [Μέθοδος 
εισαγωγής] για να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και εισάγετε το όνοµα 
χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Αλλαγή Αρ. φαξ
Επιλέξτε το όταν αλλάζετε τον καταχωρηµένο αριθµό φαξ.

Αλλαγή διεύθυνσης
Επιλέξτε το όταν αλλάζετε την καταχωρηµένη διεύθυνση E-mail.

∆ιαγραφή

Επιλέξτε το όταν διαγράφετε την καταχωρηµένη ταχεία κλήση.

1*:Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε σύµβολα καθώς και κείµενο και αριθµούς.
Επιλέξτε [Αλφάβητο] για τη Μέθοδο εισαγωγής, πιέστε το πλήκτρο <#> για να 
εµφανιστεί µία λίστα συµβόλων, έπειτα επιλέξτε ένα σύµβολο χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.
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Πρόγραµµα φαξ
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίζετε πληροφορίες σχετικά µε τον προορισµό 
φαξ και τις λειτουργίες που χρησιµοποιείτε για την αποστολή φαξ. Μπορείτε πάντα να 
αποστέλετε φαξ µε τις ίδιες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα κλήσης µε ένα 
πλήκτρο ή το πρόγραµµα ταχείας κλήσης. Πέρα από τις πληροφορίες του προορισµού 
φαξ, µπορείτε να ρυθµίσετε τους ακόλουθους τρεις τύπους προγραµµάτων. Αποστολή 
φαξ, Λήψη τηλεπαραλαβής (Τηλεπαραλαβή) και Επανάληψη αποστολής τα οποία 
µεταδίδουν περισσότερα από ένα πρωτότυπα σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα.

1. Επιλέξτε έναν αριθµό προγράµµατος (p01 έως p30) επιλέγοντας [ ] ή [ ] µε τη 
χρήση του πλήκτρου <Επιλογή>, ή επιλέξτε να αναζητήσετε έναν αριθµό 
προγράµµατος [Ανά αρ. προγράµµατος].

2. Πιέστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

Όνοµα προγράµµατος*1

Εισάγετε το όνοµα προγράµµατος. Επιλέξτε [Επεξεργασία] για να εµφανιστεί το πεδίο 
καταχώρησης ονόµατος προγράµµατος, στη συνέχεια επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] 
για να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και εισάγετε το όνοµα χρησιµοποιώντας το 
αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Για να αλλάξετε το όνοµα, πιέστε το πλήκτρο <C> για να διαγράψετε το όνοµα που 
έχετε καταχωρίσει και στη συνέχεια καταχωρίστε το νέο όνοµα.

Ευρετήριο
Μπείτε στο ευρετήριο που χρησιµοποιείται για να αναζητήσετε το όνοµα του 
προγράµµατος στο βιβλίο διευθύνσεων.
Για να αλλάξετε το ευρετήριο, πιέστε το πλήκτρο <C> για να διαγράψετε το 
καταχωρηµένο ευρετήριο, και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου το νέο όνοµα.

Τύπος προγράµµατος
Επιλέξτε το είδος του προγράµµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η λειτουργία που µπορεί να προγραµµατιστεί διαφέρει ανάλογα µε τον 
τύπο του προγράµµατος.

Αποστολή φαξ – Ρυθµίστε την [Ανάλυση] και το [Μέγεθος σάρωσης], κ.λπ., για να 
στείλετε ένα φαξ. Για κάθε λειτουργία, συµβουλευτείτε την παράγραφο Λειτουργίες φαξ 
στην ενότητα Φαξ στη σελίδα 79.
Λήψη τηλεπαραλαβής – Προγραµµατίστε το χρόνο έναρξης τηλεπαραλαβής. Για 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης του χρόνου έναρξης, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Μεταχρονολογηµένη έναρξη στην ενότητα Φαξ στη σελίδα 86.
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Επανάληψη αποστολής – Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε 
πολλαπλά έγγραφα σε έναν προορισµό, ρυθµίζοντας το χρόνο έναρξης της 
αποστολής, σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Ρυθµίστε το [Χρόνο έναρξης] για να 
ρυθµίσετε το χρόνο έναρξης αποστολής εγγράφων. Ρυθµίστε τον [Ενδιάµεσο χρόνο 
επικοιν.] για να καθορίσετε τον ενδιάµεσο χρόνο µεταξύ κάθε αποστολής εγγράφου. 
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε τις λειτουργίες της Ανάλυσης, του Μεγέθους σάρωσης 
κ.τ.λ. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε κάθε λειτουργία, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Λειτουργίες φαξ στην ενότητα Φαξ στη σελίδα 79.

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει το καταχωρηµένο πρόγραµµα φαξ.

1*:Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε σύµβολα καθώς και κείµενο και αριθµούς.
Επιλέξτε [Αλφάβητο] για τη Μέθοδο εισαγωγής, πιέστε το πλήκτρο <#> για να 
εµφανιστεί µία λίστα συµβόλων, έπειτα επιλέξτε ένα σύµβολο χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

Πινάκιο
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δηµιουργήσετε πινάκια. Το αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα µπορεί ελεύθερα να αναζητήσει τα πρωτότυπα στα πινάκια στο µηχάνηµα. 
Ο χρήστης ή το αποµακρυσµένο µηχάνηµα έχει τη δυνατότητα να εναποθέσει, να 
ανακτήσει, να εκτυπώσει ή να διαγράψει τα έγγραφα που βρίσκονται στο πινάκιο. Για 
εναπόθεση των εγγράφων, ρυθµίστε το πινάκιο εκ των προτέρων. Μπορούν να 
καταχωρηθούν µέχρι 10 πινάκια.

Όνοµα*1

Εισάγετε το όνοµα (µέχρι 16 χαρακτήρες) που θα οριστεί για τη θυρίδα. Επιλέξτε 
[Επεξεργασία] για να εµφανιστεί η οθόνη πινάκιο και το πεδίο καταχώρησης ονοµάτων, 
στη συνέχεια επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] για να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και 
εισάγετε το όνοµα χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου.

Αλλαγή ονόµατος*1

Επιλέξτε το για να αλλάξετε το όνοµα του καταχωρηµένου πινακίου. Πιέστε το πλήκτρο 
<C> για να διαγράψετε το όνοµα που έχετε καταχωρήσει και στη συνέχεια εισάγετε εκ 
νέου ένα όνοµα (µέχρι 16 χαρακτήρες) που θα αντιστοιχιστεί στο πινάκιο. Επιλέξτε 
[Επεξεργασία] για να εµφανιστεί η οθόνη πινάκιο και το πεδίο καταχώρησης ονοµάτων, 
στη συνέχεια επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] για να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και 
εισάγετε το όνοµα χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου.



9 Ρυθµίσεις 

186 Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118

Κωδικός F
Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό F που θα χρησιµοποιηθεί για τις επικοινωνίες µε το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

Κωδικός πρόσβασης
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο 
στον πίνακα ελέγχου.

Αποµακρυσµένη εναπόθεση
Καθορίστε αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή όχι για την καταχώριση εγγράφου στο 
πινάκιο. 

Αποµακρυσµένη αναζήτηση
Καθορίστε αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή όχι για τη λήψη εγγράφου από το 
πινάκιο. 

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει το επιλεγµένο πινάκιο.

1*:Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε σύµβολα καθώς και κείµενο και αριθµούς.
Επιλέξτε [Αλφάβητο] για τη Μέθοδο εισαγωγής, πιέστε το πλήκτρο <#> για να 
εµφανιστεί µία λίστα συµβόλων, έπειτα επιλέξτε ένα σύµβολο χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.

Θυρίδα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε θυρίδες για να αποθηκεύσετε 
εµπιστευτικά εισερχόµενα έγγραφα φαξ. Μπορούν να καταχωρηθούν µέχρι 10 θυρίδες.

Όνοµα θυρίδας*1

Εισάγετε το όνοµα (µέχρι 12 χαρακτήρες) που θα οριστεί για τη θυρίδα. Επιλέξτε 
[Επεξεργασία] για να εµφανιστεί η οθόνη του πεδίου καταχώρισης ονόµατος θυρίδας, 
επιλέξτε [Μέθοδος εισαγωγής] για να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων και εισάγετε το 
όνοµα χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
Για να αλλάξετε το όνοµα, πιέστε το πλήκτρο <C> για να διαγράψετε το όνοµα που 
έχετε καταχωρίσει και στη συνέχεια καταχωρίστε ένα νέο όνοµα.

Κωδικός F
Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό F που θα χρησιµοποιηθεί για τις επικοινωνίες µε το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον κωδικό F, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικός F στην ενότητα Φαξ στη σελίδα 84.
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Κωδικός πρόσβασης
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο 
στον πίνακα ελέγχου.

Αποµακρυσµένη λήψη
Καθορίστε αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή όχι για τον έλεγχο ταυτότητας κατά τη 
λήψη εγγράφων από αποµακρυσµένο µηχάνηµα στη θυρίδα.

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει την επιλεγµένη θυρίδα.

1*:Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε σύµβολα καθώς και κείµενο και αριθµούς.
Επιλέξτε [Αλφάβητο] για τη Μέθοδο εισαγωγής, πιέστε το πλήκτρο <#> για να 
εµφανιστεί µία λίστα συµβόλων, έπειτα επιλέξτε ένα σύµβολο χρησιµοποιώντας το 
πλήκτρο <Επιλογή>.
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10 Συντήρηση

Κατά καιρούς το µηχάνηµά σας θα χρειάζεται κάποιες εργασίες συντήρησης. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα αυτή θα σας βοηθήσουν στην εκτέλεση 
αυτών των εργασιών.

Παραγγελία αναλωσίµων

Η φύσιγγα τυµπάνου και η κασέτα γραφίτη είναι διαθέσιµες στο µηχάνηµα.
Για την αγορά αναλωσίµων, επικοινωνήστε µε την τοπική αντιπροσωπεία της Xerox, 
αναφέροντας την επωνυµία της εταιρείας σας, τον κωδικό του µηχανήµατος και τον 
σειριακό αριθµό του.
Μπορείτε να σηµειώσετε τον τηλεφωνικό αριθµό στο χώρο που διατίθεται παρακάτω. 
Τηλέφωνο παραγγελίας αναλωσίµων: 
#
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιµοποιείτε τη φύσιγγα τυµπάνου/κασέτα γραφίτη που 
συνιστάται από την εταιρεία µας, η απόδοση του µηχανήµατος µπορεί να µην είναι στο 
βέλτιστο επίπεδό της. Χρησιµοποιήστε τη φύσιγγα τυµπάνου/κασέτα γραφίτη που 
συνιστάται για το προϊόν αυτό.

Καθαρισµός του µηχανήµατος

Η σωστή συντήρηση είναι σηµαντική για την οµαλή λειτουργία κάθε είδους εξοπλισµού.

Η Επιφάνεια σάρωσης και ο Οπτικός αναγνώστης πρωτοτύπου. 
Για να διατηρείτε αµείωτη την ποιότητα εκτύπωσης σε µόνιµη βάση, καθαρίζετε την 
επιφάνεια σάρωσης και τον οπτικό αναγνώστη πρωτοτύπων τουλάχιστον µία φορά το 
µήνα ή περισσότερες εάν χρειάζεται. Βοηθά στην αποφυγή λωρίδων, κηλίδων και 
άλλων σηµαδιών στα εκτυπωµένα έγγραφα.

1. Για να καθαρίσετε τις γυάλινες 
επιφάνειες, χρησιµοποιείτε πανί 
χωρίς χνούδι, ελαφρώς 
νοτισµένο µε νερό ή το ειδικό 
Lens and Mirror Cleaner της 
Xerox.

Επιφάνεια 
σάρωσης 

Οπτικός 
αναγνώστης
πρωτοτύπων
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2. Καθαρίστε τις λευκές καρτέλες που βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του 
καλύµµατος της επιφάνειας σάρωσης και στον τροφοδότη εγγράφων, για να 
αφαιρέσετε λεκέδες από ξεραµένο µελάνι και άλλα σηµάδια.

Ο Πίνακας ελέγχου και η Οθόνη
Ο τακτικός καθαρισµός διατηρεί τον πίνακα ελέγχου και την οθόνη καθαρά από βροµιά 
και σκόνη. Για να αφαιρέσετε δαχτυλιές και µουτζούρες, καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου 
και την οθόνη µε ένα µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, ελαφρά νοτισµένο σε νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα προτού καθαρίσετε τον 
πίνακα ελέγχου για να αποφύγετε την άσκοπη λειτουργία.

Ο Τροφοδότης εγγράφων και οι ∆ίσκοι εξόδου
Χρησιµοποιήστε ένα πανί νοτισµένο µε νερό για να καθαρίσετε τον τροφοδότη 
εγγράφων, το δίσκο εξόδου, τους δίσκους τροφοδοσίας και τις εξωτερικές επιφάνειες 
του µηχανήµατος. 

Αντικατάσταση της φύσιγγας τυµπάνου

Η Φύσιγγα τυµπάνου είναι µονάδα αντικαθιστώµενη από τον πελάτη. Μετά από 
περίπου 55.000 αντίγραφα/εκτυπώσεις, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα προτού η φύσιγγα 
τυµπάνου φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Παραγγείλετε τώρα µια φύσιγγα 
αντικατάστασης για να εξασφαλίσετε την συνεχόµενη λειτουργία.

Αφαίρεση της παλιάς φύσιγγας τυµπάνου

1. Τραβήξτε το µπροστινό κάλυµµα προς 
το µέρος σας για να το ανοίξετε.

2. Ανοίξτε το δίσκο 5 (∆ίσκος bypass) εάν 
χρειάζεται, και στη συνέχεια ανοίξτε το 
κάλυµµα A ενώ ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.

A

D
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3. Ανασηκώστε τον χρωµατιστό µοχλό, και 
µετά σπρώξτε τη φύσιγγα τυµπάνου 
έξω µέχρι να µπορέσετε να σηκώσετε τη 
λαβή στο επάνω µέρος της φύσιγγας.

4. Κρατήστε το µοχλό και αφαιρέστε τη 
φύσιγγα από το µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αντικατάσταση της φύσιγγας τυµπάνου, βεβαιωθείτε ότι η νέα 
φύσιγγα είναι η σωστή που έχει καθοριστεί για το µηχάνηµα.

Ανακύκλωση της φύσιγγας τυµπάνου
Η φύσιγγα τυµπάνου είναι σχεδιασµένη για να µπορεί να ανακατασκευαστεί. Για 
ανακύκλωση της χρησιµοποιηµένης φύσιγγας τυµπάνου, επιστρέψτε την στη Xerox 
στην αρχική της συσκευασία. Με κάθε νέα φύσιγγα περιλαµβάνονται ετικέτες 
επιστροφής.

Τοποθέτηση της νέας φύσιγγας τυµπάνου

1. Αφαιρέστε την καινούργια φύσιγγα 
τυµπάνου από τη συσκευασία της.

2. Ξεκολλήστε την ταινία ασφαλείας και 
τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω 
προς την κατεύθυνση του βέλους για να 
αφαιρέσετε το µαύρο προστατευτικό 
φύλλο από τη φύσιγγα.

C

Μοχλός

C

Μοχλός
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3. Τοποθετήστε τη φύσιγγα στη θέση της 
όπως φαίνεται στην εικόνα και σπρώξτε 
την µε τη βοήθεια της λαβής στο 
µηχάνηµα µέχρι να εφαρµόσει.

4. Τραβήξτε και αφαιρέστε τελείως την 
ταινία από τη φύσιγγα χωρίς να την 
σπάσετε.

5. Σπρώξτε ξανά τη φύσιγγα ώστε να 
τοποθετηθεί σωστά.

6. Κλείστε το κάλυµµα A µέχρι να 
ασφαλίσει και στη συνέχεια κλείστε το 
δίσκο 5 (δίσκος bypass).

C

Μοχλός

C

Ταινία

C
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7. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

 Αντικατάσταση της Κασέτας γραφίτη

Η Κασέτα γραφίτη είναι µονάδα αντικαθιστώµενη από τον πελάτη. Όταν το υπόλοιπο 
των αντιγράφων/εκτυπώσεων που µπορούν να εκτυπωθούν φθάσει τις 1.000 σελίδες, 
θα εµφανιστεί ένα µήνυµα το οποίο θα αναφέρει ότι πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα.
Όταν παραγγέλνετε µια νέα κασέτα, χρησιµοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να 
καθορίσετε το σωστό κωδικό της νέας παραγγελίας για το µηχάνηµά σας.

Αφαίρεση της παλιάς κασέτας γραφίτη 

1. Τραβήξτε το µπροστινό κάλυµµα προς 
το µέρος σας για να το ανοίξετε.

2. Κρατήστε την κασέτα γραφίτη και 
τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε την κενή κασέτα 
µακριά για να µην λερωθείτε µε τυχόν 
υπολείµµατα γραφίτη.

A

D

Χώρα Αριθµός εξαρτήµατος Σχόλια

Όλες οι χώρες 6R1179 Μόνο για επιλεγµένα 
συµφωνητικά συντήρησης 

της Xerox

A

D
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Τοποθέτηση της νέας κασέτας γραφίτη 

1. Αφαιρέστε την καινούργια κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία της. 

2. Ανακινήστε ελαφρώς την κασέτα 
περίπου 5 φορές ώστε να ανακατευτεί ο 
γραφίτης.

3. Βάλτε την κασέτα στη θέση της όπως 
φαίνεται στο σχήµα και σπρώξτε τη 
µέσα στο µηχάνηµα µέχρι να ασφαλίσει.

4. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

A

D

A

D
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11 Επίλυση προβληµάτων

Το µηχάνηµα έχει ενσωµατωµένες πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στον εντοπισµό και 
τη διαχείριση µηνυµάτων σφαλµάτων και προβληµάτων. Επίσης περιέχει βήµατα 
εντοπισµού και επίλυσης προβληµάτων.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο για την 
αντιµετώπιση οποιωνδήποτε ζητηµάτων επίλυσης προβληµάτων.

∆ιαδικασία αποκατάστασης βλαβών 

Εάν προκύψει σφάλµα ή πρόβληµα, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να αναγνωρίσετε το 
είδος της βλάβης. Μόλις αναγνωρίσετε το σφάλµα ή το πρόβληµα, προσδιορίστε την 
πιθανή αιτία, και στη συνέχεια εφαρµόστε την κατάλληλη λύση.

• Εάν παρουσιαστεί σφάλµα, συµβουλευτείτε πρώτα τα µηνύµατα στην οθόνη και 
αποκαταστήστε τη βλάβη µε τη σειρά που καθορίζεται.

• Εάν το πρόβληµα δεν λυθεί ακολουθώντας τα µηνύµατα στην οθόνη, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Πίνακες αντιµετώπισης προβληµάτων στη 
σελίδα 205 και εφαρµόστε την κατάλληλη λύση όπως περιγράφεται.

• Επίσης συµβουλευτείτε τους κωδικούς σφάλµατος που εµφανίζονται στην οθόνη 
στην λειτουργία Κατάσταση µηχανήµατος. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικοί 
σφάλµατος στη σελίδα 211 για επεξήγηση ορισµένων από τους κωδικούς 
σφάλµατος και των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών.

• Εναλλακτικά, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή για βοήθεια.

• Σε ορισµένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε και να 
ενεργοποιήσετε το µηχάνηµα. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Θέση εντός/εκτός 
λειτουργίας στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος στη σελίδα 37.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιµένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα µεταξύ της ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης του µηχανήµατος.

