DocuCentre SC2020

Használati útmutató
A kézikönyv a gép használatának alapvető műveleteit ismerteti.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Minden termék-/márkanév a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Microsoft-termékek képernyőképének utánnyomását a Microsoft Corporation engedélyezte.

Ebben a kézikönyvben a biztonsági utasításokat a
szimbólum előzi meg.
A szükséges eljárások elvégzése előtt olvassa el és tartsa be az utasításokat.
Mivel a fénymásoló gépbe be van építve egy olyan funkció, amely megakadályozza bizonyos
dokumentumok hamisítását, előfordulhat néhány ritka eset, amikor a másolás nem éri el a kívánt
eredményt.
A Xerox nem tartozik felelősséggel a gépek elromlásáért, ha azt számítógépes vírussal való
fertőzöttség vagy a számítógép feltörése okozza.
Fontos
1. A jelen kézikönyv szerzői jogvédelem alatt áll, minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények
értelmében a jelen kézikönyv egésze vagy része nem sokszorosítható vagy módosítható a kiadó
írásbeli beleegyezése nélkül.
2. A kézikönyv részei előzetes bejelentés nélkül is módosulhatnak.
3. Bármilyen megjegyzést szívesen fogadunk az esetleges félreérthető részekkel, hibákkal,
kihagyásokkal vagy hiányzó oldalakkal kapcsolatban.
4. A gépen soha ne kíséreljen meg olyan műveletet végrehajtani, amely nincs konkrétan leírva ebben
a kézikönyvben. A nem engedélyezett működtetés hibákat vagy baleseteket okozhat. A Xerox nem
tartozik felelősséggel a berendezés nem engedélyezett működtetéséből következő problémákért.
A termék exportját szigorúan szabályozzák Japán devizával és külkereskedelmével kapcsolatos
törvényei és/vagy az Egyesült Államok exportszabályozási rendelkezései.
A XEROX, a sphere of connectivity design és a CentreWare a Xerox Co., Ltd. vagy a Xerox Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban.

Opcionális komponenseket igénylő funkciók
Az alábbi funkciók használatához opcionális komponens szükséges. További információkért forduljon
az ügyfélszolgálati központunkhoz.

Fax
•

Fax

•

Közvetlen fax

Opcionális komponensek
•

Faxkészlet

•

Egytálcás modul

•

Tálcazár
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Előszó

Előszó
Köszönjük, hogy a DocuCentre SC2020 készüléket választotta (a továbbiakban: „a gép”).
A jelen útmutató leírja a gép működtetését és azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a használat során be kell
tartania. A gép legeredményesebb és leghatékonyabb használata érdekében a használat előtt olvassa el az
útmutatót.
A jelen útmutató feltételezi, hogy Ön alapvető ismeretekkel rendelkezik a használt számítógép működési
környezetével, illetve a hálózati környezettel kapcsolatban. A használt számítógép környezetével, illetve a
hálózati környezetek alapvető tudnivalóival és működésével kapcsolatban a számítógép, az operációs rendszer
és a hálózati rendszer kézikönyvében találhat információkat.
Az elolvasást követően az útmutatót tartsa könnyen elérhető helyen, mert később szüksége lehet rá. Hasznos
lehet például, ha elfelejti az egyes műveletek elvégzésének módját, vagy ha valamilyen probléma merül fel a
géppel kapcsolatban.
A géppel kapcsolatban részletes információ található a géphez mellékelt, illesztőprogramokat tartalmazó
CD-készlet „Felhasználói útmutató”-jában.
Amikor ezt a gépet használja, javasoljuk, hogy közvetlenül a gép telepítése után változtassa meg a
rendszergazda felhasználói azonosítóját és PIN-kódját. A PIN-kód megváltoztatásával kapcsolatban még
több információ található a Felhasználói útmutató „9 Eszközök” > „Panelzáró funkció” pontjában.

Kézikönyvtípusok
A géphez az alábbi útmutatókat mellékeljük.

Mellékelt kézikönyvek

Használati

útmutató (a jelen útmutató) (füzet) (illesztőprogramokat tartalmazó CD-készlet)
Az útmutató röviden leírja az alapvető műveleteket, a napi karbantartást és a
géppel kapcsolatos problémák megoldását.
Felhasználói útmutató (illesztőprogramokat tartalmazó CD-készlet)
Az útmutató leírja a másolási, nyomtatási, faxolási és szennelési funkciók
használatát, illetve a papír beállításának módját, a mindennapi karbantartást, a
gép státuszának beállításait, a hibaelhárítás módját, illetve a hálózat beállítását.
Kézikönyv (HTML)
A kézikönyv ismerteti a nyomtató illesztőprogramjainak telepítési és konfigurálási
folyamatait, valamint a nyomtatási környezetet. Ez a kézikönyv megtalálható az
illesztőprogramokat tartalmazó CD-készletben.
A nyomtató illesztőprogramjának súgója
A súgó leírja a nyomtatási funkciókat és műveleteket.
Útmutató opcionális komponensekhez
Ehhez a géphez opcionális komponensek érhetők el. Az opcionális
komponensekhez egy telepítési eljárásokat részletező útmutató is tartozik, amely
információkat tartalmaz a termék beállításával és más adatokkal kapcsolatban.
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A vezérlőpanel főbb funkciói

Sz.
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Komponens

Funkció

1

Érintőképernyő

Megjeleníti a műveleti menü elemeit és a gép státuszával kapcsolatos
üzeneteket.

2

Numerikus billentyűzet

Ezekkel a gombokkal számokat (például másolatok száma) vagy szöveget vihet
be.

3

<Újratárcsázás/Szünet> gomb

A gomb megnyomásával szünetet szúrhat be a számok közé, amikor megadja a
címzett számát.

4

<Összes törlése> gomb

Ezzel a gombbal visszaállíthatja az egyes funkciók megjelenített beállításait az
alapértelmezett értékekre, vagy kitörölheti a megadott számokat. A beállítás
visszaugrik arra az állapotra, amelyben a gép bekapcsolásakor volt.

5

<Energiatakarékosság> gomb

6

<Stop> gomb

Ezzel a gombbal törölheti az aktuális munkát vagy a sikertelen munkát.

7

<Start> gomb

Ezzel a gombbal elindíthatja a dokumentumok szkennelését vagy megerősítheti
az egyes beállítások értékét.

8

<Hiba> LED

Rendszerhiba esetén villog.
Akkor világít folyamatosan, amikor a rendszerhibától eltérő probléma merül fel
a géppel kapcsolatban, például papírelakadás vagy a papír kifogyása.

9

<Adat> LED

Akkor villog, amikor a gép adatot küld az ügyfélnek vagy adatot kap tőle.
Akkor világít folyamatosan, amikor az adatot elmenti a gép memóriájába, vagy
amikor a gép kinyomtatásra váró faxot kap.

10

<C> (Törlés) gomb

Ezzel a gombbal egy megadott numerikus értéket törölhet.

11

<Gép státusza> gomb

A gomb megnyomásával jelentéseket nyomtathat, és ellenőrizheti a gép
információit, például a fogyóeszközök státuszát és a gép IP-címét.

