
 

FONTOS TUDNIVALÓK 
Xerox WorkCentre 7232 / 7242 

Üdvözöljük! Bizonyára számos doboz és csomag érkezett Önhöz, mely az alább felsorolt összes alapegységet és 
néhány külön rendelhető összetevőt tartalmaz. Ezek az összetevők a dokumentációkkal együtt úgy lettek 
kialakítva, hogy lehetővé tegyék a gép problémamentes telepítését és hatékony használatát. Kérjük, szánjon egy 
kis időt az alábbi lista áttekintésére, azonosítsa a megérkezett összetevőket, majd az alábbi utasítások alapján 
végezze el a telepítési és beállítási műveleteket. Használja ki a készülék által kínált valamennyi szolgáltatást, így 
MAXIMALIZÁLHATJA HATÉKONYSÁGÁT. A dokumentációhoz mellékeltünk egy interaktív felhasználói útmutató 
CD-t. A CD animált bemutatókat és interaktív képernyőket jelenít meg, így a felhasználó könnyen elsajátíthatja a 
WorkCentre 7232 / 7242 funkcióit. 

Alapegységek 
 Fontos tudnivalók (Ez a dokumentum)  CD-csomag: 
 Gyors útmutató CD - Rendszeradminisztrációs CD 

 CD - Interaktív felhasználói útmutatót tartalmazó CD
 CD - Kiegészítő vásárlói információk CD 

Külön rendelhető összetevők 
 Nagy kapacitású adagoló  Hálózati számlázás készlet 
 Integrált irodai finiser  Hálózati szkennelés és szkennelés e-mailbe készlet 
 Irodai finiser 
 Kéttálcás modul (2. és 3. tálca) 
 Nagy kapacitású tandem tálca (2. és 3. tálca) 

 CentreWare 7.4 Print and Fax Services 

 
 Idegen eszköz interfészkészlet 

 FreeFlowTM SMARTsendTM  
 FreeFlowTM SMARTsendTM Professional  

 Beágyazott fax (1- vagy 3 vonal) készlet  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Professional 
 Internetes fax és Kiszolgálófax készlet  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Special Edition 

Mit szeretne csinálni? 
 A gép csatlakoztatása a hálózathoz 

A CD-csomagban keresse meg a Rendszeradminisztrációs CD-t. Ez a CD a rendszeradminisztrátor számára 
kínál információkat a gép hálózatra történő csatlakoztatásával, a nyomtató-illesztőprogramok telepítésével, 
az internetes szolgáltatások használatával és még sok mással kapcsolatban. 

 A CentreWare nyomtatóillesztő-programok telepítése 
Keresse meg a CentreWare 7.4 Print and Fax Services CD-t. Ez a CD tartalmazza a nyomtatáshoz és 
faxoláshoz szükséges nyomtatóillesztő-programokat és segédprogramokat.  

 A külön választható funkciók beállítása 
A CD-csomagban keresse meg a Rendszeradminisztrációs CD-t. A CD-csomagban található 
Rendszeradminisztrációs CD-n keresse meg a külön választható funkciók beállítására vonatkozó 
utasításokat. 

 Biztonsági funkciók beállítása 
Azzal kapcsolatban, hogy a Xerox miként elégíti ki az Ön biztonsági igényeit, további információkat a 
www.xerox.com/security oldalon talál. 

 Online oktatás és felhasználói információk 
Telepítse a CD-csomagban lévő interaktív felhasználói útmutató CD-t. Hozzáférés biztosítása az interaktív 
bemutatókhoz és műveletinformációhoz a munkaállomáson: tegye fel az interaktív felhasználói útmutató  
CD-t egy kiszolgálóra, mely minden felhasználó számára hozzáférhető, töltse fel a CD-t a felhasználó 
munkaállomására, vagy készítsen másolatot a CD-ről minden felhasználónak. Ha minden felhasználó 
megkapja a számára szükséges információt, a WorkCentre 7232 / 7242 által elért hatékonyság nőni fog.  



 

ÚVODNÍ INFORMACE 
Xerox WorkCentre 7232 / 7242 

Vítejte! Zřejmě jste již obdrželi několik krabic a balíčků, jež obsahují veškeré standardní komponenty a některé 
volitelné komponenty uvedené níže. Tyto komponenty spolu s dokumentací slouží k zajištění bezproblémové 
instalace a efektivního využití dodaného přístroje. Níže uvedený seznam si pozorně přečtěte, určete a zaškrtněte 
obdržené komponenty a poté postupem podle pokynů (viz dále) proveďte jejich instalaci a nastavení. Tím, že 
využijete všech schopností tohoto zařízení, docílíte MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITY. Součástí dodané dokumentace 
je Interaktivní uživatelská příručka na CD. Na tomto CD jsou animované výukové programy a interaktivní 
obrazovky, jež uživatelům umožňují snadné zvládnutí funkcí přístroje WorkCentre 7232 / 7242. 

