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1 Πριν τη χρήση του µηχανήµατος

Καλώς ορίσατε στην οικογένεια προϊόντων WorkCentre της Χerox.
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/support
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)

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

http://www.xerox.com/
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Για δική σας ευκολία, σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό στο κενό διάστηµα που 
ακολουθεί.
Αύξων αριθµός:

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

∆ιαθέσιµες γλώσσες στην οθόνη αφής

Μπορείτε να αλλάξετε τις γλώσσες µε τους εξής δύο τρόπους.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα για προσωρινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο <Γλώσσα> 
στον πίνακα ελέγχου, και µετά επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γλώσσα επιστρέφει αυτόµατα στην προεπιλεγµένη γλώσσα µετά την 
επανεκκίνηση του µηχανήµατος.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη γλώσσα, µεταβείτε στη λειτουργία Ρυθµίσεις 
συστήµατος, επιλέξτε [Κοινές Ρυθµίσεις], στη συνέχεια επιλέξτε [Ρυθµίσεις οθόνης/
πλήκτρων]. Στην οθόνη [Ρυθµίσεις οθόνης/πλήκτρων], επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα 
ως [Προεπιλεγµένη γλώσσα]. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Κοινές ρυθµίσεις στη σελίδα 267.

Σηµειολογία

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 Xerox WorkCentre 7132 είναι συνώνυµο µε το µηχάνηµα.

Βασικός χειριστής /∆ιαχειριστής συστήµατος
Ο όρος χειριστής περιγράφει το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του 
υλικού των υπολογιστών.
Ο διαχειριστής συστήµατος αναφέρεται στο άτοµο που εγκαθιστά το δίκτυο, τους 
οδηγούς προγράµµατος και χειρίζεται το λογισµικό.
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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. 

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].

Προσανατολισµός LEF Προσανατολισµός SEF 

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας χαρτιού

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας χαρτιού
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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 µηχανήµατος> για να προβάλετε την οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

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

Πλάγια γραφή
Η πλάγια γραφή χρησιµοποιείται για να δηλώσει αναφορές σε άλλες ενότητες και 
κεφάλαια.
Για παράδειγµα:

• Για πληροφορίες σχετικά µε τον καθαρισµό της επιφάνειας σάρωσης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο στην ενότητα Συντήρηση στη σελίδα 423.

• Τροφοδοσία χαρτιού – σελίδα 57.

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

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

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.
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Σχετικές πηγές πληροφοριών

Οι ακόλουθες επιπρόσθετες πηγές πληροφοριών είναι διαθέσιµες για το µηχάνηµα.

• Xerox WorkCentre 7132 Quick Use Guide

• Xerox WorkCentre 7132 System Administration Guide

• Xerox WorkCentre 7132 Quick Network Setup Guide στο CD-ROM του Οδηγού 
Εκτυπωτή PCL

• Τα διαδικτυακά συστήµατα βοήθειας (Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή και 
εφαρµογές CentreWare)

• Τεκµηρίωση εφαρµογών CentreWare (HTML)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι οθόνες που εµφανίζονται σ' αυτόν τον οδηγό 
χρήσης αναφέρονται σε ένα πλήρως διαµορφωµένο µηχάνηµα και κατά συνέπεια 
ενδέχεται να µην αντιπροσωπεύουν ακριβώς την τρέχουσα διαµόρφωση που 
χρησιµοποιείται.

Προειδοποιήσεις και περιορισµοί

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις προειδοποιήσεις και τους περιορισµούς που πρέπει να 
τηρούνται κατά τη χρήση αυτού του µηχανήµατος.

• Κατά τη µετακίνηση του µηχανήµατος, κρατήστε από το µεσαίο τµήµα του και όχι 
από τον πίνακα ελέγχου ή την περιοχή του τροφοδότη εγγράφων. Η υπερβολική 
πίεση στον τροφοδότη εγγράφων µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο 
µηχάνηµα.

Οδηγίες ασφαλείας

∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το 
προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε τον εξοπλισµό µε ασφάλεια.
Το µηχάνηµα και τα συνιστώµενα αναλώσιµα της 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 διαρκώς ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατός σας.
Οι δοκιµές ασφαλείας και περιβάλλοντος και η απόδοση αυτού του προϊόντος έχουν 
διακριβωθεί για χρήση αναλωσίµων Xerox µόνο. 
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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.

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 
δε 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.

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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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.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ - Πληροφορίες ηλεκτρικής ασφάλειας
Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται µε 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. 
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Συσκευή αποσύνδεσης
Η συσκευή αποσύνδεσης του εξοπλισµού είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Είναι 
συνδεδεµένο στο πίσω µέρος του µηχανήµατος µε βύσµα. Για να σταµατήσετε 
οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στον εξοπλισµό, αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα.

Πληροφορίες ασφάλειας µπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε την µπαταρία Λιθίου. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης µε λανθασµένο τύπο υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

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 έχουν 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, 
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 δε 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. Εάν το µηχάνηµα 
πρέπει να µεταφερθεί σε τοποθεσία εκτός του κτιρίου, επικοινωνήστε µε το τοπικό 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Xerox ή την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης.
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• 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 πάντοτε υλικά και αναλώσιµα σχεδιασµένα ειδικά για τον εξοπλισµό 
Xerox. Η χρήση ακατάλληλων υλικών ενδέχεται να προκαλέσει µειωµένη απόδοση.

• Αποσυνδέετε πάντα τον εξοπλισµό από την πρίζα πριν καθαρίσετε.

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 το ρευµατολήπτη και επικοινωνήστε αµέσως µε το 
κέντρο τεχνικής υποστήριξης της 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. ∆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. Εάν η χρήση του εξοπλισµού είναι σύµφωνη µε τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που ορίζονται στις οδηγίες εγκατάστασης, τα επίπεδα συγκέντρωσης του 
όζοντος θα είναι µέσα στα επιτρεπόµενα όρια.
Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το όζον, παρακαλώ 
επικοινωνήστε µε τη Xerox publication Ozone 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
Ο εξοπλισµός αυτός έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε εντός των ορίων ψηφιακής συσκευής 
Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε το Άρθρο 15 των Κανονισµών της FCC. Οι περιορισµοί αυτοί 
δηµιουργήθηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιζήµιες παρεµβολές σε 
οικιακό περιβάλλον. Ο εξοπλισµός αυτός δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και ενδέχεται να 
εκπέµπει ενέργεια µε ραδιοφωνική συχνότητα και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί 
σύµφωνα µε τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ράδιο-
τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστεί παρεµβολή σε 
συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισµός προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στη 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο καθορίζεται µε την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του εξοπλισµού, ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει την 
παρεµβολή χρησιµοποιώντας έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους.

• Να αλλάξει τον προσανατολισµό ή την θέση της κεραίας λήψης.

• Να αυξήσει την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.

• Συνδέστε τον εξοπλισµό σε ρευµατολήπτη διαφορετικού κυκλώµατος από αυτό µε 
το οποίο είναι συνδεδεµένο ο δέκτης.

• Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν ειδικό τεχνικό ραδιοφώνου/TV για 
βοήθεια.

Αλλαγές και τροποποιήσεις του εξοπλισµού που δεν έχουν την ειδική έγκριση της 
Xerox ενδέχεται να ακυρώσουν την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισµού.
Για τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC στις Η.Π.Α., είναι απαραίτητη η 
χρήση θωρακισµένων καλωδίων διασύνδεσης µε αυτό τον εξοπλισµό.
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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 στο προϊόν αυτό συµβολίζει τη ∆ήλωση συµµόρφωσης της 
Xerox µε τις ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 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 είναι πιθανό 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. 

Οργανισµός Κανονικό

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

NEMKO IEC60950-1 Έκδοση 1 (2001)
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Για τη 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 πάνω 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 πάνω 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.

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της 
Βιοµηχανίας του Καναδά. Ο αριθµός REN αποτελεί ένδειξη του µέγιστου αριθµού 
συσκευών που επιτρέπεται να συνδεθούν στην τηλεφωνική διασύνδεση. Η παύση 
λειτουργίας σε µια διασύνδεση µπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασµό 
συσκευών δεδοµένου ότι το σύνολο των αριθµών REN όλων των συσκευών δεν 
ξεπερνάει τους πέντε.
Ο αριθµός REN Καναδά για τον παρόντα εξοπλισµό είναι 0,1.
Οι επισκευές σε πιστοποιηµένο εξοπλισµό θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από 
εξουσιοδοτηµένες εγκαταστάσεις συντήρησης στον Καναδά οι οποίες καθορίζονται 
από τον προµηθευτή. 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.
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Για τη δική τους ασφάλεια, οι χρήστες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ηλεκτρικές 
συνδέσεις γείωσης του δικτύου τροφοδοσίας, των τηλεφωνικών γραµµών και των 
εσωτερικών µεταλλικών σωληνώσεων υδροδότησης, εάν υπάρχει, είναι συνδεδεµένες 
µεταξύ τους. Το µέτρο αυτό ενδέχεται να φανεί ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιοχές εκτός 
πόλεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χρήστες δεν πρέπει να επιχειρούν οι ίδιοι να κάνουν τέτοιου 
είδους συνδέσεις, αλλά θα πρέπει να καλούν την αρµόδια αρχή ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ή έναν ηλεκτρολόγο, όπως προβλέπεται.

ΕΥΡΩΠΗ

Οδηγία τερµατικού µηχανήµατος 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:

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. Αυτό το προϊόν παρέχει ρύθµιση του κωδικού της χώρας που 
προσαρµόζεται στον χρήστη. Γι' αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στα συνοδευτικά 
έγγραφα για τον πελάτη. Ο κωδικός της χώρας θα πρέπει να ρυθµίζεται πριν από τη 
σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι 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 δε διαθέτει έγκριση από τη Xerox, καθιστούν την 
πιστοποίηση άκυρη. 

Αυστρία Γερµανία Λουξεµβούργο Σουηδία
Βέλγιο Ελλάδα Κάτω Χώρες Ελβετία
∆ανία Ισλανδία Νορβηγία Ηνωµένο Βασίλειο
Γαλλία Ιρλανδία Πορτογαλία Φινλανδία
Ιταλία Ισπανία



Φιλικότητα προς το περιβάλλον 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 29

Ρυθµιστικά στοιχεία για RFID
Αυτό το προϊόν παράγει 13,56 MHz χρησιµοποιώντας επαγωγικό σύστηµα βρόχου ως 
συσκευή συστήµατος αναγνώρισης ραδιοφωνικής συχνότητας (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 εταίρος της ENERGY STAR®, η Xerox Corporation /Fuji Xerox έχει χαρακτηρίσει 
αυτό το προϊόν ως πλήρως συµβατό µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ENERGY 
STAR® σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
Τα ENERGY STAR® και ENERGY STAR MARK αποτελούν κατατεθέντα εµπορικά 
σήµατα στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Το Πρόγραµµα εξοπλισµού γραφείου της ENERGY STAR® αποτελεί µία οµαδική 
προσπάθεια µεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ιαπωνίας και της βιοµηχανίας εξοπλισµού γραφείου για την προώθηση 
φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ, πολυλειτουργικών µηχανηµάτων, προσωπικών 
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 της Xerox ENERGY STAR® είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο να 
λειτουργεί σε κατάσταση “χαµηλής κατανάλωσης” και/ή να τίθεται εκτός λειτουργίας 
µετά από µία 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:12 δευτ.
Είδη ανακυκλωµένου χαρτιού που συνιστώνται: Είδος 3R91165

Καναδάς

Environmental ChoiceM

Η εταιρεία Terra Choice Environmental Services Inc. του Καναδά πιστοποιεί ότι αυτό 
το προϊόν συµµορφώνεται πλήρως µε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές της 
Environmental ChoiceM EcoLogoM για τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος.
Συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Environmental ChoiceM, η Xerox Corporation 
πιστοποιεί ότι αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε όλες τις οδηγίες της Environmental 
ChoiceM σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
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Η Environment Canada ίδρυσε το πρόγραµµα Περιβαλλοντική επιλογήM το 1988 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, η 
Environmental ChoiceM έχει περισσότερα από 1600 εγκεκριµένα προϊόντα και 140 
άδειες. Η Xerox ήταν πάντα πρωτοπόρος στην παροχή προϊόντων εγκεκριµένων από 
την EcoLogoM.

Πληροφορίες σχετικά µε την άδεια

Κωδικός JPΕG 
Το λογισµικό του εκτυπωτή χρησιµοποιεί κάποιους από τους κωδικούς που έχουν 
καθοριστεί από την Ανεξάρτητη οµάδα JPΕG.

Heimdal
Copyright © 2000 Kungliga Tekniska Hgskolan (Royal Institute of Technology-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 Ή 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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RSA BSAFE
Το προϊόν αυτό περιλαµβάνει λογισµικό κρυπτογράφησης RSA BSAFE της RSA 
Security Inc.

Παράνοµα αντίγραφα

ΗΠΑ
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
Ανώνυµες οµολογίες Χαρτονοµίσµατα των κεντρικών 
οµοσπονδιακών τραπεζών 
Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας αργύρου Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας χρυσού 
Οµολογίες Ηνωµένων Πολιτειών Μακροπρόθεσµα έντοκα γραµµάτια
Τραπεζογραµµάτια του 
οµοσπονδιακού αποθεµατικού Κλασµατικά νοµίσµατα
Πιστοποιητικό κατάθεσης Χαρτονοµίσµατα
Οµολογίες και µετοχές ορισµένων κυβερνητικών φορέων, όπως FHA, κτλ.
Οµολογίες (τα αποταµιευτικά οµόλογα των ΗΠΑ µπορούν να φωτογραφηθούν 
µόνο για λόγους δηµοσιότητας σε συνδυασµό µε την εκστρατεία πωλήσεων αυτών 
των οµολογιών.)
Εσωτερικά χαρτόσηµα. Εάν χρειάζεται να αναπαράγετε ένα νοµικό έγγραφο στο 
οποίο υπάρχει ακυρωµένο χαρτόσηµο, αυτό είναι εφικτό εφόσον η αναπαραγωγή 
του εγγράφου είναι νόµιµη.
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.



1 Πριν τη χρήση του µηχανήµατος 

32 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

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 µπορούν να φωτογραφηθούν.
7. Έγγραφα µετανάστευσης. 
8. Κάρτες µητρώου.
9. Έγγραφα Στρατολογίας τα οποία περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε από τις 

παρακάτω πληροφορίας 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:
Άδεια αυτοκινήτου - Άδεια οδήγησης- Τίτλοι ιδιοκτησίας αυτοκινήτου.

Η παραπάνω λίστα δεν περιλαµβάνει τα πάντα και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για 
πληρότητα ή ακρίβεια. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας.

Καναδάς
Το Κογκρέσο, έχει απαγορεύσει µε νοµοθετική ρύθµιση την αναπαραγωγή των 
ακόλουθων θεµάτων, κάτω απο 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. Προκυρήξεις, εντολές, κανονισµοί ή διορισµοί, ή αναγγελίες αυτών (µε σκοπό να 

δηµιουργήσουν ψευδές αντίγραφο, το οποίο δήθεν έχει εκτυπωθεί από το 
τυπογραφείο της Βασίλισσας του Καναδά ή από ανάλογο τυπογραφείο µιας 
επαρχίας).
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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 εκτός του 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 πληρότητα ή ακρίβεια. Σε περίπτωση 
αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας. 

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.
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Ανακύκλωση προϊόντων και απόρριψη

Εάν διαχειρίζεστε την απόρριψη του προϊόντος Xerox, παρακαλώ σηµειώστε ότι το 
µηχάνηµα δεν περιέχει µόλυβδο, υδράργυρο και άλλα υλικά η απόρριψη των οποίων 
µπορεί να υπόκειται στην περιβαλλοντική πολιτική κάποιων κρατών ή πολιτειών. Η 
παρουσία µόλυβδου και υδράργυρου είναι απολύτως συµβατή µε τους διεθνείς 
κανονισµούς που ισχύουν τη στιγµή της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά.

ΗΠΑ/Καναδάς
Η Xerox εφαρµόζει ένα πρόγραµµα απόσυρσης και αναδιάθεσης/ανακύκλωσης 
εξοπλισµού. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Xerox (1-800-ASK-
XEROX) για να ενηµερωθείτε εάν το συγκεκριµένο προϊόν Xerox ανήκει σ' αυτό το 
πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα 
περιβαλλοντικής προστασίας της Xerox, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.xerox.com/
environment ή για πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση και απόρριψη 
επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές. Για τις Η.Π.Α. µπορείτε επίσης να συµβουλευτείτε 
την ιστοσελίδα της Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ένδειξη αυτού του συµβόλου στον εξοπλισµό σας σηµαίνει ότι δεν 
πρέπει να απορρίπτετε τον εξοπλισµό µαζί µε τα οικιακά 
απορρίµµατα.

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός ο 
οποίος έχει φτάσει στο τέλος διάρκειας ζωής και πρόκειται να απορριφθεί θα πρέπει να 
διαχωρίζεται από τα οικιακά απορρίµµατα. 
Τα νοικοκυριά των χωρών-µελών της ΕΕ µπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τον 
χρησιµοποιηµένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό στις καθορισµένες 
εγκαταστάσεις συλλογής. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την αρµόδια τοπική 
αρχή απόρριψης. 
Σε κάποια κράτη-µέλη κατά την αγορά ενός καινούριου προϊόντος, ο τοπικός 
αντιπρόσωπος πωλήσεων µπορεί να είναι υποχρεωµένος να παραλάβει τον παλιό 
σας εξοπλισµό δωρεάν. Παρακαλώ απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
πωλήσεων για πληροφορίες.

Άλλες χώρες
Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές απόρριψης και ζητήστε οδηγίες σχετικά 
µε την απόρριψη.
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2 Συνοπτική παρουσίαση µηχανήµατος

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.
Οι οθόνες αφής που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο αυτό προέρχονται από ένα 
πλήρως διαµορφωµένο µηχάνηµα για να καλύψουν όλες τις λειτουργίες.
Το περιεχόµενο των οθονών αφής µπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα µε τις 
ρυθµίσεις του βασικού χειριστή και τη σύνθεση του µηχανήµατος. Τα ονόµατα των 
πλήκτρων και των εικονιδίων στον πίνακα ελέγχου διαφέρουν επίσης ανάλογα µε τη 
σύνθεση του µηχανήµατος. Ωστόσο, οι λειτουργίες του µηχανήµατος που 
περιγράφονται εδώ παραµένουν ίδιες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε διαθέσιµες πρόσθετες επιλογές που δεν 
περιγράφονται εδώ, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της Xerox ή επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο πωλήσεων της Xerox.

Εξαρτήµατα του µηχανήµατος

Τα ακόλουθα διαγράµµατα εµφανίζουν τα βασικά και τα πρόσθετα εξαρτήµατα του 
µηχανήµατος. Η σύνθεση µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο.

Τροφοδότης εγγράφων
(Προαιρετικά)

Επιφάνεια σάρωσης
 (κάτω από τον τροφοδότη 
εγγράφων)
Πίνακας ελέγχου

Οθόνη αφής

∆ιακόπτης On / Off

Κεντρικός δίσκος εξόδου
(∆ίσκος εξόδου 2)

Μπροστινό κάλυµµα
∆ίσκος 5 (∆ίσκος

Bypass)

Μονάδα Duplex
(Προαιρετικά)

Μονάδα δύο δίσκων 
(Προαιρετικά)

∆ίσκος 2

∆ίσκος 3

∆ίσκος 1

Πλευρικός δίσκος
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε τη σύνθεση, το κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης 
τοποθετείται αντί του τροφοδότη εγγράφων. Μπορούν να προστεθούν προαιρετικά 
δύο δίσκοι χαρτιού.

Υποδοχή τηλεφώνου
Βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος. Η υποδοχή τηλεφώνου χρησιµοποιείται 
για την σύνδεση του κιτ φαξ.

Θύρα USB 1.1 (Ξενιστής)
Βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος. Αυτή η θύρα χρησιµοποιείται για τη 
σύνδεση του κιτ φαξ.

Θύρα USB 1.1 (Συσκευή)
Βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος. Αυτή η θύρα χρησιµοποιείται για τη 
σύνδεση µε υπολογιστή και τη λήψη ενηµερώσεων λογισµικού.

Θύρα USB 2.0 (Συσκευή) 
Βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος. Αυτή η θύρα χρησιµοποιείται για τη 
σύνδεση µε έναν τοπικό υπολογιστή πελάτη όταν έχει εγκατασταθεί το προαιρετικό κιτ 
εκτυπωτή.

Θύρα 100Base-TX/10Base-Τ 
Βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος. Αυτή η θύρα χρησιµοποιείται για τη 
σύνδεση µε ένα καλώδιο δικτύου όταν έχει εγκατασταθεί το προαιρετικό κιτ εκτυπωτή.