12

<Munka státusza> gomb

13

<Szolgáltatások kezdőlapja> gomb Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Szolgáltatások kezdőlapja képernyőt.

Akkor villan fel, amikor a gép energiatakarékos üzemmódba kapcsol, hogy
takarékoskodjon az árammal, amikor a gép egy ideig nem üzemel. A gomb
megnyomásával léphet be az energiatakarékos üzemmódba vagy léphet ki
abból.

Ezzel a gombbal ellenőrizheti/törölheti az aktuális munkát vagy a függőben lévő
munkát.

Tájékoztató javaslatok
Ha rendszeresen használ multifunkcionális gépeket, a következő információk segíthetnek elkerülni a
problémákat, és kényelmesebbé tehetik a gép használatát.
A gép használata előtt olvassa el ezt az útmutatót.

A tálca belsejébe csak papírt helyezzen.
A tálcákban a papíron kívül ne legyen más tárgy.

Az üres helyre (a papírtartón kívülre) ne helyezzen
semmilyen vezetőt vagy
tárgyat.

Megakadályozhatja a következő problémás helyzetet:
Zaj a gép bal oldalán.

A megfelelő illesztőprogramot használja?
A multifunkcionális gép használatakor telepítenie kell az új illesztőprogramot.
Telepítse a gép (DocuCentre SC2020) illesztőprogramját.
Ellenőrizze a
számítógépére
telepített illesztőprogramot.

Megakadályozhatja a következő problémás helyzeteket:
A gép olvashatatlan karaktereket nyomtat.
A gép szükségtelen sorokat nyomtat.
A kép egy része hiányzik.
Probléma merül fel, és a gép nem tud nyomtatni.
A gép különböző árnyalatú képeket nyomtat.
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Tájékoztató javaslatok
A jó minőségű másolat érdekében tisztítsa meg az üveget!
A másolás megkezdése előtt ellenőrizze az üveget.
Megjegyzés

A koszos üveg a dokumentumadagoló használata esetén is nem kielégítő
eredményhez vezethet.

Dokumentumadagoló használatakor:
Tisztítsa meg a másolóüveg bal
oldalán lévő keskeny üvegcsíkot.
Az üveget először törölje le egy
megnedvesített, puha ruhával, majd
törölje le egy puha, száraz ruhával.

Másolóüveg használatakor:
Tisztítsa le a másolóüveget. Az
üveget először törölje le egy
megnedvesített, puha ruhával, majd
törölje le egy puha, száraz ruhával.

Ha az üveget elölről és többféle szögből is megnézi,
könnyebben megtalálja a koszos részeket.

Megakadályozhatja a következő problémás helyzeteket:
A dokumentumadagoló használatakor a másolaton fekete csíkok vannak.
A másolóüveg használatakor a másolaton fekete pontok vannak.

Megjegyzések az áram be- és kikapcsolásával kapcsolatban (BE/KI)
A gép újraindításakor az áram bekapcsolása előtt várjon 10 másodpercet.
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A gép használata előtt

Biztonsági megjegyzések
A termék használata előtt a biztonságos használat érdekében figyelmesen olvassa el a
„Biztonsági megjegyzések”-et.
A jelen terméket és a javasolt tartozékokat letesztelték, és ezek megfelelnek a szigorú
biztonsági követelményeknek, beleértve a biztonsági ügynökségek jóváhagyásait és a
környezetvédelmi szabványokat is. A biztonságos használat érdekében kövesse az alábbi
utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Az engedély nélküli módosítás – beleértve az új funkciók hozzáadását vagy külső eszközök
csatlakoztatását – a termékgarancia megszűnéséhez vezethet. További információkért
forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.
A terméken megjelölt összes figyelmeztetést és utasítást tartsa be. A figyelmeztető jelzések
az alábbiakat jelentik:
Az utasítás be nem tartása halálesethez, illetve súlyos vagy végzetes
VESZÉLY
sérüléshez vezethet, és ennek a valószínűsége viszonylag magas.
FIGYELMEZTETÉS Az utasítás be nem tartása súlyos vagy végzetes sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT

Az utasítás be nem tartása a felhasználó sérüléséhez vagy a gép
károsodásához vezethet.
: Szimbólum, amely jelzi, hogy a gép kezelésekor mire kell figyelni.
A gép biztonságos használata érdekében figyelmesen kövesse az
utasításokat.

Vigyázat

Gyúlékony

Robbanékony

Áramütés

Felmelegedett
felület

Mozgó tárgy

Ujjbecsípődés

: A tiltások szimbóluma. A veszélyes műveletek elkerülése érdekében
figyelmesen kövesse az utasításokat.

Tiltott

Tilos nyílt láng
használata

Ne érintse meg

Ne használja a
fürdőszobában

Ne tépje le

Ne érje
nedvesség

Soha ne érintse
meg nedves
kézzel

: Az elvégzendő tevékenységek szimbóluma. Az alapvető feladatok
elvégzéséhez figyelmesen kövesse az utasításokat.

Utasítások

Kihúzás

Földelés
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A gép használata előtt
Elektromos biztonság
FIGYELMEZTETÉS
A terméket a termék adattábláján megjelölt áramforrásról kell működtetni.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy az áramforrása megfelel-e a követelményeknek, forduljon a helyi
áramszolgáltató vállalathoz.
FIGYELMEZTETÉS: A terméket védő földáramkörhöz csatlakoztassa.
A termékhez mellékelt csatlakozóaljzat védő földelőtűvel rendelkezik. Az aljzat csak földelt
elektromos kimenethez csatlakoztatható. Ez egy biztonsági funkció. Ha az aljzat nem illeszthető
bele a kimenetbe, az áramütés elkerülése érdekében bízzon meg egy villanyszerelőt a kimenet
cseréjével. A termék elektromos kimenetre való csatlakoztatásához soha ne használjon olyan
földelt adapteraljzatot, amely nem rendelkezik földelővezeték-kapoccsal.
A földelővezető helytelen csatlakoztatása áramütést okozhat.
A hálózati csatlakozózsinórt közvetlenül a földelt elektromos kimenetbe dugja be. A túlmelegedés
és a tűzbaleset megakadályozása érdekében ne használjon hosszabbítókábelt vagy elosztót. Ha
ellenőrizni szeretné, hogy a kimenet földelt-e, forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.
A terméket olyan áramkörhöz vagy kimenethez csatlakoztassa, amelynek a kapacitása nagyobb
a termék névleges áramerősségénél és feszültségénél. A termék névleges áramerősségét és
feszültségét lásd a termék hátsó paneljén lévő adattáblán.
A hálózati csatlakozózsinórt soha ne érintse meg nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.
A hálózati csatlakozózsinórra ne helyezzen semmilyen tárgyat.
Az aljzat csatlakozója legyen mindig pormentes. A poros és nyirkos környezet a csatlakozóban kis
elektromos áram keletkezéséhez vezethet. Ennek hatására hő keletkezhet, ami tüzet okozhat.
Az áramütés és a tűzbaleset elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt vagy a Xerox által
meghatározott hálózati csatlakozózsinórokat használja.
A hálózati csatlakozózsinór kizárólag ehhez a termékhez használható. Ne használja más termékhez.
A hálózati csatlakozózsinórban ne tegyen kárt és azt ne módosítsa. A károsodás és a módosítás
hatására hő keletkezhet, ami végül áramütést vagy tűzbalesetet okozhat.