• Εάν το πρόβληµα παραµένει, ή ένα µήνυµα σας υποδεικνύει ότι πρέπει να καλέσετε 
την τεχνική υποστήριξη, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών Xerox στη σελίδα 222.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχουν εργασίες φαξ σε αναµονή στο µηχάνηµα και προκύψει 
απώλεια ρεύµατος, το µηχάνηµα θα εκτυπώσει µια αναφορά απενεργοποιήσεων όταν 
το µηχάνηµα ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν θα εµφανιστεί µια λίστα των εργασιών φαξ που 
χάθηκαν. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά απενεργοποιήσεων στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 177.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν γίνει επανεκκίνηση της λειτουργίας του µηχανήµατος κατά τη λήψη 
φαξ εξαιτίας απώλειας ρεύµατος ή δυσλειτουργίας του µηχανήµατος, δε θα τυπωθούν 
ούτε οι σελίδες που έχουν ληφθεί ούτε οι σελίδες που λαµβάνονταν τη στιγµή της 
επανεκκίνησης. Για παράδειγµα, αν διακόπηκε η λήψη ενός 7σέλιδου πρωτοτύπου 
όταν γινόταν λήψη της έκτης σελίδας του πρωτοτύπου, το µηχάνηµα δεν εκτυπώνει 
καµία σελίδα, παρόλο που οι πρώτες πέντε σελίδες είχαν ήδη ληφθεί. Μπορείτε να 
ελέγξετε τις σελίδες που δεν εκτυπώθηκαν λόγω τέτοιων σφαλµάτων µε την αναφορά 
απενεργοποιήσεων. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά απενεργοποιήσεων 
στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 177.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν ο αριθµός φαξ του αποστολέα δεν έχει ρυθµιστεί στο µηχάνηµα του 
αποστολέα, η στήλη του παραλήπτη στην Αναφορά απενεργοποιήσεων µπορεί να 
είναι κενή.

Εµπλοκές χαρτιού

Όταν παρουσιαστούν εµπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό του µηχανήµατος, το µηχάνηµα 
σταµατά, ακούγεται ένας ήχος ένδειξης βλάβης, και εµφανίζεται ένα µήνυµα στην 
οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται και αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.
Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί, προσέχοντας να µην το σκίσετε. Εάν σκιστεί το χαρτί 
καθώς το αφαιρείτε από το µηχάνηµα, αφαιρέστε όλα τα σκισµένα κοµµάτια και 
σιγουρευτείτε ότι δεν έχει παραµείνει κανένα κοµµάτι µέσα. Εάν εµφανιστεί πάλι ένα 
µήνυµα εµπλοκής χαρτιού, τότε πιθανώς να έχει παρουσιαστεί εµπλοκή του χαρτιού σε 
άλλο σηµείο. Αποκαταστήστε το ακολουθώντας το µήνυµα στην οθόνη.
Όταν έχετε ολοκληρώσει την αποκατάσταση της εµπλοκής χαρτιού, η εκτύπωση 
συνεχίζει αυτόµατα από το σηµείο πριν παρουσιαστεί η εµπλοκή χαρτιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείτε το χαρτί που έχει κολλήσει, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 
µείνει υπολείµµατα χαρτιού στο µηχάνηµα, καθώς µπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω 
εµπλοκή ή ακόµη και φωτιά. Εάν ένα κοµµάτι χαρτιού είναι κολληµένο σε µια κρυφή 
περιοχή ή βρίσκεται τυλιγµένο γύρω από τη µονάδα φούρνου ή στους κυλίνδρους, 
µην το αφαιρείτε µε βία, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή εγκαύµατος. 
Απενεργοποιήστε το µηχάνηµα αµέσως, και επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.
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Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο αποκατάστασης εµπλοκών χαρτιού στα 
ακόλουθα σηµεία.

Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα A – σελίδα 198
Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα B – σελίδα 199
Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα C – σελίδα 200
Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα D – σελίδα 200
Εµπλοκές χαρτιού στην Έξοδο – σελίδα 201
Εµπλοκές χαρτιού στους δίσκους 1, 2, 3, και 4 (οι 2–4 είναι προαιρετικοί) – σελίδα 201
Εµπλοκές χαρτιού στο δίσκο 5 (δίσκος Bypass) – σελίδα 202
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σηµειωθούν εµπλοκές 
χαρτιού. Ελέγξτε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες για να µειώσετε πιθανές εµπλοκές 
χαρτιού στο µηχάνηµα.

• Χρησιµοποιήστε µόνο τα συνιστώµενα µέσα εκτύπωσης. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Μεγέθη και είδη χαρτιού που υποστηρίζονται στην ενότητα  Χαρτί και 
άλλα µέσα εκτύπωσης στη σελίδα 138 και Τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος 
στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 223.

• Προστατέψτε τα µέσα εκτύπωσης που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί αποθηκεύοντάς 
τα στο περιτύλιγµά τους, σε µια επίπεδη επιφάνεια.

• Ο προσανατολισµός των µέσων εκτύπωσης στο δίσκο χαρτιού θα πρέπει να 
ταιριάζει µε τον προσανατολισµό των πρωτοτύπων. 

• Ελέγξτε τη γραµµή µέγιστης πλήρωσης στο δίσκο χαρτιού για να βεβαιωθείτε ότι ο 
δίσκος δεν είναι υπερφορτωµένος. 

• Μην χρησιµοποιείτε µέσα εκτύπωσης που είναι σκισµένα, τσακισµένα ή ζαρωµένα.

B

A

C

D

Έξοδος

∆ίσκος 3 (πρόσθετος 
εξοπλισµός)

∆ίσκος 4 (πρόσθετος 
εξοπλισµός)

Κάλυµµα A

∆ίσκος 5
(δίσκος Bypass)

Κάλυµµα D
(Προαιρετικό)

Κάλυµµα B

∆ίσκος 2 (πρόσθετος 
εξοπλισµός)

∆ίσκος 1

Έξοδος πρωτοτύπων

Κάλυµµα του
τροφοδότη
εγγράφων

Κάλυµµα C
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Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα A
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές χαρτιού στο 
κάλυµµα A χρησιµοποιώντας τους πράσινους µοχλούς A1 και A2. Ακολουθήστε τα 
µηνύµατα στην οθόνη και αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει από το καθορισµένο σηµείο.

Πράσινος µοχλός A1

1. Ανοίξτε το δίσκο 5 (∆ίσκος bypass) εάν 
χρειάζεται, και στη συνέχεια ανοίξτε το 
κάλυµµα A ενώ ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.

2. Εάν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στη 
µονάδα φούρνου, σπρώξτε και 
περιστρέψτε τον πράσινο µοχλό A1 
προς την κατεύθυνση του βέλους ώστε 
να γίνει τροφοδοσία χαρτιού από την 
κορυφή της µονάδας φούρνου.

3. Αφαιρέστε το χαρτί από το µηχάνηµα 
σύµφωνα µε την κατεύθυνση του 
βέλους.

4. Κλείστε το κάλυµµα Α µέχρι να 
ασφαλίσει και µετά κλείστε το δίσκο 5 
(δίσκος Βypass).

Πράσινος µοχλός A2

1. Ανοίξτε το δίσκο 5 (∆ίσκος bypass) εάν 
χρειάζεται, και στη συνέχεια ανοίξτε το 
κάλυµµα A ενώ ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.
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2. Εάν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στη 
µονάδα φούρνου, χαµηλώστε τον 
πράσινο µοχλό A2 σύµφωνα µε την 
κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε 
το κάλυµµα της µονάδας φούρνου.

3. Εάν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στη 
µονάδα φούρνου, αφαιρέστε 
προσεκτικά το χαρτί από το µηχάνηµα 
ενώ κρατάτε προς τα κάτω τον πράσινο 
µοχλό A2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ακουµπήσετε τη µονάδα 
φούρνου γιατί ενδέχεται να είναι ζεστή.

4. Κλείστε το κάλυµµα Α µέχρι να ασφαλίσει και µετά κλείστε το δίσκο 5 (δίσκος 
Βypass).

Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα B
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές χαρτιού στο 
Κάλυµµα B.

1. Ανοίξτε το κάλυµµα B ενώ ανασηκώνετε 
το µοχλό απελευθέρωσης.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει.

3. Κλείστε το κάλυµµα B ώσπου να 
ασφαλίσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε σταθερά στο κέντρο του 
καλύµµατος καθώς το κλείνετε.
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Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα C
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές χαρτιού στο 
Κάλυµµα C.

1. Ανοίξτε το Κάλυµµα C ενώ σηκώνετε 
τον µοχλό απελευθέρωσης.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει.

3. Κλείστε το κάλυµµα C ώσπου να 
ασφαλίσει. 

Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα D
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στο κιτ 
µονάδας Duplex.

1. Ανοίξτε το δίσκο 5 (∆ίσκος bypass), εάν 
χρειάζεται.

2. Ανοίξτε το κάλυµµα D ενώ σηκώνετε τον 
µοχλό απελευθέρωσης.

3. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει 
µέσα στο κιτ της µονάδας duplex.

4. Κλείστε το κάλυµµα D ώσπου να 
ασφαλίσει. 

5. Κλείστε το δίσκο 5 (δίσκος bypass).
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Εµπλοκές χαρτιού στην Έξοδο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές χαρτιού στην 
έξοδο.

1. Ανοίξτε το δίσκο 5 (∆ίσκος bypass) εάν 
χρειάζεται, και στη συνέχεια ανοίξτε το 
κάλυµµα A ενώ ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει.

3. Κλείστε το κάλυµµα Α µέχρι να 
ασφαλίσει και µετά κλείστε το δίσκο 5 
(δίσκος Βypass).

Εµπλοκές χαρτιού στους δίσκους 1, 2, 3, και 4 (οι 2–4 είναι προαιρετικοί)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στους 
δίσκους 1 µέχρι 4.

1. Τραβήξτε το δίσκο 1, 2, 3, ή 4 προς το 
µέρος σας.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει.

3. Κλείστε τον δίσκο χαρτιού.

A

D
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Εµπλοκές χαρτιού στο δίσκο 5 (δίσκος Bypass)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στο 
δίσκο 5 (δίσκος bypass).

1. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει 
στο δίσκο 5 (δίσκος bypass).

Εµπλοκές πρωτοτύπων

Εάν κολλήσει ένα πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων, το µηχάνηµα σταµατάει, 
και εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη. Αποκαταστήστε την εµπλοκή 
πρωτοτύπου σύµφωνα µε τις οδηγίες που εµφανίζονται, και στη συνέχεια 
επανατοποθετήστε το πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων.

Εµπλοκές χαρτιού στο κάλυµµα του τροφοδότη εγγράφων

1. Τραβήξτε το µοχλό για να ανοίξετε 
τελείως το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων.

2. Αφαιρέστε αργά το πρωτότυπο που έχει 
κολλήσει. Εάν το πρωτότυπο έχει 
κολλήσει στον κύλινδρο του τροφοδότη 
εγγράφων και δεν µπορείτε να το 
βγάλετε, τραβήξτε το από το κάτω 
µέρος του δίσκου του τροφοδότη 
εγγράφων. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στην 
έξοδο πρωτοτύπων στη σελίδα 203.

D

Μοχλός
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3. Εάν το πρωτότυπο κολλήσει κάτω από 
το εσωτερικό κάλυµµα ενώ 
χρησιµοποιείτε τον DADF, τραβήξτε το 
µοχλό για να ανοίξετε το εσωτερικό 
κάλυµµα.

4. Αφαιρέστε προσεκτικά το πρωτότυπο 
που έχει κολλήσει ενώ κρατάτε το 
εσωτερικό κάλυµµα.

5. Κλείστε το εσωτερικό κάλυµµα και στη 
συνέχεια το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων.

Εµπλοκές χαρτιού στην έξοδο πρωτοτύπων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές πρωτοτύπων 
στην έξοδο.

1. Τραβήξτε το µοχλό για να ανοίξετε 
τελείως το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων.

Μοχλός

Μοχλός
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2. Ανασηκώστε το δίσκο του τροφοδότη 
εγγράφων σύµφωνα µε την κατεύθυνση 
που βλέπετε.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά το πρωτότυπο 
που έχει κολλήσει ενώ κρατάτε το δίσκο 
του τροφοδότη εγγράφων.

4. Κλείστε το δίσκο του τροφοδότη 
εγγράφων και στη συνέχεια το κάλυµµα 
του τροφοδότη εγγράφων.
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Πίνακες αντιµετώπισης προβληµάτων 

Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά το χειρισµό του µηχανήµατος, ακολουθήστε τις 
υποδείξεις στους πίνακες που ακολουθούν. Εάν δεν αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο ∆ιαδικασία αποκατάστασης βλαβών στη σελίδα 195.

Ένδειξη Σύσταση

Το µηχάνηµα δεν ανάβει. • Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Ελέγξτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι 
πατηµένος στη θέση <I>.

• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει 
εναλλασσόµενο και συνεχές ρεύµα. 
Συνδέστε µια άλλη συσκευή στη πρίζα για 
να επιβεβαιώσετε την παροχή τάσης.

• Ελέγξτε ότι το πλήκτρο <ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> 
στη δεξιά µεριά του µηχανήµατος δεν είναι 
ενεργοποιηµένο (δεν έχει αναδυθεί). 
Πιέστε το πλήκτρο για να γίνει 
επανεκκίνηση.

Ανάβει η ένδειξη σφάλµατος. • Ελέγξτε εάν εµφανίζεται κάποιο µήνυµα 
στην οθόνη. Εάν εµφανίζεται κάποιο 
µήνυµα, ακολουθήστε τις οδηγίες του 
µηνύµατος. Εάν όχι, επιλέξτε [Στοιχεία 
σφάλµατος] στην οθόνη [Κατάσταση 
µηχανήµατος] αφού πιέσετε το πλήκτρο 
<Κατάσταση µηχανήµατος> στον πίνακα 
ελέγχου, και ελέγξτε τα περιεχόµενα που 
εµφανίζονται στην οθόνη.

Το µηχάνηµα κάνει έναν έντονο θόρυβο µετά 
την απενεργοποίησή του.

• Για 3 µε 5 λεπτά µετά την απενεργοποίησή 
του, το µηχάνηµα θα κάνει ένα έντονο 
θόρυβο. Αυτό δεν χρειάζεται να σας 
ανησυχεί, γιατί διάφορες µονάδες του 
µηχανήµατος συνεχίζουν να 
απενεργοποιούνται.

Το πρωτότυπο δεν περνάει µέσα από τον 
τροφοδότη εγγράφων.

• Ελέγξτε ότι ο τροφοδότης εγγράφων δεν 
είναι υπερφορτωµένος. Ο τροφοδότης 
εγγράφων χωράει έως και 50 φύλλα.

• Ελέγξτε ότι το πρωτότυπο έχει εισαχθεί 
πλήρως στον τροφοδότη εγγράφων.

• Με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, 
καθαρίστε ελαφρά την επένδυση της 
επιφάνειας σάρωσης κάτω από κάλυµµα 
επιφάνειας σάρωσης.

• Τοποθετήστε τα πρωτότυπα, και στη 
συνέχεια ελέγξτε ότι οι πλευρικοί οδηγοί 
είναι εύχρηστοι.
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Το µηχάνηµα δεν εµφανίζει έναν από τους 
δίσκους χαρτιού ως µία από τις επιλογές 
τροφοδοσίας χαρτιού.

• Ελέγξτε ότι δεν είναι ανοιχτός κανένας 
δίσκος χαρτιού. Εάν ένας ∆ίσκος είναι 
µισάνοιχτος, το µηχάνηµα δεν εντοπίζει τη 
σύνδεση.

• Ανοίξτε και κλείστε όλους τους δίσκους 
χαρτιού. Εάν δεν διορθωθεί το πρόβληµα, 
τότε απενεργοποιήστε και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το µηχάνηµα.

Το µηχάνηµα δεν αποδέχεται έγγραφα στη 
µνήµη.

• Επικοινωνήστε µε τον βασικό χειριστή 
σχετικά µε τη διαθέσιµη µνήµη.

• Εάν η µνήµη είναι σχεδόν γεµάτη, 
εκτυπώστε και διαγράψτε περιττά αρχεία.

Το µηχάνηµα εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος 
πλήρους µνήµης.

• Επικοινωνήστε µε τον βασικό χειριστή 
σχετικά µε τη διαθέσιµη µνήµη.

• ∆ιαιρέστε τις υπολειπόµενες σελίδες της 
εργασίας σε πολλές µικρότερες εργασίες 
και εκτελέστε την εργασία ξανά.

• ∆ιαγράψτε τα πρωτότυπα που δεν 
χρειάζεστε για να ελευθερώσετε λίγη 
µνήµη.

Το µηχάνηµα εµφανίζει ένα µήνυµα που σας 
ειδοποιεί να τοποθετήσετε χαρτί ενώ σαρώνει 
το πρωτότυπο.

Τα µεγέθη χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί 
στους δίσκους δεν είναι κατάλληλα για το 
ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης και για το 
καθορισµένο µέγεθος πρωτοτύπου.
• Επιλέξτε τον κατάλληλο δίσκο χαρτιού. 
Τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί 
διαγράφονται, οπότε τοποθετήστε ξανά το 
πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων, 
καθορίστε τις ρυθµίσεις αντιγραφής εάν 
είναι απαραίτητο και πιέστε το πλήκτρο 
<Έναρξη> για να επανεκκινήσετε την 
εργασία.

• Τοποθετήστε το σωστό µέγεθος χαρτιού 
στον κατάλληλο δίσκο. Τα δεδοµένα που 
έχουν σαρωθεί διαγράφονται, οπότε 
τοποθετήστε το πρωτότυπο στον 
τροφοδότη εγγράφων, καθορίστε τις 
ρυθµίσεις αντιγραφής εάν είναι απαραίτητο 
και πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> για να 
επανεκκινήσετε την εργασία.

Το µηχάνηµα εµφανίζει ένα µήνυµα που σας 
υποδεικνύει να τοποθετήσετε χαρτί ενώ 
παράγεται µια εργασία αντιγραφής.

Τοποθετήστε το σωστό µέγεθος χαρτιού στον 
κατάλληλο δίσκο. Οι σελίδες που έχουν 
σαρωθεί πριν την εµφάνιση του µηνύµατος 
θα εκτυπωθούν. Τοποθετήστε τις υπόλοιπες 
σελίδες στον τροφοδότη εγγράφων και πιέστε 
το πλήκτρο <Έναρξη>.

Ένδειξη Σύσταση
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Το µηχάνηµα εµφανίζει ένα µήνυµα που σας 
υποδεικνύει να τοποθετήσετε χαρτί, όταν 
τοποθετείτε ένα πρωτότυπο στην επιφάνεια 
σάρωσης.

Τα µεγέθη χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί 
στους δίσκους δεν είναι κατάλληλα για το 
ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης και για το 
καθορισµένο µέγεθος πρωτοτύπου.
• Επιλέξτε τον κατάλληλο δίσκο χαρτιού. 
Για να επανεκκινήσετε την εργασία, 
καθορίστε τις ρυθµίσεις αντιγραφής εάν 
είναι απαραίτητο, και πιέστε το πλήκτρο 
<Έναρξη>.

• Τοποθετήστε το σωστό µέγεθος χαρτιού 
στον κατάλληλο δίσκο. Για να 
επανεκκινήσετε την εργασία, πιέστε το 
πλήκτρο <Έναρξη>.

Το µηχάνηµα εµφανίζει πρόβληµα δίσκου. • Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα
1. Ανοίξτε τον δίσκο χαρτιού.
2. Μετακινήστε τους οδηγούς δίσκων χαρτιού 

µακριά από το χαρτί.
3. Μετακινήστε τους οδηγούς δίσκων χαρτιού 
προς το χαρτί ώστε µόλις να αγγίζουν το 
χαρτί.

4. Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το µηχάνηµα.

Παραµορφωµένες διαφάνειες. • Ελέγξτε ότι η επιλογή [∆ιαφάνειες] είναι 
ενεργοποιηµένη στην οθόνη. Το µηχάνηµα 
προσαρµόζεται αυτόµατα για διάφορα είδη 
µέσων εκτύπωσης. Οι διαφάνειες 
αντέχουν λιγότερη θερµότητα απ' ότι το 
χαρτί.

• Οι διαφάνειες µπορούν να τοποθετηθούν 
µόνο στους δίσκους 2–4 (προαιρετικά) ή 
στο δίσκο 5 (δίσκος bypass).

Κενό χαρτί εξόδου. • Ελέγξτε ότι το πρωτότυπο είναι 
τοποθετηµένο στον τροφοδότη εγγράφων 
µε την όψη προς τα επάνω.