Ethernet

USB2.0

∆ίσκος τελικού 
επεξεργ. Office

Τελικός επεξεργ. 
Office 
(Προαιρετικά)

Σειριακή µονάδα δίσκου (Προαιρετικά)

∆ίσκος 2

∆ίσκος 3
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Τελικός επεξεργαστής Office
Σας επιτρέπει να συρράψετε ή να ταξινοµήσετε αυτόµατα τα αντίγραφα. Ο δίσκος του 
τελικού επεξεργαστή Office µπορεί να χωρέσει έως 1.000 φύλλα χαρτιού Bond των 
20lb ή χαρτιού 80 g/m2 σε µέγεθος Letter/A4 ή µικρότερο.

Ενσωµατωµένος τελικός επεξεργαστής Office

Σας επιτρέπει να συρράψετε ή να ταξινοµήσετε αυτόµατα τα αντίγραφα. Ο κεντρικός 
δίσκος του ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office µπορεί να χωρέσει 500 φύλλα 
χαρτιού Bond των 24 lb ή χαρτιού 90 g/m2 σε µέγεθος Letter/A4 ή µικρότερο.

Μονάδα Duplex
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε αντίγραφα διπλής όψης. Η µονάδα Duplex µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί όταν το χαρτί τροφοδοτείται από τους ∆ίσκους 1, 2, ή 3. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αντιγραφή διπλής 
όψηςστην ενότητα Αντιγραφή στη σελίδα 59.

∆ίσκοι 2 & 3
Στη βάση του µηχανήµατος, θα είναι διαθέσιµοι οι ακόλουθοι πρόσθετοι δίσκοι, 
ανάλογα µε τη σύνθεση.

• Μονάδα δύο δίσκων – Μπορεί να προστεθεί στη βασική διαµόρφωση 1 δίσκου. 
Ο κάθε δίσκος έχει χωρητικότητα 520 φύλλων χαρτιού bond 20 lb ή 80 g/m2.

Κεντρικός δίσκος 
ενσωµατωµένου 
τελικού επεξεργαστή 
Office

Ενσωµ. τελικ. επεξεργ. 
Office (Προαιρετικός)

Κασέτα συρραπτικού
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• Σειριακή µονάδα δίσκου – Μπορεί να προστεθεί στη βασική διαµόρφωση 1 δίσκου 
παρέχοντας χωρητικότητα µεγάλου όγκου χαρτιού. Ο ∆ίσκος 2 έχει µέγιστη 
χωρητικότητα 900 φύλλων χαρτιού bond 20 lb ή 80 g/m2 σε µέγεθος Letter ή A4 και 
τροφοδοσία µεγάλης πλευράς. Ο ∆ίσκος 3 έχει χωρητικότητα 1.200 φύλλων χαρτιού 
bond 20 lb ή 80 g/m2 σε Letter ή A4. Η σειριακή µονάδα αναφέρεται στο παρόν 
εγχειρίδιο ως “TTM”.

∆ίσκος 5 (Bypass)
Σας επιτρέπει να παρακάµψετε τους βασικούς δίσκους χαρτιού για να εκτυπώσετε σε 
διαφορετικό µέγεθος χαρτιού. Ο δίσκος Bypass έχει χωρητικότητα 100 φύλλων χαρτιού 
bond 20 lb ή 80 g/m2 σε µεγέθη που κυµαίνονται από B6 (SEF) ή Φάκελο Monarch 
(LEF) έως A3 (SEF) ή 11 x 17 ίντσες (SEF).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε χαρτί µικρότερο των 140 χλστ. στο δίσκο Bypass, 
καθώς µπορεί να προκληθεί εµπλοκή χαρτιού και ενδεχόµενη φθορά στο εσωτερικό 
του µηχανήµατος.

Χειριστήρια συστήµατος

Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει τα ονόµατα και τις λειτουργίες των πλήκτρων 
στον πίνακα ελέγχου.

Πλήκτρο Λειτουργία

1 <Σύνδεση/
Αποσύνδεση>

Εµφανίζει την οθόνη σύνδεσης για να εισέλθετε στην οθόνη 
[Μενού διαχειριστή συστηµάτων], ή όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας. ΜΗΝ πατήσετε ξανά αυτό το 
πλήκτρο µετά τη σύνδεσή σας. Αυτό θα σας αποσυνδέσει 
αµέσως.

2 <Βοήθεια> Tο πλήκτρο αυτό δεν επιτελεί καµία λειτουργία σε αυτό το 
µηχάνηµα.

1 2

5

8

91011

12

13
6

7

3 4

14

15

16
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Τα ονόµατα των πλήκτρων και των εικονιδίων στον πίνακα ελέγχου µπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα αγοράς.

3 <Γλώσσα> Αλλάζει την γλώσσα που εµφανίζεται στη οθόνη αφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένοι χαρακτήρες ενδέχεται να παραποιηθούν 
όταν αλλάξετε γλώσσα.

4 <Εξοικονόµηση 
ενέργειας> 
(πράσινη ένδειξη)

∆είχνει πότε το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόµησης 
ενέργειας. Ακυρώνει επίσης την τρέχουσα λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειας.

5 <Καθαρισµός 
όλων>

Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθµίσεις και εµφανίζει την πρώτη 
οθόνη για την τρέχουσα διαδροµή.

6 <∆ιακοπή> ∆ιακόπτει προσωρινά µια εργασία για να προγραµµατίσει µια 
εργασία προτεραιότητας.

7 <Τερµατισµός> Αναβάλλει ή ακυρώνει µια εργασία ανάλογα µε το είδος της 
εργασίας. Όταν γίνεται επεξεργασία πολλαπλών εργασιών, όλες 
οι εργασίες θα αναβληθούν ή θα ακυρωθούν. Η επιλογή 
[Τερµατισµός] στην οθόνη [Κατάσταση εργασίας] τερµατίζει µόνο 
την επιλεγµένη εργασία.

8 <Έναρξη> Ξεκινάει ή συνεχίζει µια εργασία.

9 <Ταχεία κλήση> Εισάγει κωδικούς ταχείας κλήσης.

10 <C> ∆ιαγράφει µια αριθµητική τιµή ή το τελευταίο ψηφίο που 
καταχωρήθηκε και αντικαθιστά την τρέχουσα τιµή µε µια 
προεπιλεγµένη τιµή. Επίσης ακυρώνει εργασίες που έχουν 
αναβληθεί.

11 <Παύση µεταξύ 
αριθµών κλήσης>

Εισάγει µια παύση ενώ καλεί έναν αριθµό φαξ.

12 <*(αστερίσκος)> Εµφανίζει τους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται σε 
έναν αριθµό φαξ και καθορίζει έναν κωδικό οµάδας. Επίσης σας 
επιτρέπει να καθορίσετε έναν κωδικό F ή έναν κωδικό 
πρόσβασης.

13 <Όλες οι 
υπηρεσίες>

Εµφανίζει την οθόνη [Όλες οι υπηρεσίες] για επιλογή µεταξύ των 
διαθέσιµων υπηρεσιών στο µηχάνηµα.

14 <Λειτουργίες> Επιστρέφει την ένδειξη στην προηγούµενη οθόνη λειτουργιών 
αντιγραφής, φαξ, ή σάρωσης όταν είναι επιλεγµένη η οθόνη 
[Κατάσταση εργασίας] ή [Κατάσταση µηχανήµατος].

15 <Κατάσταση 
εργασίας>

Εµφανίζει την οθόνη [Κατάσταση εργασίας] στην οποία µπορείτε 
να ελέγξετε την εξέλιξη µιας εργασίας ή εµφανίζει το ιστορικό και 
λεπτοµερείς πληροφορίες για τις ολοκληρωµένες εργασίες.

16 <Κατάσταση 
µηχανήµατος>

Εµφανίζει την οθόνη [Κατάσταση µηχανήµατος] στην οποία 
µπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του µηχανήµατος, τον 
µετρητή χρέωσης, την κατάσταση της κασέτας γραφίτη ή να 
εκτυπώσετε διάφορες αναφορές.

Πλήκτρο Λειτουργία
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Υπηρεσίες και Λειτουργίες

Tο µηχάνηµα διαθέτει ποικίλες λειτουργίες και παρέχει πολύτιµες υπηρεσίες. Η 
ακόλουθη περιγραφή παρουσιάζει τις λειτουργίες και επεξηγεί τις επιλογές στην οθόνη 
<Όλες οι υπηρεσίες>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διευθέτηση των εικονιδίων για τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που 
εµφανίζονται στην οθόνη µπορεί να τροποποιηθεί από το βασικό χειριστή.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
υπηρεσία.

Αντιγραφή
Σας επιτρέπει να αντιγράφετε έγγραφα µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, 
µπορείτε να παράγετε τελικά έγγραφα στα οποία έχει γίνει σµίκρυνση ή µεγέθυνση σε 
διαφορετικό µέγεθος, ή να αντιγράψετε δύο ή τέσσερα ανεξάρτητα έγγραφα σε ένα 
φύλλο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο στην 
ενότητα Αντιγραφή.

E-mail
Σας επιτρέπει να στέλνετε σαρωµένα έγγραφα µέσω e-mail µε διάφορους τρόπους. Για 
παράδειγµα, µπορείτε να ρυθµίσετε την πυκνότητα σάρωσης, ή να καθορίσετε το 
µορφότυπο αρχείου για την αποθήκευση των εγγράφων. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο στην ενότητα Σάρωση σε E-mail.

Φαξ
Σας επιτρέπει να στέλνετε έγγραφα φαξ µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, 
χρησιµοποιώντας το βιβλίο διευθύνσεων ή τη λειτουργία ταχείας κλήσης, µπορείτε να 
στέλνετε έγγραφα µε σµικρυµένο ή µεγεθυσµένο µορφότυπο, ή να καθορίζετε τον 
προορισµό. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο στην 
ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ.

∆ιαδικτυακό φαξ
Σας επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή φαξ µέσω διαδικτύου ή εταιρικού δικτύου. Το 
διαδικτυακό φαξ παρέχει µειωµένο κόστος µετάδοσης σε σχέση µε τη χρήση της 
συµβατικής γραµµής του τηλεφώνου. Μετά τη σάρωση των εγγράφων, µπορείτε να 
στείλετε τα δεδοµένα σάρωσης µε e-mail και επίσης να λάβετε δεδοµένα σάρωσης σε 
προσάρτηµα e-mail το οποίο έχει αποσταλεί από µηχάνηµα συµβατό µε διαδικτυακό 
φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο στην ενότητα 
Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ.
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∆ικτυακή σάρωση
Σας επιτρέπει να σαρώνετε έγγραφα και να τα αποθηκεύετε ως ηλεκτρονικά έγγραφα 
σε ένα διακοµιστή αρχείων στο δίκτυο επιλέγοντας ένα πρότυπο εργασίας που έχει 
διάφορες παραµέτρους. Μπορείτε να ανακτήσετε τα αποθηκευµένα ηλεκτρονικά 
έγγραφα αποκτώντας πρόσβαση στον διακοµιστή αρχείων µέσω ενός Η/Υ. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο ∆ικτυακή σάρωση στην 
ενότητα Σάρωση σε E-mail στη σελίδα 145 και Υπηρεσίες στο Υπηρεσίες διαδικτύου 
CentreWare κεφάλαιο στη σελίδα 196.

Σάρωση σε SMB/FTP
Σας επιτρέπει να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε έγγραφα σε καθορισµένους 
προορισµούς χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο FTP ή SMB. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Σάρωση σε FTP/SMBστην ενότητα 
Σάρωση σε E-mail στη σελίδα 146.

Σάρωση σε θυρίδα
Ενεργοποιεί τη λειτουργία εµπιστευτικής θυρίδας ή τηλεπαραλαβής αποθηκεύοντας τα 
σαρωµένα έγγραφα σε ιδιωτικές θυρίδες. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Σάρωση προς θυρίδαστην ενότητα Σάρωση σε E-mail 
στη σελίδα 144.

Έλεγχος θυρίδας
Σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε, να εκτυπώσετε, ή να διαγράψετε τα έγγραφα στη 
θυρίδα. Επίσης σας επιτρέπει να τροποποιήσετε ή να αποδεσµεύσετε τη σύνδεση µε 
φύλλο εργασιακής ροής και να εκτελέσετε τα συνδεδεµένα φύλλα εργασιακής ροής. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο στην ενότητα Έλεγχος 
θυρίδας.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµά σας είναι συνδεδεµένο σε κατάλληλη παροχή ρεύµατος 
και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο σταθερά στην πρίζα.
Το µηχάνηµα είναι έτοιµο να ξεκινήσει την παραγωγή αντιγράφων µετά την πάροδο 42 
δευτερολέπτων το µέγιστο από τη στιγµή της ενεργοποίησής του (ανάλογα µε τη 
διαµόρφωση του µηχανήµατος). Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατοςστην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά 
στη σελίδα 513.
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1. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας 
στη θέση<Ι>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γίνει 
ενεργοποίηση του µηχανήµατος, 
βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στο πίσω µέρος του 
µηχανήµατος βρίσκεται στη θέση 
επαναφοράς (πιεσµένο).

Απενεργοποίηση
Πριν την απενεργοποίηση του µηχανήµατος, περιµένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα 
µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εκτύπωσης και αντιγραφής.
Όταν απενεργοποιείτε το µηχάνηµα, αυτό παραµένει ενεργοποιηµένο για περίπου 10 
δευτερόλεπτα ενώ αποθηκεύει αρχεία στο σκληρό δίσκο και προετοιµάζεται για τον 
τερµατισµό λειτουργίας. Στη συνέχεια το µηχάνηµα τερµατίζει πλήρως τη λειτουργία 
του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιµένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα µεταξύ της ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης του µηχανήµατος. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω 
ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο σκληρό δίσκο και στο µηχάνηµα.

∆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 ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν διακοπεί η τροφοδοσία, ελέγξτε τη θέση του 
πλήκτρου ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στο πίσω µέρος του µηχανήµατος. Εάν ο διακόπτης είναι 
ενεργοποιηµένος, το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ θα βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης. 
Για να επαναφέρετε την τροφοδοσία στο µηχάνηµα, πιέστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
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Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα, πιέστε το πλήκτρο ∆ΟΚΙΜΗ. Εάν ο διακόπτης 
λειτουργεί κανονικά, το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ πρέπει να απελευθερωθεί. Εάν 
λειτουργεί, πατήστε το πλήκτρο Επαναφορά.

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 περίοδο της αδράνειάς του. Tο πλήκτρο 
<Εξοικονόµηση ενέργειας> βρίσκεται στο επάνω-δεξί τµήµα του πίνακα ελέγχου, και 
φωτίζεται όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Η εφαρµογή 
εξοικονόµησης ενέργειας αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργίες.

• Λειτουργία χαµηλής 
κατανάλωσης

• Λειτουργία αδράνειας

Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης
Tο µηχάνηµα µεταβαίνει αυτόµατα στην Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης µετά από 
µια συγκεκριµένη περίοδο χρόνου από την τελευταία λειτουργία αντιγραφής, φαξ, 
σάρωσης, ή εκτύπωσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και 
ανάβει η λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας. Η λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης 
ακυρώνεται όταν πατήσετε το πλήκτρο <Εξοικονόµηση ενέργειας> στον πίνακα 
ελέγχου, ή όταν γίνεται λήψη µιας εργασίας φαξ ή εκτύπωσης από το µηχάνηµα. Η 
εργοστασιακή ρύθµιση των 15 λεπτών µπορεί να αλλάξει από τον πελάτη εντός του 
εύρους του 1 έως 240 λεπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αυτόµατη λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειαςστην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 269.

<Εξοικονόµηση ενέργειας>
Λυχνία/πλήκτρο
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Λειτουργία αδράνειας
Tο µηχάνηµα µεταβαίνει αυτόµατα από τη Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης στη 
Λειτουργία αδρανείας µετά από παρατεταµένη περίοδο αδρανείας. Η Κατάσταση 
αδράνειας παρουσιάζει µειωµένη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση µε τη Λειτουργία 
χαµηλής κατανάλωσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη αφής 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 εργοστασιακή ρύθµιση των 60 λεπτών µπορεί 
να αλλάξει από τον πελάτη εντός του εύρους του 1 έως 240 λεπτών, και θα πρέπει να 
υπερβαίνει την τιµή χρόνου που έχει οριστεί στη Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης. Ο 
καθορισµένος χρόνος για τη µετάβαση στην Κατάσταση αδράνειας αρχίζει να µετράει 
από τη στιγµή που το µηχάνηµα εισέρχεται στη Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αυτόµατη λειτουργία 
εξοικονόµησης ενέργειαςστην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 269.

Αλλαγή των Προεπιλεγµένων ρυθµίσεων ώρας

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο αλλαγής των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων 
χρόνου χρησιµοποιώντας την πρόσβαση του βασικού χειριστή. Εάν χρειάζεστε 
βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή ή 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρολόι συστήµατος/Χρονοδιακόπτεςστην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 267.

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

2. Εισάγετε τον κωδικό του 
βασικού χειριστή 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου. Επιλέξτε 
[Επιβεβαίωση] στην οθόνη 
[Σύνδεση χρήστη].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προεπιλεγµένος κωδικός του βασικού χειριστή είναι “11111”. Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να 
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι “x-
admin”. Ο κωδικός πρόσβασης επηρεάζεται από τη χρήση πεζών-κεφαλαίων.

Πλήκτρο <Σύνδεση/Αποσύνδεση>
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3. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος] στην οθόνη [Μενού 
διαχειριστή συστηµάτων].

4. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

5. Επιλέξτε [Κοινές ρυθµίσεις] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος].

6. Επιλέξτε [Ρολόι συστήµατος/
Χρονοδιακόπτες] στην οθόνη 
[Κοινές ρυθµίσεις].

7. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

8. Επιλέξτε [Αλλαγή ρυθµίσεων].

9. Αλλάξτε την απαιτούµενη 
ρύθµιση. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών. 

10. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Λειτουργίες

Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να έχετε πρόσβαση στις οθόνες που σας επιτρέπουν 
να επιλέγετε λειτουργίες, να επιτηρείτε την κατάσταση των εργασιών και να λαµβάνετε 
γενικές πληροφορίες για το µηχάνηµα.
Υπάρχουν τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών στο µηχάνηµα.

• Όλες οι υπηρεσίες

• Λειτουργίες

• Κατάσταση εργασίας

• Κατάσταση µηχανήµατος
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλήκτρα αυτά δεν ανταποκρίνονται όταν το µηχάνηµα βρίσκεται στη 
λειτουργία Ρυθµίσεις συστήµατος.

Όλες οι υπηρεσίες
Χρησιµοποιείτε το πλήκτρο αυτό για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιµες στο µηχάνηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διευθέτηση των εικονιδίων για τις υπηρεσίες που εµφανίζονται στην 
οθόνη µπορεί να τροποποιηθεί από τον βασικό χειριστή.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

Λειτουργίες
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο αυτό για να επιστρέψετε σε προηγούµενη οθόνη. Εάν 
χρησιµοποιείτε την οθόνη [Κατάσταση εργασίας] ή την οθόνη [Κατάσταση 
µηχανήµατος], πατήστε το πλήκτρο <Λειτουργίες> για να επιστρέψετε στην 
προηγούµενη οθόνη λειτουργίας αντιγραφής, φαξ και σάρωσης. Η οθόνη λειτουργίας 
αντιγραφής, φαξ, ή σάρωσης δεν αλλάζει, ακόµα και αν πιέσετε το πλήκτρο αυτό ενώ 
βρίσκεστε σε µια από τις οθόνες. Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 
<Όλες οι υπηρεσίες> για να επιλέξετε την λειτουργία αντιγραφής, φαξ, ή σάρωσης.

Κατάσταση εργασίας
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο αυτό για να ελέγξετε την πρόοδο µιας εργασίας, ή για να 
εµφανιστεί το ιστορικό και λεπτοµερείς πληροφορίες των ολοκληρωµένων εργασιών. 
Η τελευταία εργασία εµφανίζεται στην κορυφή της λίστας. Μπορεί επίσης να ελέγξει, να 
διαγράψει ή να εκτυπώσει αποθηκευµένα έγγραφα ή έγγραφα που βρίσκονται στην 
κοινή θυρίδα του µηχανήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο στην ενότητα Κατάσταση εργασίας.

Πλήκτρο 
<Εφαρµογές>

Πλήκτρο 
<Κατάσταση 
εργασίας>

Πλήκτρο <Κατάσταση µηχανήµατος>

Πλήκτρο 
<Όλες οι 
υπηρεσίες>
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Κατάσταση µηχανήµατος
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο αυτό για να ελέγξτε την κατάσταση του µηχανήµατος, τον 
µετρητή χρέωσης, την κατάσταση της κασέτας γραφίτη ή να εκτυπώσετε διάφορες 
αναφορές. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο στην 
ενότητα Κατάσταση µηχανήµατος.

∆ιακοπή εργασίας

Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αναβάλλετε προσωρινά την τρέχουσα 
εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να επιτρέψετε την έναρξη µιας επείγουσας 
εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο µηχάνηµα εντοπίζει ένα κατάλληλο σηµείο για να διακόψει την 
τρέχουσα εργασία. 

1. Πιέστε το πλήκτρο <∆ιακοπή> 
στον πίνακα ελέγχου.