VIGYÁZAT

Ha a hálózati csatlakozózsinór megsérül, vagy ha szigetelt vezetékek vannak szabadon, a csere
miatt forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez. Az áramütés és a tűzbaleset elkerülése érdekében ne
használjon sérült vagy nem szigetelt vezetéket.

Tisztításkor mindig kapcsolja ki a terméket és húzza ki a kábelt. A gép áram alatt lévő belső részei
áramütést okozhatnak.
Ha be van kapcsolva, ne húzza ki vagy ne dugja vissza újra a terméket. Az áram alatt lévő
csatlakozó bedugása és kihúzása eldeformálhatja az aljzatot, és ennek hatására hő keletkezhet,
ami végül tüzet okozhat.
A termék kihúzásakor az aljzatot fogja, ne a vezetéket, különben a vezeték sérülhet, ami áramütést
vagy tűzbalesetet eredményezhet.
Amikor hétvégén vagy hosszabb szabadság alatt nem használja a terméket (pl. a faxfunkciót),
kapcsolja le és húzza ki az aljzatot.
Vegye figyelembe, hogy kikapcsolt állapotban a gép nem tud faxüzenetet fogadni.
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Havonta egyszer kapcsolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy
• a hálózati csatlakozózsinór szorosan bele van-e dugva az elektromos kimenetbe;
• az aljzat nincs-e túlzottan felmelegedve, berozsdásodva vagy meghajolva;
• az aljzat és az elektromos kimenet pormentes-e; és
• a hálózati csatlakozózsinór nem repedezett vagy kopott-e.
Ha valamilyen szokatlan körülményt észlel, először kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból a terméket,
majd
forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.

A gép telepítése
FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol mások ráléphetnek vagy megbotolhatnak a hálózati
csatlakozózsinórban. A súrlódás vagy a túlzott nyomás hatására hő keletkezhet, ami végül
áramütést vagy tűzbalesetet okozhat.

Soha ne tegye a terméket a következő helyekre:
• Radiátor vagy más hőforrás közelébe
• Mozgó gyúlékony anyagok, például függönyök közelébe
• Meleg, párás, poros vagy nem megfelelően szellőző környezetbe
• Olyan helyre, amelyet közvetlenül ér napfény
• Tűzhelyek vagy párásító berendezések közelébe
A terméket vízszintes és szilárd felületre helyezze, amely 71 kg-os tömeget is elbír. Különben ha a
termék megbillen, leeshet, és sérüléseket okozhat.
Helyezze a terméket jól szellőző területre. A termék szellőzőnyílásai elé
ne helyezzen semmit.
A szellőzéshez és a hálózati csatlakozóhoz való hozzáféréshez tartsa meg a
minimális távolságot. Ha nem normális körülményt észlel, húzza ki a terméket az aljzatból.
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Kétoldalas automatikus dokumentumadagolóval

Kétoldalas automatikus dokumentumadagolóval és egytálcás modullal

(egység: mm)

(egység: mm)

A terméket 10 fokos szögnél ne döntse meg jobban, különben az leeshet
és sérüléseket okozhat.

elülső

elülső

bal
hátsó

bal

jobb

jobb

hátsó

A vezetékek és kábelek összekötözéséhez mindig a Xerox által biztosított kábelszorítót és
kábelrendezőt használja. Különben az eszköz meghibásodást okozhat.
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Egyebek
Annak érdekében, hogy megőrizze a termék jó teljesítményét és állapotát, mindig az alábbi
környezetekben használja azt:
Hőmérséklet: 10–32 °C
Páratartalom: 15–85%
Ha a terméket egy hűvös szobában hagyja, és a szobát a melegítő gyorsan felmelegíti, a termék
belsejében kondenzáció történhet, ami a nyomtatandó anyag részleges törléséhez vezethet.

Biztonságos működtetés
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemeltető termékkarbantartási eljárásainak leírását a termékhez mellékelt ügyféldokumentáció tartalmazza. Ne hajtson végre más karbantartási eljárást, mint amelyek a
dokumentációban le vannak írva.
A termék biztonsági kialakításának köszönhetően az üzemeltetők számára nem engedélyezett a
veszélyes területekhez való hozzáférés. A veszélyes területek az üzemeltetők elől fedőlapokkal vagy
védőlemezekkel vannak elzárva, amelyek eltávolításához szerszám kell. Az áramütés és a sérülések
megakadályozása érdekében ezeket a fedőlapokat és védőlemezeket soha ne távolítsa el.
Az áramütés és a tűzbaleset elkerülése érdekében az alábbi körülmények esetén azonnal kapcsolja
ki a terméket, és húzza ki azt az áramforrásból, majd értesítse a helyi Xerox képviselőjét.
• A termék füstöt bocsát ki, vagy a felülete szokatlanul meleg.
• A termék szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki magából.
• A hálózati csatlakozózsinór repedezett vagy kopott.
• Aktiválódik a megszakító, a biztosíték vagy más biztonsági eszköz.
• Valamilyen folyadék ömlik a termékre.
• A termék vízben ázik.
• A termék bármelyik része megsérült.
Ne helyezzen tárgyat a termék réseibe vagy nyílásaiba.
Ne helyezze az alábbiakat a termékre:
• Folyadékot tartalmazó edények, például vázák vagy kávéscsészék
• Fémtárgyak, például tűk vagy kapcsok
• Nehéz tárgyak
Ha folyadék ömlik a termékre, vagy ha fémtárgyak csúsznak bele, az áramütéshez vagy
tűzbalesethez vezethet.
Ne használjon vezetőpapírt, például origamipapírt, szénpapírt vagy vezető borítású
papírt. A papírelakadás rövidzárlatot és végül
tűzbalesetet okozhat.
A termék tisztításakor kizárólag az erre a célra kijelölt tisztítószereket használja. Ha más
tisztítószereket használ, az ronthat a termék teljesítményén. Ne használjon aeroszolos tisztítót,
mert az gyúlékony és robbanásveszélyes.
Ha az elakadt papír eltávolítása miatt ki kell húznia a tálcát, forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.
Ne húzza ki a tálcát, mert ez sérüléseket okozhat.
A termékhez mellékelt CD-ROM-ot soha ne játssza le audiolejátszón. Mindig CD-ROM-lejátszót
használjon. Máskülönben a nagy hangerő károsíthatja az audiolejátszót vagy az Ön hallását.
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VIGYÁZAT
A terméken megjelölt és az ahhoz mellékelt összes figyelmeztetést és utasítást tartsa be.
Az égési sérülések és az áramütés elkerülése érdekében soha ne érintse meg azokat a
területeket, amelyeken „Magas hőmérséklet” vagy „Magasfeszültség” jelzés látható.
Az elektromos és mechanikai biztonsági reteszeket tartsa aktív állapotban. A biztonsági
reteszeket tartsa távol a mágneses anyagoktól. A mágneses anyagok véletlenül
aktiválhatják a terméket, és sérüléseket vagy áramütést okozhatnak.
A termék belsejében elakadt papírt ne próbálja meg eltávolítani, különös tekintettel
az olvasztóegység vagy a hőgörgő köré tekeredett papírra, mert ez sérüléseket vagy
égési sebeket okozhat. Azonnal kapcsolja ki a terméket, és forduljon a helyi Xerox
képviselőjéhez.
Amikor egy vastag dokumentumköteget a másolóüvegen tart, ne fejtsen ki túl nagy erőt.
Ezzel összetörheti az üveget, és sérüléseket okozhat.
Ha a terméket másik helyre szeretné szállítani, forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.