Standardní komponenty 
 Úvodní informace (tento dokument)  Balíček s CD: 
 Stručná uživatelská příručka  CD - Správa systému na CD 

  CD - Interaktivní uživatelská příručka na CD 
  CD - Další informace pro zákazníky na CD 

Volitelné komponenty 
 Velkokapacitní zásobník  Sada pro účtování v síti 
 Integrovaný kancelářský finišer  Sada pro skenování v síti a posílání emailů 
 Kancelářský finišer 
 Modul se dvěmi zásobníky (zásobníky 2 & 3) 
 Velkokapacitní tandemový zásobník  
(zásobníky 2 & 3) 

 Tiskové a faxové služby CentreWare 7.4  

 
 Sada pro externí přídavné zařízení 

 FreeFlowTM SMARTsendTM  
 FreeFlowTM SMARTsendTM Professional 

 Sada pro zabudovaný fax (1 linka nebo 3 linky)  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Professional 
 Sada pro internetový fax a fax na serveru  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Special Edition 

Co chcete udělat? 
 Připojit přístroj k síti 

Otevřete disk CD Správa systému z balíčku s disky CD. Tento disk obsahuje informace pro správce systému 
ohledně připojení přístroje k síti, instalaci tiskových ovladačů, použití internetových služeb a mnoho dalších 
informací. 

 Nainstalovat tiskové ovladače CentreWare 
Otevřete disk CD Tiskové a faxové služby CentreWare 7.4. Tento disk obsahuje tiskové ovladače a nástroje 
pro instalaci tiskových a faxových ovladačů.  

 Nastavit volitelné funkce 
Otevřete CD Systémová administrace z balíčku s disky CD. Na disku Systémová administrace z balíčku s 
disky CD vyhledejte pokyny pro nastavení všech volitelných funkcí. 

 Nastavit funkce zabezpečení 
Podrobnější informace o tom, jak společnost Xerox pomáhá plnit požadavky na zabezpečení, naleznete na 
stránkách www.xerox.com/security. 

 Zajistit školení a informace pro uživatele on-line 
Otevřete CD s Interaktivní uživatelskou příručkou z balíčku s disky CD. Chcete-li zajistit přístup uživatelů k 
interaktivním výukovým programům a informacím o úlohách na pracovní stanici, zaveďte disk CD „Interaktivní 
uživatelská příručka“ na server, jenž je dostupný všem uživatelům, načtěte disk CD „Interaktivní uživatelská 
příručka" na pracovní stanice uživatelů nebo tento disk CD zkopírujte pro všechny uživatele. Tím, že uživatelé 
budou mít k dispozici potřebné informace, se zvýší produktivita přístroje WorkCentre 7232 / 7242.  



 

PRZECZYTAJ TO NAJPIERW 
Xerox WorkCentre 7232 / 7242 

Witamy! Zestaw powinien składać się z kilku kartonów i opakowań zawierających wszystkie niżej wymienione 
składniki standardowe i niektóre składniki opcjonalne. Składniki zestawu wraz z dokumentacją zostały tak 
zaprojektowane, aby zapewnić bezproblemową instalację i wydajne użytkowanie urządzenia. Prosimy poświęcić 
chwilę na zapoznanie się z poniższą listą i sprawdzenie otrzymanych składników. Następnie prosimy 
przeprowadzić instalację oraz konfigurację urządzenia, postępując zgodnie poniższymi instrukcjami. ZWIĘKSZ 
WYDAJNOŚĆ SWOJEJ PRACY, wykorzystując wszystkie możliwości urządzenia. Wraz z dokumentacją jest 
dostarczana płyta CD z interaktywnym podręcznikiem użytkownika. Płyta CD zawiera animowane instruktaże oraz 
ekrany interaktywne pozwalające na łatwe zapoznanie się z funkcjami urządzeń WorkCentre 7232 / 7242. 

Składniki standardowe 
 Dokument „Przeczytaj to najpierw” (ten dokument)  Zestaw płyt CD: 
 Podręcznik czynności wstępnych Płyta CD Administracja systemem 

 Płyta CD z Interaktywnym podręcznikiem 
użytkownika 

 Płyta CD z dodatkowymi informacjami dla klienta 

Składniki opcjonalne 
 Podajnik dużej pojemności  Zestaw zliczania sieciowego 
 Zintegrowany biurowy finisher  Zestaw skanowania sieciowego i skanowania do 

wiadomości e-mail 
 Biurowy finisher 
 Moduł z dwoma tacami (tace 2 i 3) 
 Wysoko wydajna taca tandemowa (tace 2 i 3) 

 Usługi faksowania i drukowania CentreWare 7.4 

 
 Zestaw interfejsu urządzenia zewnętrznego 

 FreeFlowTM SMARTsendTM  
 FreeFlowTM SMARTsendTM Professional 

 Zestaw wbudowanego faksu  
(1-liniowy lub 3-liniowy) 

 FreeFlowTM Scan to PC Desktop Professional 

 Zestaw faksu internetowego i faksu serwera  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Special Edition 

Co chcesz zrobić? 
 Podłączenie urządzenia do sieci 

Z zestawu wybierz płytę CD Administracja systemem. Płyta zawiera informacje przeznaczone dla 
administratorów systemu, dotyczące podłączania urządzenia do sieci, instalacji sterowników drukarki, 
korzystania z usług internetowych i wiele więcej. 