2. Εισάγετε τις εντολές για την νέα 
εργασία που επιθυµείτε.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> 
στον πίνακα ελέγχου.

4. Για να επανεκκινήσετε την 
εργασία που διεκόπη, πιέστε 
ξανά το πλήκτρο <∆ιακοπή> και 
στη συνέχεια το πλήκτρο 
<Έναρξη>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργασίες που διεκόπησαν δεν µπορούν να προωθηθούν, 
απελευθερωθούν ή να διαγραφούν στην Σειρά εκτύπωσης.

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 σας Xerox ή µεταβείτε 
στη διεύθυνση www.xerox.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε άλλα είδη 
ανακυκλωµένου χαρτιού.

Πλήκτρο <∆ιακοπή>
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3 Αντιγραφή 

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες για τις οθόνες αντιγραφής και τις διαθέσιµες 
λειτουργίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο 
είναι προαιρετικές και µπορεί να µην ισχύουν για τη σύνθεση του µηχανήµατός σας.

∆ιαδικασία αντιγραφής

Η ενότητα αυτή περιγράφει την βασική διαδικασία αντιγραφής. Πριν ξεκινήσετε τη 
διαδικασία αντιγραφής, επιβεβαιώστε το προς αντιγραφή υλικό και τον αριθµό των 
αντιγράφων που απαιτούνται. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.
1. Τοποθέτηση των εγγράφων – σελίδα 49
2. Επιλογή των λειτουργιών – σελίδα 52
3. Εισάγετε την ποσότητα – σελίδα 53
4. Έναρξη της εργασίας αντιγραφής – σελίδα 53
5. Επιβεβαίωση της εργασίας αντιγραφής στην κατάσταση εργασίας – σελίδα 54
Τερµατισµός της εργασίας αντιγραφής – σελίδα 54
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας, µπορεί να 
χρειαστείτε έναν αριθµό λογαριασµού πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. Για να 
αποκτήσετε έναν αριθµό λογαριασµού ή για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε τον βασικό χειριστή.

1. Τοποθέτηση των εγγράφων
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. Τα µεγέθη 
που µπορούν να ανιχνευτούν ποικίλλουν ανάλογα µε τον πίνακα µεγέθους χαρτιού 
που έχει καθοριστεί από τον βασικό χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τη ρύθµιση του πίνακα µεγέθους χαρτιού, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 283. Εάν το έγγραφο 
δεν είναι βασικού µεγέθους ή δεν αναγνωρίζεται ως βασικού µεγέθους, το µηχάνηµα 
θα σας προτρέψει να ελέγξετε το έγγραφο ή να εισάγετε χειροκίνητα το µέγεθος 
εγγράφου. Για πληροφορίες σχετικά µε την χειροκίνητη εισαγωγή µεγέθους του 
πρωτοτύπου, συµβουλευτείτε την παράγραφο Μέγεθος πρωτοτύπων στη σελίδα 72.
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Τροφοδότης εγγράφων
Ο Τροφοδότης εγγράφων χωράει µέχρι 50 φύλλα κοινού χαρτιού (Χαρτί Bond 16–32 lb 
ή 38–128 g/m2). Το έγγραφο µπορεί να έχει οποιοδήποτε µέγεθος µεταξύ 125–
297 χλστ. (4,9–11,7 ίντσες) πλάτους και 115–432 χλστ. (4,5–17 ίντσες) µήκους, και 
βασικό µέγεθος A5–A3 (5,5" x 8,5" έως 11" x 17") SEF. Επιβεβαιώστε ότι τα έγγραφα 
είναι σε καλή κατάσταση και αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά ή τους συνδετήρες πριν την 
τροφοδοσία. Ο τροφοδότης εγγράφων ανιχνεύει τα βασικά µεγέθη ή µπορείτε να 
εισάγετε χειροκίνητα το µέγεθος χρησιµοποιώντας την καρτέλα [Ρύθµιση διάταξης].
Για πληροφορίες σχετικά µε την αντιγραφή πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών στη σελίδα 73.
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 νέο αντίγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εµπλοκή χαρτιού µπορεί να δηµιουργηθεί όταν τοποθετούνται στον 
τροφοδότη εγγράφων πρωτότυπα ειδικού µεγέθους και η λειτουργία µεγέθους 
πρωτοτύπου έχει οριστεί σε [Αυτόµατη ανίχνευση]. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται 
η εισαγωγή ειδικού µεγέθους χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Μέγεθος πρωτοτύπων στη σελίδα 72.

Το µηχάνηµα µπορεί να σαρώσει διαδοχικά ανάµικτα µεγέθη πρωτοτύπων 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων. Ευθυγραµµίστε τα πρωτότυπα µε την 
επάνω γωνία του τροφοδότη εγγράφων.
Για πληροφορίες σχετικά µε την αντιγραφή πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών στη σελίδα 73.

1. Πριν τοποθετήσετε τα 
πρωτότυπα στον τροφοδότη 
εγγράφων, αφαιρέστε όλα τα 
συρραπτικά και τους 
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 είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή [Αυτόµατο] στην [Τροφοδοσία χαρτιού], το 
µηχάνηµα επιλέγει αυτόµατα τον κατάλληλο δίσκο ανάλογα µε το µέγεθος του 
πρωτοτύπου. Ο επιλεγµένος δίσκος, το µέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισµός στον 
επιλεγµένο δίσκο εµφανίζονται στην οθόνη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη όταν το µηχάνηµα βρίσκει τον 
κατάλληλο δίσκο. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλος δίσκος, χρησιµοποιήστε προσωρινά τη 
µη αυτόµατη επιλογή για το δίσκο ή χρησιµοποιήστε δίσκο Bypass. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή δίσκου, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Τροφοδοσία χαρτιού στη σελίδα 57.

Επιφάνεια σάρωσης
Η επιφάνεια σάρωσης χρησιµοποιείται για µεµονωµένη σελίδα ή δεµένο πρωτότυπο 
έως 297 χλστ. (11,7 ίντσες) σε πλάτος και 432 χλστ. (17 ίντσες) σε µήκος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν τοποθετήσετε το έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης, βεβαιωθείτε 
ότι η οθόνη αφής είναι έτοιµη. Εάν τοποθετήσετε το έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης 
πριν να είναι έτοιµη η οθόνη αφής, το µέγεθος χαρτιού µπορεί να µην ανιχνευθεί 
σωστά.

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

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

3. Κλείστε τον τροφοδότη 
εγγράφων ή το κάλυµµα της 
επιφάνειας σάρωσης. 
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2. Επιλογή των λειτουργιών
Οι διαθέσιµες λειτουργίες στην οθόνη [Αντιγραφή] είναι εκείνες που χρησιµοποιούνται 
πιο συχνά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τον εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα 
εξοπλισµό θα είναι διαθέσιµες.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] στην 
οθόνη [Όλες οι υπηρεσίες]. 
Βεβαιωθείτε ότι εµφανίζεται η 
οθόνη της καρτέλας 
[Αντιγραφή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας, ενδέχεται να 
χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει 
εγκατεστηµένος). Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο για τη λειτουργία που επιθυµείτε. Εάν είναι ενεργοποιηµένη η 
επιλογή [Περισσότερα], επιλέξτε [Αποθήκευση] για να επιβεβαιώσετε την 
επιλεγµένη λειτουργία ή [Άκυρο] για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη.

Εάν χρειαστεί, επιλέξτε µια από τις καρτέλες και ενεργοποιήστε τις ρυθµίσεις 
αντιγραφής. Για πληροφορίες σχετικά µε τις µεµονωµένες καρτέλες, συµβουλευτείτε τα 
ακόλουθα.
Αντιγραφή – σελίδα 55
Ποιότητα ειδώλου – σελίδα 62
Ρύθµιση διάταξης – σελίδα 70
Μορφή εξόδου – σελίδα 78
Σύναξη εργασιών – σελίδα 88

Πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>Πλήκτρο <Όλες οι υπηρεσίες>
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3. Εισάγετε την ποσότητα
Η µέγιστη ποσότητα εκτυπώσεων είναι 999. 

1. Χρησιµοποιήστε το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο για να εισάγετε 
τον επιθυµητό αριθµό 
αντιγράφων. Ο αριθµός που 
καταχωρίσατε εµφανίζεται στην 
πάνω δεξιά γωνία της οθόνης 
αφής. 

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

4. Έναρξη της εργασίας αντιγραφής

1. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη>. 
Γίνεται σάρωση όλων των 
εγγράφων. Ο αριθµός των 
υπολοίπων αντιγράφων 
εµφανίζεται στην πάνω δεξιά 
γωνία της οθόνης αφής. 

Ενώ αντιγράφετε, εάν ο τροφοδότης εγγράφων ή η επιφάνεια σάρωσης είναι έτοιµα και 
το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε τον προαιρετικό σκληρό δίσκο, µπορείτε να 
σαρώσετε το επόµενο πρωτότυπο ή να προγραµµατίσετε την επόµενη εργασία. Ενώ 
το µηχάνηµα προθερµαίνεται, µπορείτε επίσης να προγραµµατίσετε την επόµενη 
εργασία.

Πλήκτρο <C>

Πλήκτρο 
<Έναρξη>
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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 
εµφανίζεται καµία εργασία στην οθόνη αφής, ενδέχεται να έχει ήδη υποστεί 
επεξεργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τρέχουσες και 
εκκρεµείς εργασίες στην ενότητα Κατάσταση εργασίας στη σελίδα 364.

Τερµατισµός της εργασίας αντιγραφής
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ακυρώσετε χειροκίνητα την ενεργοποιηµένη 
εργασία αντιγραφής.

1. Επιλέξτε [Τερµατισµός] στην 
οθόνη αφής ή πιέστε το πλήκτρο 
<Τερµατισµός> στον πίνακα 
ελέγχου για να αναβάλλετε την 
τρέχουσα εργασία αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε το πλήκτρο 
<Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου για 
να συνεχίσετε την εργασία 
αντιγραφής που είχε αναβληθεί.

2. Εάν χρειαστεί, πιέστε το 
πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας> για να εµφανιστεί η 
οθόνη [Κατάσταση εργασίας]. 
Για να εξέλθετε από την οθόνη 
[Κατάσταση εργασίας] πιέστε το 
πλήκτρο <Λειτουργίες>.

3. Πιέστε το πλήκτρο <C> στον πίνακα ελέγχου για να διαγράψετε την εργασία 
αντιγραφής που είχε αναβληθεί.

Πλήκτρο 
<Τερµατισµός>

Πλήκτρο <C>
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Αντιγραφή

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες µιας εργασίας αντιγραφής 
στην οθόνη [Αντιγραφή]. Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, 
συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Χρώµα εξόδου – σελίδα 55
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση – σελίδα 56
Τροφοδοσία χαρτιού – σελίδα 57
Αντιγραφή διπλής όψης – σελίδα 59
Έξοδος αντιγράφων – σελίδα 60

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] στην 
οθόνη αφής. Βεβαιωθείτε ότι 
εµφανίζεται η οθόνη της 
καρτέλας [Αντιγραφή].

3. Επιλέξτε τις επιθυµητές λειτουργίες.

Χρώµα εξόδου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τα χρώµατα εξόδου που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την αντιγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ορίσετε περιορισµούς χρώµατος ώστε να περιορίσετε τη 
διαθεσιµότητα του χρώµατος κατά την αντιγραφή. Συµβουλευτείτε "Όριο λογαριασµού" 
στη σελίδα 355.

1. Επιλέξετε ένα πλήκτρο 
προεπιλογής για την επιλογή 
[Χρώµα εξόδου] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει το χρώµα του πρωτοτύπου εγγράφου και δηµιουργεί αντίγραφα σε πλήρες 
χρώµα, εάν το πρωτότυπο είναι έγχρωµο, ή σε ασπρόµαυρο, εάν το πρωτότυπο είναι 
ασπρόµαυρο.

Χρώµα
∆ηµιουργεί αντίγραφα πλήρους χρώµατος, χρησιµοποιώντας και τα τέσσερα χρώµατα: 
κυανό, µατζέντα, κίτρινο, και µαύρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι επιλεγµένο το [∆ιπλό χρώµα] ή [Απλό χρώµα] στην οθόνη [Εφέ 
χρώµατος], αυτή η ρύθµιση χρώµατος έχει προτεραιότητα.
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Μαύρο
∆ηµιουργεί µόνο ασπρόµαυρα αντίγραφα, ανεξάρτητα από το έγχρωµο περιεχόµενο 
του πρωτότυπου εγγράφου.

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε αντίγραφα σε 
καθορισµένο ποσοστό που κυµαίνεται από 25–400%.

1. Επιλέξετε τη λειτουργία 
[Σµίκρυνση/µεγέθυνση] στην 
οθόνη [Αντιγραφή].

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Εµφανίζει την οθόνη [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση].

Οθόνη [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] 
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ή να καθορίσετε το ποσοστό µεγέθυνσης/σµίκρυνσης για το 
πλάτος και το µήκος.

1. Επιλέξετε [Σµίκρυνση/
µεγέθυνση] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση]. 

Προεπιλογές %
• 100% – Επιλέγει την έξοδο στο ίδιο µέγεθος µε το πρωτότυπο έγγραφο.

• Αυτόµατο % – Μεγεθύνει/σµικρύνει αυτόµατα το είδωλο του εγγράφου ώστε αυτό να 
προσαρµόζεται στο επιλεγµένο µέγεθος χαρτιού.

• Προεπιλογές – Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε επτά προεπιλεγµένα 
ποσοστά µεγέθυνσης/σµίκρυνσης. Οι προεπιλογές ρυθµίζονται από τον βασικό 
χειριστή.

• Αντιγραφή όλων - Σµικρύνει ελαφρά το είδωλο των εγγράφων σε σχέση µε το 
επιλεγµένο ποσοστό µεγέθυνσης/σµίκρυνσης ώστε να αντιγραφεί ολόκληρο το 
είδωλο στο χαρτί.

Μεταβλητή %
Σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας 
το πληκτρολόγιο ή τα πλήκτρα κύλισης στην οθόνη αφής εντός του εύρους 25–400% 
σε προσαυξήσεις του 1%.



Αντιγραφή 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 57

Ανεξάρτητο Χ-Y %
Σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης ξεχωριστά για το 
πλάτος και το µήκος εντός του εύρους 25–400% σε προσαυξήσεις του 1%.

• Αυτόµατη επιλογή – Καθορίζει αυτόµατα το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης 
ξεχωριστά για το πλάτος και το µήκος για να χωράει στο χαρτί.

• Αντιγραφή όλων X-Y% – Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Αυτόµατο] και σµικρύνει 
ελαφρά το είδωλο του εγγράφου σε σχέση µε το επιλεγµένο ποσοστό µεγέθυνσης/
σµίκρυνσης ώστε να αντιγραφεί ολόκληρο το είδωλο του εγγράφου στο χαρτί.

• XY – Καθορίζει την ίδια ρύθµιση ποσοστού για το µήκος και το πλάτος ταυτόχρονα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο %], ο ∆ίσκος 1 επιλέγεται αυτόµατα, 
ακόµα και αν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο] στην [Τροφοδοσία χαρτιού]. 

Τροφοδοσία χαρτιού
Οι διαθέσιµοι δίσκοι χαρτιού εµφανίζονται στην οθόνη αφής µαζί µε το µέγεθος µέσων 
εκτύπωσης και τον προεπιλεγµένο προσανατολισµό για κάθε δίσκο.
Όταν αλλάζετε το µέγεθος ή τον τύπο των µέσων εκτύπωσης στο δίσκο, ο δίσκος 
πρέπει να προγραµµατιστεί ξανα από τον βασικό χειριστή για να ταιριάζει µε τα µέσα 
εκτύπωσης που τοποθετούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον εκ νέου 
προγραµµατισµό του δίσκου, επικοινωνήστε µε τον βασικό χειριστή.
Για πληροφορίες σχετικά µε τα µεγέθη και τους τύπους µέσων εκτύπωσης που 
υποστηρίζονται για αυτό το µηχάνηµα, συµβουλευτείτε την παράγραφο  στο κεφάλαιο 
Κατάσταση εργασίας.

1. Επιλέξτε ένα προεπιλεγµένο 
πλήκτρο ή επιλέξτε 
[Περισσότερα] για τη λειτουργία 
[Τροφοδοσία χαρτιού] στην 
οθόνη [Αντιγραφή].

Περισσότερα
Εµφανίζει την οθόνη [Τροφοδοσία χαρτιού].

Οθόνη [Τροφοδοσία χαρτιού]
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα δίσκο χαρτιού µεταξύ των τεσσάρων προεπιλεγµένων 
δίσκων, συµπεριλαµβανοµένου και του δίσκου bypass.

1. Επιλέξτε [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Τροφοδοσία 
χαρτιού] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Αυτόµατη επιλογή
Σας επιτρέπει να επιλέξτε αυτόµατα τον κατάλληλο δίσκο ανάλογα µε το µέγεθος του 
πρωτοτύπου, το ποσοστό σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης, και σχετικές ρυθµίσεις 
λειτουργιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο %] στη [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση], 
ακόµα και αν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο] στην [Τροφοδοσία χαρτιού], επιλέγεται 
αυτόµατα το [100%] στη [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση].

Προεπιλογές
Σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν δίσκο χαρτιού από τους τρεις προεπιλεγµένους 
δίσκους που έχουν ρυθµιστεί από τον βασικό χειριστή. Εµφανίζεται επίσης ο αριθµός 
δίσκου, το µέγεθος χαρτιού, και ο προσανατολισµός για όλους τους δίσκους εκτός από 
τον ∆ίσκο 5.

Bypass
Εµφανίζει την οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass)].

Οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass)]
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε προσωρινά τον δίσκο Bypass για να τοποθετήσετε 
χαρτί που δεν είναι διαθέσιµο από τους προ-προγραµµατισµένους δίσκους. Μπορείτε 
να τοποθετήσετε στο δίσκο Bypass δεσµίδες χαρτιού µέχρι 10 χλστ ή 0,4 ίντσες 
(περίπου 95 φύλλα χαρτιού 80 g/m2).

1. Επιλέξτε [∆ίσκος Bypass] στην 
οθόνη [Τροφοδοσία χαρτιού].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Μέγεθος χαρτιού
Εµφανίζει την οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass) - Μέγεθος χαρτιού].

• Ειδική επιλογή µεγέθους – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το πλάτος και το µήκος του 
µεγέθους χαρτιού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης σε βαθµίδες του 1 χλστ. 
(0,1 ίντσες). Το αποδεκτό εύρος µεγέθους χαρτιού είναι 89–297 χλστ (3,5–
11,7 ίντσες) για το πλάτος και 99–432 χλστ (3,9–17,0 ίντσες) για το µήκος.

• Βασικά µεγέθη – Εµφανίζει τα προεπιλεγµένα µεγέθη χαρτιού στην οθόνη αφής, και 
σας επιτρέπει να επιλέξετε µέγεθος χαρτιού. Οι προεπιλογές καθορίζονται από τον 
βασικό χειριστή.

Είδος χαρτιού
Εµφανίζει την οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass) - Είδος χαρτιού]. Εµφανίζει τα προεπιλεγµένα 
είδη χαρτιού στην οθόνη αφής, και σας επιτρέπει να επιλέξετε είδος χαρτιού. Οι 
προεπιλογές καθορίζονται από τον βασικό χειριστή. Η ρύθµιση είναι προσωρινή και 
ισχύει µόνο για την τρέχουσα εργασία αντιγραφής.
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Αντιγραφή διπλής όψης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε αυτόµατα αντίγραφα µονής ή 
διπλής όψης από έγγραφα µονής ή διπλής όψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, καθορίστε τον 
προσανατολισµό του εγγράφου ώστε να προσδιορίσετε την κορυφή του εγγράφου στο 
[Προσανατολισµός πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή της αντιγραφής διπλής όψης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε τα ακόλουθα είδη χαρτιού: ∆ιαφάνεια, Ελαφρύ χαρτί, Βαρύ χαρτί, 
Ετικέτες, εξώφυλλα, όπως επίσης και σε χαρτί ήδη εκτυπωµένο στη µία όψη (π.χ. 
πρόχειρα χαρτιά).

1. Καθορίστε ένα προεπιλεγµένο 
πλήκτρο ή επιλέξτε 
[Περισσότερα] για τη λειτουργία 
[Αντιγραφή διπλής όψης] στην 
οθόνη [Αντιγραφή].

Περισσότερα
Εµφανίζει την οθόνη [Αντιγραφή διπλής όψης].

Οθόνη [Αντιγραφή διπλής όψης].
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιλογές αντιγραφής διπλής όψης, την κατεύθυνση της 
τροφοδοσίας εγγράφων και τον προσανατολισµό του πρωτοτύπου.

1. Επιλέξτε [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Αντιγραφή διπλής 
όψης] στην οθόνη [Αντιγραφή].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης για [1  2 Όψεων] ή [2  2 
Όψεων], το µηχάνηµα θα εµφανίσει ένα µήνυµα όταν είναι έτοιµο να σαρώσει το 
επόµενο έγγραφο.