Fogyóeszközök

Hosszabb működtetés vagy nagyobb másolási mennyiség esetén gondoskodjon a
megfelelő szellőzésről. Rosszul szellőző szobában a gép hatással lehet az iroda levegőjére,
pl. az ózon szaga miatt. A kényelmes és biztonságos környezet érdekében gondoskodjon a
megfelelő szellőzésről.

FIGYELMEZTETÉS

Minden fogyóeszközt a csomagoláson vagy a tartón olvasható utasításoknak
megfelelően tároljon.

VIGYÁZAT

Kiömlött festékhez és a termékben, a nyomtatópatronban vagy a festéktartályban lévő
maradék festékhez soha ne használjon porszívót.
Ez a porszívóban keletkező elektromos szikra miatt meggyulladhat és robbanást
okozhat. A kiömlött tinta letörléséhez használjon seprűt vagy nedves ruhát. Ha nagyobb
mennyiségű tintát önt ki, forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.
Nyomtatópatront soha ne dobjon nyílt lángba. A patronban lévő maradék festék
meggyulladhat, és sérüléseket vagy robbanást okozhat. Ha a használt nyomtatópatronra
már nincs szüksége, az ártalmatlanítással kapcsolatban forduljon a helyi Xerox
képviselőjéhez.
Hulladék festéktartályt soha ne dobjon nyílt lángba. A festék meggyulladhat, és
sérüléseket vagy robbanást okozhat. Ha a használt hulladék festéktartályra már nincs
szüksége, az ártalmatlanítással kapcsolatban forduljon a helyi Xerox képviselőjéhez.

A dobegységeket (vagy dobot, ha nem patrontípus) és a nyomtatópatronokat tartsa távol
gyermekektől. Ha egy gyermek véletlenül lenyeli a festéket, köpje ki, öblítse ki a száját
vízzel, igyon vizet, és azonnal forduljon vele orvoshoz.
Dobegységek (vagy dob, ha nem patrontípus) és nyomtatópatronok cseréjekor legyen
óvatos, hogy ne öntse ki a festéket. Ha a festék kiömlik, ügyeljen arra, hogy az ne kerüljön
ruhára, bőrre, szembe és szájba, és ne lélegezze be.
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Ha a festék a bőrére vagy a ruhájára ömlik, mossa le szappanos vízzel.
Ha festékrészecskék kerülnek a szemébe, bő vízzel mossa ki legalább 15 percig, amíg az
irritáció megszűnik. Szükség esetén keressen fel egy orvost.
Ha festékrészecskéket lélegez be, menjen friss levegőjű helyre, és öblítse ki a száját vízzel.
Ha lenyeli a festéket, köpje ki, öblítse ki a száját vízzel, igyon sok vizet, és azonnal forduljon
orvoshoz.
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A „Figyelmeztetés” és „Vigyázat” címkék helye
A terméken megjelölt és az ahhoz mellékelt összes figyelmeztetést és utasítást tartsa be.
Az égési sérülések és az áramütés elkerülése érdekében soha ne érintse meg azokat a
területeket, amelyeken „Magas hőmérséklet” vagy „Magasfeszültség” jelzés látható.
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Szabályok
Rádiófrekvencia-kibocsátás (A osztály)
A terméket letesztelték, és megfelel az A osztályú digitális eszközök esetében az elektromágneses
interferenciára vonatkozó nemzetközi szabvány által előírt határértékeknek (CISPR Publ. 22), illetve
az 1992. évi ausztráliai/új-zélandi rádiókommunikációs törvénynek. Ezeket a határértékeket azért
állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a termék
kereskedelmi környezetben való működtetése esetén. Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál,
használ és sugároz, és ha nem az ügyfél-dokumentációnak megfelelően telepítik és használják,
káros interferencia léphet fel a rádiókommunikációnál. A termék lakóterületen való üzemeltetése
valószínűleg káros interferenciát okoz, ebben az esetben a felhasználónak kell kijavítania az
interferenciát a saját költségén.
Ha a felhasználó a terméket a Xerox által kifejezetten jóvá nem hagyott módon változtatja meg és
módosítja, megszűnhet a joga a berendezés működtetésére.

Környezet
A környezetvédelem és az erőforrások hatékony felhasználása érdekében a Xerox a visszajuttatott
nyomtatópatronokat, hulladék festéktartályokat és dobegységeket újrahasznosítja, és ezekből
újrahasznosított alkatrészeket és anyagokat készít, illetve energiát nyer vissza belőlük.
A szükségtelenné vált nyomtatópatronokat, hulladék festéktartályokat és dobegységeket megfelelő
módon kell ártalmatlanítani. A nyomtatópatronokat, hulladék festéktartályokat és dobegységeket ne
nyissa fel. Ezeket juttassa vissza a helyi Xerox képviselőjéhez.

Jogi közlemény
Előfordulhat, hogy bizonyos dokumentumok másolása vagy nyomtatása az Ön országában
törvénytelen. Azokra, akiket bűnösnek találnak, bírság vagy szabadságvesztés formájában büntetést
szabhatnak ki. Az alábbiakban felsorolunk néhány példát azokra a dolgokra, amelyeknek másolása
vagy nyomtatása esetleg törvénytelen lehet az Ön országában.
• Valuta
• Bankjegy és csekk
• Bank- és államkötvények és értékpapírok
• Szerzői jogvédelemmel ellátott anyagok vagy védjegyek a tulajdonos beleegyezése nélkül
• Postai bélyegek és más forgalomképes értékpapírok
A lista nem teljes, és a teljességéért vagy pontosságáért nem vállalunk felelősséget. Kérdés esetén
forduljon jogi tanácsadójához.
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Papírtípusok
Támogatott papírtömegek és lapszámok
Papírtálcák

Tölthető
Mennyiség

Alaptömeg/rizsmatömeg

1. tálca (sztenderd)

60–90 g/m2
Rizsmatömeg: 51,6–77,4 kg

250 lap *1
(27 mm-ig)

2. tálca
(egytálcás modul)
(opcionális)

60–256 g/m2
Rizsmatömeg: 51,6–220,1 kg

500 lap *1
(54 mm-ig)

5. tálca (továbbító)

60–216 g/m2
Rizsmatömeg: 51,6–185,7 kg

100 lap *2
(10 mm-ig)