• Ελέγξτε ότι το πρωτότυπο είναι 
τοποθετηµένο στην επιφάνεια σάρωσης µε 
την όψη προς τα κάτω. 

• Εάν η κασέτα γραφίτη είναι καινούρια, 
µπορεί ο γραφίτης να µην έχει κατανεµηθεί 
σωστά. Επαναλάβετε την εργασία.

• Ελέγξτε ότι η ταινία σφραγίσµατος έχει 
αφαιρεθεί από την νέα φύσιγγα τυµπάνου.

• Επανεγκαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου 
και την κασέτα γραφίτη.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη εάν 
εµφανίζεται στην οθόνη µήνυµα για 
αντικατάσταση.

Ένδειξη Σύσταση
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Λωρίδες, συµπαγείς ή διακεκοµµένες 
γραµµές, ή κηλίδες.

• Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης, τον 
αναγνώστη CVT (τη λεπτή λωρίδα 
κρυστάλλου που βρίσκεται στην αριστερή 
πλευρά της επιφάνειας σάρωσης), τις 
περιοχές κάτω από το κάλυµµα της 
επιφάνειας σάρωσης, τον τροφοδότη 
εγγράφων, και τους οδηγούς χαρτιού.

• Εάν το µηχάνηµα έχει παραµείνει σε 
αδράνεια για εκτεταµένο χρονικό 
διάστηµα, ή εάν ο γραφίτης ή η φύσιγγα 
τυµπάνου είναι καινούρια, ξεκινήστε πάλι 
την εργασία.

• Εκτελέστε την εργασία χρησιµοποιώντας 
την επιφάνεια σάρωσης.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Ελέγξτε την ποιότητα του εγγράφου.
• Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Ελέγξτε την υγρασία στην τοποθεσία του 

µηχανήµατος.

Το χαρτί που φτάνει σε έναν δίσκο εξόδου δεν 
ταξινοµείται σωστά.

• Αναστρέψτε τη δεσµίδα χαρτιού στο δίσκο 
χαρτιού, ή περιστρέψτε την σε κεφαλίδα 
προς υποσέλιδο.

Το χαρτί εξόδου είναι πολύ φωτεινό ή πολύ 
σκούρο.

• Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Ελέγξτε την ποιότητα του εγγράφου.
• Ρυθµίστε τη λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] 
σε µια πιο φωτεινή ή πιο σκούρα επιλογή.

• Εκτελέστε περισσότερες εκτυπώσεις 
ώσπου να βελτιωθεί η ποιότητα 
αντιγραφής.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

Η έξοδος είναι πολύ φωτεινή. • Εάν η κασέτα γραφίτη είναι καινούρια, 
µπορεί ο γραφίτης να µην έχει κατανεµηθεί 
σωστά. Επαναλάβετε την εργασία.

• Εκτελέστε περισσότερες εκτυπώσεις 
ώσπου να βελτιωθεί η ποιότητα 
αντιγραφής.

• Ρυθµίστε τη λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] 
σε µία πιο σκούρα επιλογή.

Ανοµοιογενής εκτύπωση. • Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Θολά είδωλα. • Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Απουσία χαρακτήρων. • Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Ένδειξη Σύσταση
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Ακανόνιστη γυαλάδα. • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Εάν το πρωτότυπο έχει µεγάλες περιοχές 
υψηλής πυκνότητας ρυθµίστε τη 
λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] για την 
αντίθεση.

Φωτεινά αντίγραφα όταν σαρώνετε 
γυαλιστερά, λεία, ή µε επίστρωση έγγραφα 
µέσω του τροφοδότη εγγράφων.

• Χρησιµοποιήστε την επιφάνεια σάρωσης 
αντί για τον τροφοδότη εγγράφων.

Ίχνη. • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Αν χρησιµοποιείτε διαφάνειες, επιλέξτε 
στην οθόνη το είδος χαρτιού [∆ιαφάνεια]. 
Το µηχάνηµα προσαρµόζει αυτόµατα την 
ποιότητα για διαφάνειες.

• Τροφοδοσία του πρωτοτύπου SEF.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.

Αχνή εκτύπωση. • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Εάν το είδωλο είναι πιο φωτεινό κοντά στο 
περίγραµµα, ρυθµίστε τη λειτουργία 
[Φωτεινό/Σκούρο] σε πιο σκούρο.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

∆ιακυµάνσεις υψηλής πυκνότητας. • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Ρυθµίστε τη λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] 
σε µια πιο φωτεινή ή πιο σκούρα επιλογή.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

Απώλεια ειδώλου. • Όταν αντιγράφετε ένα πρωτότυπο από 
µεγαλύτερο µέγεθος χαρτιού σε µικρότερο, 
σµικρύνετε το είδωλο για να χωρέσει στο 
µικρότερο µέγεθος χαρτιού.

• Ρυθµίστε ένα ελαφρώς µικρότερο µέγεθος 
εγγράφου (για παράδειγµα, αντίγραφο 
90% αντί 100%).

• Επιλέξτε [Αυτόµατο] στην οθόνη 
[Τροφοδοσία χαρτιού].

Εσφαλµένη τροφοδοσία χαρτιού στο ∆ίσκο 5 
(δίσκος bypass).

• Αφαιρέστε το χαρτί και τοποθετήστε το 
ξανά στο δίσκο. Μην προσθέτετε χαρτί στο 
δίσκο εάν εκεί υπάρχει ήδη άλλο χαρτί. 
Αντιθέτως, αφαιρέστε το χαρτί, συνδυάστε 
το πρόσθετο χαρτί µε το υπάρχον στο 
δίσκο και ξαναφορτώστε το δίσκο.

• Ελέγξτε ότι οι οδηγοί δίσκων χαρτιού έχουν 
ασφαλίσει στη θέση τους πάνω στο χαρτί. 

• Ελέγξτε ότι οι ρυθµίσεις για το ∆ίσκο 5 
(δίσκος bypass) είναι σωστές και 
αντιστοιχούν µε το µέγεθος και το είδος 
χαρτιού στην οθόνη.

Ένδειξη Σύσταση
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Εµπλοκές στον τροφοδότη εγγράφων. • Ανοίξτε τον τροφοδότη εγγράφων και 
ελέγξτε ότι δεν υπάρχει µέσα χαρτί ή άλλα 
αντικείµενα.

• Ελέγξτε ότι το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων είναι καλά κλεισµένο.

• Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές 
πρωτοτύπων στη σελίδα 202 για τις 
διαδικασίες.

Εµπλοκές χαρτιού. • Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Αναποδογυρίστε το χαρτί στο 
δίσκο.

• Ελέγξτε ότι οι οδηγοί δίσκων χαρτιού έχουν 
ασφαλίσει στη θέση τους. 

• Μην χρησιµοποιείτε µέσα εκτύπωσης που 
είναι σκισµένα, τσακισµένα ή ζαρωµένα.

• Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές 
χαρτιού στη σελίδα 196 για τις διαδικασίες.

Χαρτί µε κυρτώσεις. • Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Τοποθετήστε χαρτί στους ∆ίσκους 
1, 2, 3 και 4 µε την όψη της ραφής προς τα 
επάνω.

• Τοποθετήστε χαρτί στο ∆ίσκο 5 (δίσκος 
bypass) µε την όψη ραφής προς τα κάτω.

• Τοποθετήστε τα ειδικά µέσα εκτύπωσης 
στον ∆ίσκο 5 (δίσκος bypass).

• Συµβουλευτείτε την παράγραφο στην 
Χαρτί και άλλα µέσα εκτύπωσης  ενότητα 
για τις διαδικασίες.

Το χαρτί που φτάνει σε έναν δίσκο εξόδου δεν 
ταξινοµείται σωστά.

• Αναστρέψτε τη δεσµίδα χαρτιού στο δίσκο 
χαρτιού, ή περιστρέψτε την σε κεφαλίδα 
προς υποσέλιδο.

Εµπλοκές φακέλων. • Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές 
χαρτιού στη σελίδα 196 για τις διαδικασίες.

• Οι φάκελοι µπορούν να τοποθετηθούν 
µόνο στο ∆ίσκο 5 (δίσκος bypass).

∆εν είναι δυνατή η αποθήκευση ενός 
πρωτοτύπου κατά τη χρήση [Έγγρ. για 
τηλεπαραλαβή] λόγω πλήρους µνήµης.

• Ακυρώστε τη λειτουργία και προσπαθήστε 
ξανά να εκτυπώσετε την αποθηκευµένη 
εργασία, αφού µετά τη διαγραφή θα 
υπάρχει πρόσθετη διαθέσιµη µνήµη. 

Η επικοινωνία του φαξ τελειώνει µε ένα 
µήνυµα σφάλµατος.

• Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος> και επιλέξτε [Στοιχεία 
σφάλµατος], ελέγξτε την κατάσταση του 
σφάλµατος.

• Συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικοί 
σφάλµατος στη σελίδα 211.

Ένδειξη Σύσταση
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Κωδικοί σφάλµατος

Όταν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, η οθόνη εµφανίζει ένα µήνυµα σχετικά µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης της βλάβης.
Ορισµένες βλάβες υποδεικνύουν τη συντήρηση από τον πελάτη, ενώ άλλες απαιτούν 
την προσοχή του Βασικού χειριστή. Ο ακόλουθος πίνακας αντιπροσωπεύει 
ορισµένους απο τους κωδικούς σφάλµατος και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. 
Αυτό µπορεί να εµφανιστεί στα [Στοιχεία σφάλµατος] που είναι διαθέσιµα στη 
λειτουργία Κατάσταση µηχανήµατος.

Το µηχάνηµα δε θα απαντάει στις 
εισερχόµενες κλήσεις.

• Επιλέξτε [Αυτόµατη λήψη] στην οθόνη 
[Λειτουργία λήψης φαξ].

• Συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Λειτουργία λήψης φαξ στη σελίδα 176.

Το µηχάνηµα απαντάει στις κλήσεις, αλλά δεν 
δέχεται εισερχόµενα δεδοµένα.

• Αν η εργασία περιλαµβάνει πολλά 
διαγράµµατα, το µηχάνηµα µπορεί να µην 
έχει αρκετή µνήµη διαθέσιµη.

• Προσθέστε µνήµη διαγράφοντας και 
εκτυπώνοντας τα αποθηκευµένα 
δεδοµένα.

Έγινε σµίκρυνση του ειδώλου κατά τη 
µετάδοση.

• Ελέγξτε το µέγεθος των πρωτοτύπων 
εγγράφων. Ενδέχεται να γίνει σµίκρυνση 
των πρωτοτύπων ανάλογα µε τις 
προδιαγραφές του χαρτιού της συσκευής 
λήψης.

Τα ληφθέντα φαξ και τα έγγραφα αναφοράς 
δε θα εκτυπώνονται.

• Ελέγξτε τις ληφθείσες ρυθµίσεις στις 
λειτουργίες φαξ. Τα ληφθέντα δεδοµένα 
είναι ρυθµισµένα να εκτυπώνουν ένα χαρτί 
που είναι τοποθετηµένο στο δίσκο που δε 
χρησιµοποιείται.

• Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις 
παραλαβής στη σελίδα 172.

Ένδειξη Σύσταση

Κωδικός Περιγραφή και διορθωτική ενέργεια

00xxxx Τοποθετήστε και αποστείλετε ξανά το πρωτότυπο διαφορετικά το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα θα αποστείλει µια αίτηση τηλεπαραλαβής 
ενώ θα έπρεπε να έχει στείλει το πρωτότυπο. Ζητήστε από το άλλο 
µέρος να τοποθετήσει το πρωτότυπο στο µήχανηµά του και να το στείλει 
στο δικό σας µηχάνηµα.

01xxxx Το πρωτότυπο που τοποθετείτε στον τροφοδότη εγγράφων είναι πολύ 
µικρό, ή το πρωτότυπο έχει τραβηχτεί από τον τροφοδότη. Ελέγξτε και 
επανατοποθετήστε το πρωτότυπο.
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02FFFF • Η διεύθυνση e-mail έχει καθοριστεί ως ο αριθµός Ταχείας κλήσης για 
τον προορισµό προώθησης ή έχει αλλάξει σε διεύθυνση e-mail στις 
ρυθµίσεις ∆ιαχειριστή µεταφοράς. Η λειτουργία διαχειριστή 
µεταφοράς είναι συµβατή µόνο µε την αποστολή φαξ. Καθορίστε έναν 
αριθµό φαξ για τον προορισµό προώθησης.

• Τα περιεχόµενα του αριθµού Ταχείας κλήσης που καθορίστηκε για τον 
προορισµό αποστολής φαξ άλλαξαν από αριθµό φαξ σε διεύθυνση 
e-mail, ή τα περιεχόµενα του αριθµού που καθορίστηκε για τον 
προορισµό e-mail άλλαξαν από διεύθυνση e-mail σε αριθµό φαξ. 
Ελέγξτε τα περιεχόµενα και καθορίστε τον προορισµό που αντιστοιχεί 
στον τύπο αποστολής.

02xxxx Οι χαρακτήρες που έχετε καταχωρήσει (* και #) δεν υποστηρίζονται για 
παλµική κλήση. Ελέγξτε ότι ο τύπος γραµµής είναι ρυθµισµένος στο [PB] 
στις Πληροφορίες τοπικού τερµατικού, ή ότι οι αριθµοί φαξ που έχουν 
καταχωρηθεί για ταχεία κλήση δεν περιλαµβάνουν κανέναν από αυτούς 
τους χαρακτήρες.

09xxxx Σφάλµατα ασυµβατότητας. Για παράδειγµα, όταν ανακτάτε ένα έγγραφο 
από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα, το έγγραφο που θα αποσταλεί µε 
τηλεπαραλαβή δεν είναι έτοιµο. Ζητήστε από το άλλο µέρος να 
τοποθετήσει το πρωτότυπο για τηλεπαραλαβή.

10xxxx Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη µετάδοση µε Κωδικό F. Ελέγξτε την 
κατάσταση του αποµακρυσµένου µηχανήµατος.

11xxxx Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη λήψη µε Κωδικό F. Ελέγξτε την 
κατάσταση του αποµακρυσµένου µηχανήµατος.

33xxxx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν κάποιο σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

45xxxx Η µνήµη του µηχανήµατος είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε τα δεδοµένα που 
δεν χρειάζεστε και ζητήστε από το άλλο µέρος να στείλει ξανά το 
πρωτότυπο.

46xxxx Υπάρχη εµπλοκή πρωτοτύπου. Αφαιρέστε το πρωτότυπο που έχει 
κολλήσει και ξανατοποθετήστε τα πρωτότυπα. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

47xxxx Το µηχάνηµα δεν έχει χαρτί, ή ένα κάλυµµα στα αριστερά του 
µηχανήµατος είναι ανοιχτό κατά τη λήψη δεδοµένων. Τοποθετήστε 
καινούργιο χαρτί ή κλείστε το αριστερό κάλυµµα.

70xxxx 700002 Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν κάποιο σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 700005

700008

7001xx

Κωδικός Περιγραφή και διορθωτική ενέργεια
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71xxxx 7101xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7103xx

72xxxx 7201xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7203xx

74xxxx 7403xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

76xxxx 7603xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7604xx

7605xx

7607xx

7608xx

7609xx

77xxxx 7704xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7705xx

78xxxx 7804xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7805xx

79xxxx 7904xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7905xx

790Bxx

7Axxxx 7A04xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7A05xx

7Cxxxx 7C01xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7C03xx

7C04xx

7C05xx

7Dxxxx 7D01xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7D03xx

7D04xx

7D05xx
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7Fxxxx 7F01xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 7F03xx

8Fxxxx 8F04xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 8F05xx

8F0Bxx

91xxxx 9102xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9107xx

92xxxx 9201xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9202xx

9207xx

9208xx

9209xx

95xxxx 9508xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9509xx

96xxxx 9608xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

97xxxx 9708xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9709xx

98xxxx 9808xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9809xx

99xxxx 9908xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
 Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9909xx

9Axxxx 9A09xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

9Cxxxx 9C02xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή.
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9C07xx
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9Dxxxx 9D02xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 9D07xx

9D08xx

9D09xx

9Fxxxx 9F09xx Ελέγξτε το αποµακρυσµένο µηχάνηµα ή την Τηλεφωνική Γραµµή. 
Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

B0xxxx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

B2xxxx B202xx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. B203xx

B204xx

B205xx

B207xx

B4xxxx B401xx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. B402xx

B403xx

B404xx

B405xx

B407xx

B408xx

B409xx

B5xxxx B501xx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

B6xxxx B602xx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

B7xxxx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

E1xxxx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

Κωδικός Περιγραφή και διορθωτική ενέργεια



11 Επίλυση προβληµάτων 

216 Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118

E2xxxx Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

EPxxxx EP0000 Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. EP0001

EP0002

EP0003

EP0004

EP0005

FFF0xx Εργασία επιτυχής.

FFFCxx Εργασία ανεπιτυχής.

S10000 Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

S10001 Κατά τη σάρωση του πρωτοτύπου, το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων άνοιξε. Κλείστε το κάλυµµα εγγράφων.

S10010 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10011 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10012 Σηµειώθηκε εµπλοκή µεγάλης σελίδας πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα 
του τροφοδότη εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10013 Σηµειώθηκε εµπλοκή µικρής σελίδας πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα 
του τροφοδότη εγγράφων, αφαιρέστε τα πρωτότυπα.

S10014 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10015 Το κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης είναι ανοιχτό κατά τη σάρωση των 
πρωτοτύπων. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη εγγράφων και 
αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10016 Κατά τη σάρωση του πρωτοτύπου, το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων άνοιξε. Κλείστε το κάλυµµα του τροφοδότη εγγράφων.

S10020 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10021 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10022 Σηµειώθηκε εµπλοκή µεγάλης σελίδας πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα 
του τροφοδότη εγγράφων, αφαιρέστε τα πρωτότυπα.
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S10023 Σηµειώθηκε εµπλοκή µικρής σελίδας πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα 
του τροφοδότη εγγράφων, αφαιρέστε τα πρωτότυπα.

S10024 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10025 Σηµειώθηκε εµπλοκή πρωτοτύπου. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων και αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10026 Το κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης είναι ανοιχτό κατά τη σάρωση των 
πρωτοτύπων. Ανοίξτε το κάλυµµα του τροφοδότη εγγράφων και 
αφαιρέστε τα πρωτότυπα. 

S10027 Κατά τη σάρωση του πρωτοτύπου, το κάλυµµα του τροφοδότη 
εγγράφων άνοιξε. Κλείστε το κάλυµµα του τροφοδότη εγγράφων.

Z-10 Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

003-747, 016-799 Ο συνδυασµός παραµέτρων εκτύπωσης δεν είναι σωστός. Ελέγξτε τα 
δεδοµένα εκτύπωσης.

016-500 Το όνοµα διακοµιστή SMTP δεν ορίσθηκε σωστά όταν έγινε µετάδοση 
του µηνύµατος απάντησης. Ελέγξτε εάν ο διακοµιστής SMTP έχει 
ρυθµιστεί σωστά.

016-501 Το όνοµα διακοµιστή POP3 δεν ορίσθηκε σωστά κατά τη χρήση του 
πρωτοκόλλου POP3. Ελέγξτε εάν ο διακοµιστής POP3 έχει ρυθµιστεί 
σωστά. 

016-502 Απέτυχε η σύνδεση µε το διακοµιστή POP3 κατά τη χρήση του 
πρωτοκόλλου POP3. Ελέγξτε εάν το όνοµα χρήστη και ο κωδικός 
πρόσβασης που χρησιµοποιήθηκαν για τον διακοµιστή POP3 έχουν 
ρυθµιστεί σωστά.

016-503 Το όνοµα διακοµιστή SMTP δεν ορίσθηκε σωστά όταν έγινε µετάδοση 
του mail. Ελέγξτε εάν ο διακοµιστής SMTP έχει ρυθµιστεί σωστά. 
Επίσης, ελέγξτε ότι ο διακοµιστής DNS έχει ρυθµιστεί σωστά.