1  1 Όψης
∆ηµιουργεί αντίγραφα µονής όψης από έγγραφα µονής όψης.

1 2 Όψεων
∆ηµιουργεί αντίγραφα διπλής όψης από έγγραφα µονής όψης.

2 2 Όψεων
∆ηµιουργεί αντίγραφα διπλής όψης από έγγραφα διπλής όψης.
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2  1 Όψης
∆ηµιουργεί αντίγραφα µονής όψης από έγγραφα διπλής όψης

Περιστροφή όψης 2
Περιστρέφει την όψη 2 των εκτυπώσεων κεφαλίδα προς υποσέλιδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το πλαίσιο επιλογής είναι διαθέσιµο για όλες τις επιλογές εκτός από 
[1  1 Όψης].

Έξοδος αντιγράφων
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ταξινοµήσετε τα τελικά αντίγραφα. Εάν είναι 
εγκατεστηµένος ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής, τότε είναι διαθέσιµη και η 
λειτουργία συρραφής. Μπορείτε να επιλέξτε το σηµείο συρραφής πάνω στα τελικά 
αντίγραφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες που εµφανίζονται στην οθόνη διαφέρουν έαν δεν είναι 
εγκατεστηµένος ο τελικός επεξεργαστής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν τοποθετηθεί στο µηχάνηµα το σωστό µέγεθος χαρτιού όταν 
εφαρµόζεται η λειτουργία συρραφής σε µία εργασία αντιγραφής ή εκτύπωσης, µπορεί 
να παρουσιαστεί σφάλµα στο µέγεθος χαρτιού κατά την επεξεργασία της εργασίας. 
Όταν συµβαίνει αυτό, ο τελικός επεξεργαστής περιέχει το λανθασµένο µέγεθος 
χαρτιού που έχει υποστεί επεξεργασία µέχρι αυτού του σηµείου. Εάν το µηχάνηµα 
εµφανίζει το µήνυµα “Το τρέχον µέγεθος χαρτιού/προσανατολισµός που είναι 
τοποθετηµένο στο ∆ίσκο 5 (Bypass) είναι διαφορετικό από τη ρύθµιση:” ή “Το µέγεθος 
χαρτιού/προσανατολισµός στο δίσκο X είναι διαφορετικό από το επιλεγµένο µέγεθος. 
Τοποθετήστε xxx” στην οθόνη αφής, ανοίξτε το επάνω κάλυµµα του τελικού 
επεξεργαστή και αφαιρέστε το λανθασµένο µέγεθος χαρτιού, τοποθετήστε το σωστό 
µέγεθος χαρτιού σε έναν δίσκο και επανεκκινήστε την εργασία. Εάν απλά 
αντικαταστήστε το χαρτί σε ένα δίσκο και συνεχίσετε την εργασία χωρίς να αφαιρέσετε 
το επεξεργασµένο χαρτί από τον τελικό επεξεργαστή, το µηχάνηµα θα συρράψει το 
λάθος µέγεθος χαρτιού, που εξακολουθεί να βρίσκεται στον τελικό επεξεργαστή και το 
σωστό µέγεθος χαρτιού από το δίσκο µαζί.

1. Καθορίστε ένα προεπιλεγµένο 
πλήκτρο ή επιλέξτε 
[Περισσότερα] για τη λειτουργία 
[Έξοδος αντιγράφων] στην 
οθόνη [Αντιγραφή].

Περισσότερα
Εµφανίζει την οθόνη [Έξοδος αντιγράφων].
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Οθόνη [Έξοδος αντιγράφων] 
Σας επιτρέπει να επιλέξετε σηµείο συρραφής, µέθοδο ταξινόµησης εξόδου, και να 
καθορίσετε το δίσκο εξόδου.

1. Επιλέξτε [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Έξοδος 
αντιγράφων] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει τοποθετηθεί Ενσωµατωµένος τελικός επεξεργαστής Office, τα 
στοιχεία που προβάλλονται στην οθόνη αφής διαφέρουν από αυτά που εικονίζονται 
παραπάνω.

Σηµείο συρραφής
Επιλέξτε µία από τις τέσσερις επιλογές που εµφανίζονται για να καθορίσετε το σηµείο 
συρραφής.

• Χωρίς συρραφή – Έξοδος χωρίς συρραφή.

• 1 Συρραφή – Γίνεται µία συρραφή στην επάνω αριστερή γωνία της εξόδου.

• 2 Συρραφές (Αριστερά) – Γίνονται δύο συρραφές κατά µήκος του αριστερού άκρου 
της εξόδου.

• 2 Συρραφές (Αριστερά) – Γίνονται δύο συρραφές κατά µήκος του επάνω άκρου της 
εξόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή [Με ταξινόµηση] και ο [∆ίσκος τελικού επεξεργαστή] 
επιλέγονται αυτόµατα όταν έχει επιλεγεί η συρραµµένη έξοδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει τοποθετηθεί Ενσωµατωµένος τελικός επεξεργαστής Office, η 
επιλογή [2 συρραφές] δεν εµφανίζεται.

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.
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• Χωρίς ταξινόµηση – Παραδίδει τα αντίγραφα σε δεσµίδες µε βάση τον αριθµό 
αντιγράφων που απαιτείται για κάθε πρωτότυπο. Για παράδειγµα, δύο αντίγραφα 
ενός τρισέλιδου εγγράφου παραδίδονται µε την εξής σειρά: 1-1, 2-2, 3-3. Η Συρραφή 
δεν είναι διαθέσιµη όταν είναι επιλεγµένο το [Χωρίς ταξινόµηση].

• Με διαχωριστικά φύλλα – Παραδίδει τα αντίγραφα σε δεσµίδες, ανάλογα µε τον 
αριθµό των αντιγράφων που χρειάζονται για κάθε έγγραφο, µε ένα διαχωριστικό 
φύλλο ανάµεσα σε κάθε δεσµίδα. Επιλέξτε το πλήκτρο [Τροφοδοσία χαρτιού] για να 
καθορίσετε το δίσκο που περιέχει το διαχωριστικό χαρτί. Η Συρραφή δεν είναι 
διαθέσιµη όταν είναι επιλεγµένο το [Με διαχωριστικά φύλλα].

∆ίσκος εξόδου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε δίσκο εξόδου για την εργασία αντιγραφής.

Ποιότητα ειδώλου

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που χρησιµοποιούνται για τη 
ρύθµιση της ποιότητας του ειδώλου εξόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαθέσιµες λειτουργίες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα. 
Είδος πρωτοτύπου – σελίδα 63
Επιλογές ειδώλων – σελίδα 64
Βελτιστοποίηση εικόνας – σελίδα 64
Εφέ χρώµατος – σελίδα 65
Ισορροπία χρωµάτων – σελίδα 68
Μετατόπιση χρωµάτων – σελίδα 69

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] στην 
οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ποιότητα ειδώλου].

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

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

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατο
Επιλέγει αυτόµατα το είδος του πρωτότυπου εγγράφου. Οι ρυθµίσεις του είδους 
πρωτοτύπου καθορίζονται από τον βασικό χειριστή.

Φωτογραφία & Κείµενο
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να αντιγράψετε έγγραφα τα οποία περιέχουν κείµενο και 
φωτογραφίες. Το κείµενο και οι φωτογραφίες ξεχωρίζονται αυτόµατα και επιλέγεται η 
κατάλληλη λειτουργία ποιότητας για τις επί µέρους περιοχές. Επιλέξτε µία από τις 
παρακάτω ρυθµίσεις για να αναπαράγετε µε ακρίβεια το πρωτότυπο είδωλο.

• Εκτυπωµένο πρωτότυπο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για περιοχές µε φωτογραφίες 
όταν το έγγραφο είναι κάποιο εκτυπωµένο υλικό, όπως ένα φυλλάδιο. 

• Φωτογραφία – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση όταν οι φωτογραφίες έχουν επικολληθεί σε 
ένα έγγραφο. Αυτό αποτρέπει την αναπαραγωγή της φωτογραφίας µε µια ελαφριά 
µπλε απόχρωση.

• Φωτοαντίγραφο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση όταν το ίδιο το πρωτότυπο είναι ένα 
φωτοαντίγραφο που παράχθηκε από κάποιο έγχρωµο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα. 
Αυτό αποτρέπει τη θαµπή αναπαραγωγή του χρώµατος.

Κείµενο
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να αντιγράψετε έγγραφα που περιέχουν µόνο κείµενο, 
όταν το κείµενο πρέπει να αποτυπωθεί µε ευκρίνεια. Επιλέξτε µία από τις παρακάτω 
ρυθµίσεις για να αναπαράγετε µε ακρίβεια το πρωτότυπο είδωλο.

• Κανονικό κείµενο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για κανονικό κείµενο που δεν 
χρειάζεται βελτίωση, όπως εκτυπωµένα έγγραφα.

• Φωτεινό κείµενο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για κείµενο που χρειάζεται βελτίωση, 
όπως ένα χειρόγραφο κείµενο γραµµένο µε µολύβι.

Φωτογραφία
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να αντιγράψετε έγγραφα που περιέχουν µόνο 
φωτογραφίες. Επιλέξτε το είδος φωτογραφίας στο πρωτότυπο έγγραφο για να 
αναπαραχθεί µε ακρίβεια το είδωλο. Είναι διαθέσιµες οι ίδιες επιλογές είδους 
φωτογραφίας όπως για το [Φωτογραφία & Κείµενο].
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Χάρτης
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να αντιγράψετε έγγραφα που περιέχουν κείµενο µε 
έγχρωµο φόντο, όπως οι χάρτες.

Επιλογές ειδώλων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τα επίπεδα φωτεινότητας, ευκρίνειας και 
κορεσµού των χρωµάτων για την αντιγραφή των εγγράφων.

1. Επιλέξτε [Επιλογές ειδώλων] 
στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

2. Επιλέξτε τα επιθυµητά επίπεδα.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Φωτεινό / Σκούρο
Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε την πυκνότητα εκτύπωσης χρησιµοποιώντας επτά 
επίπεδα, από [Φωτεινό] έως [Σκούρο]. Η πυκνότητα της έγχρωµης αντιγραφής 
αυξάνεται όσο το επίπεδο βρίσκεται πιο κοντά στο [Σκούρο] και µειώνεται όσο το 
επίπεδο βρίσκεται πιο κοντά στο [Φωτεινό].

Ευκρίνεια
Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε την ευκρίνεια της αντιγραφής χρησιµοποιώντας πέντε 
επίπεδα, από [Έντονο] έως [Απαλό]. Η ευκρίνεια των περιγραµµάτων αυξάνεται όσο 
το επίπεδο βρίσκεται πιο κοντά στο [Έντονο] και µειώνεται όσο το επίπεδο βρίσκεται 
πιο κοντά στο [Απαλό].

Κορεσµός
Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε τον κορεσµό των χρωµάτων της αντιγραφής 
χρησιµοποιώντας πέντε επίπεδα, από [Ζωντανό] έως [Παστέλ]. Η φωτεινότητα του 
χρώµατος αυξάνεται όσο το επίπεδο βρίσκεται πιο κοντά στο [Ζωντανό] και µειώνεται 
όσο το επίπεδο βρίσκεται πιο κοντά στο [Παστέλ].

Βελτιστοποίηση εικόνας
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε καταστολή φόντου και να προσαρµόσετε 
το επίπεδο αντίθεσης χειροκίνητα ή αυτόµατα.

1. Επιλέξτε [Βελτιστοποίηση 
ειδώλου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Καταστολή φόντου
Καταστέλλει τα χρώµατα του φόντου σε έγγραφα έγχρωµου χαρτιού όταν είναι 
επιλεγµένο το [Μαύρο] στην οθόνη [Αντιγραφή], και καταστέλλει το λευκό φόντο σε 
έγχρωµα έγγραφα όταν είναι επιλεγµένο το [Χρώµα] στην οθόνη [Αντιγραφή].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη όταν η [Φωτογραφία] είναι 
επιλεγµένη στην οθόνη [Είδος πρωτοτύπου].

• Χωρίς καταστολή – Παράγει αντίγραφα µε την καταστολή φόντου στο ΟΧΙ.

• Αυτόµατη καταστολή – Καταστέλλει αυτόµατα τα χρώµατα του φόντου.

Αντίθεση
Προσαρµόζει την αντίθεση των αντιγράφων.

• Αυτόµατη διόρθωση – Προσαρµόζει αυτόµατα τη φωτεινότητα και τις ρυθµίσεις 
χρώµατος, ώστε να βελτιωθεί η αντίθεση του πρωτοτύπου. Αυτή η λειτουργία είναι 
διαθέσιµη µόνο για τα έγγραφα που τοποθετούνται στην επιφάνεια σάρωσης.

• Χειροκίνητη ρύθµιση αντίθεσης – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε χειροκίνητα την 
αντίθεση της εξόδου αντιγράφων χρησιµοποιώντας πέντε επίπεδα, από 
[Μεγαλύτερη αντίθεση] έως [Μικρότερη αντίθεση].

Εφέ χρώµατος
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τα προεπιλεγµένα εφέ χρώµατος εξόδου 
ή να προσδιορίσετε τα χρώµατα προέλευσης και προορισµού για τη δηµιουργία 
αντιγράφων απλού ή διπλού χρώµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποια από τις ρυθµίσεις ποιότητας ειδώλου αλλάξει µετά την 
επιλογή µιας προεπιλογής (εκτός από το [Απλό χρώµα] ή το [∆ιπλό χρώµα]) στην 
οθόνη [Εφέ χρώµατος], η επαναφορά της επιλογής στην οθόνη [Εφέ χρώµατος].

1. Επιλέξτε [Εφέ χρώµατος] στην 
οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κανονικό
Παράγει αντίγραφα µε τις επιλογές [Καταστολή φόντου], [Αντίθεση], [Φωτεινό/σκούρο], 
[Ευκρίνεια], [Κορεσµός], [Μετατόπιση χρωµάτων] και [Ισορροπία χρωµάτων] στην 
προεπιλεγµένη ρύθµισή τους.

Ζωντανό
Αναπαράγει τα είδωλα µε αυξηµένο κορεσµό στα χρώµατα που εµφανίζονται πιο 
έντονα και ζωντανά.
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Φωτεινό
Αναπαράγει τα είδωλα που φαίνονται πιο φωτεινά µε βελτιωµένη αντίθεση, όπως στις 
αφίσες που έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν την προσοχή.

Θερµό
Αναπαράγει τα χαµηλής πυκνότητας χρώµατα ως φωτεινότερα και θερµότερα 
χρώµατα µε πιο κυρίαρχο το κόκκινο στοιχείο, όπως στην περίπτωση των 
αποχρώσεων του δέρµατος και των θερµότερων, απαλότερων χρωµάτων. 

Ψυχρό
Αναπαράγει τις αποχρώσεις του µπλε οι οποίες εµφανίζονται ακόµα πιο καθαρές, 
όπως στην περίπτωση του ουρανού και του νερού, και κάνει τα απαλότερα χρώµατα 
να φαίνονται πιο καθαρά.

Καταστολή σκίασης
Αποτρέπει την εµφάνιση στο αντίγραφο των χρωµάτων που βρίσκονται στην πίσω όψη 
του πρωτότυπου εγγράφου.

∆ιπλό χρώµα
Χωρίζει το έγγραφο σε καθορισµένα χρώµατα προέλευσης και σε όλα τα άλλα 
χρώµατα, και στην συνέχεια τα αντιστοιχεί µε ένα χρώµα περιοχής προορισµού και ένα 
χρώµα µη περιοχής προορισµού αντίστοιχα, για να παραχθούν αντίγραφα διπλού 
χρώµατος. 

• Χρώµα προέλευσης – Εµφανίζει την οθόνη [Χρώµα προέλευσης].

• Χρώµα περιοχής προορισµού – Εµφανίζει την οθόνη [Χρώµα περιοχής 
προορισµού].

• Χρώµα µη περιοχής προορισµού– Εµφανίζει την οθόνη [Χρώµα µη περιοχής 
προορισµού].

Απλό χρώµα
Προσδιορίζει ένα χρώµα εξόδου για τη δηµιουργία αντιγράφων ενός χρώµατος.

• Χρώµα – Εµφανίζει την οθόνη [Χρώµα].

Οθόνη [Χρώµα προέλευσης]
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το/τα χρώµα(τα) προέλευσης που θα αντικατασταθούν από 
το χρώµα περιοχής προορισµού.

1. Επιλέξτε [∆ιπλό χρώµα] στην 
οθόνη [Εφέ χρώµατος].

2. Επιλέξτε [Χρώµα προέλευσης].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Εκτός από µαύρο
Καθορίζει όλα τα χρώµατα εκτός του µαύρου ως ρύθµιση χρώµατος προέλευσης.

Έγχρωµο
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα έξι προκαθορισµένα χρώµατα 
ως ρύθµιση χρώµατος προέλευσης.

Οθόνη [Χρώµα περιοχής προορισµού]
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρώµα προορισµού για να αντικαταστήσετε το χρώµα 
προέλευσης στην περιοχή προορισµού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε επτά 
προκαθορισµένα και έξι ειδικά χρώµατα. Τα ειδικά χρώµατα καθορίζονται από τον 
βασικό χειριστή.

1. Επιλέξτε [∆ιπλό χρώµα] στην 
οθόνη [Εφέ χρώµατος].

2. Επιλέξετε [Χρώµα περιοχής 
προορισµού].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Οθόνη [Χρώµα µη περιοχής προορισµού]
Σας επιτρέπει να επιλέξετε χρώµα προορισµού για να αντικαταστήσετε το χρώµα 
προέλευσης έξω από την περιοχή προορισµού. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των 
ίδιων επτά προκαθορισµένων και έξι ειδικών χρωµάτων όπως στην περιοχή 
προορισµού. Τα ειδικά χρώµατα καθορίζονται από τον βασικό χειριστή.

1. Επιλέξτε [∆ιπλό χρώµα] στην 
οθόνη [Εφέ χρώµατος].

2. Επιλέξετε [Χρώµα µη περιοχής 
προορισµού].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Οθόνη [Χρώµα]
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρώµα εξόδου κατά τη δηµιουργία µονόχρωµων 
αντιγράφων. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε επτά προκαθορισµένα και έξι ειδικά 
χρώµατα. Τα ειδικά χρώµατα καθορίζονται από τον βασικό χειριστή.

1. Επιλέξτε [Απλό χρώµα] στην 
οθόνη [Εφέ χρώµατος].

2. Επιλέξτε [Χρώµα].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Ισορροπία χρωµάτων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε πόσο έντονα θα είναι τα τέσσερα 
χρώµατα γραφίτη (κυανό, µατζέντα, κίτρινο, µαύρο) ανάµεσα σε ±3 επίπεδα σε τρεις 
κλίµακες πυκνότητας.

1. Επιλέξτε [Ισορροπία χρωµάτων] 
στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

2. Καθορίστε τις επιθυµητές 
επιλογές.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χαµηλή πυκνότητα
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε πόσο έντονα θα είναι τα χρώµατα CMYK για τις περιοχές 
χαµηλής πυκνότητας.

Μεσαία πυκνότητα
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε πόσο έντονα θα είναι τα χρώµατα CMYK για τις περιοχές 
µεσαίας πυκνότητας.

Υψηλή πυκνότητα
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε πόσο έντονα θα είναι τα χρώµατα CMYK για τις περιοχές 
υψηλής πυκνότητας.
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Μετατόπιση χρωµάτων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε την απόχρωση των χρωµάτων που 
θα αναπαραχθούν στο αντίγραφο έως και δύο επίπεδα και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Όλα τα χρώµατα στο έγγραφο µετατοπίζονται κατά το ίδιο ποσοστό.
Το χρώµα του πρωτότυπου εγγράφου απεικονίζεται στη µπάρα κύλισης [Πριν] στην 
οθόνη [Μετατόπιση χρωµάτων], ενώ το χρώµα της εξόδου αντιγράφων στη µπάρα 
κύλισης [Μετά]. 
Όταν η µπάρα [Πριν] µετατοπιστεί προς τα αριστερά, τα κίτρινα γίνονται ελαφρώς πιο 
κοκκινωπά, τα πράσινα πιο κιτρινωπά, και αντιστοίχως για όλα τα τέσσερα χρώµατα. 
Αντιθέτως, όταν η µπάρα [Πριν] µετατοπιστεί προς τα δεξιά, τα κόκκινα γίνονται 
ελαφρώς πιο κιτρινωπά, τα κίτρινα πιο πρασινωπά, και αντιστοίχως για όλα τα τέσσερα 
χρώµατα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν το χρώµα εξόδου είναι 
ρυθµισµένο σε [Αυτόµατη ανίχνευση] ή [Χρώµα] στη λειτουργία [Χρώµα εξόδου] της 
οθόνης [Αντιγραφή].

1. Επιλέξτε [Μετατόπιση 
χρωµάτων] στην οθόνη 
[Ποιότητα ειδώλου].

2. Καθορίστε την επιθυµητή 
επιλογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Πολύ ψυχρό
Μετατοπίζει τη µπάρα χρώµατος [Πριν] δύο βήµατα προς τ' αριστερά.

Ψυχρό
Μετατοπίζει τη µπάρα χρώµατος [Πριν] ένα βήµα προς τ' αριστερά.