 Instalacja sterowników drukarki CentreWare 
Z zestawu wybierz płytę CD Usługi faksowania i drukowania CentreWare 7.4. Płyta zawiera sterowniki 
drukarki oraz programy narzędziowe służące do instalacji sterowników drukarki i faksu.  

 Konfiguracja funkcji opcjonalnych 
Z zestawu wybierz płytę CD Administracja systemem. Na znajdującej się w zestawie płycie CD Administracja 
systemem odszukaj instrukcje dotyczące funkcji opcjonalnych. 

 Konfiguracja funkcji zabezpieczeń 
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzeń Xerox pomagających spełnić wymagania 
bezpieczeństwa można uzyskać na stronie www.xerox.com/security. 

 Szkolenie on-line oraz informacje dla użytkowników 
Udostępnij płytę CD Interaktywny podręcznik użytkownika. Aby użytkownikom stacji roboczych zapewnić 
dostęp do interaktywnych instruktaży i innych informacji, umieść płytę CD Interaktywny podręcznik 
użytkownika na dostępnym dla wszystkich użytkowników serwerze, załaduj pliki z płyty na poszczególne 
stacje robocze lub wykonaj kopię płyty dla wszystkich użytkowników. Dostarczenie użytkownikom 
potrzebnych informacji pozwala zwiększyć wydajność urządzeń WorkCentre 7232 / 7242.  



 

LISEZ-MOI 
Xerox WorkCentre 7232 / 7242 

Merci d'avoir choisi Xerox. Vous devez à présent avoir reçu tous les composants standard et certains des 
composants optionnels répertoriés ci-dessous. Ces composants, ainsi que la documentation qui les accompagne, 
sont conçus pour permettre une installation aisée et une utilisation productive de la machine. Veuillez utiliser la 
liste ci-dessous pour identifier et répertorier les composants que vous avez reçus, puis suivez les instructions  
ci-après pour procéder aux tâches d'installation et de configuration. OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ en 
profitant de toutes les fonctionnalités de votre machine. Un CD du guide de l'utilisateur est fourni avec la 
documentation. Ce CD propose des didacticiels et écrans interactifs pour permettre aux utilisateurs de se 
familiariser aisément avec les fonctions du WorkCentre 7232 / 7242. 

Composants de base 
 Lisez-moi (présent document)  Coffret CD : 
 Guide de référence rapide  CD – Administration système 

  CD – Guide de l'utilisateur interactif 
  CD – Informations client supplémentaires 

Composants en option 
 Magasin grande capacité  Kit de comptabilisation réseau 
 Module de finition Office intégré  Kit de numérisation réseau et de numérisation vers un 

courrier électronique 
 Module de finition Office 
 Module à deux magasins (magasins 2 et 3) 
 Module à deux magasins grande capacité 
(magasins 2 et 3) 

 Services de télécopie et d'impression CentreWare 7.4 

 
 Kit d'interface externe 

 FreeFlowTM SMARTsendTM  
 FreeFlowTM SMARTsendTM Professional 

 Kit fax intégré (1 ligne ou 3 lignes)  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Professional 
 Kit Fax Internet et Serveur fax  FreeFlowTM Scan to PC Desktop Special Edition 

Que voulez-vous faire ? 
 Connecter la machine au réseau 

Consultez le CD Administration système fourni dans le coffret de CD. Ce guide fournit les informations 
destinées aux administrateurs système pour la connexion de la machine au réseau, l'installation des pilotes 
d'impression, l'utilisation des Services Internet et autres. 

 Installer les pilotes d'imprimante CentreWare 
Consultez le CD Services d'impression et de télécopie CentreWare 7.4. Ce CD contient les pilotes 
d'imprimante et les utilitaires permettant d'installer les pilotes d'imprimante et de télécopieur.  

 Installer les fonctions optionnelles 
Consultez le CD Administration système fourni dans le coffret de CD. Le CD Administration système contient 
les instructions d'installation pour toutes les fonctions optionnelles. 

 Installer les fonctions de sécurité 
Pour plus d'informations sur la façon dont Xerox répond à vos besoins en matière de sécurité, accédez à la 
page www.xerox.com/security. 

 Fournir une formation et des informations utilisateur en ligne 
Utilisez le CD Guide de l'utilisateur interactif fourni dans le coffret de CD. Pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder aux didacticiels et informations depuis leur poste de travail, placez ce CD sur un serveur 
accessible par tous, chargez le CD sur leurs postes de travail ou faites des copies du CD pour tous les 
utilisateurs. En fournissant aux utilisateurs toutes les informations dont ils ont besoin, vous augmenterez la 
productivité de votre WorkCentre 7232 / 7242.  
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