016-504 Το όνοµα διακοµιστή POP3 δεν ορίσθηκε σωστά όταν έγινε µετάδοση 
του e-mail. Ελέγξτε εάν ο διακοµιστής POP3 έχει ρυθµιστεί σωστά. 
Επίσης, ελέγξτε ότι ο διακοµιστής DNS έχει ρυθµιστεί σωστά.

016-505 Απέτυχε η σύνδεση µε το διακοµιστή POP3 όταν έγινε µετάδοση του 
e-mail. Ελέγξτε εάν το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον διακοµιστή POP3 έχουν ρυθµιστεί σωστά.

016-701 ∆εν ήταν δυνατή η επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης PCL καθώς 
η µνήµη δεν είναι επαρκής. Μειώστε την ανάλυση, ή εκτελέστε 
εκτύπωση διπλής όψης ή εκτύπωση πολλαπλών ειδώλων χωρίς 
ρύθµιση.
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016-702 ∆εν ήταν δυνατή η επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης PCL καθώς 
η προσωρινή µνήµη εκτύπωσης σελίδας δεν επαρκεί. Ακολουθήστε µια 
από τις προτεινόµενες ενέργειες. 
• Μειώστε την ανάλυση στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.
• Αυξήστε το µέγεθος της προσωρινής µνήµης εκτύπωσης σελίδας.
• Προσθέστε µνήµη.

016-709 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία ART EX. ∆ώστε εντολή 
στο µηχάνηµα για να εκτυπώσει ξανά.

016-719 Ανεπαρκής µνήµη για PCL. Αυξήστε τη µνήµη.

016-720 Παρουσιάστηκε σφάλµα της εντολής PCL. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
εκτύπωσης, ή διορθώστε την εντολή PCL.

016-721 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εκτύπωση µιας εργασίας. ∆ώστε 
εντολή στο µηχάνηµα για να εκτυπώσει ξανά. Εάν κάποιο σφάλµα δεν 
είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

016-726 Η γλώσσα εκτύπωσης δε µπορεί να επιλεγεί. ∆ιαλέξτε γλώσσα 
εκτύπωσης.

016-730 Ανιχνεύθηκε µία εντολή που δεν υποστηρίζεται. Ελέγξτε τα δεδοµένα 
εκτύπωσης, διαγράψτε την εντολή που προκάλεσε σφάλµα, για να 
εκτυπώσετε ξανά.

016-732 Η φόρµα που έχει καθοριστεί στην ρύθµιση εξοµοίωσης δεν είναι 
καταχωρηµένη στον κεντρικό υπολογιστή. Επανάληψη αποστολής των 
δεδοµένων φόρµας.

016-744 Το µηχάνηµα δε µπόρεσε να εκτυπώσει το αρχείο PDF γιατί περιέχει 
λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται από το µηχάνηµα. Ανοίξτε το αρχείο 
σε Adobe Reader και επιλέξτε [Εκτύπωση] από το µενού [Αρχείο] για να 
το εκτυπώσετε.

016-749 Προέκυψε σφάλµα στη σύνταξη της εντολής PJL. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
εκτύπωσης, ή διορθώστε την εντολή PJL.

016-751 Το µηχάνηµα δε µπόρεσε να εκτυπώσει το αρχείο PDF 
χρησιµοποιώντας την Εφαρµογή ContentsBridge. Ανοίξτε το αρχείο σε 
Adobe Reader και επιλέξτε [Εκτύπωση] από το µενού [Αρχείο] για να το 
εκτυπώσετε.

016-752 Το µηχάνηµα δε µπόρεσε να εκτυπώσει το αρχείο PDF 
χρησιµοποιώντας την Εφαρµογή ContentsBridge εξαιτίας της 
ανεπάρκειας µνήµης. Αλλάξτε τη λειτουργία εκτύπωσης στην Εφαρµογή 
ContentsBridge ως ακολούθως και προσπαθήστε ξανά.
• Εάν είναι επιλεγµένη η λειτουργία υψηλής ποιότητας, αλλάξτε τη σε 
βασική λειτουργία.

• Εάν είναι επιλεγµένη η βασική λειτουργία, αλλάξτε τη σε λειτουργία 
υψηλής ταχύτητας.

016-753 Ο κωδικός που εισάγετε για την άµεση εκτύπωση δεν είναι σωστός. 
Εισάγετε σωστά τον κωδικό πρόσβασης.
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016-754 Το µηχάνηµα δε µπόρεσε να εκτυπώσει το αρχείο PDF γιατί περιέχει 
αντικείµενα που έχουν συµπιεστεί µε τη χρήση του αλγόριθµου LZW.
Εκτυπώστε το αρχείο χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες µεθόδους. 
• Ανοίξτε το αρχείο σε Adobe Reader και επιλέξτε [Εκτύπωση] από το 

µενού [Αρχείο].
• Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία PostScript.

016-755 Το µηχάνηµα δε µπόρεσε να εκτυπώσει το αρχείο PDF γιατί δεν 
επιτρέπεται η εκτύπωση. Ανοίξτε το αρχείο σε Adobe Acrobat (όχι σε 
Adobe Reader) και απενεργοποιήστε το πλαίσιο [Χωρίς εκτύπωση] στις 
ρυθµίσεις ασφάλειας πρωτοτύπου, και εκτυπώστε ξανά.

016-757 Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε δεν είναι σωστός. Εισάγετε σωστά 
τον κωδικό πρόσβασης.

016-758 Ο λογαριασµός δεν είναι εξουσιοδοτηµένος για αντιγραφή. 
Επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

016-759 Σηµειώθηκε ο µέγιστος αριθµός αντιγράφων. Επικοινωνήστε µε τον 
Βασικό χειριστή.

016-760 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία PostScript. Ακολουθήστε 
µια από τις προτεινόµενες ενέργειες. 
• Ρυθµίστε για βέλτιστη ταχύτητα στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.
• Αυξήστε το µέγεθος της προσωρινής µνήµης εκτύπωσης σελίδας.
• Αυξήστε τη µνήµη PostScript.

016-761 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία ειδώλου. Ρυθµίστε για 
βέλτιστη ταχύτητα στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή και δώστε 
εντολή να εκτυπώσει ξανά. Εάν δεν διορθωθεί η εκτύπωση, ρυθµίστε για 
µέγιστη συµβατότητα για να εξασφαλίσετε την εκτύπωση και 
ξαναδοκιµάστε.

016-762 Καθορίστηκε µια γλώσσα εκτύπωσης που δεν υποστηρίζεται από το 
µηχάνηµα. Καθορίστε τη γλώσσα εκτύπωσης στη [Λειτουργία 
εκτύπωσης].

016-764 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε τον διακοµιστή SMTP. Επικοινωνήστε 
µε τον Βασικό χειριστή.

016-765 ∆εν ήταν δυνατή η αποστολή του e-mail καθώς ο διακοµιστής SMTP 
ήταν πλήρης. Επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

016-766 Παρουσιάστηκε σφάλµα στον διακοµιστή SMTP. Επικοινωνήστε µε τον 
Βασικό χειριστή.

016-767 ∆εν µπόρεσε να γίνει αποστολή του e-mail καθώς ήταν λανθασµένη η 
διεύθυνση e-mail. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail είναι σωστή, και 
προσπαθήστε να στείλετε το e-mail ξανά.

016-768 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε τον διακοµιστή SMTP καθώς ήταν 
λανθασµένη η διεύθυνση e-mail του µηχανήµατος. Ελέγξτε την 
διεύθυνση e-mail του µηχανήµατος.

Κωδικός Περιγραφή και διορθωτική ενέργεια
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016-769 Ο διακοµιστής SMTP δεν υποστηρίζει την επιβεβαίωση παράδοσης 
(DSN). Στείλτε το e-mail χωρίς να ρυθµίσετε την επιβεβαίωση.

016-790 Ανεπαρκής µνήµη για E-mail. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε τα εξής.
• Μειώστε την ανάλυση σάρωσης.
• Περιορίστε την επιφάνεια σάρωσης.
• Προσθέστε µνήµη στον εκτυπωτή.

081-702 Μια παράµετρος µετάδοσης φαξ δεν είναι σωστή. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή.

081-703 Ανεπαρκής µνήµη κατά τη µετάδοση φαξ. ∆ιαιρέστε το πρωτότυπο προς 
αποστολή, µειώστε την ανάλυση, ή διαγράψτε τα περιττά δεδοµένα στη 
µνήµη.

081-704 Ο χρήστης ακυρώνει την εξέλιξη της εργασίας.

081-705 Η καθορισµένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη. Ελέγξτε την κατάσταση 
του µηχανήµατος.

081-706,707 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ. Κλείστε και 
ανοίξτε το µηχάνηµά σας αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη στον πίνακα 
ελέγχου.

081-709 Παρουσιάστηκε σφάλµα µετάδοσης κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ. 
Ελέγξτε την τηλεφωνική γραµµή και στείλτε ξανά το πρωτότυπο. 

081-720,722 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο µηχάνηµα. Κλείστε και στη συνέχεια 
ξανανοίξτε το µηχάνηµά σας αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη στον 
πίνακα ελέγχου.

081-721 Ο χρήστης ακυρώνει την εξέλιξη της εργασίας.

C1-3, C2-2, C2-3, 
C3-1, C3-2, C3-3, 
C4-0, C4-1, C4-2, 
C4-3

Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο δίσκο. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

C6-1, C6-2 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο Κιτ µονάδας Duplex. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

C8-2, C8-3, C8-4 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο δίσκο. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

C8-6 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο Κιτ µονάδας Duplex. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

C9-3 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο ∆ίσκο 5 (δίσκος bypass). 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

E1-6 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του µηχανήµατος. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

E1-1, E1-2, E3-1 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στην έξοδο. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

Κωδικός Περιγραφή και διορθωτική ενέργεια
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Ποιότητα εξόδου

Η ποιότητα στην έξοδο µπορεί να επηρεαστεί από διάφορες καταστάσεις. Ελέγξτε τις 
παρακάτω συνθήκες για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα αντιγραφής. Εάν πάλι 
δεν µπορείτε να επιλύσετε το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

• Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα απευθείας κάτω από το ηλιακό φως ή κοντά σε εστία 
θερµότητας. 

• Τηρείτε πιστά το πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης για τον καθαρισµό περιοχών 
όπως η επιφάνεια σάρωσης, το CVT και οι δίσκοι εξόδου. Συµβουλευτείτε το στην 
Συντήρηση ενότητα στη σελίδα 189.

E3-6 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στην έξοδο. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

E8-2 Παρουσιάστηκε εµπλοκή χαρτιού στο Κιτ µονάδας Duplex. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εµπλοκές χαρτιού στη σελίδα 196.

H1-2, H1-3, H1-4, 
H2-7, H3-1, H4-1, 
H4-2, H4-3, H4-4, 
H7-3, H7-4, H7-7, 
H8-1, H8-2, H8-3, 
H8-4, H9-3, H9-4

Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

J1-2 Ο γραφίτης τελείωσε. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Αντικατάσταση 
της Κασέτας γραφίτη στη σελίδα 193.

J3-1 Η φύσιγγα τυµπάνου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε σωστά 
τη φύσιγγα τυµπάνου.

J4-1, J6-1, J7-1, 
J7-2, J7-3

Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου. Συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Αντικατάσταση της φύσιγγας τυµπάνου στη σελίδα 190.

J8-1, J8-2, J8-3 Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη. Συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Αντικατάσταση της Κασέτας γραφίτη στη σελίδα 193.

U0-1, U0-2, U1-1, 
U3-5, U4-1, U4-2, 
U4-3, U4-9, U5-1, 
U6-2, U6-3, U6-4, 
U6-5, U6-6

Κλείστε και ανοίξτε το µηχάνηµά σας. Εάν το σφάλµα δεν είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
της Xerox. 

Κωδικός Περιγραφή και διορθωτική ενέργεια
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Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox 

Για πρόσθετη βοήθεια. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια σχετικά µε τη χρήση του 
φωτοαντιγραφικού σας CopyCentre ή του φωτοαντιγραφικού/εκτυπωτή WorkCentre, 
µπορείτε να:

1) Ανατρέξετε σε αυτόν τον οδηγό χρήσης

2) Επικοινωνήσετε µε τον Βασικό χειριστή

3) Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα πελατών στο www.xerox.com ή επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

Παρακαλείστε να έχετε πρόχειρο τον σειριακό αριθµό όταν επικοινωνείτε µε τη Xerox.
Το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών θα σας ζητήσει τις ακόλουθες πληροφορίες: τη 
φύση του προβλήµατος, τον σειριακό αριθµό του µηχανήµατος, τον κωδικό σφάλµατος 
(εάν υπάρχει), καθώς επίσης και το όνοµα και την τοποθεσία της εταιρείας σας. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αναζητήσετε τον σειριακό αριθµό του 
µηχανήµατος.

1. Πιέστε το πλήκτρο 
<Κατάσταση µηχανήµατος> στον 
πίνακα ελέγχου. 

2. Επιλέξτε [Μετρητής χρέωσης] στην 
οθόνη [Κατάσταση µηχανήµατος] 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο 
<Επιλογή> και στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο <Εισαγωγή>.

3. Θα εµφανιστεί ο σειριακός αριθµός. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σειριακός αριθµός εµφανίζεται επίσης στη µεταλλική πλάκα στην 
αριστερή πλευρά του µηχανήµατος πίσω από το κάλυµµα A. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox 
στην ενότητα Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα στη σελίδα 11.

<Πλήκτρο Κατάσταση µηχανήµατος>
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12 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ενότητα αυτή περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µηχανήµατος. Χρησιµοποιήστε 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαριθµούνται παρακάτω για να εντοπίσετε τις 
δυνατότητες του µηχανήµατος. Το µηχάνηµα συµµορφώνεται µε τις αυστηρές 
προδιαγραφές, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά έχουν 
σχεδιαστεί για την ασφάλεια των χρηστών και τη σωστή λειτουργία του µηχανήµατος. 
Σηµειώστε ότι ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν βελτιώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και την εµφάνιση του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, επικοινωνήστε 
µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας στη Xerox.

Τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος

Σύνθεση υλικού
Επιφάνεια επεξεργαστή µε σαρωτή, συρτάρι µε δίσκο χαρτιού και δίσκος bypass
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προηγούµενες ρυθµίσεις του εξοπλισµού αποτελούν τη βασική 
ρύθµιση του µηχανήµατος.

Μέγεθος µηχανήµατος
(µε κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης) : (ΠΧ Β Χ Υ) 640 Χ 520 Χ 486 χλστ (25,2 Χ 20,5 Χ 
19,2 ίντσες)
(µε τροφοδότη εγγράφων) : (ΠΧ Β Χ Υ) 640 Χ 520 Χ 563 χλστ (25,2 Χ 20,5 Χ 22,2 ίντσες)

Απαιτήσεις χώρου
(Π Χ Β) 1319,8 Χ 1,055 χλστ (52,0 Χ 41,5 ίντσες)

Βάρος µηχανήµατος
Κύριο σώµα κειµένου (µόνο µε λειτουργίες αντιγραφής): 45 κιλά
Κύριο σώµα κειµένου/DADF/Κιτ µονάδας Duplex: 54,3 κιλά

Προσπέλαση
Από µπροστά και από τις πλευρές

Ταχύτητα αντιγραφής
Από το δίσκο 1:

Α4/Letter LEF: 18 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) (µονής όψης)
Α4/Letter LEF: 16 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) (µονής όψης)
A3/11 Χ 17” SEF: 10 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) (µονής όψης)
A3/11 Χ 17” SEF: 7 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) (µονής όψης)
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Χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου
Χρήση της επιφάνειας σάρωσης από το δίσκο 1 A4 ή 8,5Χ11” (Letter) LEF: 
7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Χρόνος προθέρµανσης
Κρύα έναρξη: 25 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Τροφοδότης εγγράφων (ADF/DADF)
Χωρητικότητα: 50 φύλλα (81,4 g/m2)
Μεγέθη χαρτιού:
(µε ADF): 128 (Π) Χ 100 χλστ έως 307 Χ 1000 χλστ
(µε DADF): 128 (Π) Χ 140 χλστ έως 307 Χ 1000 χλστ ή 307 Χ 432 χλστ σε λειτουργία 
διπλής όψης.
Βάρη χαρτιού: 38–128 g/m2 (16–32 λίµπρες) (50–128 g/m2 σε λειτουργία διπλής όψης)
Ανάµικτα µεγέθη: Ναι – εάν καθορίζεται στο µηχάνηµα και οι µπροστινές άκρες των 
εγγράφων έχουν τις ίδιες διαστάσεις.
Αυτόµατη ανίχνευση µεγέθους: Ναι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε ένα έγγραφο µε µη ανιχνεύσιµο µέγεθος στην 
επιφάνεια σάρωσης, το µηχάνηµα σας υποδεικνύει να επιλέξετε δίσκο χαρτιού. 
Ωστόσο, για εργασίες φαξ και e-mail, το µηχάνηµα επιλέγει αυτόµατα το πιο κοντινό 
βασικό µέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πίνακας ανίχνευσης µεγέθους πρωτοτύπου στη σελίδα 224.

Επιφάνεια σάρωσης
Μεγέθη χαρτιού:
Μέγιστο: 301(Π) Χ 431,8 χλστ
Αυτόµατη ανίχνευση µεγέθους: Ναι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε ένα έγγραφο µε µη ανιχνεύσιµο µέγεθος στην 
επιφάνεια σάρωσης, το µηχάνηµα σας υποδεικνύει να επιλέξετε δίσκο χαρτιού. 
Ωστόσο, για εργασίες φαξ και e-mail, το µηχάνηµα επιλέγει αυτόµατα το πιο κοντινό 
βασικό µέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πίνακας ανίχνευσης µεγέθους πρωτοτύπου στη σελίδα 224.

Πίνακας ανίχνευσης µεγέθους πρωτοτύπου

Κατά τη χρήση της λειτουργίας αντιγραφής
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα µεγέθη εγγράφων που µπορεί να ανιχνεύσει το µηχάνηµα 
κατά την αντιγραφή. Το ανιχνεύσιµο µέγεθος εξαρτάται από τη χώρα που βρίσκεστε και από 
την τοποθέτηση του εγγράφου: στην επιφάνεια σάρωσης, ή στον τροφοδότη εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το έγγραφο δεν είναι βασικού µεγέθους, ή το µέγεθος δεν µπορεί να 
ανιχνευτεί, το µηχάνηµα σας υποδεικνύει να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού.
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O: Ανιχνεύσιµο
X: Μη ανιχνεύσιµο
*1: Αντικατάσταση µε 5,5 Χ 8,5” SEF (139,7 Χ 215,9 χλστ)
*2: Αντικατάσταση µε 5,5 Χ 8,5” LEF (215,9 Χ 139,7 χλστ)
*3: Αντικατάσταση µε Executive LEF (266,7 Χ 184,2 χλστ)
*4: Αντικατάσταση µε 8,5 Χ 11” (Letter) SEF (215,9 Χ 279,4 χλστ)
*5: Αντικατάσταση µε 8,5 Χ 14” (Legal) SEF (215,9 Χ 355,6 χλστ)
*6: Αντικατάσταση µε 8,5 Χ 13” (Legal) SEF (215,9 Χ 330,2 χλστ)
*7: Αντικατάσταση µε A5 SEF (148 Χ 210 χλστ)

Μέγεθος χαρτιού Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και Ηνωµένες 
Πολιτείες

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

A6 SEF 105 148 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

B6 SEF 128,5 182 Χ O Χ Χ Χ O*1

5.5 Χ 8.5” SEF 139,7 215,9 Χ X*7 Χ X*7 O O

5.5 Χ 8.5” LEF 215,9 139,7 O O O O O O

A5 SEF 148 210 O O O O Χ O*1

A5 LEF 210 148 Χ O Χ O*2 Χ O*2

B5 SEF 182 257 Χ O Χ Χ Χ Χ

B5 LEF 257 182 O Χ O O*3 O O*3

A4 SEF 210 297 O O O O*4 O O*4

A4 LEF 297 210 O O O O O O

8,5 Χ 11” SEF 
(Letter)

215,9 279,4 O O O O O O

8,5 Χ 11” LEF 
(Letter)

279,4 215,9 O O O O O O

8,5 Χ 13” SEF 
(Legal)

215,9 330,2 O O O O O*5 O*5

8,5 Χ 14” SEF 
(Legal)

215,9 355,6 O*6 O*6 O*6 O*6 O O

B4 SEF 257 364 O O O Χ O Χ

Executive LEF 266,7 184,2 O Χ O O O O

11 Χ 17” SEF 279,4 431,8 O O O O O O

A3 SEF 297 420 O O O O O O
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Κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ
Κατά την αποστολή φαξ, το µηχάνηµα ενδέχεται να αντικαταστήσει το βασικό µέγεθος 
πρωτοτύπου, εάν εντοπιστεί ειδικό µέγεθος πρωτοτύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε το έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης, κλείνετε πάντα 
το κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης, για να επιτρέπετε στο µηχάνηµα να ανιχνεύει το 
µέγεθος. Εάν το µηχάνηµα δεν µπορεί να ανιχνεύσει το µέγεθος του εγγράφου, το 
έγγραφο αναγνωρίζεται ως A4 SEF (210 Χ 297 χλστ), παρά το πραγµατικό του 
µέγεθος.