Κανονικό
∆εν εφαρµόζεται µετατόπιση χρωµάτων.

Θερµό
Μετατοπίζει τη µπάρα χρώµατος [Πριν] ένα βήµα προς τα δεξιά.

Πολύ θερµό
Μετατοπίζει τη µπάρα χρώµατος [Πριν] δύο βήµατα προς τα δεξιά.
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Ρύθµιση διάταξης

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες ρύθµισης διάταξης για την 
αντιγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, 
συµβουλευτείτε τα ακόλουθα. 
Αντιγραφή βιβλίου – σελίδα 70
Αντιγραφή βιβλίου 2 όψεων – σελίδα 71
Μέγεθος πρωτοτύπων – σελίδα 72
∆ιαγραφή άκρων – σελίδα 73
Μετατόπιση ειδώλου – σελίδα 74
Περιστροφή ειδώλου – σελίδα 75
Αναστροφή ειδώλου – σελίδα 77
Προσανατολισµός πρωτοτύπου – σελίδα 77

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] στην 
οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθµιση 
διάταξης]. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

4. Επιλέξτε την επιθυµητή 
λειτουργία.

Αντιγραφή βιβλίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε αντικριστές σελίδες ενός δεµένου 
εγγράφου µε τη σωστή σειρά χρησιµοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης. Οι δύο 
σελίδες θα εκτυπωθούν σε δύο ξεχωριστές σελίδες.

1. Επιλέξτε [Αντιγραφή βιβλίου] 
στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αντικρυστές σελίδες ενός δεµένου πρωτοτύπου πρέπει να 
τοποθετηθούν µε οριζόντιο προσανατολισµό στην επιφάνεια σάρωσης.

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
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Αριστερή σελίδα, µετά δεξιά
Αντιγράφει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από αριστερά προς τα 
δεξιά.

• Και οι δύο σελίδες – Αντιγράφει και τις δεξιές και τις αριστερές σελίδες.

• Αριστερή σελίδα µόνο – Αντιγράφει µόνο τις αριστερές σελίδες.

• ∆εξιά σελίδα µόνο – Αντιγράφει µόνο τις δεξιές σελίδες.

∆εξιά σελίδα, µετά αριστερή
Αντιγράφει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από δεξιά προς τ' 
αριστερά.

• Και οι δύο σελίδες – Αντιγράφει και τις δεξιές και τις αριστερές σελίδες.

• Αριστερή σελίδα µόνο – Αντιγράφει µόνο τις αριστερές σελίδες.

• ∆εξιά σελίδα µόνο – Αντιγράφει µόνο τις δεξιές σελίδες.

Επάνω σελίδα, µετά κάτω
Αντιγράφει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω.

• Και οι δύο σελίδες – Αντιγράφει και τις επάνω και τις κάτω σελίδες.

• Επάνω σελίδα µόνο – Αντιγράφει µόνο τις επάνω σελίδες.

• Κάτω σελίδα µόνο – Αντιγράφει µόνο τις κάτω σελίδες.

Απαλοιφή ράχης
∆ιαγράφει την εκτύπωση της κεντρικής περιοχής βιβλιοδεσίας του βιβλίου η οποία 
συνήθως εµφανίζεται µε σκίαση εξαιτίας της δίπλωσης στις σελίδες. Χρησιµοποιήστε 
τα πλήκτρα κύλισης για να καθορίσετε την προς διαγραφή περιοχή από το κέντρο ενός 
ανοιχτού βιβλίου, εντός του εύρους 0–50 χλστ. (0,0–2,0 ίντσες) µε διαβαθµίσεις του 1 
χλστ. (0,1 ίντσες).

Αντιγραφή βιβλίου 2 όψεων 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παράγετε αντίγραφα διπλής όψης µε την ίδια σειρά 
και διάταξη ειδώλου όπως στο πρωτότυπο δεµένο έγγραφο, χρησιµοποιώντας την 
επιφάνεια σάρωσης. Εισάγετε αυτόµατα ένα κενό φύλλο για την πρώτη σελίδα.

1. Επιλέξτε [Αντιγραφή βιβλίου 
διπλής όψης] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία και η [Αντιγραφή βιβλίου] δεν µπορούν να 
ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
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Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αριστερή σελίδα, µετά δεξιά
Αντιγράφει και τις δύο σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από αριστερά 
προς τα δεξιά.

∆εξιά σελίδα, µετά αριστερή
Αντιγράφει και τις δύο σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από δεξιά προς τ' 
αριστερά.

Επάνω σελίδα, µετά κάτω
Αντιγράφει και τις δύο σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από επάνω προς 
τα κάτω.

Σελίδα έναρξης & Σελίδα τέλους
Εµφανίζει την οθόνη [Αντιγραφή βιβλίου 2 όψεων - Σελίδα έναρξης & Σελίδα τέλους].
Καθορίζει τη σελίδα έναρξης και τη σελίδα τέλους της αντιγραφής. Οι καθορισµένες 
πλευρές των σελίδων πρέπει να αναγνωριστούν χρησιµοποιώντας το δεµένο 
πρωτότυπο.

Απαλοιφή ράχης
∆ιαγράφει την εκτύπωση της κεντρικής περιοχής βιβλιοδεσίας του βιβλίου η οποία 
συνήθως εµφανίζεται µε σκίαση εξαιτίας της δίπλωσης στις σελίδες. Χρησιµοποιήστε 
τα πλήκτρα κύλισης για να καθορίσετε την περιοχή που θα σβηστεί από το κέντρο ενός 
ανοιχτού βιβλίου εντός του εύρους 0–50 χλστ (0,0–2,0 ίντσες) σε προσαυξήσεις 1 χλστ 
(0,1 ίντσες).

Μέγεθος πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε αυτόµατα το µέγεθος του εγγράφου, να 
επιλέξετε από µια λίστα προεπιλεγµένων µεγεθών ή να προσθέσετε έγγραφα 
διαφόρων µεγεθών. Εάν επιλέξετε ένα προεπιλεγµένο µέγεθος, τα έγγραφα θα 
αντιγραφούν σύµφωνα µε το επιλεγµένο µέγεθος, ανεξάρτητα από το πραγµατικό τους 
µέγεθος.

1. Επιλέξτε [Μέγεθος 
πρωτοτύπου] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει αυτόµατα το µέγεθος των βασικών µεγεθών πρωτοτύπων.
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Χειροκίνητη εισαγωγή µεγέθους
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος που θα εισάγετε ανάµεσα σε 11 προεπιλεγµένα 
βασικά µεγέθη µε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισµό ή να επιλέξετε ένα ειδικό 
µέγεθος εντός του εύρους 15–297 χλστ. (0,6–11,7 ίντσες) για το µήκος και 15–432 
χλστ. (0,6–17,0 ίντσες) για το πλάτος. Οι προεπιλογές καθορίζονται από τον βασικό 
χειριστή.

Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Σας επιτρέπει να αντιγράψετε περισσότερα από ένα µεγέθη πρωτοτύπου. Το 
µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τα πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών και αντιγράφει το 
κάθε έγγραφο στο ίδιο µέγεθος όπως τα πρωτότυπα. Η τοποθέτηση στον Τροφοδότη 
εγγράφων διαφορετικών µεγεθών να γίνεται µε τις επάνω αριστερές γωνίες τους 
ευθυγραµµισµένες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρωτότυπα 5,5 8,5" και A5 πρέπει να τοποθετούνται µε κατακόρυφο 
προσανατολισµό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισµός των εγγράφων και η ρύθµιση 
[Προσανατολισµός πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης] είναι τα ίδια.

∆ιαγραφή άκρων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε ανεπιθύµητα σηµάδια, όπως σηµάδια 
από διάτρηση, σε κάθε άκρο του αντιγράφου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισµός των εγγράφων και η ρύθµιση 
[Προσανατολισµός πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης] είναι τα ίδια.

1. Επιλέξτε [∆ιαγραφή άκρων] 
στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κανονικό
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις περιοχές που θα διαγραφούν από τις άκρες των 
εγγράφων. Οι προεπιλογές ρυθµίζονται από τον βασικό χειριστή. Αν δεν επιθυµείτε να 
διαγράψετε κάποια περιοχή από τις άκρες, επιλέξτε [∆ιαγραφή άκρων] και στη 
συνέχεια 0,0 µε τα πλήκτρα κύλισης.

∆ιαγραφή άκρων
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το πλάτος του άκρου που θα διαγραφεί από το έγγραφο. 
Εισάγετε την περιοχή που θέλετε να διαγραφεί από τα επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά 
περιθώρια. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 50 χλστ (2 ίντσες).
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Μετατόπιση ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θέση του ειδώλου στην έξοδο του 
αντιγράφου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισµός των εγγράφων και η ρύθµιση 
[Προσανατολισµός πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης] είναι τα ίδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό της µετατόπισης ειδώλου εξαρτάται από το µέγεθος του χαρτιού 
που είναι τοποθετηµένο στο µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι επιλεγµένα τα [Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών] το ποσοστό 
της µετατόπισης καθορίζεται από τη θέση του ειδώλου του πρώτου φύλλου και 
εφαρµόζεται σε όλα τα ακόλουθα φύλλα των εγγράφων.

1. Επιλέξτε [Μετατόπιση ειδώλου] 
στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χωρίς µετατόπιση
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αυτόµατο κεντράρισµα
Τοποθετεί αυτόµατα το είδωλο στο κέντρο του χαρτιού αντιγραφής.

Μετατόπιση περιθωρίου
Μετακινεί το είδωλο επάνω στο χαρτί κατά προκαθορισµένα ποσοστά και µε 
κατεύθυνση Πάνω/Κάτω και Αριστερά/∆εξιά. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 50 χλστ 
(2 ίντσες) και για τις δύο διαστάσεις.
Εάν το µηχάνηµά σας είναι ρυθµισµένο έτσι ώστε να παράγει αντίγραφα διπλής όψης, 
µπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω ρυθµίσεις και για την Όψη 1 και για την Όψη 2.

• Όψη 1 – Εµφανίζει την οθόνη [Μετατόπιση ειδώλου - Πλευρά 1].

• Όψη 2 – Εµφανίζει την οθόνη [Μετατόπιση ειδώλου - Πλευρά 2]. Ανατρέξτε στην 
οθόνη [Μετατόπιση ειδώλου - Πλευρά 1] για περιγραφή των διαθέσιµων επιλογών.

• Αντικατοπτρική µετατόπιση – Τοποθετεί αυτόµατα ένα αντεστραµµένο είδωλο της 
Όψης 1 στην Όψη 2.
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Οθόνη [Μετατόπιση ειδώλου - Πλευρά 1]
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να µετακινήσετε το είδωλο στην όψη 1.

1. Επιλέξτε [Μετατόπιση 
περιθωρίου] στην οθόνη 
[Μετατόπιση ειδώλου].

2. Επιλέξτε [Όψη 1] για να 
εµφανιστεί η οθόνη [Μετατόπιση 
ειδώλου - Όψη 1].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χωρίς µετατόπιση
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αυτόµατο κεντράρισµα
Τοποθετεί αυτόµατα το είδωλο στο κέντρο του χαρτιού. Μπορείτε να καθορίσετε 
µετατόπιση έως και 50 χλστ. (2 ίντσες) και για τις δύο διαστάσεις µε τα πλήκτρα 
κύλισης.

Μετατόπιση γωνίας
Μετακινεί το είδωλο στη γωνία του χαρτιού. Επιλέξτε ένα από τα οχτώ βελάκια για να 
καθορίσετε την κατεύθυνση της κίνησης. Μπορείτε να καθορίσετε µετατόπιση έως και 
50 χλστ. (2 ίντσες) και για τις δύο διαστάσεις µε τα πλήκτρα κύλισης.

Μεταβλητή µετατόπιση
Μετακινεί το είδωλο επάνω στο χαρτί κατά συγκεκριµένα ποσοστά. Μπορείτε να 
καθορίσετε µετατόπιση έως και 50 χλστ. (2 ίντσες) και για τις δύο διαστάσεις µε τα 
πλήκτρα κύλισης.

Περιστροφή ειδώλου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να περιστρέψετε αυτόµατα το είδωλο για να ταιριάζει 
µε τον προσανατολισµό του χαρτιού που υπάρχει στο δίσκο.

1. Επιλέξτε [Περιστροφή ειδώλου] 
στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
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Πάντα
Περιστρέφει αυτόµατα το είδωλο, όσο επιθυµείτε, ώστε να χωρέσει στο επιλεγµένο 
χαρτί αντιγραφής.

Μόνο κατά την αυτόµατη επιλογή
Περιστρέφει αυτόµατα το είδωλο, όσο επιθυµείτε, ώστε να χωρέσει στο επιλεγµένο 
χαρτί αντιγραφής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν είναι επιλεγµένο το 
[Αυτόµατο] στη λειτουργία [Τροφοδοσία χαρτιού] ή το [Αυτόµατο %] στη λειτουργία 
[Σµίκρυνση/µεγέθυνση].

Φορά περιστροφής
Εµφανίζει την οθόνη [Περιστροφή ειδώλου - Φορά περιστροφής].

Οθόνη [Περιστροφή ειδώλου - Φορά περιστροφής]
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη γωνία αναφοράς για την περιστροφή του ειδώλου.

1. Επιλέξτε τη [Φορά 
περιστροφής] που εµφανίζεται 
όταν επιλέγετε [Πάντα] ή [Μόνο 
στη λειτουργία Αυτόµ.] στην 
οθόνη [Περιστροφή ειδώλου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

• Σηµείο συρραφής - Περιστρέφει το είδωλο για να προσαρµοστεί στο άκρο 
συρραφής όταν στον τροφοδότη εγγράφων τοποθετούνται πρωτότυπα 
διαφορετικού µεγέθους. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο όταν είναι 
εγκατεστηµένος στο µηχάνηµα ο τελικός επεξεργαστής.

• Κατακόρυφος προσανατολισµός πρωτοτύπου - Αριστερό άκρο – Περιστρέφει το 
είδωλο έτσι ώστε να ευθυγραµµιστεί η κορυφή ενός οριζόντιου εγγράφου µε την 
αριστερή πλευρά ενός κατακόρυφου εγγράφου.

• Κατακόρυφος προσανατολισµός πρωτοτύπου - ∆εξί άκρο – Περιστρέφει το είδωλο 
έτσι ώστε να ευθυγραµµιστεί η κορυφή ενός οριζόντιου εγγράφου µε την δεξιά 
πλευρά ενός κατακόρυφου εγγράφου.
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Αναστροφή ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε αντικατοπτρισµό και αρνητικό 
είδωλα του εγγράφου στην έξοδο των αντιγράφων.

1. Επιλέξτε [Περιστροφή ειδώλου] 
στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης]. 

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αντεστραµµένο είδωλο
Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα αντικατοπτρισµό του εγγράφου.

• Κανονικό είδωλο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για εµφάνιση του κανονικού ειδώλου 
στα τελικά αντίγραφα.

• Αντικατοπτρισµός – ∆ηµιουργεί έναν αντικατοπτρισµό του πρωτοτύπου στα τελικά 
αντίγραφα.

Αρνητικό είδωλο
Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα αρνητικό είδωλο του εγγράφου.

• Θετικό είδωλο – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για εµφάνιση του κανονικού θετικού 
ειδώλου στα τελικά αντίγραφα.

• Αρνητικό είδωλο – ∆ηµιουργεί ένα αρνητικό είδωλο του πρωτοτύπου στα τελικά 
αντίγραφα. Όταν είναι επιλεγµένο το [Μαύρο] ως χρώµα εξόδου, όλα τα µαύρα 
είδωλα στη σελίδα µετατρέπονται σε άσπρα και όλα τα άσπρα σε µαύρα. Όταν είναι 
επιλεγµένο το [Χρώµα] ως χρώµα εξόδου, όλα τα χρώµατα µετατρέπονται στα 
συµπληρωµατικά τους χρώµατα.

Προσανατολισµός πρωτοτύπου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε τον προσανατολισµό των 
πρωτοτύπων. Ο προσανατολισµός του πρωτοτύπου πρέπει να έχει καθοριστεί πριν τη 
χρησιµοποίηση των λειτουργιών Μετατόπιση ειδώλου, ∆ιαγραφή άκρων, Πολλαπλές 
Σελίδες σε 1, Επανάληψη ειδώλου, Επισηµείωση και ∆ηµιουργία φυλλαδίου.

1. Επιλέξτε [Προσανατολισµός 
πρωτοτύπου] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κεφαλίδα προς επάνω
Επιλέγει τον κατακόρυφο προσανατολισµό, όπου η κορυφή του εγγράφου είναι 
προσανατολισµένη προς την πίσω πλευρά του µηχανήµατος.
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Κεφαλίδα προς αριστερά
Επιλέγει τον οριζόντιο προσανατολισµό, όπου η κορυφή του εγγράφου είναι 
προσανατολισµένη προς την αριστερή πλευρά του µηχανήµατος.

Μορφή εξόδου

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες που βελτιώνουν την εµφάνισης µιας 
εργασίας αντιγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
λειτουργίες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα. 
∆ηµιουργία φυλλαδίου – σελίδα 78
Εξώφυλλα – σελίδα 81
∆ιαχωριστικά διαφανειών – σελίδα 82
Πολλαπλά είδωλα – σελίδα 83
Αφίσα – σελίδα 83
Επανάληψη ειδώλου – σελίδα 84
Επισηµείωση – σελίδα 85
Υδατογράφηµα – σελίδα 87
Προεπιλογή επανάληψης ειδώλου – σελίδα 88

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου. 

2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] στην 
οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Μορφή 
εξόδου]. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

4. Επιλέξτε την επιθυµητή 
λειτουργία.

∆ηµιουργία φυλλαδίου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε πολυσέλιδα φυλλάδια από µια 
σειρά πρωτοτύπων µονής ή διπλής όψης. Σµικρύνει και τοποθετεί σωστά κάθε είδωλο 
ώστε να παραχθεί ένα τελικό έγγραφο, το οποίο όταν διπλωθεί, θα έχει τέτοια διάταξη 
ώστε θα µπορεί να διαβάζεται ως φυλλάδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο αριθµός των σελίδων του πρωτοτύπου είναι πολλαπλάσιος του 
τέσσερα, το φυλλάδιο δεν θα έχει κενές σελίδες. ∆ιαφορετικά οι επιπλέον σελίδες στο 
φυλλάδιο θα είναι κενές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν είναι επιλεγµένο το [Χωρίς 
ταξινόµηση] ή [Με διαχωριστικά] στην οθόνη [Έξοδος αντιγράφων].
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1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία 
φυλλαδίου] στην οθόνη [Μορφή 
εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

∆έσιµο αριστερά/∆έσιµο πάνω
∆ηµιουργεί ένα φυλλάδιο, το οποίο όταν διπλώνεται δένεται στην επάνω ή την 
αριστερή άκρη.

Μετατόπιση ράχης
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου - Μετατόπιση ράχης].

Εξώφυλλα
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου - Εξώφυλλα]. 

∆ιαχωρισµός εκτύπωσης
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου - ∆ιαχωρισµός εκτύπωσης].

Τελευταία σελίδα στο οπισθόφυλλο
Χρησιµοποιεί την σελίδα του πρωτότυπου εγγράφου ως οπισθόφυλλο του φυλλαδίου. 
Όταν χρησιµοποιείται ο [∆ιαχωρισµός εκτύπωσης] για το διαχωρισµό των φυλλαδίων, 
το εξώφυλλο θα είναι η τελευταία σελίδα του τελευταίου υποσυνόλου.

Οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου - Μετατόπιση βιβλιοδεσίας]
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το ποσό εσωτερικού περιθωρίου σε προσαυξήσεις του 
1 χλστ (0,1 ίντσες) µεταξύ 0 σε 50 χλστ (0,0–2,0 ίντσες) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
κύλισης.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία φυλλαδίου 
- Μετατόπιση ράχης] στην 
οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου].

2. Εισάγετε µια τιµή µε τα βελάκια. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Οθόνη [∆ηµιουργία Φυλλαδίου - Εξώφυλλα]
Σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα εξώφυλλο στο φυλλάδιό σας. Όταν η έξοδος είναι 
διπλωµένη στη µέση για να σχηµατίσει φυλλάδιο, το εξώφυλλο θα βρίσκεται και 
εµπρός και πίσω.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία φυλλαδίου 
- Εξώφυλλα] στην οθόνη 
[∆ηµιουργία φυλλαδίου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
∆ηµιουργεί φυλλάδιο χωρίς εξώφυλλο.

Ναι
Προσθέτει ένα εξώφυλλο στο φυλλάδιο από το δίσκο εξωφύλλων. Όταν ενεργοποιηθεί, 
η επιλογή [Εξώφυλλα] γίνεται διαθέσιµη.

Εξώφυλλα
• Κενά εξώφυλλα – Προσθέτει ένα κενό εξώφυλλο στο φυλλάδιο.