*1 80 g/m2 papír használatakor
*2 Xerox sztenderd papír használatakor

Használhatatlan papír
• Nyirkos vagy nedves papír
• Más nyomtatóval vagy másológéppel már előre nyomtatott papír
• Összegyűrődött, egyenetlen vagy elszakadt papír
• Kapcsos vagy nem lapos borítékok
• Színes papír kezelt felülettel
• Érdes felületű papír, például papírpép vagy szálas papír
• Kilyukasztott papír
• Átlátszó papír
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Papírtípus
Sima (60–90 g/m2)

Sima (60–90 g/m2)
Minőségi papír (90–105 g/m2)
Nehéz (106–169 g/m2)
Extranehéz (170–256 g/m2)

Előkészületek

Papír behelyezése
Papír behelyezése az 1., 2. és az 5. tálcába

1. és 2. tálca
* Csak az 1. tálca

5. tálca (továbbító)

A papírt a másolandó vagy kinyomtatandó oldallal lefelé helyezze be a gépbe:
Megjegyzés

• 1. és 2. tálca: felfelé
• 5. tálca: lefelé
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A papírbeállítás módosítása

1 Nyomja meg a <Gép státusza> gombot.

2 Válassza ki az [Eszközök] fület.

3 Válassza ki a [Tálcakezelés] lehetőséget, majd a
[Tálcabeállítások] lehetőséget.

4 Válassza ki a kívánt papírtálcát.

5 Adja meg a kívánt beállításokat, majd válassza ki az [OK] lehetőséget.

20

Előkészületek

Dokumentum elhelyezése
A dokumentum behelyezése a dokumentumadagolóba
Felfelé néző pozíció (a dokumentum felső széle)
Amikor a behelyezni kívánt
dokumentum oldala túl nagy,
úgy tegye be a gépbe, hogy
először a rövidebb oldala felől
húzza be.

* A gép csak a sztenderd méreteket támogatja.
* A dokumentumot felfelé nézve helyezze
a dokumentumadagoló közepére, és
a dokumentumvezetőket igazítsa a
dokumentum oldalaihoz.
* 2 oldalas dokumentum használatakor
gondoskodjon a megfelelően beállított
[Eredeti kötés] lehetőségről.

Megjegyzés

Az alábbi dokumentumok esetén nem használhatja a dokumentumadagolót. Használja a másolóüveget.

Vegyes méret

Nagyon könnyű A5-nél kisebb
(2 oldalas)

Kivágott és
beillesztett

* Ha az összesodrott dokumentumot ki tudja simítani, használhatja a dokumentumot.

Meghajtott,
összegyűrődött,
összesodrott*

Széntartalmú

A dokumentum ráhelyezése a másolóüvegre
Felfelé néző pozíció (a dokumentum felső széle)
Amikor a dokumentum nem
helyezhető a másolóüvegre, forgassa
el a dokumentumot.

Helyezze el a dokumentumot lefelé
nézve, a másolóüveg bal felső sarkától kis
távolságra.
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Másolás

A másolás módja
Alapvető másolási eljárás (100%-os nagyítási arány)

1

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

**********************************************************************************************************

2

Válassza a [Másolás] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Másolás] nem jelenik meg, nyomja meg a
<Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

**********************************************************************************************************

3

Szükség szerint adja meg a speciális beállításokat.

**********************************************************************************************************

4
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Nyomja meg a <Start> gombot.

<Start> gomb

Másolás

Személyi igazolvány másolása
Ezzel a funkcióval a személyi igazolvány (névjegy, alkalmazotti kártya stb.) két oldalát egy oldalra
nyomtathatja ki.

1	
Helyezze el a személyi igazolványt lefelé nézve

legalább 5 mm-re a másolóüveg bal felső sarkától,
majd zárja le a géptetőt.

Megjegyzés

•Ha a személyi igazolványt túl közel helyezi el a
másolóüveg sarkához, előfordulhat, hogy a gép nem
másolja le megfelelően a személyi igazolvány szélét.
•Helyezze el a személyi igazolványt felfelé nézve.

******************************************************************************************************

2

Válassza ki a [Személyi igazolvány másolása] lehetőséget.
Megjegyzés

•Ha a [Személyi igazolvány másolása] nem jelenik meg,
nyomja meg a <Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.
•Szükség szerint adja meg a speciális beállításokat.

******************************************************************************************************

3

Nyomja meg a <Start> gombot.
Amikor a személyi igazolvány egyik oldalának másolása befejeződött, megjelenik egy utasításüzenet.
******************************************************************************************************

4	
A személyi igazolvány másik oldalának lemásolásához helyezze a személyi igazolvány másik
oldalát lefelé nézve a másolóüveg bal felső sarkától kis távolságra, majd zárja le a géptetőt.

******************************************************************************************************

5

Válassza ki a [2. oldal szkennelése] lehetőséget.
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Másolás

Kétoldalas másolatok készítése
Ezzel a funkcióval egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokat másolhat egy vagy két oldalra.

1

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt
(21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza a [Másolás] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Másolás] nem jelenik meg, nyomja meg a
<Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

Válassza ki a [2 oldalas másolás] lehetőséget a [Másolás]
fülön.

******************************************************************************************************

4

Válassza ki a kívánt beállítást, majd válassza az [OK]
lehetőséget.
Megjegyzés

Amikor az [1 → 2 oldalas], [2 → oldalas] vagy [2 →
2 oldalas] lehetőséget választja, az alábbiak közül
kiválaszthatja az oldalt a kötéshez.
- hosszú oldalas kötés
- rövid oldalas kötés

******************************************************************************************************

5
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Nyomja meg a <Start> gombot.

Másolás

Rendezett kiadás
Ezzel a funkcióval Ön beállíthatja, hogy a gép a lapokat készletekbe rendezve adja ki, többoldalas
dokumentum másolása esetén oldalszám szerint.

1

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza a [Másolás] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Másolás] nem jelenik meg, nyomja meg a
<Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

Válassza ki a [Kimenet] fület, majd válassza a 		
[Rendezés] lehetőséget.

******************************************************************************************************

4

Válassza ki a kívánt beállítást, majd válassza az [OK]
lehetőséget.

******************************************************************************************************

5

Nyomja meg a <Start> gombot.
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Másolás

Kicsinyített vagy nagyított másolatok készítése
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja az arányt a másolatok méretének csökkentéséhez vagy nagyításához.

1

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza a [Másolás] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Másolás] nem jelenik meg, nyomja meg a
<Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

Válassza ki a [Kicsinyítés/Nagyítás] lehetőséget a [Másolás]
fülön.

******************************************************************************************************

4

Válassza ki a kívánt beállítást, majd válassza az [OK]
lehetőséget.

******************************************************************************************************

5
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Nyomja meg a <Start> gombot.

Másolás

Két oldal másolása egy lapra
Ezzel a funkcióval egy dokumentum két oldalát másolhatja rá egyetlen papírlap egy oldalára.

1

Megjegyzés

•Helyezze el a dokumentumot felfelé nézve.
•Amikor 2 oldalas dokumentumot helyez a dokumentumadagolóba, gondoskodjon a megfelelően
beállított [Eredeti kötés] lehetőségről.