Για έγγραφα βασικού µεγέθους
Μόνο το έγγραφο βασικού µεγέθους µπορεί να ανιχνευτεί αυτόµατα, ωστόσο, πλάτος 
µικρότερο από 210 χλστ (A4 SEF) αντικαθίσταται από 210 χλστ κατά την αποστολή.
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα µεγέθη προς αυτόµατη ανίχνευση και προς 
αντικατάσταση κατά την αποστολή.

Μέγεθος χαρτιού

Χώρες της Λατινικής Αµερικής Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Εγγύς 
και Μέσης Ανατολής Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

Ανιχνεύσ
ιµο/

Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσ
ιµο/

Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσ
ιµο/

Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσ
ιµο/

Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσ
ιµο/

Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσ
ιµο/

Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

A6 SEF 105 148 Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 210 x 
420

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 215,9 x 
431,8

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 215,9 x 
431,8

B6 SEF 128,5 182 Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 210 x 
420

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 215,9 x 
431,8

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 215,9 x 
431,8

5.5 Χ 8.5” 
SEF

139,7 215,9 Χ 210 x 
215.9

Χ 210 x 
420

Χ 210 x 
215,9

Χ 215,9 x 
431,8

Χ 210 x 
215,9

Χ 215,9 x 
431,8

5.5 Χ 8.5” 
LEF

215,9 139,7 O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

A5 SEF 148 210 Χ 210 x 
210

Χ 210 Χ 
420

Χ 210 x 
210

Χ 215,9 x 
431,8

Χ 210 x 
210

Χ 215,9 x 
431,8

A5 LEF 210 148 O 210 x 
148 
(A210 
LEF)

O 210 x 
148 
(A210 
LEF)

O 210 x 
148 
(A210 
LEF)

Χ 215,9 x 
139,7 
(5,5 Χ 
8,5” 
LEF)

O 210 x 
148 
(A210 
LEF)

Χ 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” 
LEF)

B5 SEF 182 257 Χ 210 x 
257

Χ 210 x 
420

Χ 210 x 
257

Χ 215,9 x 
431,8

Χ 210 x 
257

Χ 215.9 x 
431.8

B5 LEF 257 182 O 257 x 
182 
(B257 
LEF)

O 257 x 
182 
(B257 
LEF)

O 257 x 
182 
(B257 
LEF)

Χ 257 x 
215,9

O 257 x 
182 
(B257 
LEF)

Χ 257 x 
215,9

A4 SEF 210 297 O 210 x 
297 
(A210 
SEF)

O 210 x 
297 
(A210 
SEF)

O 210 x 
297 
(A210 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4

O 210 x 
297 
(A210 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4
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O: Ανιχνεύσιµο
X: Μη ανιχνεύσιµο
*1:Απώλεια ειδώλου µπορεί να προκληθεί όταν το µέγεθος για την αποστολή είναι 
µικρότερο από το πραγµατικό.

A4 LEF 297 210 O 297 x 
210 
(A297 
LEF)

O 297 x 
210 
(A297 
LEF)

O 297 x 
210 
(A297 
LEF)

O 297 x 
210 
(A297 
LEF)

O 297 x 
210 
(A297 
LEF)

O 297 x 
210 
(A297 
LEF)

8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter)

215,9 279,4 O 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 
11” SEF 
(Letter))

O 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 
11” SEF 
(Letter))

O 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 
11” SEF 
(Letter))

O 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 
11” SEF 
(Letter))

O 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 
11” SEF 
(Letter))

O 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 
11” SEF 
(Letter))

8,5 Χ 11” 
LEF 
(Letter)

279,4 215,9 O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 
11” LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 
11” LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 
11” LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 Χ 
11” LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 
11” LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 
11” LEF 
(Letter))

8,5 Χ 13” 
SEF 
(Legal)

215,9 330,2 O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

Χ 215,9 x 
355,6 x 
(8,5 x 
14” SEF 
(Legal))

8,5 Χ 14” 
SEF 
(Legal)

215,9 355,6 O 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 
14” SEF 
(Legal))

Χ 215.9 x 
330.2*1 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 
14” SEF 
(Legal))

Χ 215.9 x 
330.2*1 
(8,5 x 
13” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 
14” SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 
14” SEF 
(Legal))

B4 SEF 257 364 O 257 x 
364 
(B257 
SEF)

O 257 x 
364 
(B257 
SEF)

O 257 x 
364 
(B257 
SEF)

Χ 257 x 
431.8

O 257 x 
364 
(B257 
SEF)

Χ 257 x 
431.8

Executive 
LEF

266,7 184,2 Χ 257 x 
184.2 *1

Χ 257 x 
257*1

Χ 257 x 
184.2*1

Χ 279.4 x 
215.9

Χ 257 x 
184.2*1

Χ 279.4 x 
215.9

11 Χ 17” 
SEF

279,4 431,8 O 279,4 x 
431,8 
(11 Χ 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 
(11 Χ 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 
(11 Χ 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 
(11 Χ 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 
(11 Χ 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 
(11 Χ 17” 
SEF)

A3 SEF 297 420 O 297 
x420 
(A297 
SEF)

O 297 x 
420 
(A297 
SEF)

O 297 x 
420 
(A297 
SEF)

O 297 x 
420 
(A297 
SEF)

O 297 x 
420 
(A297 
SEF)

O 297 x 
420 
(A297 
SEF)

Post Card 
LEF

152,4 101,6 Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 210 x 
420

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 215,9 x 
431,8

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 215,9 x 
431,8

Μέγεθος χαρτιού

Χώρες της Λατινικής Αµερικής Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Εγγύς 
και Μέσης Ανατολής Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)
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Για έγγραφα ειδικού µεγέθους

Τροφοδότης εγγράφων
Το ειδικό µέγεθος αντικαθίσταται από το βασικό πλάτος του εγγράφου το οποίο είναι 
µεγαλύτερο από αυτό που σαρώθηκε, ενώ το µήκος παραµένει το ίδιο.  
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα µεγέθη που θα αντικατασταθούν κατά την 
αποστολή.

*1:Απώλεια ειδώλου µπορεί να προκληθεί όταν το µέγεθος για την αποστολή είναι 
µικρότερο από το πραγµατικό.

Επιφάνεια σάρωσης
Το ειδικό µέγεθος αντικαθίσταται µε το βασικό µέγεθος που είναι πιο κοντινό στο 
µέγεθος σάρωσης. 
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα µεγέθη που θα αντικατασταθούν κατά την 
αποστολή.

• Πλάτος εγγράφου 202 (χλστ) ή λιγότερο

• Πλάτος εγγράφου από 202,1 έως 213 (χλστ)

Πλάτος (χλστ) Πλάτος κατά την αποστολή (χλστ)
Μέχρι 210 210 χλστ (A4 SEF)
Μέχρι 215,9 215,9 (8,5 Χ 11” SEF)
Μέχρι 267*1 257 (B257 SEF)
Μέχρι 279,4 279,4 (11 Χ 17” SEF)
Μέχρι 297 297 (A297 SEF)

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

- 210 Χ 420 215,9 Χ 431,8 215,9 Χ 431,8

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 210 Χ 148 215,9 Χ 139,7 215,9 Χ 139,7

Μέχρι 297 210 Χ 297 215,9 Χ 279,4 215,9 Χ 279,4

Από 297,1 210 Χ 420 215,9 Χ 330,2 215,9 Χ 355,6
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• Πλάτος εγγράφου από 213,1 έως 226 (χλστ)

• Πλάτος εγγράφου από 226,1 έως 262 (χλστ)

• Πλάτος εγγράφου από 262,1 έως 267 (χλστ)

• Πλάτος εγγράφου από 267,1 έως 275 (χλστ)

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 215,9 Χ 139,7 215,9 Χ 139,7 215,9 Χ 139,7

Μέχρι 297 215,9 Χ 279,4 215,9 Χ 279,4 215,9 Χ 279,4

Από 297,1 215,9 Χ 330,2 215,9 Χ 330,2 215,9 Χ 355,6

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 257 Χ 182 257 Χ 215,9 257 Χ 215,9

Μέχρι 297 257 Χ 297 257 Χ 215,9 257 Χ 279,4

Από 297,1 257 Χ 364 257 Χ 431,8 257 Χ 431,8

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 257 Χ 257 279,4 Χ 215,9 279,4 Χ 215,9

Μέχρι 297 257 Χ 297 279,4 Χ 279,4 279,4 Χ 279,4

Από 297,1 257 Χ 420 279,4 Χ 431,8 279,4 Χ 431,8

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 279,4 Χ 215,9 279,4 Χ 215,9 279,4 Χ 215,9

Μέχρι 297 279,4 Χ 279,4 279,4 Χ 279,4 279,4 Χ 279,4

Από 297,1 279,4 Χ 431,8 279,4 Χ 431,8 279,4 Χ 431,8
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• Πλάτος εγγράφου από 275,1 έως 289 (χλστ)

• Πλάτος εγγράφου από 289,1 έως 301 (χλστ)

• Πλάτος εγγράφου από 301,1 (χλστ) ή περισσότερο

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 279,4 Χ 215,9 279,4 Χ 215,9 279,4 Χ 215,9

Μέχρι 297 279,4 Χ 279,4 279,4 Χ 279,4 279,4 Χ 279,4

Από 297,1 279,4 Χ 431,8 279,4 Χ 431,8 279,4 Χ 431,8

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 297 Χ 210 297 Χ 210 297 Χ 210

Μέχρι 297 297 Χ 297 297 Χ 297 297 Χ 297

Από 297,1 297 Χ 420 297 Χ 420 297 Χ 420

Μήκος (χλστ)

Μέγεθος κατά την αποστολή (χλστ)

Χώρες της Λατινικής 
Αµερικής

Ευρωπαϊκές χώρες, 
χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής

Καναδάς και 
Ηνωµένες Πολιτείες

Μέχρι 257 297 Χ 210 297 Χ 210 297 Χ 210

Μέχρι 297 297 Χ 420 297 Χ 420 297 Χ 420

Από 297,1 297 Χ 420 297 Χ 420 297 Χ 420
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Κατά τη χρήση της λειτουργίας e-mail
Κατά την αποστολή σαρωµένων εγγράφων ως προσαρτήµατα e-mail, το µηχάνηµα 
ενδέχεται να αντικαταστήσει το µέγεθος µε κάποιο άλλο.
Μόνο το έγγραφο βασικού µεγέθους µπορεί να ανιχνευτεί αυτόµατα, ωστόσο, κάποια 
µεγέθη εγγράφων που σαρώθηκαν µπορεί να αντικατασταθούν κατά την αποστολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόµα και εάν προσπαθήσετε να σαρώσετε το ίδιο έγγραφο, η 
πραγµατική περιοχή προς ανίχνευση ενδέχεται να διαφέρει στον τροφοδότη 
εγγράφων και στην επιφάνειας σάρωσης, εξαιτίας της θέσης των αισθητήρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόµα και αν σαρώσετε το έγγραφο ίδιου µεγέθους χρησιµοποιώντας 
τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης, το µέγεθος του ειδώλου προς 
αποστολή ενδέχεται να είναι διαφορετικό.

Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα µεγέθη προς αυτόµατη ανίχνευση και προς 
αντικατάσταση κατά την αποστολή.

Μέγεθος χαρτιού

Χώρες της Λατινικής Αµερικής Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οσ
τολή 

(χλστ)

A6 SEF 105 148 Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
Χ 17” 
SEF)

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
Χ 17” 
SEF)

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
Χ 17” 
SEF)

B6 SEF 128,5 182 Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ ∆εν έχει 
τοποθετη
θεί

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ ∆εν έχει 
τοπ-
οθετηθεί

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

5.5 Χ 8.5” 
SEF

139,7 215,9 Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 Χ 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

5.5 Χ 8.5” 
LEF

215,9 139,7 O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

O 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

A5 SEF 148 210 Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

A5 LEF 210 148 O 210 x 148 
(A210 
LEF)

O 210 x 148 
(A210 
LEF)

O 210 x 148 
(A210 
LEF)

Χ 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

O 210 x 148 
(A210 
LEF)

Χ 215,9 x 
139,7 
(5,5 x 
8,5” LEF)

B5 SEF 182 257 Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

B5 LEF 257 182 O 257 x 182 
(B257 
LEF)

O 257 x 182 
(B257 
LEF)

O 257 x 182 
(B257 
LEF)

Χ 257 x 364 
(B257 
SEF)

O 257 x 182 
(B257 
LEF)

Χ 257 x 364 
(B257 
SEF)
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O: Ανιχνεύσιµο
X: Μη ανιχνεύσιµο
*1: Απώλεια ειδώλου µπορεί να προκληθεί όταν το µέγεθος για την αποστολή είναι 
µικρότερο από το πραγµατικό.

A4 SEF 210 297 O 210 x 297 
(A210 
SEF)

O 210 x 297 
(A210 
SEF)

O 210 x 297 
(A210 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

O 210 x 297 
(A210 
SEF)

Χ 215,9 x 
279,4 
(8,5 x 11” 
SEF 
(Letter))

A4 LEF 297 210 O 297 x 210 
(A297 
LEF)

O 297 x 210 
(A297 
LEF)

O 297 x 210 
(A297 
LEF)

O 297 x 210 
(A297 
LEF)

O 297 x 210 
(A297 
LEF)

O 297 x 210 
(A297 
LEF)

8,5 x 11” 
SEF (Letter)

215,9 279,4 O 215,9 Χ 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

O 215,9 Χ 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

O 215,9 Χ 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

O 215,9 Χ 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

O 215,9 Χ 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

O 215,9 Χ 
279,4 
(8,5 Χ 11” 
SEF 
(Letter))

8,5 x 11” 
LEF (Letter)

279,4 215,9 O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

O 279,4 x 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

8,5 x 13” 
SEF (Legal)

215,9 330,2 O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
330,2 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

Χ 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 14” 
SEF 
(Legal))

8,5 x 14” 
SEF (Legal)

215,9 355,6 O 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 14” 
SEF 
(Legal))

Χ 215.9 x 
330.2*1 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
335,6 
(8,5 x 14” 
SEF 
(Legal))

Χ 215,9 x 
330,2*1 
(8,5 x 13” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
335,6 
(8,5 x 14” 
SEF 
(Legal))

O 215,9 x 
355,6 
(8,5 x 14” 
SEF 
(Legal))

B4 SEF 257 364 O 257 x 364 
(B257 
SEF)

O 257 x 364 
(B257 
SEF)

O 257 x 364 
(B257 
SEF)

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
Χ 17” 
SEF)

O 257 x 364 
(B257 
SEF)

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
Χ 17” 
SEF)

Executive 
LEF

266.7 184.2 Χ 267 x 194 Χ 257 Χ 
364*1 (B1 
SEF)

Χ 267 Χ 
194

Χ 279,4 Χ 
215,9 
(8,5 x 11” 
(LEF 
(Letter))

Χ 267 Χ 
194

Χ 279,4 Χ 
215,9 
(8,5 x 11” 
LEF 
(Letter))

11 Χ 17” 
SEF

279,4 431,8 O 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

O 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

A3 SEF 297 420 O 297 x 420 
(A297 
SEF)

O 297 x 420 
(A297 
SEF)

O 297 x 420 
(A297 
SEF)

O 297 x 420 
(A297 
SEF)

O 297 x 420 
(A297 
SEF)

O 297 x 420 
(A297 
SEF)

Post Card 
LEF

152,4 101,6 Χ 210 x 148 
(A210 
LEF)

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 210 x 148 
(A210 
LEF)

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Χ 210 x 148 
(A210 
LEF)

Χ 279,4 x 
431,8 (11 
x 17” 
SEF)

Μέγεθος χαρτιού

Χώρες της Λατινικής Αµερικής Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Τροφοδότης 
εγγράφων

Επιφάνεια 
σάρωσης

Μέγεθος Πλάτος 
(χλστ)

Μήκος 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)

Ανιχνεύσιµο/
Μ
η ανιχνεύσιµο

Μ
έγεθος κατά την απ

οστολή 
(χλστ)



Τροφοδοσία χαρτιού 

Οδηγός χρήσης Xerox CopyCentre/WorkCentre 118 233

Τροφοδοσία χαρτιού

∆ίσκος 1
Χωρητικότητα: 250 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 λίµπρες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ύψος της δεσµίδας χαρτιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 27 χλστ 
(1,1 ίντσες) για το δίσκο 1

Βάρη χαρτιού: 60 - 90 g/m 2 (16,0 - 23,9 λίµπρες)
Μεγέθη χαρτιού: Τα ακόλουθα µεγέθη χαρτιού µπορούν να τοποθετηθούν στο δίσκο 1.
Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

• 5,5 Χ 8,5” SEF (139,7 Χ 215,9 χλστ)

• B5 SEF (182 Χ 257 χλστ)

• A4 SEF (210 Χ 297 χλστ)

• A4 LEF (297 Χ 210 χλστ)

• 8,5 Χ 11” SEF (Letter) (215,9 Χ 279,4 χλστ)

• 8,5 Χ 11” LEF (Letter) (279,4 Χ 215,9 χλστ)

• 8,5 Χ 13” SEF (Legal) (215,9 Χ 330,2 χλστ)

• 8,5 Χ 14” SEF (Legal) (215,9 Χ 355,6 χλστ)

• B4 SEF (257 Χ 364 χλστ)

• Executive LEF (266,7 Χ 184,2 χλστ)

• 11 Χ 17” SEF (279,4 Χ 431,8 χλστ)

• A3 SEF (297 Χ 420 χλστ)

Άλλες χώρες

• A5 SEF (148 Χ 210 χλστ)

• B5 SEF (182 Χ 257 χλστ)

• A4 SEF (210 Χ 297 χλστ)

• A4 LEF (297 Χ 210 χλστ)

• 8,5 Χ 11” SEF (Letter) (215,9 Χ 279,4 χλστ)

• 8,5 Χ 11” LEF (Letter) (279,4 Χ 215,9 χλστ)

• 8,5 Χ 13” SEF (Legal) (215,9 Χ 330,2 χλστ)

• 8,5 Χ 14” SEF (Legal) (215,9 Χ 355,6 χλστ)

• B4 SEF (257 Χ 364 χλστ)

• Executive LEF (266,7 Χ 184,2 χλστ)

• 11 Χ 17” SEF (279,4 Χ 431,8 χλστ)

• A3 SEF (297 Χ 420 χλστ)
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Τροφοδοσία µονάδας Duplex: Ναι
Ανίχνευση αυτόµατου µεγέθους: Ναι – Το µηχάνηµα αναγνωρίζει αυτόµατα µόνο το 
µέγεθος χαρτιού που µπορεί να τοποθετηθεί στο δίσκο.

∆ίσκοι 2, 3, & 4 (Προαιρετικά)
Χωρητικότητα: 500 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 λίµπρες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ύψος της δεσµίδας χαρτιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 54 χλστ 
(2,1 ίντσες) για τους δίσκους 2, 3, & 4.