• Εκτυπωµένα εξώφυλλα – Αντιγράφει την πρώτη σελίδα του σετ των εγγράφων στο 
εξώφυλλο. Προσθέστε κενά φύλλα στο σετ των εγγράφων εάν θέλετε να 
παραµείνουν κενά τα εσωτερικά εµπρός και πίσω εξώφυλλα.

Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου - Εξώφυλλα - Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού]. 
Επιλέξτε µία από τις προεπιλογές για να καθοριστεί ο [∆ίσκος βασικών σελίδων] και ο 
[∆ίσκος εξωφύλλων]. Το χαρτί που τοποθετείται στους δίσκους που έχουν επιλεγεί για 
τον [∆ίσκο βασικών σελίδων] και τον [∆ίσκο εξωφύλλων] πρέπει να έχει το ίδιο µέγεθος 
και προσανατολισµό. Τέσσερις προεπιλογές, συµπεριλαµβανοµένου και του δίσκου 
bypass, είναι διαθέσιµες για τον κάθε ένα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατός 
σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το δίσκο Bypass, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass)] στη σελίδα 58.

Οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου - ∆ιαχωρισµός εκτύπωσης]
Σας επιτρέπει να χωρίσετε ένα µεγάλο φυλλάδιο σε πολλά µικρότερα.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία φυλλαδίου 
- ∆ιαχωρισµός εκτύπωσης] στην 
οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Χωρίζει το φυλλάδιο σε υποσύνολα. Εισάγετε τον αριθµό των φύλλων σε κάθε 
υποσύνολο χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή τα πλήκτρα του αριθµητικού 
πληκτρολογίου.

Εξώφυλλα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλο ή/και οπισθόφυλλο σε µια 
εργασία αντιγραφής. Εάν είναι επιλεγµένα τα [Εκτυπωµένα εξώφυλλα] στην οθόνη 
[∆ηµιουργία Φυλλαδίου - Εξώφυλλα], το πρώτο πρωτότυπο θα είναι το 
εµπροσθόφυλλο και το τελευταίο το οπισθόφυλλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν γεµίσει η µνήµη του µηχανήµατος ενώ σαρώνετε ένα πρωτότυπο και 
η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
ακυρώσετε την εργασία. ∆ιαγράψτε τα αποθηκευµένα έγγραφα ή µειώστε την 
ποσότητα των σελίδων για να ελευθερωθεί µνήµη και δοκιµάστε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν είναι επιλεγµένο το [Χωρίς 
ταξινόµηση] ή [Με διαχωριστικά] στην οθόνη [Έξοδος αντιγράφων].

1. Επιλέξτε [Εξώφυλλα] στην 
οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χωρίς εξώφυλλα
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Μόνο εµπροσθόφυλλο
Εισάγει ένα εµπροσθόφυλλο πριν την πρώτη σελίδα του εγγράφου. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί διαφορετικό είδος χαρτιού από αυτό των σελίδων του κυρίου 
τµήµατος.

Μπροστινά & Πίσω Εξώφυλλα
Εισάγει εξώφυλλα πριν την πρώτη και µετά την τελευταία σελίδα του εγγράφου. Μπορεί 
να χρησιµοποιηθεί διαφορετικό είδος χαρτιού από αυτό των σελίδων του κύριου 
τµήµατος.

Εξώφυλλα
• Κενά εξώφυλλα – Προσθέτει ένα κενό εξώφυλλο στα έγγραφα.
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• Εκτυπωµένα εξώφυλλα – Αντιγράφει την πρώτη και την τελευταία σελίδα των 
εγγράφων στα εξώφυλλα. Προσθέστε κενά φύλλα στο σετ των εγγράφων εάν θέλετε 
να παραµείνουν κενά τα εσωτερικά εµπρός και πίσω εξώφυλλα.

Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού
Εµφανίζει την οθόνη [Εξώφυλλα - Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού]. Επιλέξτε µία από τις 
προεπιλογές για να καθορίσετε τον [∆ίσκο βασικών σελίδων] και τον [∆ίσκο 
εξωφύλλων]. Το χαρτί που τοποθετείται στους δίσκους που έχουν επιλεγεί για τον 
[∆ίσκο βασικών σελίδων] και τον [∆ίσκο εξωφύλλων] πρέπει να έχει το ίδιο µέγεθος και 
προσανατολισµό. Τέσσερις προεπιλογές, συµπεριλαµβανοµένου και του δίσκου 
bypass, είναι διαθέσιµες για τον κάθε ένα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατός 
σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το δίσκο Bypass, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass)] στη σελίδα 58.

∆ιαχωριστικά διαφανειών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τοποθετήσετε κενά φύλλα ως διαχωριστικά 
ανάµεσα στα έγγραφα όταν αντιγράφετε σε διαφάνειες και να παράγετε σετ εντύπων 
για ενηµερωτικά φυλλάδια. Τα ενηµερωτικά φυλλάδια µπορεί να είναι µονής ή διπλής 
όψης, καθώς και συρραµµένα.

1. Επιλέξτε [∆ιαχωριστικά 
διαφανειών] στην οθόνη [Μορφή 
εξόδου]. 

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χωρίς διαχωριστικά φύλλων
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Κενά διαχωριστικά φύλλα
Τοποθετεί ένα κενό διαχωριστικό φύλλο ανάµεσα σε κάθε διαφάνεια. Παράγεται µόνο 
ένα σετ αντιγράφων.

Κενά διαχωριστικά φύλλα & Σύνολα διανοµής
Αντιγράφει ένα σετ διαφανειών µε κενά διαχωριστικά και τον επιθυµητό αριθµό σετ σε 
χαρτί για ενηµερωτικά φυλλάδια. 

Σετ διαφανειών & Σύνολα διανοµής
Αντιγράφει ένα σετ διαφανειών χωρίς διαχωριστικά και τον επιθυµητό αριθµό σετ σε 
χαρτί για ενηµερωτικά φυλλάδια. 



Μορφή εξόδου 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 83

Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού
Εµφανίζει την οθόνη [∆ιαχωριστικά διαφανειών - ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού]. Επιλέξτε 
µία από τις προεπιλογές για να καθορίσετε τον [∆ίσκο διαφανειών] και τον [∆ίσκο 
ενηµερωτικών φυλλαδίων]. Τέσσερις προεπιλογές, συµπεριλαµβανοµένου και του 
δίσκου bypass, είναι διαθέσιµες για τον κάθε ένα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του 
µηχανήµατός σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το δίσκο Bypass, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass)] στη σελίδα 58.

Πολλαπλά είδωλα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε δύο, τέσσερα ή οχτώ είδωλα σε ένα 
φύλλο χαρτί. Tο µηχάνηµα σµικρύνει/µεγεθύνει αυτόµατα τα είδωλα όπως απαιτείται 
για την εκτύπωσή τους σε µία σελίδα.

1. Επιλέξτε [Πολλαπλά είδωλα] 
στην οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

1 σελίδα σε µία
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

2 σελίδες σε µία
Αντιγράφει δύο σελίδες ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού.

4 σελίδες σε µία
Αντιγράφει τέσσερις σελίδες ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού. 

8 σελίδες σε µία
Αντιγράφει οχτώ σελίδες ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού. 

Σειρά ειδώλων
Καθορίζει τη διάταξη των ειδώλων στη σελίδα. Για [4 σελίδες σε µία] ή [8 σελίδες σε 
µία], µπορείτε να επιλέξετε οριζόντιες σειρές από τα αριστερά προς τα δεξιά ή κάθετες 
στήλες από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Αφίσα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χωρίσετε και να µεγεθύνετε ένα πρωτότυπο 
έγγραφο ώστε να αντιγράψετε το είδωλο σε πολλαπλά φύλλα χαρτιού. Μπορείτε στη 
συνέχεια να τα επικολλήσετε όλα µαζί σε µια µεγάλη αφίσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν είναι επιλεγµένο το [Με 
ταξινόµηση] ή η [Αυτόµατη έξοδος].
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1. Επιλέξτε [Αφίσα] στην οθόνη 
[Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο µηχάνηµα επικαλύπτει αυτόµατα κατατµηµένα είδωλα κατά την 
αντιγραφή για να επιτρέψει την κοπή και την επικόλληση. Το πλάτος επικάλυψης έχει 
ρυθµιστεί σε 10 χλστ. (0,4 ίντσες).

Χωρίς αφίσες
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Μέγεθος χαρτιού εξόδου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος της αφίσας που θέλετε να δηµιουργήσετε από 
τη λίστα µε τις προεπιλογές στην οθόνη αφής. Tο µηχάνηµα υπολογίζει αυτόµατα τη 
µεγέθυνση και αποφασίζει πόσα φύλλα χρειάζονται για την εργασία.

Μεγέθυνση %
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να επιλέξετε τα ποσοστά µεγέθυνσης για το 
µήκος και το πλάτος της αφίσας. Το εύρος µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 100–400% µε 
διαβαθµίσεις του 1%. Tο µηχάνηµα αποφασίζει αυτόµατα πόσα φύλλα χρειάζονται για 
την εργασία. 

Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού
Εµφανίζει την οθόνη [Αφίσα - Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού]. Επιλέξτε µία από τις 
προεπιλογές στην οθόνη για να καθορίσετε το δίσκο για την εργασία. Τέσσερις 
προεπιλογές, συµπεριλαµβανοµένου και του δίσκου bypass, είναι διαθέσιµες για τον 
κάθε ένα, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατός σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το δίσκο Bypass, συµβουλευτείτε την παράγραφο Οθόνη 
[∆ίσκος 5 (Bypass)] στη σελίδα 58.

Επανάληψη ειδώλου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε επανειληµµένως ένα πρωτότυπο 
είδωλο σε ένα φύλλο χαρτιού.

1. Επιλέξτε [Επανάληψη ειδώλου] 
στην οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Απλό είδωλο
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
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Αυτόµατη επανάληψη
Υπολογίζει αυτόµατα τον αριθµό των επαναλήψεων οριζόντια και κάθετα από το 
µέγεθος του εγγράφου, το µέγεθος του µέσου εκτύπωσης και το ποσοστό µεγέθυνσης/
σµίκρυνσης.

Μεταβλητή επανάληψη
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό των επαναλήψεων του ειδώλου οριζόντια ή 
κάθετα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης. Μπορείτε να επαναλάβετε ένα είδωλο 
από 1 έως 23 φορές κάθετα, και από 1 έως 33 φορές οριζόντια. 

∆ιάταξη ειδώλων
• Όµοια απόσταση – Αντιγράφει τα επαναλαµβανόµενα είδωλα µε όµοια απόσταση 

επάνω στο χαρτί.

• Η µία δίπλα στην άλλη – Αντιγράφει τα επαναλαµβανόµενα είδωλα στο χαρτί χωρίς 
διάστηµα µεταξύ τους.

Επισηµείωση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε την ηµεροµηνία, τον αριθµό σελίδων, 
και µια προκαθορισµένη φράση για τα τελικά αντίγραφα.

1. Επιλέξτε [Επισηµείωση] στην 
οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Σφραγίδα
Εµφανίζει την οθόνη [Σφραγίδα]. Χρησιµοποιήστε αυτή την οθόνη για να εκτυπώσετε 
µια προκαθορισµένη φράση, όπως "Εµπιστευτικό" ή "Προσχέδιο", στα τελικά 
αντίγραφα. Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Κείµενο - Εµφανίζει την οθόνη [Σφραγίδα - Κείµενο]. Επιλέξτε την προκαθορισµένη 
φράση που επιθυµείτε για να εκτυπωθεί πάνω στα αντίγραφα.

• Εκτύπωση σε - Εµφανίζει την οθόνη [Σφραγίδα - Εκτύπωση σε]. Επιλέξτε την 
εκτύπωση της σφραγίδας σε [Πρώτη σελίδα µόνο] ή σε [Όλες τις σελίδες].

• Θέση - Εµφανίζει την οθόνη [Σφραγίδα - Θέση]. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θα 
εκτυπωθεί η σφραγίδα σε κάθε σελίδα.

• Άλλες ρυθµίσεις – Εµφανίζει την οθόνη [Σφραγίδα - Άλλες ρυθµίσεις]. Επιλέξτε το 
µέγεθος της γραµµατοσειράς από τρία προεπιλεγµένα µεγέθη ή καθορίστε ένα 
µέγεθος µεταξύ 6-64 σηµείων χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης. Επιλέξτε 
χρώµα γραµµατοσειράς από τα τέσσερα προεπιλεγµένα χρώµατα.
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Ηµεροµηνία
Εµφανίζει την οθόνη [Ηµεροµηνία]. Χρησιµοποιήστε αυτή την οθόνη για να εκτυπωθεί 
η τρέχουσα ηµεροµηνία στα τελικά αντίγραφα. Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες 
πρόσθετες επιλογές:

• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Εκτύπωση σε - Εµφανίζει την οθόνη [Ηµεροµηνία - Εκτύπωση σε]. Επιλέξτε την 
εκτύπωση της ηµεροµηνία σε [Πρώτη σελίδα µόνο] ή σε [Όλες τις σελίδες].

• Θέση - Εµφανίζει την οθόνη [Ηµεροµηνία - Θέση]. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θα 
εκτυπωθεί η ηµεροµηνία σε κάθε σελίδα.

• Μέγεθος - Εµφανίζει την οθόνη [Ηµεροµηνία - Μέγεθος]. Επιλέξτε το µέγεθος της 
γραµµατοσειράς από τρία προεπιλεγµένα µεγέθη ή καθορίστε ένα µέγεθος µεταξύ 
6-24 σηµείων χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

Αριθµός σελίδας 
Εµφανίζει την οθόνη [Αριθµός σελίδας]. Χρησιµοποιήστε αυτή την οθόνη για να 
εκτυπωθούν οι αριθµοί των σελίδων στα τελικά αντίγραφα. Είναι διαθέσιµες οι 
ακόλουθες πρόσθετες επιλογές.

• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Μορφή - Εµφανίζει την οθόνη [Αριθµός σελίδας - Μορφή]. Επιλέξτε τη µορφή για τον 
αριθµό σελίδας. Εάν επιλέξτε [1/N, 2/N, 3/N], εµφανίζεται η επιλογή [Ν: Σύνολο 
σελίδων]. Επιλέξτε [Αυτόµατο] για να επιτρέψετε στο µηχάνηµα να µετρά αυτόµατα 
τις σελίδες ώστε να βρίσκει το σύνολό τους, ή επιλέξτε [Εισαγωγή αριθµού] για να 
εισάγετε χειροκίνητα το σύνολο των σελίδων µεταξύ 1 και 999. Ο αριθµός στη 
συνέχεια εκτυπώνεται µετά τον αριθµό της κάθε σελίδας.

• Εκτύπωση σε - Εµφανίζει την οθόνη [Αριθµός σελίδας - Εκτύπωση σε]. Επιλέξτε τις 
σελίδες οι οποίες απαιτούν αριθµό σελίδας και καθορίστε τον αριθµό έναρξης που 
θα χρησιµοποιηθεί. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι [Όλες τις σελίδες], [Εισαγ. αρ. 
πρώτ. σελ.], [Εισαγ. αρ. τελευτ. σελ.] και [Εισαγ. αρ. πρώτ. και τελευτ. σελ.].
Εάν επιλέξετε [Όλες τιςσελίδες], εισάγετε έναν [Αριθµό έναρξης] µε τα πλήκτρα 
κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Επιλέξτε [Περιλαµβ. Εξώφυλλα] όταν θέλετε 
να εκτυπωθεί ο αριθµός της σελίδας στο εξώφυλλο ή το διαχωριστικό.
Εάν επιλέξετε [Εισαγ. αρ. πρώτ. σελ.], [Εισαγ. αρ. τελευτ. σελ.] ή [Εισαγ. αρ. πρώτ. 
και τελευτ. σελ.], καθορίστε και την αντίστοιχη κατάλληλη [Σελίδα έναρξης] και/ή 
[Σελίδα τέλους] καθώς και [Αριθµό έναρξης].

• Θέση - Εµφανίζει την οθόνη [Αριθµός σελίδας - Θέση]. Επιλέξτε τη θέση στην οποία 
θα εκτυπωθεί ο αριθµός σελίδας σε κάθε σελίδα.

• Μέγεθος - Εµφανίζει την οθόνη [Αριθµός σελίδας - Μέγεθος]. Επιλέξτε το µέγεθος 
της γραµµατοσειράς από τρία προεπιλεγµένα µεγέθη ή καθορίστε ένα µέγεθος 
µεταξύ 6-24 σηµείων χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.
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Υδατογράφηµα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα υδατογράφηµα κάτω από το 
πρωτότυπο είδωλο της εξόδου των αντιγράφων. Μπορούν να εισαχθούν πληροφορίες 
όπως ο αριθµός ελέγχου, το προκαθορισµένο κείµενο, ηµεροµηνία & ώρα και ο 
σειριακός αριθµός του µηχανήµατος.

1. Επιλέξτε [Υδατογράφηµα] στην 
οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αριθµός ελέγχου
Εκτυπώνει διαδοχικούς αριθµούς ελέγχου σε κάθε σετ αντιγράφων. Εµφανίζεται η 
οθόνη [Υδατογράφηµα - Αριθµός ελέγχου] και είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές:

• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ενεργοποιεί τη λειτουργία. Προσδιορίστε έναν αριθµό έναρξης µεταξύ 1 και 
999 µε τα πλήκτρα κύλισης ή τα πλήκτρα του αριθµητικού πληκτρολογίου.

Κείµενο
Εκτυπώνει µία από τις προεπιλεγµένες φράσεις στα αντίγραφα. Εµφανίζεται η οθόνη 
[Υδατογράφηµα - Κείµενο] και οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιµες:

• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ενεργοποιεί τη λειτουργία. Επιλέξτε ανάµεσα σε έξι προκαθορισµένες 
εκφράσεις που ορίστηκαν από τον βασικό χειριστή.

Ηµεροµηνία & Ώρα
Εκτυπώνει την ηµεροµηνία και την ώρα που άρχισε η εργασία αντιγραφής σε κάθε 
αντίγραφο. Εµφανίζεται η οθόνη [Υδατογράφηµα - Ηµεροµηνία και Ώρα]. Επιλέξτε [Ναι] 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Αύξων αριθµός
Εκτυπώνει τον αύξοντα αριθµό του µηχανήµατος πάνω στα αντίγραφα. Εµφανίζεται η 
οθόνη [Υδατογράφηµα - Σειριακός αριθµός]. Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτή.
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Προεπιλογή επανάληψης ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να σµικρύνετε και να επαναλάβετε το είδωλο από ένα 
πρωτότυπο σε ένα φύλλο χαρτί. Τα σµικρυµένα είδωλα µπορούν στην συνέχεια να 
κοπούν σε πολλαπλά φύλλα.

1. Επιλέξτε [Προεπιλογή 
επανάληψης ειδώλου] στην 
οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Απλό είδωλο
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

2 είδωλα
Τοποθετεί δύο προεπιλεγµένα είδωλα σε ένα φύλλο χαρτί.

4 είδωλα
Τοποθετεί τέσσερα προεπιλεγµένα είδωλα σε ένα φύλλο χαρτί.

8 είδωλα
Τοποθετεί οχτώ προεπιλεγµένα είδωλα σε ένα φύλλο χαρτί.

Σύναξη εργασιών

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες σύναξης εργασιών. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες ανατρέξτε στα παρακάτω.
∆ηµιουργία εργασίας – σελίδα 89
∆οκιµαστικό σετ – σελίδα 91
Συνδυασµός σετ πρωτοτύπων – σελίδα 92
∆ιαγραφή εκτός/∆ιαγραφή εντός – σελίδα 92

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] στην 
οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Σύναξη εργασιών].
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∆ηµιουργία εργασίας
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συγχωνεύσετε µεµονωµένα σετ εργασιών µε 
διαφορετικές προγραµµατισµένες λειτουργίες. Για παράδειγµα, εάν µια εργασία 
αποτελείται από µερικές ενότητες µε κείµενο και µερικές µε φωτογραφίες, µπορείτε να 
επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για να εφαρµόσετε σε κάθε ενότητα και στη 
συνέχεια να τις εκτυπώσετε συγχρόνως. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε µόνο ένα 
υποσύνολο της εργασίας πριν προχωρήσετε στην εκτύπωση ολόκληρης της εργασίας. 
Αυτό σας επιτρέπει να ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης και να προσαρµόσετε 
τις ρυθµίσεις εάν χρειάζεται.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία εργασίας] 
στην οθόνη [Σύναξη εργασιών].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Ενεργοποιεί τη λειτουργία. Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις λειτουργίες εξόδου που θα 
εφαρµοστούν σε ολόκληρη την εργασία.

Έξοδος αντιγράφων
Εµφανίζει την οθόνη [Έξοδος αντιγράφων].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν έχει συνδεθεί τελικός επεξεργαστής, εµφανίζεται η οθόνη 
[Έξοδος αντιγράφων] και η επιλογή ταξινόµησης [Αυτόµατο] είναι διαθέσιµη. Όταν έχει 
συνδεθεί τελικός επεξεργαστής, εµφανίζεται η οθόνη [Έξοδος αντιγράφων] και η 
επιλογή ταξινόµησης [Αυτόµατο] δεν είναι διαθέσιµη.