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza a [Másolás] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Másolás] nem jelenik meg, nyomja meg a
<Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

Válassza ki a [Kimenet] fület, majd válassza az [Oldalak 		
laponként] lehetőséget.

******************************************************************************************************

4

Válassza ki a [2 – fel] beállítást, majd válassza az [OK] 		
lehetőséget.

******************************************************************************************************

5

Nyomja meg a <Start> gombot.
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Nyomtatás

A nyomtatás módja
Ez a rész leírja az alapvető nyomtatási folyamatot, és hogy hogyan kell törölni az aktuális nyomtatási munkát.
Megjegyzés

A funkció használata előtt telepítse a számítógépre az illesztőprogramokat tartalmazó CD-készlet
CD-ROM-ján található nyomtató illesztőprogramot. Az utasításokat a illesztőprogramokat tartalmazó
CD-készlet [Dokumentáció] fülén, a „CD-ROM dokumentációja (HTML)” lehetőségére kattintva érheti el.

1

Válassza ki a [Nyomtatás] lehetőséget az alkalmazás [Fájl] menüjében.
******************************************************************************************************

2

Válassza ki az [FX DocuCentre SC2020] lehetőséget.
******************************************************************************************************

3	
Szükség szerint a [Tulajdonságok]
lehetőségre kattintva adja meg a
speciális beállításokat.

******************************************************************************************************

4

Kattintson az [OK] lehetőségre.

******************************************************************************************************

5

Kattintson az [OK] lehetőségre a [Nyomtatás] párbeszédpanelben.

A nyomtatás leállítása

Kattintson kétszer a képernyő jobb alsó sarkában látható tálcán megjelenő nyomtató ikonra
Válassza ki a törölni kívánt dokumentum nevét, majd nyomja meg a <Törlés> gombot.
Ha az ablakon belül nincs dokumentum, törölje manuálisan a gépen.
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.

Szkennelés

Szkennelt adatok importálása alkalmazáson keresztül
Ezzel a funkcióval szkennelt adatokat tölthet be bármilyen TWAIN-kompatibilis alkalmazással
vagy a számítógépre telepített, Windows® Image Acquisition (WIA)-kompatibilis alkalmazással.
Meghatározhatja a dokumentum betöltési feltételeit, és egyúttal ellenőrizheti a számítógép
képernyőjén megjelenő szkennelési eredményeket.
Megjegyzés

1

•A funkció használata előtt telepítse a számítógépre az illesztőprogramokat tartalmazó CD-készlet      
CD-ROM-ján található szkenner illesztőprogramot.
•Ez a funkció USB-kapcsolattal elérhető. A hálózati kapcsolattal történő szkennelés nem támogatott.

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

A dokumentum szkenneléséhez indítson el egy alkalmazást.

******************************************************************************************************

3

Válassza ki a szkenner (forrás) kiválasztására szolgáló menüpontot.
******************************************************************************************************

4

Válassza ki a [DocuCentre SC2020] lehetőséget.
******************************************************************************************************

5

Szükség szerint adjon meg speciális beállításokat.

******************************************************************************************************

6

Kattintson a [Szkennelés] lehetőségre.
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Szkennelés

Szkennelt adatok küldése e-mailben
Ezzel a funkcióval szkennelt adatokat küldhet e-mailben. Az egyszínű szkennelt adatokat PDF, TIFF
vagy XDW formátumban, a színes vagy szürkeárnyalatos szkennelt adatokat PDF, TIFF, JPEG vagy XDW
formátumban csatolhatja e-mailjeihez. Az e-mailes átvitel során a rendszer SMTP-protokollt használ.
•A CentreWare Internet Services szolgáltatás segítségével kiválaszthat egy előre regisztrált e-mail-címet. További

Megjegyzés

1

információk találhatók az illesztőprogramokat tartalmazó CD-készlet CD-ROM-ján, a „Felhasználói útmutató” című
dokumentumban.
•Amikor 2 oldalas dokumentumot helyez a dokumentumadagolóba, gondoskodjon a megfelelően beállított [Eredeti
kötés] lehetőségről. Ha ez nincs meghatározva, és a szkennelt adat irányát módosítani kell, forgassa el a számítógépén.

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza ki az [E-mail] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha az [E-mail] nem jelenik meg, nyomja meg a <Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

Adjon meg egy címzettet, majd válassza az
[OK] lehetőséget.

******************************************************************************************************

4

Szükség szerint adja meg a speciális beállításokat.
(Példa: Beállítások a [Minőség] fülön)

******************************************************************************************************

5
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Nyomja meg a <Start> gombot.

Szkennelés

Szkennelt adatok küldése asztali számítógépre (hálózat)
Ezzel a funkcióval szkennelt adatokat küldhet hálózatalapú számítógépekre. Az egyszínű szkennelt adatokat PDF,
TIFF vagy XDW formátumban, a színes vagy szürkeárnyalatos szkennelt adatokat PDF, TIFF, JPEG vagy XDW
formátumban küldheti el egy adott számítógépre. Az adatátvitelhez a rendszer FTP- vagy SMB-protokollt használ.
Megjegyzés

1

•A számítógép címét csak a címjegyzékből tudja kiválasztani. A CentreWare Internet Services segítségével
regisztrálja előre a számítógépek címeit. További információk találhatók az illesztőprogramokat tartalmazó
CD-készlet CD-ROM-ján, a „Felhasználói útmutató” című dokumentumban.
•Amikor 2 oldalas dokumentumot helyez a dokumentumadagolóba, gondoskodjon a megfelelően beállított
[Eredeti kötés] lehetőségről. Ha ez nincs meghatározva, és a szkennelt adat irányát módosítani kell, forgassa
el a számítógépén.

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza ki a [Szkennelés ide] beállítást, majd válassza a [Hálózat] lehetőséget.

Megjegyzés

Ha a [Szkennelés ide] nem jelenik meg, nyomja meg
a <Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

A[

] gombbal válassza ki a kívánt címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

******************************************************************************************************

4

Szükség szerint adja meg a speciális beállításokat.

******************************************************************************************************

5

Nyomja meg a <Start> gombot.
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Fax

A faxolás módja
A címjegyzék használata

A címzettet a címjegyzékben regisztrált
címek közül tudja kiválasztani.

1

A gyorstárcsázó használata

A címzettet közvetlenül a gyorstárcsázási
szám megadásával választhatja ki.

Helyezze el a dokumentumot.

Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).

******************************************************************************************************

2

Válassza ki a [Fax] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Fax] nem jelenik meg, nyomja meg a <Szolgáltatások
kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

2

Adjon meg egy címzettet.

Nyomja meg a [

] gombot.

Válassza ki az [Eszköz címjegyzéke – Egyének],
[Eszköz címjegyzéke – Csoportok] lehetőséget vagy a
[Keresés hálózati címjegyzékben] lehetőséget.

Nyomja meg a [

] gombot.

A kívánt gyorstárcsázási számot a numerikus
billentyűzeten adhatja meg.

******************************************************************************************************

4
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Nyomja meg a <Start> gombot.

Fax
A faxszám megadása

A címzettet úgy is megadhatja, hogy a
numerikus billentyűzeten beüti a címzett
faxszámát.