Βάρη χαρτιού: 60 - 216 g/m 2 (16,0 - 57,4 λίµπρες)
Μεγέθη χαρτιού: Τα ακόλουθα µεγέθη χαρτιού µπορούν να τοποθετηθούν στους 
δίσκους 2, 3 και 4.
Καναδάς και Ηνωµένες Πολιτείες

• 5,5 Χ 8,5” SEF (139,7 Χ 215,9 χλστ)

• B5 SEF (182 Χ 257 χλστ)

• A4 SEF (210 Χ 297 χλστ)

• A4 LEF (297 Χ 210 χλστ)

• 8,5 Χ 11” SEF (Letter) (215,9 Χ 279,4 χλστ)

• 8,5 Χ 11” LEF (Letter) (279,4 Χ 215,9 χλστ)

• 8,5 Χ 13” SEF (Legal) (215,9 Χ 330,2 χλστ)

• 8,5 Χ 14” SEF (Legal) (215,9 Χ 355,6 χλστ)

• B4 SEF (257 Χ 364 χλστ)

• Executive LEF (266,7 Χ 184,2 χλστ)

• 11 Χ 17” SEF (279,4 Χ 431,8 χλστ)

• A3 SEF (297 Χ 420 χλστ)

Άλλες χώρες

• A5 SEF (148 Χ 210 χλστ)

• B5 SEF (182 Χ 257 χλστ)

• A4 SEF (210 Χ 297 χλστ)

• A4 LEF (297 Χ 210 χλστ)

• 8,5 Χ 11” SEF (Letter) (215,9 Χ 279,4 χλστ)

• 8,5 Χ 11” LEF (Letter) (279,4 Χ 215,9 χλστ)

• 8,5 Χ 13” SEF (Legal) (215,9 Χ 330,2 χλστ)

• 8,5 Χ 14” SEF (Legal) (215,9 Χ 355,6 χλστ)

• B4 SEF (257 Χ 364 χλστ)

• Executive LEF (266,7 Χ 184,2 χλστ)
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• 11 Χ 17” SEF (279,4 Χ 431,8 χλστ)

• A3 SEF (297 Χ 420 χλστ)
Ανίχνευση αυτόµατου µεγέθους: Ναι – Το µηχάνηµα αναγνωρίζει αυτόµατα µόνο το 
µέγεθος χαρτιού που µπορεί να τοποθετηθεί στο δίσκο.
Τροφοδοσία µονάδας Duplex: Ναι – Και από τους τρεις δίσκους

∆ίσκος 5 (δίσκος Bypass)
Χωρητικότητα: ∆εσµίδα χαρτιού µέχρι 10 χλστ (0,4 ίντσες).
Βάρη χαρτιού: 60 - 216 g/m2 (16,0 - 57,4 λίµπρες)
Βασικά µεγέθη χαρτιού: Τα ακόλουθα µεγέθη χαρτιού µπορούν να τοποθετηθούν στο 
δίσκο 5 (∆ίσκος Bypass).

• 5,5 Χ 8,5” SEF (139,7 Χ 215,9 χλστ)

• 5,5 Χ 8,5” LEF (215,9 Χ 139,7 χλστ)

• A5 SEF (148 Χ 210 χλστ)

• A5 LEF (210 Χ 148 χλστ)

• B5 SEF (182 Χ 257 χλστ)

• B5 LEF (257 Χ 182 χλστ)

• A4 SEF (210 Χ 297 χλστ)

• A4 LEF (297 Χ 210 χλστ)

• 8,5 Χ 11” SEF (Letter) (215,9 Χ 279,4 χλστ)

• 8,5 Χ 11” LEF (Letter) (279,4 Χ 215,9 χλστ)

• 8,5 Χ 13” SEF (Legal) (215,9 Χ 330,2 χλστ)

• 8,5 Χ 14” SEF (Legal) (215,9 Χ 355,6 χλστ)

• B4 SEF (257 Χ 364 χλστ)

• Executive LEF (266,7 Χ 184,2 χλστ)

• 11 Χ 17” SEF (279,4 Χ 431,8 χλστ)

• A3 SEF (297 Χ 420 χλστ)
Ειδικά µεγέθη: 89 Χ 98 χλστ (3,5 Χ 3,9 ίντσες) µέχρι 297 Χ 432 χλστ (11,7 Χ 17,0 ίντσες)
Τροφοδοσία µονάδας Duplex: Ναι

Κιτ µονάδας Duplex (πρόσθετος εξοπλισµός)
Μεγέθη χαρτιού: A5 (148 Χ 210 χλστ, 5.8 Χ 8.3 ίντσες) SEF µέχρι A3 (297 Χ 420 χλστ, 
11.7 Χ 16.5 ίντσες) SEF
Βάρος χαρτιού: 60–105 g/m2 (16.0–27.9 λίµπρες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ιαφάνεια και ετικέτες δεν διατίθενται.
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Έξοδος χαρτιού

Κεντρικός δίσκος εξόδου
Χωρητικότητα: περίπου 250 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 λίµπρες)
Βάρη χαρτιού: 60 - 216 g/m2 (16,0 - 57,4 λίµπρες)
∆ιανοµή: όψη προς τα κάτω σε σειρά (είναι διαθέσιµη η έξοδος µε µετατόπιση)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος χαρτιού πρέπει να είναι 60–105 g/m2 (16,0–27,9 λίµπρες) όταν 
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία µετατόπισης.

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές

Συχνότητα
50/60 HZ

Ηλεκτρική τάση
110/127 VAC & 220–240 VAC

Μέγιστη ονοµαστική τιµή ρεύµατος εισόδου
12 A (110/127 VAC) & 8 A (220/240 VAC)

Κατανάλωση ισχύος
Mέγιστος µέσος όρος – 1,32 KVA (@110 VAC), 1,524 KVA (@127 VAC), 1,76 KVA 
(@220 VAC), 1,92 KVA (@240 VAC)

Τεχνικά χαρακτηριστικά για τη λειτουργία φαξ 

Ταχύτητα µετάδοσης φαξ 
Αυτόµατη επιλογή: 33,6 Kbps
∆υνατότητα επιλογής χειριστή: Από 2,4 K µέχρι 33,6 K σε προσαυξήσεις των 2,4 K.

Χρόνος µετάδοσης σελίδας– ITU Αρ. εγγράφου 1 
33,6 kbps (βασικό): 4 δευτερόλεπτα

Απαιτήσεις τηλεφωνικής γραµµής
Βασική κοινή αναλογική τηλεφωνική γραµµή ή αντίστοιχη

Συµβατότητα
Super G3, ECM, G3
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∆υνατότητα ανάλυσης 
8 Χ 3,85 γραµµές/χλστ
8 Χ 7,7 γραµµές/χλστ
16 Χ 15,4 γραµµές/χλστ

Μετατροπή ανάλυσης
∆ιαθέσιµη για την αποστολή και τη λήψη - οµαλή κατά τη λήψη

Συµπίεση ειδώλου
JBIG, MH, MR, MMR

Μεγάλο έγγραφο αποστολή/λήψη
Αποστολή: 1000 χλστ (39,4 ίντσες) µέγιστο µήκος (λειτουργία διπλής όψης µέγιστο 
µήκος 432 χλστ (17,0 ίντσες))
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο όταν χρησιµοποιείτε τον 
τροφοδότη εγγράφων.

Λήψη: µέγιστο µήκος 1000 χλστ (39,4 ίντσες)

Εγκρίσεις σύνδεσης 
EU/EEA: πιστοποιηµένο µε TBR21
ΗΠΑ: εγκρίθηκε για FCC Pt 68
Καναδάς: εγκρίθηκε για DOC CS-03
Άλλες χώρες: πιστοποιηµένο µε εθνικά πρότυπα PTT 
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Κατάλογος κωδικών χώρας

Κατά την αλλαγή του κωδικού χώρας, ανατρέξτε σε αυτή τη λίστα. Οι ακόλουθες 
ρυθµίσεις αλλάζουν αυτόµατα στη ρύθµιση της χώρας.

• Μέγεθος χαρτιού

• Θερινή/Χειµερινή ώρα

• Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας

• Εγκρίσεις σύνδεσης φαξ
Η λίστα εµφανίζει τους κωδικούς χώρας και τη µορφή ηµεροµηνίας και ώρας. 
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µεγέθη χαρτιού για κάθε χώρα, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Πίνακας ανίχνευσης µεγέθους πρωτοτύπου στη σελίδα 224. 
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση για την εναλλαγή µεταξύ χειµερινής και θερινής ώρας είναι
“0-000000-000000”. Εάν αλλάξετε τον κωδικό χώρας, η προηγούµενη ρύθµιση για 
εναλλαγή µεταξύ χειµερινής και θερινής ώρας θα επιστρέψει στην προεπιλογή.
Για τη διαδικασία αλλαγής, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικός χώρας (ISO) στη 
σελίδα 147.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κωδικό άλλης χώρας εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα, 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Xerox.

Βόρεια Αµερική Λατινική Αµερική

Χώρες Κωδικός 
χώρας 

Μορφή 
ηµεροµηνίας 
και ώρας

Καναδάς 124 ΜΜΗΗΕΕΕΕ

Μεξικό 484 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ηνωµένες 
Πολιτείες

840 ΜΜΗΗΕΕΕΕ

Χώρες Κωδικός 
χώρας 

Μορφή 
ηµεροµηνίας 
και ώρας

Αργεντινή 032 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Βραζιλία 076 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Χιλή 152 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κολοµβία 170 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Νησιά Φώκλαντ 238 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Περού 604 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

∆ηµοκρατία του 
Ισηµερινού 

218 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

∆ηµοκρατία του 
Τρινιδάδ και 
Τοµπάγκο

780 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Βενεζουέλα 862 ΗΗΜΜΕΕΕΕ
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∆υτική Ευρώπη
Ανατολική Ευρώπη/Μέση Ανατολή

Χώρες Κωδικός 
χώρας 

Μορφή 
ηµεροµηνίας 
και ώρας

Αυστρία 040 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Βέλγιο 056 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

∆ανία 208 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Φινλανδία 246 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Γαλλία 250 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Γερµανία 276 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ελλάδα 300 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ιρλανδία 372 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ιταλία 380 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μάλτα 470 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Νορβηγία 578 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Πορτογαλία 620 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ισπανία 724 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σουηδία 752 ΕΕΕΕΜΜΗΗ

Ελβετία 756 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κάτω Χώρες 528 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ηνωµένο 
Βασίλειο

826 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Χώρες Κωδικός 
χώρας 

Μορφή 
ηµεροµηνίας 
και ώρας

Μπαχρέιν 048 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Βουλγαρία 100 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κύπρος 196 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Τσεχία 203 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Αίγυπτος 818 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Γιβραλτάρ 292 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ουγγαρία 348 ΕΕΕΕΜΜΗΗ

Ισραήλ 376 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ινδία 356 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ιράν 364 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ιορδανία 400 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κουβέιτ 414 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Λίβανος 422 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Πακιστάν 586 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Πολωνία 616 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κατάρ 634 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ρουµανία 642 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ρωσία 643 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σαουδική Αραβία 682 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σλοβακία 703 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σουλτανάτο του 
Οµάν

512 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Συρία 760 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Τουρκία 792 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα

784 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Υεµένη 887 ΗΗΜΜΕΕΕΕ
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Αφρική

Χώρες Κωδικός 
χώρας 

Μορφή 
ηµεροµηνίας 
και ώρας

Αλγερία 012 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Αγκόλα 024 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μποτσουάνα 072 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μπουρκίνα Φάσο 854 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μπουρουντί 108 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Καµερούν 120 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Πράσινο 
Ακρωτήριο

132 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

∆ηµοκρατία 
Κεντρικής 
Αφρικής

140 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Τσαντ 148 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κονγκό 178 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ακτή 
Ελεφαντοστούν

384 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Λαϊκή 
∆ηµοκρατία του 

Κονγκό

180 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ερυθραία 232 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Αιθιοπία 231 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Γκαµπόν 266 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Γκάµπια 270 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Γκάνα 288 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Κένυα 404 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Λεσότο 426 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μαδαγασκάρη 450 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μαλάουι 454 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μάλι 466 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μαυρίκιος 480 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μαρόκο 504 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Μοζαµβίκη 508 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ναµίµπια 516 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Νίγηρας 562 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Νιγηρία 566 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ρουάντα 646 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σενεγάλη 686 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σεϋχέλλες 690 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σιέρα Λεόνε 694 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Νότιος Αφρική 710 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σουδάν 736 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Σουαζιλάνδη 748 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Τανζανία 834 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Τογκό 768 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Τυνησία 788 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ουγκάντα 800 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ζάµπια 894 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Ζιµπάµπουε 716 ΗΗΜΜΕΕΕΕ

Χώρες Κωδικός 
χώρας 

Μορφή 
ηµεροµηνίας 
και ώρας
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Προειδοποιήσεις και περιορισµοί

Εµπλοκές πρωτοτύπων, εµπλοκές χαρτιού, και τέλος χαρτιού κατά την 
αντιγραφή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα εάν παρουσιαστούν εµπλοκές πρωτοτύπων, 
εµπλοκές χαρτιού, ή τελειώσει το χαρτί κατά την αντιγραφή όταν η επιλογή [Χωρίς 
ταξινόµηση] έχει την τιµή [Έξοδος].

Εµπλοκές πρωτοτύπων

1. Αφαιρέστε το πρωτότυπο που έχει εµπλακεί σύµφωνα µε το µήνυµα που 
εµφανίζεται.

2. Ταξινοµήστε τα αντίγραφα και αφαιρέστε τα λευκά χαρτιά εάν υπάρχουν.

3. Ελέγξτε τον αριθµό των αντιγράφων που εκτυπώθηκαν τελευταία.

Εάν ο αριθµός των αντιγράφων δεν είναι σωστός, τοποθετήστε µόνο τις σχετικές 
σελίδες, καθορίστε τον αριθµό των αντιγράφων και ξεκινήστε την εκτύπωση.

4. Τοποθετήστε ξανά όλες τις µη σαρωµένες σελίδες.

5. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις αντιγραφής και ξεκινήστε την αντιγραφή.

Εµπλοκές χαρτιού

1. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εµπλακεί σύµφωνα µε το µήνυµα που εµφανίζεται.

Το µηχάνηµα ξεκινάει αυτόµατα την αντιγραφή µετά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει 
εµπλακεί.

Τέλος χαρτιού

1. Τοποθετήστε χαρτί σύµφωνα µε το µήνυµα που εµφανίζεται.

Το µηχάνηµα ξεκινάει αυτόµατα την αντιγραφή µετά την τοποθέτηση χαρτιού.

Καταχωρηµένα δεδοµένα όπως φόρµες
Καταχωρηµένα δεδοµένα όπως οι φόρµες αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη. 
Εποµένως, τα δεδοµένα θα χαθούν εάν διακοπεί η παροχή ρεύµατος στο µηχάνηµα.
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Η ενότητα αυτή περιέχει τη λίστα των όρων που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό 
χρήσης. Κάθε όρος έχει έναν αντίστοιχο ορισµό, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη σηµασία 
του όρου, όπως αυτός χρησιµοποιείται σε αυτόν τον Οδηγό.

Ορισµοί

Χρησιµοποιήστε τους ακόλουθους ορισµούς για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τη 
σηµασία των όρων που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό.

A3 χαρτί 420 Χ 297 χλστ.

A4 χαρτί 297 Χ 210 χλστ.

A5 χαρτί 210 Χ 148 χλστ.

Άµεση αποστολή Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αρχίσετε την αποστολή 
φαξ αµέσως µετά τη σάρωση της πρώτης σελίδας εγγράφων.

ADF Σύντµηση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων.

Αποθήκευση Σε αυτόν τον οδηγό, χρησιµοποιείται για την αποθήκευση ενός 
σαρωµένου ειδώλου του πρωτοτύπου στη µνήµη.

Αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή

Για την αποθήκευση ενός εγγράφου στη µνήµη µέχρι να 
ανακτηθεί από κάποια αποµακρυσµένη συσκευή φαξ. 

Αποµακρυσµένο τερµατικό Ένα τερµατικό µε το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε. Είναι 
ένας γενικός όρος για τερµατικά όπως τηλέφωνα, µηχανήµατα 
φαξ και προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Αναφορά δραστηριότητας Αναφορά η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις 
εργασίες που έχουν αποσταλεί και ληφθεί. 

Αναφορά µετάδοσης Μια αναφορά που επιβεβαιώνει την κατάσταση ενός 
εγγράφου φαξ. 

Ανοικτή ακρόαση Κλήση πιέζοντας το πλήκτρο <Χειροκίνητη κλήση>.
 Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα έγγραφο 
αφού επιβεβαιώσετε ότι το άλλο µέρος µπορεί να 
ανταποκριθεί, χρησιµοποιώντας την επιτήρηση γραµµής.

Ανάλυση Η λεπτότητα της λεπτοµέρειας που µπορεί να διακριθεί σε ένα 
σαρωµένο είδωλο. Επιλέξτε τη βασική ρύθµιση για κανονικά 
έγγραφα και τις ρυθµίσεις καλή και πολύ καλή για έγγραφα µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες.
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Αρχεία PCL (αρχείο 
γλώσσας ελέγχου 
εκτυπωτή)

Η γλώσσα εντολών για τους εκτυπωτές LaserJet της HP.

Αρχεία PostScript Το PostScript είναι µια γλώσσα περιγραφής σελίδων (PDL) 
από το Adobe Systems, που είναι βασική για λειτουργίες 
επιφάνειας εργασίας γιατί υποστηρίζεται ευρέως από 
προµηθευτές υλικών και λογισµικών.

Αυτόµατος καθαρισµός Το µηχάνηµα µεταβαίνει στην κατάσταση αναµονής, εάν δεν 
υπάρχει δραστηριότητα για ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα.

APS Αυτόµατη επιλογή χαρτιού µε την οποία επιλέγεται αυτόµατα ο 
κατάλληλος δίσκος χαρτιού, ανάλογα µε το καθορισµένο 
µέγεθος του πρωτοτύπου, τον προσανατολισµό και το 
ποσοστό σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης.

Auditron Σύστηµα παρακολούθησης, το οποίο είναι ενσωµατωµένο στο 
µηχάνηµα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Auditron για την 
παρακολούθηση της χρήσης ολόκληρου του µηχανήµατος, της 
προσωπικής χρήσης και της χρήσης της κάθε εφαρµογής 
ξεχωριστά.

B4 χαρτί 364 Χ 257 χλστ.

B5 χαρτί 257 Χ 182 χλστ.

Βασικός χειριστής Ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης ο οποίος αναλαµβάνει να 
ρυθµίσει το µηχάνηµα και τις προεπιλογές για τις λειτουργίες 
αντιγραφής και φαξ, διαχειρίζεται τις ρυθµίσεις δικτύου στο 
µηχάνηµα, και είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του.

Βιβλίο διευθύνσεων Η λίστα αριθµών τηλεφώνων που είναι αποθηκευµένοι στο 
µηχάνηµα για εύκολη αναφορά.

Baud Rates Μονάδες µέτρησης της ταχύτητας µετάδοσης των δεδοµένων.

Bit Rates Μονάδες µέτρησης της ταχύτητας µετάδοσης των δεδοµένων.

BPS Συντοµογραφία για Bits Ανά ∆ευτερόλεπτο. Αποτελεί µέτρο 
για το πόσο γρήγορα µπορεί ένα µόντεµ να µεταδίδει ή να 
λαµβάνει δεδοµένα.

∆ιαδοχική κλήση Καθορίζει τον προορισµό συνδυάζοντας πολλαπλούς 
κωδικούς Ταχείας κλήσης και Επιλογές και κλήσεις µε ένα 
πλήκτρο χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

∆ιεθνής επικοινωνία Μια επιλογή µεθόδου επικοινωνίας η οποία µειώνει την 
ταχύτητα µετάδοσης, εξασφαλίζοντας αξιόπιστες διαδικασίες 
επικοινωνίας ακόµα και µε κακή ποιότητα γραµµών.

Έξοδος Τελικά αντίγραφα, ειληµµένα έγγραφα φαξ, ή προς εκτύπωση.