• Ταξινόµηση – Παραδίδει τον καθορισµένο αριθµό σετ αντιγράφων στην ίδια σειρά 
µε τα πρωτότυπα. Για παράδειγµα, δύο αντίγραφα ενός εγγράφου τριών σελίδων 
παραδίδονται µε τη σειρά 1-2-3, 1-2-3.

• Σηµείο συρραφής - Επιλέξτε µία από τις τέσσερις ρυθµίσεις που εµφανίζονται για να 
καθορίσετε το σηµείο συρραφής. Το µηχάνηµα επιλέγει αυτόµατα [∆ίσκο τελικού 
επεξεργαστή] ως προορισµό εξόδου όταν έχει επιλεγεί η θέση συρραφής.

• ∆ίσκος εξόδου - Επιλέξτε δίσκο εξόδου για την εργασία αντιγραφής.
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∆ηµιουργία φυλλαδίου
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία φυλλαδίου] για τη δηµιουργία εργασίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο ∆ηµιουργία φυλλαδίου 
στη σελίδα 78.

Εξώφυλλα
Εµφανίζει την οθόνη [Εξώφυλλα] για τη δηµιουργία εργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξώφυλλα στη σελίδα 81.

Επισηµείωση
Εµφανίζει την οθόνη [Επισηµείωση] για τη δηµιουργία εργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Επισηµείωση στη σελίδα 85.

Υδατογράφηµα
Εµφανίζει την οθόνη [Υδατογράφηµα]] για τη δηµιουργία εργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Υδατογράφηµα στη σελίδα 87.

Οθόνη [Εργασία αντιγραφής]
Εµφανίζεται η οθόνη [Εργασία αντιγραφής] µετά από κάθε σετ εργασίας την ώρα που 
εκτελείται η δηµιουργία εργασίας.

Τερµατισµός
Ακυρώνει την δηµιουργία εργασίας σε εξέλιξη. Αυτό το πλήκτρο εµφανίζεται όταν η 
εργασία δηµιουργείται και εκτυπώνεται.

Έναρξη κεφαλαίου
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία εργασίας - Έναρξη κεφαλαίου/∆ιαχωριστικά]. Είναι 
διαθέσιµες οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές.

• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Έναρξη κεφαλαίου – Χωρίζει 
αυτόµατα σε κεφάλαια κάθε 
σύνολο πρωτοτύπων, ξεκινώντας 
από νέα σελίδα. Με την επιλογή 
[Πολλαπλά είδωλα - Νέα σελίδα] 
καθορίζεται εάν θα εκτυπωθεί η 
πρώτη σελίδα κάθε δεσµίδας πρωτοτύπων σε νέα σελίδα ή στην ίδια µε το 
προηγούµενο πρωτότυπο όταν είναι επιλεγµένα τα [Πολλαπλά είδωλα].
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• ∆ιαχωριστικά – Χωρίζει αυτόµατα 
σε κεφάλαια κάθε σύνολο 
πρωτοτύπων, µε µια 
διαχωριστική σελίδα ανάµεσα σε 
κάθε κεφάλαιο. Επιλέξτε 
[∆ιαχωριστικά] και προσδιορίστε 
το δίσκο που περιέχει τα κενά διαχωριστικά φύλλα. Τέσσερις προεπιλογές, 
συµπεριλαµβανοµένου και του δίσκου bypass, είναι διαθέσιµες για τον κάθε ένα, 
ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατός σας. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε το δίσκο Bypass, συµβουλευτείτε την παράγραφο Οθόνη [∆ίσκος 5 
(Bypass)] στη σελίδα 58.

Αλλαγή ρυθµίσεων 
Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις στην οθόνη [Αντιγραφή] πριν τη σάρωση της 
επόµενης ενότητας. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη > στον πίνακα ελέγχου για να 
ξεκινήσει η σάρωση.

Ακύρωση
Ακυρώνει τη διαδικασία δηµιουργίας εργασίας.

Έναρξη
Αρχίζει τη σάρωση της επόµενης ενότητας.

∆οκιµαστικό σετ
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το ένα σετ της εργασίας ώστε να 
ελέγξετε εάν το αποτέλεσµα είναι σωστό, πριν προχωρήσετε στην εκτύπωση 
ολόκληρης της εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εκτυπώσει περισσότερα 
σετ αφού ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε [∆οκιµαστικό σετ] στην 
οθόνη [Σύναξη εργασιών].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Ενεργοποιεί τη λειτουργία. Μετά την αντιγραφή ενός σετ, η εργασία διακόπτεται 
προσωρινά. Επιλέξτε [Έναρξη] για να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα Σετ ή [Τερµατισµός] 
για τον τερµατισµό της εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αντίγραφα που παράγονται µε τη λειτουργία [∆οκιµαστικό σετ] 
προσµετρούνται στο τελικό αριθµό αντιγράφων.
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Συνδυασµός σετ πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χωρίσετε µακροσκελή πρωτότυπα σε µικρότερες 
οµάδες, οι οποίες µπορούν να τοποθετηθούν στον τροφοδότη εγγράφων σε 
µικρότερες ποσότητες τη φορά.

1. Επιλέξτε [Συνδυασµός σετ 
πρωτότυπων] στην οθόνη 
[Σύναξη εργασιών].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Ενεργοποιεί τη λειτουργία. Επιλέξτε [Επόµενο πρωτότυπο] στην οθόνη για να αρχίσει 
η επεξεργασία της επόµενης οµάδας. Επιλέξτε [Τελευταίο πρωτότυπο] όταν έχουν 
σαρωθεί όλα τα έγγραφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιήστε τη ∆ηµιουργία εργασίας εάν θέλετε να επιλέξετε 
διαφορετικές λειτουργίες για κάθε οµάδα.

∆ιαγραφή εκτός/∆ιαγραφή εντός
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε ό,τι βρίσκεται µέσα ή έξω από µια 
καθορισµένη περιοχή. Μπορούν να οριστούν µέχρι και τρεις περιοχές.

1. Επιλέξτε [∆ιαγραφή εντός/
∆ιαγραφή εκτός] στην οθόνη 
[Σύναξη εργασιών].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

∆ιαγραφή εκτός
∆ιαγράφει ό,τι βρίσκεται έξω από τις καθορισµένες περιοχές κατά την αντιγραφή.

∆ιαγραφή εντός
∆ιαγράφει ό,τι βρίσκεται µέσα στις καθορισµένες περιοχές κατά την αντιγραφή.
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Ρυθµίσεις περιοχής
Σας επιτρέπει να επιλέξετε έως και τρεις περιοχές από την [Περιοχή 1] έως και την 
[Περιοχή 3]. Εµφανίζει την οθόνη [∆ιαγραφή εκτός/∆ιαγραφή εντός - Περιοχή ], όπου 
είναι ο αριθµός 1 έως 3.

Πρωτότυπα
Επιλέξτε την όψη απ' την οποία θα γίνει η διαγραφή για πρωτότυπα διπλής όψης.

• Και οι δύο πλευρές – ∆ιαγράφει και στις δύο πλευρές.

• Μόνο πλευρά 1 – ∆ιαγράφει µόνο από την πλευρά 1.

• Μόνο πλευρά 2 – ∆ιαγράφει µόνο από την πλευρά 2.

Οθόνη [∆ιαγραφή εκτός/∆ιαγραφή εντός - Περιοχή ]
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την περιοχή για τη λειτουργία [∆ιαγραφή εκτός/∆ιαγραφή 
εντός]. Η περιοχή καθορίζεται από το τετράγωνο που σχηµατίζεται µεταξύ των σηµείων 
X1,Y1 και X2,Y2.

1. Επιλέξτε [Περιοχή ] στην οθόνη 
[∆ιαγραφή εκτός/∆ιαγραφή 
εντός].

2. Εισάγετε µια τιµή για κάθε 
συντεταγµένη µε το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο και επιλέξτε 
[Επόµενο].

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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4 Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις οθόνες φαξ και τις λειτουργίες 
φαξ που είναι διαθέσιµες. Εκτός από τις συµβατικές λειτουργίες φαξ, το µηχάνηµα σας 
προσφέρει µία λειτουργία απευθείας φαξ και µία λειτουργία διαδικτυακού φαξ. Το 
απευθείας φαξ σας επιτρέπει να µεταδώσετε απευθείας φαξ µέσω υπολογιστή. Το 
διαδικτυακό φαξ σας επιτρέπει να αποστείλετε σαρωµένα είδωλα µε e-mail µέσω του 
διαδικτύου ή του εταιρικού δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
Απευθείας φαξ, συµβουλευτείτε την ηλεκτρονική βοήθεια του οδηγού φαξ στο CD-ROM 
Οδηγού Εκτύπωσης PCL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το διαδικτυακό 
φαξ, συµβουλευτείτε τον οδηγό διαχείρισης συστήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο 
είναι προαιρετικές και µπορεί να µην ισχύουν για τη σύνθεση του δικού σας 
µηχανήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ∆ιαδικτυακό φαξ ενεργοποιείται µε το κλειδί λογισµικού που παρέχεται 
µε το κιτ Φαξ και το κιτ Εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθµιση των επιλογών Φαξ, µπορεί να ζητηθεί από τους 
χρήστες των χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής να ορίσουν τον κωδικό 
της χώρας για τη γραµµή. Καθορίστε τη χώρα που αναφέρεται στην παρακάτω 
ενότητα.

Κωδικός χώρας για την Επιλογή φαξ

Κατά τη ρύθµιση των επιλογών Φαξ, µπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες των 
ακόλουθων χωρών να ορίσουν τον κωδικό της χώρας για τη γραµµή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η έγκριση για τη σύνδεση του Φαξ εξαρτάται από τη χώρα.

ΗΠΑ Καναδάς Βραζιλία Μεξικό Αργεντινή

Χιλή Ηνωµένο Βασίλειο Ελβετία Νορβηγία ∆ανία

Ιρλανδία Αυστρία Φινλανδία Γαλλία Γερµανία

Σουηδία Βέλγιο Κάτω Χώρες Ιταλία Πορτογαλία

Ελλάδα Ισπανία Ρωσία Τσεχία Πολωνία

Ουγγαρία Ρουµανία Ουκρανία πρώην Γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες

Σλοβακία Τουρκία Αίγυπτος Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα

Νότια Αφρική Σαουδική Αραβία Ινδία Ισλανδία Λουξεµβούργο

Βουλγαρία Μαρόκο Κύπρος Περού
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1. Πιέστε το πλήκτρο <Σύνδεση/Αποσύνδεση> στον πίνακα ελέγχου.

2. Εισάγετε το σωστό κωδικό χρήστη χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο 
στον πίνακα ελέγχου ή το πληκτρολόγιο οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προκαθορισµένος κωδικός του Βασικού χειριστή είναι “11111”. Εάν 
είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, ενδέχεται να σας ζητηθεί 
να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι 
“x-admin”. Για να αλλάξετε τον προεπιλεγµένο κωδικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος στη σελίδα 352.

3. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις συστήµατος] στην οθόνη [Μενού διαχειριστή συστηµάτων].

4. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις συστήµατος] από την οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος].

5. Επιλέξτε [Κοινές ρυθµίσεις].

6. Επιλέξτε [Άλλες ρυθµίσεις].

7. Επιλέξτε [Χώρα].

8. Επιλέξτε την επιθυµητή χώρα. Αφού αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις, το µηχάνηµα 
πραγµατοποιεί αυτόµατα επανεκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι διαθέσιµη µόνο µε την επιλογή του Φαξ 
για τις χώρες που απαριθµούνται πιο πάνω.

∆ιαδικασία φαξ/διαδικτυακού φαξ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη βασική διαδικασία για την αποστολή φαξ και 
διαδικτυακών φαξ. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.
1. Τοποθέτηση των εγγράφων – σελίδα 97
2. Επιλογή των λειτουργιών – σελίδα 98
3. Καθορισµός του προορισµού – σελίδα 99
4. Έναρξη εργασίας Φαξ/∆ιαδικτυακού φαξ – σελίδα 100
5. Επιβεβαίωση της εργασίας φαξ/διαδικτυακού φαξ στην Κατάσταση εργασίας – 

σελίδα 100
Τερµατισµός της εργασίας φαξ/διαδικτυακού φαξ – σελίδα 101
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη, µπορεί να 
χρειαστείτε τον αριθµό λογαριασµού πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. Για να 
αποκτήσετε έναν αριθµό λογαριασµού ή για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε το βασικό χειριστή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του Απευθείας φαξ µέσω 
υπολογιστή, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του οδηγού φαξ στο CD-ROM 
Οδηγού Εκτυπωτή PCL.
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1. Τοποθέτηση των εγγράφων
Τα ακόλουθα βήµατα εξηγούν πώς να τοποθετήσετε τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας 
τον τροφοδότη εγγράφων. Ο τροφοδότης εγγράφων έχει χωρητικότητα 50 φύλλων 
κοινού χαρτιού (16–32 lb Bond ή 38–128 g/m2). Κατά την αποστολή ενός φαξ, 
µπορείτε να σαρώσετε επιφάνεια πλάτους 297 χλστ. (11,7 ίντσες) και µήκους 600 χλστ. 
(23,5 ίντσες) (λειτουργία µονής όψης). Εάν χρειαστεί, µπορείτε επίσης να 
χρησιµοποιήσετε την επιφάνεια σάρωσης για να αποστείλετε έγγραφα.
Αυτό το µηχάνηµα µπορεί να σαρώσει πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών, 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων. Ευθυγραµµίστε τα πρωτότυπα µε την 
εσωτερική γωνία του τροφοδότη εγγράφων και ενεργοποιήστε την λειτουργία 
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών στη σελίδα 117.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εµπλοκή χαρτιού µπορεί να δηµιουργηθεί όταν τοποθετούνται στον 
τροφοδότη εγγράφων πρωτότυπα ειδικού µεγέθους και η λειτουργία µεγέθους 
πρωτοτύπου έχει οριστεί σε [Αυτόµατη ανίχνευση]. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται 
η εισαγωγή ειδικού µεγέθους χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Μέγεθος πρωτοτύπων στη σελίδα 116.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία σάρωσης µεγάλου εγγράφου φαξ έχει τους ακόλουθους 
περιορισµούς.

• ∆ιαθέσιµο µόνο όταν χρησιµοποιείτε τον τροφοδότη εγγράφων.

• Σας επιτρέπει να σαρώσετε µέχρι 600 χλστ (23,62 ίντσες) σε µήκος.

• ∆εν είναι διαθέσιµο για τη λειτουργία διπλής όψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και στις δύο λειτουργίες της µονής και της διπλής όψης, συνιστάται η 
σάρωση ενός πρωτοτύπου στο αρχικό µέγεθός του ή µικρότερο από αυτό. Ένα 
µεγεθυσµένο είδωλο ενδέχεται να αποκοπεί κατά τη µετάδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη χρήση της επιφάνειας σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη αφής 
είναι έτοιµη πριν την τοποθέτηση του εγγράφου στην επιφάνεια σάρωσης. Εάν 
τοποθετήσετε το έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης πριν να είναι έτοιµη η οθόνη 
αφής, το µέγεθος χαρτιού µπορεί να µην ανιχνευθεί σωστά.
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2. Επιλογή των λειτουργιών
Οι διαθέσιµες λειτουργίες στις οθόνες [Φαξ] και [∆ιαδικτυακό φαξ] είναι αυτές που 
χρησιµοποιούνται συχνότερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τον εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα 
εξοπλισµό θα είναι διαθέσιµες.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Φαξ] ή [∆ιαδικτυακό 
φαξ] στην οθόνη αφής για την 
εµφάνιση της αντίστοιχης 
οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας, ενδέχεται να 
χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει 
εγκατεστηµένος). Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

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

4. Επιλέξτε το πλήκτρο για τη λειτουργία που επιθυµείτε. Εάν είναι επιλεγµένο 
[Περισσότερα], επιλέξτε [Αποθήκευση] για να επιβεβαιώσετε την επιλεγµένη 
λειτουργία ή [Άκυρο] για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη.

Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε µία από τις καρτέλες και επιλέξτε τις ρυθµίσεις 
φαξ/διαδικτυακού φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τις µεµονωµένες καρτέλες, 
συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Καθορισµός των προορισµών φαξ – σελίδα 101
Καθορισµός προορισµών διαδικτυακού φαξ – σελίδα 109
Γενικές ρυθµίσεις - Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ – σελίδα 113
Ρύθµιση διάταξης - Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ – σελίδα 116
Επιλογές µετάδοσης - Φαξ – σελίδα 119
Προηγµένες λειτουργίες φαξ - Φαξ – σελίδα 126
Επιλογές ∆ιαδικτυακού φαξ - ∆ιαδικτυακό φαξ – σελίδα 130

Πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>Πλήκτρο <Όλες οι υπηρεσίες>
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3. Καθορισµός του προορισµού
Τα ακόλουθα εξηγούν πώς να καθορίσετε έναν προορισµό. Το µηχάνηµα επιτρέπει 
τους ακόλουθους τρόπους κλήσης (αριθµοί φαξ ή διευθύνσεις E-mail).
Για το Φαξ:

• Χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου για άµεση 
εισαγωγή αριθµού φαξ

• Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία [Βιβλίο διευθύνσεων] (συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στη σελίδα 109)

• Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία [Πληκτρολόγιο] (συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πληκτρολόγιο στη σελίδα 110)

• Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <Ταχεία κλήση> στον πίνακα ελέγχου 
(συµβουλευτείτε την παράγραφο Ταχεία κλήση στη σελίδα 103)

Για το ∆ιαδικτυακό φαξ:

• Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία [Βιβλίο διευθύνσεων] (συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στη σελίδα 109)

• Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία [Πληκτρολόγιο] (συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πληκτρολόγιο στη σελίδα 110)

1. Εισάγετε έναν προορισµό 
χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε 
τρόπο από τους παραπάνω.

Μπορείτε να αποστείλετε ένα 
έγγραφο σε πολλαπλούς 
προορισµούς µε µία µόνο εργασία. 

Εάν θέλετε να κάνετε µία παύση σε έναν αριθµό φαξ, για παράδειγµα όταν 
χρησιµοποιείτε µία τηλεφωνική κάρτα, πατήστε το πλήκτρο <Παύση µεταξύ αριθµών 
κλήσης>. Όταν καλείτε χειροκίνητα, η <Παύση µεταξύ αριθµών κλήσης> δεν είναι 
απαραίτητη. Μπορείτε απλά να περιµένετε το ηχητικό σήµα και να συνεχίσετε 
αναλόγως. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ειδικοί 
χαρακτήρες στη σελίδα 106.

Πλήκτρο 
<Παύση 
µεταξύ 
αριθµών 
κλήσης>
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4. Έναρξη εργασίας Φαξ/∆ιαδικτυακού φαξ

1. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> 
για να αποστείλετε τα 
πρωτότυπα.

Μπορείτε να επιλέξετε το [Επόµενο 
πρωτότυπο] που εµφανίζεται στον 
πίνακα αφής κατά τη διάρκεια της 
σάρωσης προκειµένου να 
υποδείξετε στο µηχάνηµα ότι 
υπάρχουν περισσότερα πρωτότυπα 
έγγραφα για σάρωση. Αυτό σας επιτρέπει να σαρώσετε αρκετά έγγραφα και να 
µεταδώσετε τα δεδοµένα ως µία εργασία.
Ενώ το φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν ο τροφοδότης εγγράφων ή η 
επιφάνεια σάρωσης είναι έτοιµα, µπορείτε να σαρώσετε το επόµενο έγγραφο ή να 
προγραµµατίσετε την επόµενη εργασία. Ενώ το µηχάνηµα προθερµαίνεται, µπορείτε 
επίσης να προγραµµατίσετε την επόµενη εργασία.

5. Επιβεβαίωση της εργασίας φαξ/διαδικτυακού φαξ στην Κατάσταση 
εργασίας

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

Θα εµφανιστούν οι εργασίες φαξ/διαδικτυακού φαξ που βρίσκονται σε αναµονή. Εάν 
δεν εµφανίζεται καµία εργασία στην οθόνη, µπορεί να έχει ήδη υποστεί επεξεργασία. 
Εργασίες που δεν έχουν µεταδοθεί εµφανίζονται στην οθόνη [Κατάσταση εργασίας] και 
εκτυπώνονται στην αναφορά [Αναφορά µεταβίβασης - ∆εν έχουν παραδοθεί].
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τρέχουσες και 
εκκρεµείς εργασίες στην ενότητα Κατάσταση εργασίας στη σελίδα 364.

Πλήκτρο 
<Έναρξη>
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Τερµατισµός της εργασίας φαξ/διαδικτυακού φαξ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ακυρώσετε χειροκίνητα µία ενεργοποιηµένη 
εργασία φαξ/διαδικτυακού φαξ.

1. Επιλέξτε [Τερµατισµός] στην 
οθόνη αφής ή πιέστε το πλήκτρο 
<Τερµατισµός> στον πίνακα 
ελέγχου για να αναβάλετε την 
εργασία φαξ ενώ σαρώνεται το 
πρωτότυπο.