1
Helyezze el a dokumentumot.
Lásd a „Dokumentum elhelyezése” részt (21. old).
******************************************************************************************************

2

Válassza ki a [Fax] lehetőséget.
Megjegyzés

Ha a [Fax] nem jelenik meg, nyomja meg a
<Szolgáltatások kezdőlapja> gombot.

******************************************************************************************************

3

Adjon meg egy címzettet a numerikus billentyűzet segítségével.

Numerikus billentyűzet

******************************************************************************************************

4

Nyomja meg a <Start> gombot.
•A [Címjegyzék] gomb és a [Gyorstárcsázás] gomb használatához a címzettek faxszámait előre
regisztrálni kell.
Megjegyzés
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Fax

A címjegyzék regisztrálása
Ez a rész leírja, hogyan kell regisztrálni a fax címzettjét a címjegyzékben. Akár 200 gyorstárcsázási
számot is regisztrálhat.

1

Nyomja meg a <Gép státusza> gombot.

2

Válassza ki az [Eszközök] fület, és kövesse az alábbi lépéseket.
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<Gép státusza> gomb

Problémamegoldás

Papírelakadások
Papírelakadás esetén a gép leáll, és megszólal a riasztás. A képernyőn megjelenik egy hibakód és
egy üzenet. Kövesse az üzenet utasításait, és keresse meg, hogy hol akadt el a papír, majd vegye ki
a papírt.

Bal oldali tető [A]

Bal oldali tető [B]

• Ha a papír az olvasztóegység körül akadt el:

1. és 2. tálca
• 1. tálca: Működtetés a bal oldali tető [A]
ellenőrzése után:
• 2. tálca: Működtetés a bal oldali tető [B]
ellenőrzése után:

• Ha a papír a bal oldali tetőn belül akadt el:

5. tálca
• Működtetés a bal oldali tető [A] ellenőrzése
után:
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Problémamegoldás

Dokumentumelakadások
Ha a dokumentum elakad a dokumentumadagolóban, a gép leáll, és megszólal a riasztás. A képernyőn megjelenik egy hibakód és egy üzenet. A dokumentum elakadásának megszüntetéséhez
kövesse az üzenet utasításait.

vagy

vagy
kar
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Problémamegoldás

Hibakód
Egy hibakód (xxx-xxx) és egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatás hiba vagy a gép hibás működése
miatt szokatlan módon leáll.
A probléma megoldásához lásd az alábbi táblázatban felsorolt hibakódokat.
Hibakód

Ok és megoldás

005-942

Az eredeti méret érzékelése nem pontos. Ellenőrizze a dokumentumadagolóba behelyezett eredeti
dokumentumokat, tegye be őket újra, majd nyomja meg a <Start> gombot.
Nem szabványos méretű dokumentum használata esetén adja meg az eredeti méretet az [Eredeti
méret] lehetőségnél. A kiválasztott dokumentum méretétől függően előfordulhat, hogy a nyomtatás
túl nagy a papírhoz, vagy a széleken árnyékok találhatók.

016-503

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy az SMTP- és a DNS-szerver
megfelelően van-e beállítva
a CentreWare Internet Services szolgáltatásnál.

016-504

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a POP3- és a DNS-szerver
megfelelően van-e beállítva
a CentreWare Internet Services szolgáltatásnál.

016-505

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a POP3-szerverhez
használt felhasználónév és jelszó megfelelően van-e beállítva a CentreWare Internet Services
szolgáltatásnál.

016-506

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy az SMTP- vagy a POP3szerver be van-e állítva a CentreWare
Internet Services szolgáltatásnál.

016-507

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy az SMTP-szerverhez
használt felhasználónév és jelszó megfelelően van-e beállítva a CentreWare Internet Services
szolgáltatásnál.

016-520
016-521

Forduljon a rendszergazdájához.

016-570
016-571
016-572
016-573
016-718
016-720

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

016-737
016-741
016-742
016-743
016-744
016-745

Kapcsolja ki a gépet, győződjön meg róla, hogy az érintőképernyő üres, majd kapcsolja be a
gépet. Ha ez a hiba megismétlődik, forduljon az ügyfélszolgálati központunkhoz.

016-746

A gép megjavításához válassza ki a [Bezárás] lehetőséget.

016-757
016-758
016-759

Forduljon a rendszergazdájához.
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Problémamegoldás
016-764
016-765
016-766

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Forduljon az SMTP-rendszergazdához.

016-767
016-768

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze az e-mail-címet, majd próbálja újra
a szkennelést.

016-786
016-790

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően
csatlakozik-e. Ha nincs probléma a hálózati kábellel, forduljon a rendszergazdájához.

016-799
016-921

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

016-985
016-986

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Csökkentse a felbontást vagy módosítsa a
beszkennelt kép fájlformátumát, majd próbálja újra a szkennelést.

017-970
017-971
017-972
017-973
017-974
017-975
017-976
017-977
017-978
017-979
017-980
017-986
017-987
017-988
017-989

38

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

031-521

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. A rendszergazdája erősítse meg a
bejelentkezésre képes számítógépeket.

031-522

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy helyes-e a bejelentkezési név
(tartománynév és felhasználónév) és a jelszó.

031-523

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze az Ön által meghatározott
megosztási nevet.

031-524

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a szervert egyszerre használó
felhasználók száma ne lépje túl a felső határértéket.

031-525

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy az adott felhasználó tud-e
fájlt olvasni és írni a tárolási helyen.

031-526

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a DNS-kapcsolatot, vagy ellenőrizze,
hogy a továbbítási célszerver regisztrálva van-e a DNS-sel.

031-527

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Állítsa be a DNS-címet, vagy állítsa be a
továbbítási célszerver címét IP-címként.

Problémamegoldás
031-528

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.
Ellenőrizze, hogy a gép tud-e kommunikálni a hálózaton keresztül a továbbítási SMBcélszerverrel. Például ellenőrizze az alábbiakat:
* A hálózati kábel csatlakozása
* TCP-/IP-beállítások
* Kommunikáció a 137. (UDP), 138. (UDP), és a 139. (TCP) portokkal
Az alhálózaton túli kommunikáció esetében ellenőrizze a WINS-szerver beállításait, és azt, hogy
a szervernév helyesen feloldható-e.

031-529

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a jelszó helyes-e.

031-530

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a tárolási hely helyes-e. Az Ön
által meghatározott tárolási hely DFS-beállítás, és ellenőrizze, hogy kapcsolódik-e másik szerverhez.
Határozza meg közvetlenül a kapcsolódó szervert, a megosztási nevet és a tárolási helyet.

031-531

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a meghatározott mappa
hozzáférési jogosultságát.

031-532

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Rövidítse le a fájl vagy a továbbítási
célmappa nevét.

031-533

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze az alábbiakat:
*	A fájl az Ön által megadott névvel létrehozható a tárolási helyen.
* Az Ön által megadott fájlnevet nem használja más felhasználó.
*	Nem létezik fájl vagy mappa az Ön által megadott névvel.