Ειδικό χαρτί Ένα µέγεθος χαρτιού το οποίο µπορεί να καθοριστεί από το 
χρήστη, εκτός από τα κοινά µεγέθη.
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Εκτυπώσιµη περιοχή Η πραγµατική περιοχή πάνω στο χαρτί η οποία µπορεί να 
εκτυπωθεί.

Ενδιάµεσος χρόνος 
µεταδόσεων

Η χρονική περίοδος µεταξύ των µεταδόσεων.

Ενδιάµεσος τόνος Γκρι µοτίβα που δεν είναι ούτε µαύρα ούτε λευκά.

Εµπλοκή χαρτιού Εσφαλµένη τροφοδοσία µέσων εκτύπωσης όταν το µηχάνηµα 
εκτυπώνει ένα πρωτότυπο.

Εξοµοίωση Η ιδιότητα του εκτυπωτή να εκτελεί τις λειτουργίες άλλων 
εκτυπωτών. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται λειτουργία 
εξοµοίωσης.

Εργασία Μια οµάδα από δεδοµένα αντιγραφής, φαξ ή εκτύπωσης. 
Η ακύρωση και η παραγωγή αντιγράφων, φαξ, και 
εκτυπώσεων γίνεται σε βάση εργασίας.

Εργοστασιακές ρυθµίσεις Ρυθµίσεις που γίνονται στο µηχάνηµα από το εργοστάσιο και 
χρησιµοποιούνται από το µηχάνηµα όταν ο χρήστης δεν 
καθορίζει τις ρυθµίσεις. 

Επικοινωνία ∆ίκτυο επικοινωνίας το οποίο µπορεί να προσφέρει ακουστικά 
δεδοµένα (τηλέφωνο), δεδοµένα ειδώλου (φαξ), δεδοµένα 
εικόνας (videotext) και δεδοµένα Η/Υ (υπηρεσία επικοινωνίας 
Η/Υ) στο ίδιο κανάλι. Στον οδηγό αυτό, αναφέρεται και ως 
µετάδοση και λήψη ειδώλων καθώς επίσης και συνοµιλία µε 
αποµακρυσµένο χρήστη.

Είσοδος Τα έγγραφα που είναι τοποθετηµένα στην επιφάνεια σάρωσης 
ή στον τροφοδότη εγγράφων και πρόκειται να σαρωθούν.

ECM Συντοµογραφία για Λειτουργία ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων: Μια 
εγκεκριµένη λειτουργία ITU-Τ για τα µηχανήµατα φαξ οµάδας 
3. Η µετάδοση ECM στέλνει τα δεδοµένα ειδώλου του 
πρωτοτύπου σε τµήµατα και αναµεταδίδει τµήµατα που 
λαµβάνει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα εσφαλµένα.

Θυρίδα Ένας αποθηκευτικός χώρος στη µνήµη του µηχανήµατος 
όπου αποθηκεύονται τα έγγραφα φαξ.

IP Συντοµογραφία για το Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου. Είναι ένα 
πρωτόκολλο επικοινωνίας επιπέδου δικτύου και 
υποστηρίζεται από µια ποικιλία από πλατφόρµες 
υπολογιστών. Το IP ελέγχει την δροµολόγηση των δεδοµένων.

ITU-T Το ακρωνύµιο για τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Αυτή η 
ένωση ονοµαζόταν και CCITT. Είναι υπεύθυνη για την 
τυποποίηση των επικοινωνιών µέσω φαξ.

Κεφαλίδα Μια κεφαλίδα εκτυπωµένη στην πρώτη γραµµή ειληµµένων 
εγγράφων.

Κεφαλίδα προς κεφαλίδα Ένα έγγραφο διπλής όψεως όπου στη δεύτερη όψη 
απεικονίζεται το είδωλο µε το επάνω µέρος του εγγράφου 
στην κορυφή της σελίδας. Συνήθως γυρνάτε τη σελίδα από το 
πλάι.
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Κεφαλίδα προς υποσέλιδο Ένα έγγραφο διπλής όψεως όπου στη δεύτερη όψη 
απεικονίζεται το είδωλο µε το επάνω µέρος του εγγράφου στο 
κάτω µέρος της σελίδας. Συνήθως γυρνάτε τη σελίδα από 
κάτω.

Κατακόρυφος Ο προσανατολισµός ειδώλου πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού, 
όπου η µακριά πλευρά του χαρτιού τοποθετείται από πάνω 
προς τα κάτω.

Κατάσταση αδράνειας Μια κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος κατά τις 
περιόδους που το µηχάνηµα δεν χρησιµοποιείται. 

Κασέτα γραφίτη Κασέτα η οποία αντικαθίσταται από τον πελάτη και περιέχει 
γραφίτη, µια ηλεκτροστατική σκόνη µε χρωστική ουσία και 
πλαστικό, για εύκολη τροφοδοσία στο µηχάνηµα.

Κλήση Για να χρησιµοποιήσετε έναν αριθµό τηλεφώνου για την 
µετάδοση ενός εγγράφου. Η µέθοδος κλήσης που παρέχεται 
από το µηχάνηµα περιλαµβάνει: χειροκίνητη κλήση 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο, ταχείες 
κλήσεις, κλήσεις µε ένα πλήκτρο και χρήση του βιβλίου 
διευθύνσεων, κτλ.

Κρυµµένα δεδοµένα Τα κρυµµένα δεδοµένα εµφανίζονται ως ειδικοί χαρακτήρες στη 
θέση των προσωπικών δεδοµένων. Τα δεδοµένα κρύβονται 
όταν επιλεγεί το πλήκτρο της καθέτου (/).

Κωδικός επικοινωνίας F Αυτή η λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µέσω 
φαξ χρησιµοποιώντας κωδικούς όπως Υποδιεύθυνση (SUB), 
Επιλεκτική τηλεπαραλαβή (SEP) και Κωδικός πρόσβασης 
(PWD), οι οποίοι καθορίζονται από τα πρότυπα G3 του ITU-Τ. 
Ο κωδικός F ενεργοποιεί την εµπιστευτική µετάδοση και την 
επικοινωνία µεταξύ πινακίων για φαξ τα οποία υποστηρίζουν 
πρωτόκολλο κωδικού F.

Κωδικός πρόσβασης Ένας αριθµός που παρέχει πρόσβαση και προφυλάσσει µια 
ηλεκτρονική θυρίδα.

Κωδικός σφάλµατος Εµφανίζεται ένας κωδικός στον πίνακα ελέγχου ή µια 
αναφορά όταν παρουσιάζεται ένα πρόβληµα. 

Κόµβος Αριθµός που καθορίζει το σηµείο πρόσβασης σε ένα δίκτυο. 
Λειτουργεί σαν διεύθυνση. 

Κάτοχος Ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης που µπορεί να παραχωρεί 
δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους χρήστες.

Λειτουργία χαµηλής 
κατανάλωσης

Μια λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, η οποία µειώνει την 
κατανάλωση ρεύµατος κατά τις περιόδους που το µηχάνηµα 
δεν χρησιµοποιείται. 

Λειτουργία αυτόµατης 
απάντησης

Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται για το φαξ, κατά την οποία 
το µηχάνηµα προγραµµατίζεται να απαντά αυτόµατα στις 
κλήσεις.
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Λειτουργίες εξοικονόµησης 
ενέργειας 

Λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας που µειώνουν 
σηµαντικά την κατανάλωση ρεύµατος κατά τις περιόδους που 
το µηχάνηµα παραµένει αχρησιµοποίητο. 

Με ταξινόµηση Προγραµµατισµός εξόδου, όπου κάθε σετ αντιγραφής 
παραδίδεται µε την ίδια σειρά µε την οποία τοποθετήθηκαν τα 
έγγραφα στον τροφοδότη εγγράφων. Παράδειγµα: ∆ύο 
αντίγραφα ενός τρισέλιδου πρωτοτύπου, θα βγουν ως 
σελίδα1/αντίγραφο1, σελίδα2/αντίγραφο1, σελίδα3/
αντίγραφο1, σελίδα1/αντίγραφο2, σελίδα2/αντίγραφο2, 
σελίδα3/αντίγραφο2.

Μεγάλο πρωτότυπο Ένα πρωτότυπο το οποίο είναι µεγαλύτερο από 17 ίντσες 
(431,8 χλστ).

Μεταχρονολογηµένη 
τηλεπαραλαβή

Η ανάκτηση εγγράφων από µια αποµακρυσµένη συσκευή 
φαξ, η οποία γίνεται αργότερα.

Μεταχρονολογηµένη 
έναρξη

Προγραµµατισµός του µηχανήµατος ώστε να επεξεργάζεται 
ένα έγγραφο αργότερα. 

Μετάδοση Προς αποστολή.

Μνήµη Ένας χώρος για την αποθήκευση εγγράφων. 

Μνήµη NV Μόνιµη µνήµη η οποία επιτρέπει τη διατήρηση των ρυθµίσεων 
που έχουν γίνει στον εκτυπωτή ακόµα και όταν διακόπτεται η 
τροφοδοσία.

Μνήµη RAM Είναι συντοµογραφία του Random Access Memory, δηλαδή 
µιας συσκευής µνήµης όπου µπορούν να ανακτηθούν αλλά 
και να αποθηκευτούν οι πληροφορίες. 

Οθόνη Η οθόνη στον πίνακα ελέγχου. Παρέχει πληροφορίες χρήστη 
και οδηγίες. 

Οριζόντιος Ο προσανατολισµός του ειδώλου πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού, 
όπου η µικρή πλευρά του χαρτιού τοποθετείται από πάνω 
προς τα κάτω.

Όριο πλαισίου Χρησιµοποιείται ένα επιπλέον φύλλο όταν το µήκος του 
µεταδιδόµενου πρωτοτύπου ξεπερνά το µήκος του 
εγκατεστηµένου χαρτιού στο τερµατικό λήψης. Μπορεί να 
διαγραφεί το περιθώριο χαρτιού στο κάτω µέρος ενός 
ειληµµένου πρωτοτύπου ώστε να εκτυπωθούν τα δεδοµένα 
σε µία σελίδα. Το όριο του πλαισίου είναι ο χώρος που µπορεί 
να αφαιρεθεί από το κάτω µέρος ενός πρωτοτύπου. Όταν είναι 
µικρή η τιµή του ορίου του πλαισίου, τα δεδοµένα 
εκτυπώνονται στην επόµενη σελίδα. Όταν όµως είναι µεγάλη, 
µπορεί να διαγραφεί ένα µεγάλο µέρος ώστε να εκτυπωθούν 
τα δεδοµένα σε µία    σελίδα.

Παλµική-σε-Τονική Μετάβαση µεταξύ των ειδών κλήσης. Η λειτουργία αυτή είναι 
χρήσιµη αν χρειάζεστε παλµικό σήµα για να συνδεθείτε και 
τονικό για να έχετε πρόσβαση στη µνήµη φαξ ή σε άλλη 
εφαρµογή.
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Παραλήπτης Το άτοµο ή το τερµατικό προς το οποίο αποστέλλετε ένα 
πρωτότυπο. “Κλήση” υποδεικνύει τη λειτουργία εισαγωγής 
ενός αριθµού τηλεφώνου ενός παραλήπτη. Για E-mail, 
αναφέρεται στον προορισµό του E-mail.

Πληκτρολόγιο Τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου.

Πινάκιο Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε έγγραφα σε συγκεκριµένο 
σηµείο στο µηχάνηµα και να ανακτάτε επανειληµµένα τα ίδια 
έγγραφα χρησιµοποιώντας το αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

Προεπιλεγµένη ρύθµιση Οι ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται από το µηχάνηµα, όταν 
δεν τις καθορίζει ο χρήστης. 

Προεπιλογή οθόνης Καθορίζει εάν τη στιγµή της έναρξης της λειτουργίας του 
µηχανήµατος ή όταν πατηθεί το πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>, 
θα εµφανίζεται η οθόνη αντιγραφής ή η οθόνη φαξ.

Πρωτόκολλο Οι κανόνες που ελέγχουν την αποστολή και λήψη δεδοµένων. 

Πρωτότυπο Στον οδηγό αυτό, τα δεδοµένα ειδώλου που παράγονται όταν 
σαρώνεται ένα πρωτότυπο. Χρησιµοποιείται για όρους όπως 
πρωτότυπα που έχουν µεταδοθεί και ειληµµένα πρωτότυπα.

PDF Συντοµογραφία για Portable Document Format. Είναι µια 
µορφή αρχείου που δηµιουργήθηκε από την Adobe Systems. 
Ένα αρχείο PDF µπορεί να περιγράψει έγγραφα που 
περιέχουν κείµενο και είδωλα, συγκρατώντας όλη τη 
διαµόρφωση και τη γραµµατοσειρά του πρωτότυπου 
αντιγράφου.

POP3 Συντοµογραφία του Post Office Protocol Version 3, ένα 
πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για τη λήψη e-mail. Είναι 
ένα συχνά χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο επικοινωνίας (µια 
συµφωνία που καθορίζει τον τρόπο που µεταδίδονται τα 
δεδοµένα). Παρέχει µια ιδιωτική θυρίδα στον παροχέα 
διακοµιστή e-mail που λαµβάνει µηνύµατα όταν 
πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση. Το POP3 είναι µια λειτουργία 
λήψης µόνο, ενώ η αντίστοιχη λειτουργία για την αποστολή 
e-mail είναι SMTP.

Σχόλια Τα πεδία Προς (Παραλήπτης) και Από (Αποστολέας) στη 
συνοδευτική σελίδα φαξ.

Σειρά προτεραιότητας Μια µονάδα προσωρινής αποθήκευσης για εργασίες σε 
αναµονή για εκτέλεση. 

Σετ αντιγράφων Οµάδες αντιγράφων ενός σετ εγγράφων πολλών σελίδων. 
Εάν έχετε ένα έγγραφο τεσσάρων σελίδων και θέλετε να 
κάνετε 10 αντίγραφα του εγγράφου, θα κάνετε σετ 10 
αντιγράφων.

Σάρωση Ανίχνευση ή ανάγνωση ενός εγγράφου και σύνδεση του 
βέλτιστου ειδώλου του εγγράφου σε ένα ηλεκτρονικό είδωλο. 

TCP/IP Πρωτόκολλο ελέγχου µετάδοσης /Πρωτόκολλο διαδικτύου

TIFF Tagged Image File Format
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Ταχεία µετάδοση από τη 
µνήµη

Καλεί τον αριθµό φαξ αµέσως µετά τη σάρωση της πρώτης 
σελίδας του εγγράφου. Η σάρωση των υπόλοιπων σελίδων 
στη µνήµη συνεχίζεται, ενώ αποστέλλονται οι σελίδες που 
έχουν ήδη αποθηκευτεί. Πολλά µηχανήµατα µετάδοσης φαξ 
περιµένουν να ολοκληρωθεί η αποθήκευση όλου του 
εγγράφου, πριν ξεκινήσουν την κλήση του αριθµού 
προορισµού.

Ταχείες κλήσεις Μια µορφή συντετµηµένης κλήσης ενός αριθµού εισάγοντας 
έναν κωδικό µε τρεις χαρακτήρες.

Τηλεπαραλαβή Μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα 
πρωτότυπο από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

Τηλεπαραλαβή από 
θυρίδα

Ανάκτηση εγγράφου από τη θυρίδα µιας αποµακρυσµένης 
συσκευής.

Τονική κλήση Ακούγεται ένας τονικός ήχος από την τηλεφωνική γραµµή 
όταν δέχεται κλήση ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Έτσι θα 
γνωρίζετε ότι είστε συνδεδεµένοι στη γραµµή. 

Τµήµα Σάρωση µιας µόνο σελίδας από την Επιφάνεια αντιγραφής ή 
µίας µόνο σελίδας ή πολλών σελίδων από τον Τροφοδότη 
εγγράφων.

Τροφοδοσία µεγάλης 
πλευράς (LEF) 

Η µεγάλη πλευρά του χαρτιού είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε 
να εισέρχεται πρώτη στο µηχάνηµα. 

Τροφοδοσία µικρής 
πλευράς (SEF) 

Η µικρή πλευρά του χαρτιού είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε να 
εισέρχεται πρώτη στο µηχάνηµα. 

Τροφοδότης εγγράφων Μια διάταξη η οποία διαχωρίζει αυτόµατα και τροφοδοτεί το 
µηχάνηµα µε πρωτότυπα µονής όψης (όταν είναι 
εγκατεστηµένος ο ADF) ή µε πρωτότυπα διπλής όψης (όταν 
είναι εγκατεστηµένος ο DADF) από το δίσκο εισόδου στο 
σαρωτή.

Τύπος γραµµής Η µέθοδος κλήσης της συνδεδεµένης γραµµής. Το µηχάνηµα 
προσφέρει 10 pps, ή τονική κλήση.

Τύπος πλαισίου Μια όµαδα δεδοµένων που αποστέλλονται µέσω του δικτύου. 

Φαξ (Τηλεοµοιοτυπία) Ένα έγγραφο που µεταδίδεται από µια τοποθεσία σε µια άλλη 
µέσω τηλεφωνικής γραµµής.

Φωτογραφία Ένα είδωλο, µια θετική αποτύπωση ειδικότερα, η οποία 
καταγράφεται από κάµερα και αναπαράγεται σε 
φωτοευαίσθητη επιφάνεια.

Χειροκίνητη λήψη Μια λειτουργία φαξ που ξεκινάει τη λήψη φαξ αφού έχετε 
επικοινωνήσει µε τον συνοµιλητή σας και έχετε επιβεβαιώσει 
ότι η κλήση είναι µια εργασία φαξ.

Χαρακτήρες κλήσης Ειδικοί χαρακτήρες οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την 
εισαγωγή παύσης µεταξύ αριθµών κλήσης, κτλ.
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Χωρίς ταξινόµηση Λειτουργία εξόδου όπου ο καθορισµένος αριθµός αντιγράφων 
για κάθε σελίδα σε ένα σετ αντιγράφων εκτυπώνεται στη σειρά 
µε την οποία είχαν τοποθετηθεί τα πρωτότυπα στον 
Τροφοδότη εγγράφων. Παράδειγµα: ∆ύο αντίγραφα ενός 
τρισέλιδου πρωτοτύπου, θα βγουν ως σελίδα1/αντίγραφο1, 
σελίδα1/αντίγραφο2, σελίδα2/αντίγραφο1, σελίδα2/
αντίγραφο2, σελίδα3/αντίγραφο1, σελίδα3/αντίγραφο2.

Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό 
µηχάνηµα

Ένα αντιγραφικό που σαρώνει ένα είδωλο για τη δηµιουργία 
ενός ή περισσοτέρων αντιγράφων.

DADF Σύντµηση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων µονάδας 
duplex.

DPI Συντοµογραφία για Στιγµές Ανά Ίντσα, που αναφέρεται στον 
αριθµό στιγµών που µπορούν να εκτυπωθούν σε πλάτος µίας 
ίντσας (25.4 χλστ).

Duplex Αναφέρεται σε ένα πρωτότυπο το οποίο περιέχει είδωλο και 
στις δύο όψεις της σελίδας. 

Ethernet Τεχνολογία µεταφοράς µέσω δικτύου που χρησιµοποιείται 
συχνά για την αποστολή δεδοµένων από τον έναν κόµβο στον 
άλλο. 

G3 Συστήµατα επικοινωνιών φαξ τυποποιηµένα από την 
συµβουλευτική επιτροπή για τις ∆ιεθνείς Τηλεπικοινωνίες 
(CCITT, τώρα η ITU-Τ).

ROM Συντοµογραφία της Read Only Memory, δηλαδή µιας 
συσκευής µνήµης για την ανάκτηση πληροφοριών από τις 
οποίες µπορούν να ανακτηθούν άλλες πληροφορίες.

SMTP Πρωτόκολλο µεταφοράς απλού ταχυδροµείου: Ένα 
πρωτόκολλο επικοινωνίας (µια συµφωνία που καθορίζει τον 
τρόπο που µεταδίδονται τα δεδοµένα) που χρησιµοποιείται 
ευρέως για την αποστολή και λήψη e-mail. 
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Όριο εκτυπώσεων .............................................173
Ένδειξη αποστολής ............................................35
Ένδειξη εργασιών στη µνήµη .............................35
Ένδειξη µετάδοσης φαξ ......................................35
Ένδειξη σφάλµατος ............................................36
Ένταση επιτήρησης γραµµής ...........................146
Έξοδος ...............................................67, 154, 197
Έξοδος µε ταξινόµηση ........................................67
Έξοδος πρωτοτύπων .......................................197
Έξοδος χαρτιού ................................................236
Έξοδος χωρίς ταξινόµηση ..................................67

Numerics
2 είδωλα ..............................................................65
2 όψεων ..................................................... 65, 153
4 είδωλα ..............................................................65

Α
Ακουστικά σήµατα .............................................145
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ............................143
Αλλαγή των ρυθµίσεων του προεπιλεγµένου 
χρόνου ................................................................39
Αναζήτηση µε το ευρετήριο .................................76
Ανάλυση .................................... 80, 104, 170, 178
Αναλώσιµα ..........................................................46
Αναλώσιµα – CWIS ..........................................119
Αναφορά απενεργοποιήσεων ...........................177
Αναφορά δραστηριότητας .................................177
Αναφορά µετάδοσης ................. 83, 107, 176, 180
Αναφορά/λίστα ....................................................46

Ανοικτή ακρόαση ................................................ 94
Αντιγραφή ........................................................... 55

Έξοδος ......................................................... 67
2 όψεων ....................................................... 65
∆ιαδικασία .................................................... 55
Είδος πρωτοτύπου ...................................... 64
λειτουργίες ................................................... 60
Πολλαπλά είδωλα ........................................ 65
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών .................. 68
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση ............................... 63
Τροφοδοσία χαρτιού .................................... 61
Φωτεινό / Σκούρο ........................................ 64

Αντικατάσταση
της κασέτας γραφίτη .................................. 193
της Φύσιγγας τυµπάνου ............................. 190

Αντίθεση οθόνης .............................................. 181
Αποστολέας ..................................................... 108
Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων .....................137, 154
Αυτόµατη επανάληψη ...................................... 147
Αυτόµατος καθαρισµός .................................... 144

Β
Βασικός ήχος .................................................... 145
Βιβλίο διευθύνσεων ............................................ 75
Βιβλίο διευθύνσεων – CWIS ............................ 121

Γ
Γενικά – CWIS .................................................. 117

∆
∆ιαγραφή δεδοµένων ....................................... 167
∆ιαδικασία αποκατάστασης βλαβών ................ 195
∆ιαδοχική κλήση ................................................. 93
∆ιακόπτης σφάλµατος γείωσης .......................... 37
∆ιαχείριση Auditron .......................................... 149
∆ιεθνής επικοινωνία ........................................... 85
∆ιεύθυνση E-Mail ............................................. 100
∆ίσκοι – CWIS .................................................. 117
∆ίσκοι 1 έως 4 .................................................... 34
∆ίσκος 1 .......................................................33, 34
∆ίσκος 2 ............................................................. 33
∆ίσκος 3 ............................................................. 33
∆ίσκος 4 .......................................................33, 34
∆ίσκος 5 ............................................................. 33
∆ίσκος Bypass ................................................... 33
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Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο .........................75

Πλήκτρο Εισαγωγή διεύθυνσης/
Επόµενο ..........................................36

Εκτύπωση .........................................................111
Εκχώρηση µνήµης ............................................166
Εµπλοκές πρωτοτύπων ....................................202
Εµπλοκές χαρτιού .............................................196

Έξοδος .............................................. 201, 203
δίσκοι χαρτιού ............................................201
δίσκος 5 ......................................................202
δίσκος bypass ............................................202
Κάλυµµα τροφοδότη εγγράφων .................202
Κάλυµµα A .................................................198
Κάλυµµα B .................................................199
Κάλυµµα C .................................................200
Κάλυµµα D .................................................200

Εξαρτήµατα του µηχανήµατος ............................33
Εξοικονόµηση ενέργειας ...................................144
Επανάληψη αποστολής ....................................185
Επείγουσα αποστολή .........................................87
Επιλογή µε ένα πλήκτρο .....................................36
Επιφάνεια σάρωσης .................................... 33, 57

τοποθέτηση πρωτοτύπων ............................57
Επίλυση προβληµάτων ....................................195
Ευρεία αναµετάδοση ..........................................78
Είδος πρωτοτύπου .................................... 64, 152
Είδος χαρτιού ....................................................154

Η
Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές .........................236
ηλεκτρολογικές προδιαγραφές

κατανάλωση ισχύος ...................................236
µέγιστη ονοµαστική τιµή ρεύµατος 

εισόδου ..........................................236
τάση ...........................................................236
συχνότητα ..................................................236

Θ
Θερινή/Χειµερινή ώρα .......................................169
Θέση εκτός λειτουργίας ......................................37
Θέση εντός λειτουργίας ......................................37
Θυρίδα ....................................................... 93, 186
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Καθαρισµός

οθόνης ....................................................... 190
της επιφάνειας σάρωσης ........................... 189
του µηχανήµατος ....................................... 189
του οπτικού αναγνώστη πρωτοτύπου ....... 189
του πίνακα ελέγχου ................................... 190
του τροφοδότη εγγράφων .......................... 190
των δίσκων εξόδου .................................... 190

Καθορισµός δεδοµένων ................................... 167
Καθορισµός προορισµών .................................. 74
Κάλυµµα τροφοδότη εγγράφων ....................... 197
Κάλυµµα A ....................................................... 197
Κάλυµµα B ....................................................... 197
Κάλυµµα C ....................................................... 197
Κάλυµµα D ....................................................... 197
Κατάλογος κωδικών χώρας ............................. 239
Κατάσταση αδράνειας ........................................ 39
Κατάσταση εργασίας

Όλες οι εργασίες .......................................... 44
Τρέχουσα ..................................................... 44

Κατάσταση θύρας - CWIS ................................ 123
Κατάσταση µηχανήµατος ................................... 45

Αναλώσιµα ................................................... 46
Αναφορά/λίστα ............................................. 46
Λειτουργία εκτύπωσης ................................. 50
Μετρητής χρέωσης ...................................... 49
Στοιχεία σφάλµατος ..................................... 45

Κασέτα γραφίτη ................................................ 193
Κεντρικός δίσκος εξόδου ............................ 33, 236
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox ....... 11, 222
Κεφαλίδα αποστολής ................................. 82, 170
Κιτ µονάδας Duplex .............................33, 34, 235
Κλήση

Ανοικτή ακρόαση ......................................... 94
Βιβλίο διευθύνσεων ..................................... 75
∆ιαδοχική κλήση .......................................... 93
Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο .................. 75
Κλήση µε ένα πλήκτρο ................................ 77
Ταχεία κλήση ............................................... 77

Κλήση µε ένα πλήκτρο ....................................... 77
Κωδικός F .................................................. 84, 174
Κωδικοί σφάλµατος .......................................... 211
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Λ
Λειτουργία εκτύπωσης ........................................50
Λειτουργία λήψης φαξ .......................................176
Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ............. 38, 146
Λειτουργίες ..........................................................41

Αντιγραφή .....................................................41
Κατάσταση εργασίας ....................................43
Κατάσταση µηχανήµατος .............................45
Φαξ ...............................................................42
E-mail ...........................................................42

Λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας .................38
Αλλαγή των ρυθµίσεων του 

προεπιλεγµένου χρόνου ..................39
Κατάσταση αδράνειας ..................................39
Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ...............38

Λειτουργίες προγράµµατος οδήγησης 
εκτυπωτή ..........................................................111
λειτουργίες σάρωσης µεγάλης σελίδας ...............71
Λίστα εργασιών – CWIS ...................................115
Λίστα ιστορικού εργασιών – CWIS ...................116
Λίστα προγραµµάτων .........................................76

Μ
µεγάλα έγγραφα ................................................237
Μέγεθος σάρωσης .............................81, 105, 179
Μεταφορά πρωτοτύπου ........................... 173, 174
Μεταφορά σε διαχειριστή ..................................171
Μεταχρονολογηµένη έναρξη ...................... 86, 171
Μετρητής χρέωσης .............................................49
Μετρητές – CWIS ..............................................120
Μορφότυπο αρχείου ................................ 106, 180
Μπροστινό κάλυµµα ...........................................33

Ο
οδηγοί δίσκων χαρτιού ......................................134
Οθόνη .................................................................33
Οθόνη Αναζήτηση (Φαξ σε) ................................92
Οθόνη Είδος χαρτιού ..........................................62
Οθόνη Μέγεθος χαρτιού .....................................62
Οθόνη Πινάκιο ....................................................92

Π
Παραγγελία αναλώσιµων ................................. 189
Περιστροφή ειδώλου ........................................ 155
Πινάκιο .......................................................91, 185
Πλήκτρο

βιβλίο διευθύνσεων ...................................... 36
Είδος πρωτοτύπου ...................................... 36
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση ................................. 36
ταχείας κλήσης ............................................. 35
Τροφοδοσία χαρτιού .................................... 36

Πλήκτρο "Γλώσσα" ............................................. 35
Πλήκτρο "Σύνδεση/Αποσύνδεση" ....................... 35
Πλήκτρο Έναρξη ................................................ 36
Πλήκτρο Έξοδος ................................................ 36
Πλήκτρο άµεσης αποστολής .............................. 35
Πλήκτρο Εισαγωγή ............................................. 36
Πλήκτρο Εξοικονόµηση ενέργειας ...................... 36
Πλήκτρο επιλογής .............................................. 35
Πλήκτρο Καθαρισµός όλων ................................ 36
Πλήκτρο Με ταξινόµηση ..................................... 36
Πλήκτρο Παύση µεταξύ αριθµών κλήσης ........... 35
Πλήκτρο Τερµατισµός ........................................ 36
Πλήκτρο χειροκίνητης κλήσης ............................ 35
Πλήκτρο C .......................................................... 36
Πληροφορίες τοπικού τερµατικού ..................... 175
Ποιότητα εξόδου ............................................... 221
Πολλαπλά είδωλα ................................ 65, 86, 173
Πρόγραµµα φαξ ............................................... 184
προγράµµατα φαξ

Λίστα προγραµµάτων .................................. 76
Προδιαγραφές του φαξ ..................................... 236
προδιαγραφές φαξ ........................................... 237

απαιτήσεις τηλεφωνικής γραµµής .............. 236
δυνατότητα ανάλυσης ................................ 237
εγκρίσεις σύνδεσης .................................... 237
µεγάλα έγγραφα ......................................... 237
Μετατροπή ανάλυσης ................................ 237
ταχύτητα µετάδοσης .................................. 236
χρόνος µετάδοσης σελίδας ........................ 236
συµβατότητα .............................................. 236
συµπίεση ειδώλου ..................................... 237

Προεπιλογή οθόνης .......................................... 144
Προεπιλογές Μεγέθυνσης ................................ 179
Προεπιλογές Σµίκρυνσης ................................. 179
Προτεραιότητα δίσκου ...................................... 155
Προσαρµογή οθόνης ....................... 155, 177, 180
Πρόσβαση Auditron ............................................ 52
Πρωτότυπα 2 όψεων ......................... 88, 107, 171
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών ......................... 68
Πίνακας ελέγχου ................................................. 33
Πίνακας µε ένα πλήκτρο ..................................... 36
Πίνακες αντιµετώπισης προβληµάτων ............. 205
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Ρ
Ρυθµίσεις ..........................................................141

Άµεση αποστολή ........................................175
Ήχος υπενθύµισης .....................................146
Όριο εκτυπώσεων ......................................173
Έξοδος .......................................................154
2 όψεων .....................................................153
Ακουστικά σήµατα ......................................145
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης .....................143
Ανάλυση ............................................ 170, 178
Αναφορά απενεργοποιήσεων ....................177
Αναφορά δραστηριότητας ..........................177
Αναφορά µετάδοσης ......................... 176, 180
Αντίθεση οθόνης ........................................181
Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων .......................154
Αυτόµατη επανάληψη ................................147
Αυτόµατος καθαρισµός ..............................144
∆ηµιουργία/∆ιαγραφή .................................181
διαδικασίες .................................................141
∆ιαχείριση Auditron ....................................149
∆ίκτυο/Θύρα ...............................................156
Εκτύπωση Ηµεροµηνίας/Ώρας ...................172
Εκχώρηση µνήµης .....................................166
Εξοικονόµηση ενέργειας ............................144
Επανάληψη κλήσης ...................................171
Είδος πρωτοτύπου .....................................152
Είδος χαρτιού .............................................154
Ηµεροµηνία/Ώρα ........................................169
Θερινή/Χειµερινή ώρα ................................169
Θυρίδα .......................................................186
Καθορισµός/∆ιαγραφή δεδοµένων .............167
Κεφαλίδα αποστολής .................................170
Κοινές ρυθµίσεις .........................................143
Κωδικός F ..................................................174
Λειτουργία λήψης φαξ ................................176
Μέγεθος σάρωσης .....................................179
Μεταφορά πρωτοτύπου .................... 173, 174
Μεταφορά σε διαχειριστή ...........................171
Μεταχρονολογηµένη έναρξη ......................171
Μορφότυπο αρχείου ...................................180
Περιστροφή 90° ................................. 171, 173
Περιστροφή ειδώλου ..................................155
Πινάκιο .......................................................185
Πληροφορίες τοπικού τερµατικού ...............175
Πολλαπλά είδωλα ......................................173
Πρόγραµµα φαξ .........................................184
Προεπιλογή οθόνης ....................................144
Προτεραιότητα δίσκου ................................155
Προσαρµογή οθόνης .................155, 177, 180
Πρωτότυπα 2 όψεων ..................................171
Ρυθµίσεις αναφοράς ..................................176
Ρυθµίσεις αντιγραφής .................................151
Ρυθµίσεις αποστολής φαξ ..........................170

Ρυθµίσεις εκτυπωτή .................................. 164
Ρυθµίσεις εκτύπωσης ................................ 156
Ρυθµίσεις παραλαβής ................................ 172
Ρυθµίσεις φαξ ............................................ 168
Ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη .......................... 144
Ρυθµίσεις E-mail ........................................ 177
Ρυθµίσεις συστήµατος ....................... 142, 163
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση ....................... 153, 179
Ταχεία κλήση ............................................. 182
Τροφοδοσία χαρτιού .......................... 152, 172
Φωτεινό/Σκούρο ........................152, 171, 178
Χρονοδιακόπτης σάρωσης ........................ 145

Ρυθµίσεις αναφοράς ........................................ 176
Ρυθµίσεις αντιγραφής ...................................... 151
Ρυθµίσεις αποστολής φαξ ................................ 170
Ρυθµίσεις διαθέσιµων µέσων ........................... 173
Ρυθµίσεις δικτύου ............................................ 156
Ρυθµίσεις εκτυπωτή ......................................... 164
Ρυθµίσεις εκτύπωσης ...................................... 156
Ρυθµίσεις εκτύπωσης Ηµεροµηνίας/Ώρας ....... 172
Ρυθµίσεις ελάχιστου µεγέθους ......................... 172
Ρυθµίσεις εξοµοίωσης - CWIS ......................... 129
Ρυθµίσεις επανάληψης κλήσης ........................ 171
Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας .................................... 169
Ρυθµίσεις θύρας ............................................... 156
Ρυθµίσεις θύρας – CWIS ................................. 124
Ρυθµίσεις µη διαθέσιµου δίσκου ...................... 173
Ρυθµίσεις µνήµης - CWIS ................................ 131
Ρυθµίσεις ορίου µήκους ................................... 172
Ρυθµίσεις παραλαβής ...................................... 172
Ρυθµίσεις περιστροφής 90° ..................... 171, 173
Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου - CWIS ...................... 125
Ρυθµίσεις πρωτοτύπων µεγάλου µεγέθους ..... 172
Ρυθµίσεις υπηρεσιών διαδικτύου - CWIS ........ 122
Ρυθµίσεις φαξ .................................................. 168
Ρυθµίσεις χαρτιού – CWIS ............................... 120
Ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη ................................ 144
Ρυθµίσεις ώρας ................................................ 169
Ρυθµίσεις E-mail .............................................. 177
Ρυθµίσεις συστήµατος ............................. 142, 163

Σ
Σετ εκτύπωσης παραλήπτη ............................... 87
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση ................ 63, 82, 106, 153
Στοιχεία µηχανήµατος – CWIS ......................... 120
Στοιχεία σφάλµατος ........................................... 45
Σύνθεση – CWIS .............................................. 120
Συντήρηση ....................................................... 189
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Ταχεία κλήση ............................................. 77, 182
Τερµατισµός

εργασίες αντιγραφής ....................................59
εργασίες φαξ ................................................73
Εργασίες E-mail ............................................99

Τεχνικά χαρακτηριστικά ........................... 223, 239
απαιτήσεις χώρου ......................................223
βάρος µηχανήµατος ...................................223
∆ίσκος 1 .....................................................233
∆ίσκος 2, 3, και 4 ........................................234
∆ίσκος 5 .....................................................235
δίσκος bypass ............................................235
έξοδος χαρτιού ...........................................236
ηλεκτρολογικές προδιαγραφές ...................236
κεντρικός δίσκος εξόδου .............................236
Κιτ µονάδας Duplex ....................................235
Λειτουργία Φαξ ...........................................236
µέγεθος µηχανήµατος ................................223
πρόσβαση ..................................................223
ταχύτητα αντιγραφής ..................................223
τροφοδότης εγγράφων ...............................224
Τροφοδοσία χαρτιού ...................................233
χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου ....224
χρόνος προθέρµανσης ...............................224
σύνθεση υλικού ..........................................223

Τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος ..............223
Τηλεπαραλαβή ....................................................89
Τρέχουσα ............................................................44
Τροφοδότης εγγράφων ........................33, 34, 224

τοποθέτηση πρωτοτύπων ............................56
Τροφοδοσία µεγάλης πλευράς (LEF) ...............135
Τροφοδοσία µικρής πλευράς (SEF) ..................135
Τροφοδοσία χαρτιού ......... 61, 133, 152, 172, 233
τροφοδοσία χαρτιού

δίσκοι χαρτιού .............................................134
∆ίσκος 5 .....................................................136
δίσκος bypass ............................................136

Υ
Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare ...................113

Καρτέλα Εργασίες ......................................115
Καρτέλα Ιδιότητες .......................................119
Καρτέλα Κατάσταση ...................................117
Καρτέλα συντήρησης ..................................132
λειτουργίες ..................................................114
πρόσβαση ..................................................114
υπολογιστές προορισµού ...........................113
Υποστήριξη ................................................132

Φ
Φαξ ..................................................................... 69

Άµεση αποστολή ......................................... 88
Ανάλυση ...................................................... 80
Αναφορά µετάδοσης .................................... 83
Ανοικτή ακρόαση ......................................... 94
Βιβλίο διευθύνσεων ..................................... 75
διαδικασία .................................................... 69
∆ιαδοχική κλήση .......................................... 93
∆ιεθνής επικοινωνία ..................................... 85
Εισαγωγή διεύθυνσης/Επόµενο .................. 75
Επείγουσα αποστολή .................................. 87
Θυρίδα ......................................................... 93
Κεφαλίδα αποστολής ................................... 82
λειτουργίες ................................................... 79
Μέγεθος σάρωσης ....................................... 81
Μεταχρονολογηµένη έναρξη ........................ 86
Πινάκιο ......................................................... 91
Πολλαπλά είδωλα ........................................ 86
Πρωτότυπα 2 όψεων ................................... 88
Σετ εκτύπωσης παραλήπτη ......................... 87
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση ................................. 82
Ταχεία κλήση ............................................... 77
Τηλεπαραλαβή ............................................. 89
Φωτεινό/Σκούρο .......................................... 81

Φύσιγγα τυµπάνου ........................................... 190
Φωτεινό/Σκούρο ......... 64, 81, 105, 152, 171, 178

Χ
Χαρακτηριστικά δίσκου χαρτιού – CWIS .......... 120
Χαρτί και άλλα µέσα εκτύπωσης ...................... 133
Χειριστήρια συστήµατος ..................................... 35
Χρονοδιακόπτης σάρωσης ............................... 145
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