031-534

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze az alábbiakat:
*	A fájl az Ön által megadott névvel létrehozható a tárolási helyen.
*	Nem létezik fájl vagy mappa az Ön által megadott névvel.

031-535
031-536

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy az Ön által megadott
tárolási helyen más felhasználó nem használja-e a fájlt.

031-537

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a tárolási helyen van-e
szabad hely.

031-539

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a szerver neve helyes-e.

031-540

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a tartomány neve helyes-e.

031-541

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a bejelentkezési név
(felhasználónév) helyes-e.

031-542

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Várjon egy kicsit, és próbálja újra ugyanazt
a műveletet. Ha ez a hiba megismétlődik, forduljon az ügyfélszolgálati központunkhoz.

031-543

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőriztesse a bejelentkezéshez
engedélyezett időt a rendszergazdájával.
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031-544

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőriztesse a jelszó érvényességi idejét a
rendszergazdájával.

031-545

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőriztesse a jelszócsere szükségességét a
rendszergazdájával.

031-546

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőriztesse a felhasználó érvénytelenségi
beállítását a rendszergazdájával.

031-547

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az [Időtúllépés
hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőriztesse a felhasználó kizárási státuszát a rendszergazdájával.

031-548

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőriztesse a felhasználó érvényességi idejét a
rendszergazdájával.

031-549

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. A szerver biztonsági beállításainál ellenőrizze a
nulla jelszavas felhasználó hozzáférési engedélyét.

031-550

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a fájl hozzáfűzési hozzáférési
jogosultságát. Ellenőrizze, hogy a szerver támogatja-e az SMB-hozzáfűzési parancsot.

031-551

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a fájl átnevezési hozzáférési
jogosultságát. Ellenőrizze, hogy a szerver támogatja-e az SMB-átnevezési parancsot.

031-552

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. A „Mégse” parancson kívül valami mást állítson
be a feldolgozáshoz a fájlnév duplikációja esetén, vagy nevezze át/törölje azt a fájlt, amelyiknek
ugyanaz a neve, mint a küldési célmappában meghatározott név.

031-574

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a DNS-kapcsolatot, vagy ellenőrizze,
hogy a továbbítási célszerver neve regisztrálva van-e a DNS-sel.

031-575

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Állítsa be a DNS-címet, vagy állítsa be a
továbbítási célszerver címét IP-címként.

031-576

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a szerver IP-címe helyes-e, vagy
ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását.

031-578

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy helyes-e a bejelentkezési név
(felhasználónév) és a jelszó.

031-579

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a tárolási hely helyes-e.

031-580

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a szerver hozzáférési jogosultságát.

031-581

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az [Időtúllépés
hiba esetén] opciónál beállított idő. Rövidítse le a fájl vagy a továbbítási célmappa nevét.

031-582

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a fájl az Ön által megadott
névvel létrehozható-e a tárolási helyen. Ellenőrizze, hogy a tárolási helyen van-e szabad hely.

031-584
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Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az [Időtúllépés hiba
esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a mappa az Ön által megadott névvel létrehozható-e a
tárolási helyen. Ellenőrizze, hogy létezik-e mappa az Ön által megadott névvel.
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031-585
031-587

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására
az [Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a szerver hozzáférési
jogosultságait.

031-588

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy a tárolási helyen van-e
szabad hely.

031-590

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. A „Mégse” parancson kívül valami mást
állítson be a feldolgozáshoz a fájlnév duplikációja esetén, vagy nevezze át/törölje azt a fájlt,
amelyiknek ugyanaz a neve, mint a küldési célmappában meghatározott név.

031-594
031-595

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Próbálja újra ugyanazt a műveletet. Ha ez a
hiba megismétlődik, forduljon az ügyfélszolgálati központunkhoz.

031-598

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a fájl hozzáfűzési hozzáférési
jogosultságát, és hogy a szerver támogatja-e az FTP-hozzáfűzési parancsot.

031-599

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a fájl átnevezési hozzáférési
jogosultságát. Ellenőrizze, hogy a szerver támogatja-e az FTP-átnevezési parancsot.

033-500
033-501
033-502
033-503
033-510
033-511
033-512

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

033-513

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Próbálja meg az alábbiakat:
* Nyomtassa ki a kapott faxot, vagy várjon egy kicsit, amíg a gép elküldi a faxot.
* Nyomtassa ki a tárolt faxmunkát a Biztonságos megkapás funkcióval.
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033-514
033-515
033-516
033-517
033-518
033-519
033-520
033-521
033-522
033-523
033-524
033-525
033-526
033-573
033-751
033-752
033-753
033-754
033-755
033-756
033-757
033-758
033-759
033-760
033-761

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

033-762

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. A gép visszautasított egy faxot a blokkolt
számról.

033-763
033-764
033-765
033-766
033-767
033-768
033-769
033-770
033-771
033-772
033-773
033-774
033-775
033-776
033-777
033-779
033-782
033-784
033-786
033-787

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

Problémamegoldás
033-788

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Próbálja meg az alábbiakat:
* Távolítsa el a kapott faxot, vagy várjon egy kicsit, amíg a gép elküldi a faxot.
* Nyomtassa ki a tárolt faxot a Biztonságos megkapás funkcióval.

033-789
033-790
033-791
033-799
034-508

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

034-515

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Próbálja meg az alábbiakat:
* Próbálja újra ugyanazt a műveletet.
* Ellenőrizze, hogy a gép vagy a távoli gép memóriája megtelt-e.

034-791

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze az alábbiakat:
* A telefonvonal zsinórja megfelelően csatlakozik-e
* Tárcsázási mód beállítása (tone/pulse)
* A távoli gép tud-e faxot fogadni

034-799

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

035-701

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze az alábbiakat:
* A távoli gép státusza
* Tárcsázási mód beállítása (tone/pulse)

035-702
035-704
035-705
035-706

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

035-708

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Próbálja meg az alábbiakat:
* Próbálja újra ugyanazt a műveletet.
* Csökkentse a modem sebességét.

035-709
035-710
035-716

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

035-717

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Csökkentse a modem sebességét.

035-718

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a távoli gép státuszát.

035-720

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze a távoli gép által támogatott
funkciókat.
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035-728
035-729
035-730
035-737
035-739
035-740
035-742
035-746
035-779

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

035-781

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő. Ellenőrizze, hogy távoli gép elfoglalt-e.

035-792
035-793

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

062-956

Az eredeti méret érzékelése nem pontos. Ellenőrizze a másolóüvegre helyezett eredeti
dokumentumokat, helyezze be őket újra, majd nyomja meg a <Start> gombot.
Nem szabványos méretű dokumentum használata esetén adja meg az eredeti méretet az
[Eredeti méret] lehetőségnél. A kiválasztott dokumentum méretétől függően előfordulhat,
hogy a nyomtatás túl nagy a papírhoz, vagy a széleken árnyékok találhatók.

116-721
116-722

Válassza ki a [Bezárás] lehetőséget, vagy várja meg, hogy leteljen a gép helyreállására az
[Időtúllépés hiba esetén] opciónál beállított idő.

118-390
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A gép által nem támogatott eszközt telepített. Távolítsa el az eszközt, és indítsa újra a gépet.
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