2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε 
το πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας> στον πίνακα ελέγχου 
για να εµφανιστεί η οθόνη 
[Κατάσταση εργασίας]. Για να 
εξέλθετε από την οθόνη 
[Κατάσταση εργασίας], πιέστε το πλήκτρο <Λειτουργίες>.

3. Πιέστε το πλήκτρο<C7> ή <Καθαρισµός όλων> στον πίνακα ελέγχου για να 
διαγράψετε την εργασία φαξ∆ιαδικτυακού φαξ που εκκρεµεί και βρίσκεται ακόµα 
στη διαδικασία σάρωσης. Για να συνεχίσετε την εργασία, επιλέξτε [Έναρξη] στην 
οθόνη αφής ή το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκκίνηση της µετάδοσης, µπορείτε να σταµατήσετε την εργασία 
µόνο επιλέγοντας [Τερµατισµός] στην οθόνη αφής. ∆εν µπορείτε να συνεχίσετε την 
εργασία που έχετε ακυρώσει µετά την εκκίνηση της µετάδοσης.

Καθορισµός των προορισµών φαξ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να καθορίσετε τους 
προορισµούς χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στην οθόνη [Φαξ]. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 109
Ταχεία κλήση – σελίδα 103
Πληκτρολόγιο – σελίδα 110
Συνοδευτική σελίδα – σελίδα 108

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [Φαξ] στην οθόνη 
αφής. Εάν δεν εµφανίζεται ήδη, 
επιλέξτε την καρτέλα [Φαξ].

Πλήκτρο 
<Τερµατισµός>

Πλήκτρο <C>
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε τους προορισµούς από οποιαδήποτε καρτέλα, 
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου, την [Ταχεία κλήση], και το 
[Επόµενος παραλήπτης].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα συνδυασµό προορισµών χωρίς να 
πατήσετε το πλήκτρο [Επόµενος παραλήπτης], χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο 
στον πίνακα ελέγχου, την [Ταχεία κλήση], και το [Βιβλίο διευθύνσεων].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διαγράψετε µια καταχώριση από τη λίστα παραληπτών ή να 
προβάλλετε τα στοιχεία του κάθε παραλήπτη. Επιλέξτε τον παραλήπτη στην οθόνη 
αφής για να εµφανιστεί το αναδυόµενο µενού και επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

Βιβλίο διευθύνσεων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε µια σύντοµη αναζήτηση και να 
εισάγετε τους καταχωρηµένους προορισµούς για ταχεία κλήση. Οι προορισµοί στο 
[Βιβλίο διευθύνσεων] καταχωρούνται σύµφωνα µε τους κωδικούς ταχείας κλήσης που 
έχετε αναθέσει. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τον προορισµό µε ένα χαρακτήρα του 
ευρετηρίου (ένα γράµµα ή έναν αριθµό) που έχετε αναθέσει στον προορισµό όταν τον 
καταχωρίσατε στις ταχείες κλήσεις. Για πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους 
καταχώρησης προορισµών για ταχεία κλήση, συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο 
διευθύνσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 345.

1. Επιλέξτε [Βιβλίο διευθύνσεων] 
στην οθόνη [Φαξ].

2. Επιλέξτε τους επιθυµητούς 
προορισµούς.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ιευθύνσεις
Εµφανίζει όλους τους αριθµούς φαξ που έχουν καταχωρηθεί για ταχεία κλήση. 
Μπορείτε να ανατρέξετε στη λίστα διευθύνσεων χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

Γράµµατα
Εντοπίζει έναν προορισµό µε το γράµµα του ευρετηρίου που έχετε ορίσει. Είναι 
διαθέσιµες οι ακόλουθες εννέα καρτέλες: A-C7, DEF, GHI, JKL, M-O, P-R, S-U, V-Χ, 
YZ.

0–9
Εντοπίζει έναν προορισµό µε το γράµµα του ευρετηρίου που έχετε ορίσει.

Οµάδα
Εντοπίζει τους προορισµούς που έχετε καταχωρίσει στους κωδικούς οµάδων.

Λεπτοµέρειες
Εµφανίζει τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων για κάθε 
επιλεγµένη καταχώριση.
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Ταχεία κλήση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τον προορισµό 
χρησιµοποιώντας τον τριψήφιο κωδικό που του έχει ανατεθεί. Ο αστερίσκος (* στο 
πληκτρολόγιο της οθόνης ή στον πίνακα ελέγχου) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
καθορίσετε πολλαπλούς κωδικούς ταχείας κλήσης και η δίεση (#) για να καθορίσετε 
έναν κωδικό οµάδας.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταχώρησης κωδικών ταχείας κλήσης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη 
σελίδα 345.

1. Πατήστε το πλήκτρο <Ταχεία 
κλήση>.

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.

Εισαγωγή 
αυτών των 
δεδοµένων

Αποτελέσµατα

123 Καλεί τον προορισµό που έχετε αναθέσει στον κωδικό ταχείας κλήσης 
123.

12* Καλεί τους κωδικούς ταχείας κλήσης από το 120 µέχρι το 129. Ο 
αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει όλους τους αριθµούς από το 0 µέχρι το 
9.

*** Καλεί όλους τους κωδικούς ταχείας κλήσης που έχετε καταχωρίσει στο 
µηχάνηµα.

#01 Καλεί τον κωδικό οµάδας 01. Ο κωδικός οµάδας είναι ένας κωδικός 
ταχείας κλήσης, ο οποίος ξεκινάει µε δίεση (#) και µπορεί να 
περιλαµβάνει µέχρι 20 προορισµούς. Μπορούν να καταχωρηθούν 
µέχρι 50 κωδικοί οµάδας.

Πλήκτρο 
<Ταχεία 
κλήση>



4 Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ 

104 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Πληκτρολόγιο
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε πληροφορίες κειµένου, όπως κωδικοί 
ειδικών χαρακτήρων και κωδικοί πρόσβασης.

1. Επιλέξτε [Πληκτρολόγιο] στην 
οθόνη [Φαξ].

2. Επιλέξτε τα πλήκτρα στην οθόνη 
για να εισάγετε τα επιθυµητά 
στοιχεία.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Βασικοί χαρακτήρες
Εµφανίζει στην οθόνη τα πλήκτρα µε τους αριθµούς και τα γράµµατα.

Περισσότεροι χαρακτήρες
Εµφανίζει στην οθόνη τα πλήκτρα µε τα σύµβολα. Για πληροφορίες σχετικά µε τη 
χρήση συµβόλων όπως ειδικοί χαρακτήρες στους αριθµούς φαξ, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Ειδικοί χαρακτήρες στη σελίδα 106.

Πίσω
∆ιαγράφει τους τελευταίους χαρακτήρες που καταχωρίσατε.

Μετατόπιση
Εναλλάσσει τα κεφαλαία και τα πεζά γράµµατα.

Τονική κλήση (:)
Εναλλάσσει την παλµική και την τονική κλήση.

Επόµενος παραλήπτης
Αποστέλλει το έγγραφο σε περισσότερους από έναν προορισµούς. Σας επιτρέπει να 
προσθέσετε παραλήπτες για ταυτόχρονη µετάδοση. Ο µέγιστος αριθµός προορισµών 
που µπορείτε να ορίσετε ταυτόχρονα είναι 200.
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Ευρεία αναµετάδοση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα πρωτότυπο σε ένα 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα, το οποίο µε τη σειρά του το 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 στείλετε 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. 
Για ευρεία αναµετάδοση είναι διαθέσιµες οι εξής µέθοδοι.

Σήµατα φαξ 
Το µηχάνηµα παρέχει µία µοναδική µέθοδο µόνο για µηχανήµατα Xerox που διαθέτουν 
τη λειτουργία ευρείας αναµετάδοσης. Πριν την αποστολή ενός πρωτοτύπου, το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα που αναµεταδίδει το έγγραφό σας πρέπει να καταχωρηθεί 
ως σταθµός αναµετάδοσης σε έναν κωδικό ταχείας κλήσης στο µηχάνηµά σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την καταχώρηση σταθµών αναµετάδοσης για 
ταχεία κλήση, συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 345.

DTMF
Μπορείτε να εισάγετε χειροκίνητα κωδικούς DTMF ως µέρος του αριθµού φαξ για να 
καθορίσετε το σταθµό αναµετάδοσης και τους προορισµούς που επίσης αναγνωρίζουν 
τους κωδικούς DTMF. Μηχανήµατα συµβατα µε G3 που επιτρέπουν τη χειροκίνητη 
αποστολή µπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ευρείας αναµετάδοσης στο 
µηχάνηµα. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ειδικοί 
χαρακτήρες στη σελίδα 106.

Κωδικός F
Μηχανήµατα που υποστηρίζουν κωδικό F και λειτουργίες ευρείας αναµετάδοσης 
παρέχουν εφαρµογές ευρείας αναµετάδοσης χρησιµοποιώντας κωδικό F. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικός F στη 
σελίδα 124.
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Ειδικοί χαρακτήρες
Μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες ως µέρος του αριθµού φαξ για να εκτελέσετε 
πολλές λειτουργίες όταν καλείτε τον αριθµό. Μερικοί χαρακτήρες χρησιµοποιούνται 
µόνο µε την αυτόµατη κλήση, όπως οι “:”, “!”, “/”, “-”, και “=”. Ανάλογα µε την 
εγκατάσταση του τηλεφώνου και των γραµµών επικοινωνίας, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κάποιοι ή όλοι από τους ακόλουθους χαρακτήρες.

Χαρα-
κτήρας Λειτουργία Περιγραφή

- Παύση µεταξύ 
αριθµών κλήσης 
(παύση κατά την 
κλήση)

Εισάγει µια παύση σε έναν αριθµό φαξ, όταν για 
παράδειγµα χρησιµοποιείτε κάρτα κλήσης. Πατήστε το 
πλήκτρο <Παύση κλήσης> περισσότερες από µία φορές 
για να εισάγετε µεγαλύτερη παύση.

/ Κρυµµένα 
δεδοµένα (για 
την προστασία 
εµπιστευτικών 
πληροφοριών)

Επιλέξτε [/] πριν και µετά την εισαγωγή εµπιστευτικών 
πληροφοριών για να προβάλετε την επιλογή σας µε 
αστερίσκους. Για να είναι αποδεκτός αυτός ο χαρακτήρας 
πρέπει να προηγείται ο χαρακτήρας “!”.

\ Μάσκα οθόνης Κρύβει τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας στην οθόνη µε 
αστερίσκους (*). Επιλέξτε [\] πριν και µετά την εισαγωγή 
κωδικού πρόσβασης θυρίδας.

: Μετάβαση 
Παλµικό - Τονικό

Εναλλάσσει την παλµική και την τονική κλήση όταν, για 
παράδειγµα, χρησιµοποιείτε ένα σύστηµα αυτόµατης 
ηχογράφησης µηνύµατος το οποίο απαιτεί τονικό σύστηµα.

’ Ταχεία κλήση ή 
κωδικός οµάδας 

Εµφανίζει ένα 3-ψήφιο κωδικό ταχείας κλήσης ή οµάδας. 
Τοποθετήστε αυτό το χαρακτήρα πριν και µετά τον κωδικό.

<  > Εναλλαγή 
γραµµής 
επικοινωνίας 

Αλλάζει τις γραµµές επικοινωνίας που περιλαµβάνουν 
στοιχεία παραµέτρων, όπου αυτά τα στοιχεία εµπεριέχουν 
χαρακτήρες από το “0” µέχρι το “9” ή “,”. Τα στοιχεία 
παραµέτρων πρέπει να τοποθετηθούν µεταξύ αγκυλών 
(“<” και “>”). Εάν έχει τοποθετηθεί G3-3CH, η εισαγωγή 
των <1>, <2> ή <4> πριν τον προσδιορισµό του 
προορισµού του φαξ προκαλεί την αλλαγή των γραµµών 
επικοινωνίας.

= Εντοπισµός 
τονικής κλήσης

Αναβάλλει την κλήση µέχρι να εντοπιστεί µία τονική.

S Έλεγχος κωδικού 
πρόσβασης (για 
αναγνώριση του 
αποµακρυσµένο
υ µηχανήµατος)

Χρησιµοποιήστε αυτό το χαρακτήρα για να επαληθεύσετε 
αν έχει εισαχθεί ο σωστός αριθµός. Το µηχάνηµα ελέγχει 
αν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε µετά το “S” 
αντιστοιχεί στον αριθµό φαξ του αποµακρυσµένου 
µηχανήµατος. Εάν η αντιστοιχία επιβεβαιωθεί, το 
µηχάνηµα αποστέλλει το έγγραφο.

κενό 
διάστηµα

Βελτίωση αναγ-
νωσιµότητας

Βελτιώνει την αναγνωσιµότητα εισάγοντας κενά 
διαστήµατα στον αριθµό τηλεφώνου, για παράδειγµα “1 
234 5678” αντί για “12345678”.
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Μέθοδος DTMF - Παραδείγµατα
Η µέθοδος DTMF χρησιµοποιεί συνδυασµούς ειδικών χαρακτήρων για την αποστολή 
εγγράφων. ∆είτε τα ακόλουθα παραδείγµατα.

• Αποµακρυσµένη θυρίδα – Αποστέλλει το έγγραφο στη θυρίδα αποµακρυσµένου 
µηχανήµατος.

• Τηλεπαραλαβή – Ανακτά το έγγραφο που είναι αποθηκευµένο στη θυρίδα του 
αποµακρυσµένου µηχανήµατος.

• Ευρεία αναµετάδοση – Αποστέλλει το έγγραφο σε ένα σταθµό αναµετάδοσης ο 
οποίος µε τη σειρά του το αποστέλλει σε πολλαπλούς προορισµούς.

• Αποµακρυσµένη ευρεία αναµετάδοση - Αποστέλλει το έγγραφο µέσω πολλαπλών 
σταθµών αναµετάδοσης. Ο τελευταίος σταθµός αναµεταδίδει το έγγραφο στους 
προορισµούς που έχουν οριστεί.

! Έναρξη 
µετάδοσης 
κωδικού DTMF 

∆ιακόπτει την απλή κλήση φαξ και ξεκινά τη διαδικασία 
σηµατοδότησης DTMF (πολυσυχνότητα διπλού τόνου) για 
την αποστολή εγγράφων σε θυρίδες στα αποµακρυσµένα 
µηχάνηµα.

$ Αναµονή 
επιβεβαίωσης 
DTMF 

Περιµένετε την επιβεβαίωση του σήµατος DTMF από το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα και συνεχίστε στο επόµενο 
βήµα.

Αριθµός τηλεφώνου 
αποµακρυσµένου 

µηχανήµατος

!*$ Αριθµός θυρίδας 
αποµακρυσµένου 

µηχανήµατος

##\ Κωδικός πρόσβασης 
θυρίδας 

\##$

Αριθµός τηλεφώνου 
αποµακρυσµένου 

µηχανήµατος

!*$ Αριθµός θυρίδας 
αποµακρυσµένου 

µηχανήµατος

**\ Κωδικός πρόσβασης 
θυρίδας 

\##$

Αριθµός 
τηλεφώνου 
αποµακρυσ-

µένου 
µηχανήµατος

!*$#\ Αριθµός 
αποστολής 

αναµετάδοσης 
(RSN) σταθµού 
αναµετάδοσης

\# Κωδικός ταχείας 
κλήσης για τον 

πρώτο 
προορισµό

# Κωδικός ταχείας 
κλήσης για τον 

δεύτερο 
προορισµό

##$

Αριθµός 
τηλεφώνου 
αποµακρυσ-

µένου 
µηχανήµατος

!*$#
\

Αριθµός 
αποστολής 
αναµετά-

δοσης (RSN) 
αρχικού 
σταθµού 
αναµετά-
δοσης

\# Κωδικός 
ταχείας 

κλήσης για 
τον 

δευτερεύ-
οντα σταθµό 
αναµετά-
δοσης

# Κωδικός 
ταχείας 

κλήσης για 
τον πρώτο 
προορισµό

# Κωδικός 
ταχείας 

κλήσης για 
τον δεύτερο 
προορισµό

##$

Χαρα-
κτήρας Λειτουργία Περιγραφή
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Συνοδευτική σελίδα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα εξώφυλλο σε ένα έγγραφο που 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνοµα προορισµού, όνοµα αποστολέα, αριθµός 
φαξ, ποσότητα, ηµεροµηνία και ώρα και παρατηρήσεις.

1. Επιλέξτε [Συνοδευτική σελίδα] 
στην οθόνη [Φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Προσθέτει µία [Συνοδευτική σελίδα]. Όταν επιλέγετε αυτή τη ρύθµιση, στη δεξιά πλευρά 
της οθόνης εµφανίζεται το [Σχόλιο]. 

Σχόλιο
Εµφανίζει την οθόνη [Συνοδευτική σελίδα - Σχόλιο] όπου µπορείτε να καθορίσετε το 
[Σχόλιο παραλήπτη] και το [Σχόλιο αποστολέα].

Οθόνη [Συνοδευτική σελίδα - Σχόλιο - Σχόλιο παραλήπτη]

1. Επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη 
[Συνοδευτική σελίδα].

2. Επιλέξτε [Σχόλιο].

3. Επιλέξτε [Σχόλιο παραλήπτη].

4. Επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη 
[Συνοδευτική σελίδα - Σχόλιο - Σχόλιο παραλήπτη].

5. Επιλέξτε ένα σχόλιο από τη λίστα σχολίων, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

6. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Σχόλιο
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σχόλιο από τη λίστα των ήδη καταχωρηµένων σχολίων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταχώρησης σχολίων, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Σχόλια στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 351.

Οθόνη [Συνοδευτική σελίδα - Σχόλιο - Σχόλιο αποστολέα]
Οι διαδικασίες είναι ίδιες µε την οθόνη [Συνοδευτική σελίδα - Σχόλιο - Σχόλιο 
παραλήπτη].
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Καθορισµός προορισµών διαδικτυακού φαξ

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να καθορίσετε τους 
προορισµούς χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες του [∆ιαδικτυακού φαξ] για την 
αποστολή σαρωµένων ειδώλων ως προσαρτήµατα e-mail. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 109
Πληκτρολόγιο – σελίδα 110
Σχόλιο iFax – σελίδα 112

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [∆ιαδικτυακό φαξ] στην 
οθόνη αφής. Εάν δεν 
εµφανίζεται ήδη, επιλέξτε την 
καρτέλα [∆ιαδικτυακό φαξ].

Από
Εµφανίζει την οθόνη [E-mail αποστολέα] µε τη δική σας διεύθυνση E-mail επιστροφής 
που θα αποσταλεί µαζί µε το ∆ιαδικτυακό φαξ.

Βιβλίο διευθύνσεων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε µια σύντοµη αναζήτηση και να 
εισάγετε τους προορισµούς που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων. 
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε έναν προορισµό χρησιµοποιώντας τους χαρακτήρες 
ευρετηρίου (ένα γράµµα για έναν αριθµό) που έχουν ανατεθεί στον προορισµό. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταχώρισης προορισµών, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη 
σελίδα 345.

1. Επιλέξτε [Βιβλίο διευθύνσεων] 
στην οθόνη [∆ιαδικτυακό φαξ].

2. Επιλέξτε τον επιθυµητό 
προορισµό.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ιευθύνσεις
Εµφανίζει όλους τους προορισµούς διευθύνσεων E-mail που έχουν καταχωρηθεί για 
ταχεία κλήση. Μπορείτε να ανατρέξετε στη λίστα διευθύνσεων χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα κύλισης.
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Γράµµατα
Εντοπίζει έναν προορισµό µε το γράµµα του ευρετηρίου που έχετε ορίσει. Υπάρχουν 
διαθέσιµες οι ακόλουθες εννέα καρτέλες: A-C7, DEF, GHI, JKL, M-O, P-R, S-U, V-Χ, 
YZ.

0–9
Εντοπίζει έναν προορισµό µε το γράµµα του ευρετηρίου που έχετε ορίσει.

Λεπτοµέρειες
Εµφανίζει τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων για κάθε 
επιλεγµένη καταχώριση.

Πληκτρολόγιο
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε πληροφορίες κειµένου για τη διεύθυνση 
e-mail.

1. Επιλέξτε [Πληκτρολόγιο] στην 
οθόνη [∆ιαδικτυακό φαξ].

2. Επιλέξτε τα πλήκτρα στην οθόνη 
για να εισάγετε τα επιθυµητά 
στοιχεία.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Βασικοί χαρακτήρες
Εµφανίζει στην οθόνη τα πλήκτρα µε τους αριθµούς και τα γράµµατα.

Περισσότεροι χαρακτήρες
Εµφανίζει στην οθόνη τα πλήκτρα µε τα σύµβολα. Για πληροφορίες σχετικά µε τη 
χρήση συµβόλων ως ειδικών χαρακτήρων στους αριθµούς φαξ, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Ειδικοί χαρακτήρες στη σελίδα 106.

Πίσω
∆ιαγράφει τους τελευταίους χαρακτήρες που καταχωρίσατε.

Μετατόπιση
Εναλλάσσει τα κεφαλαία και τα πεζά γράµµατα.

Επόµενος παραλήπτης
Αποστέλλει το έγγραφο σε περισσότερους από έναν προορισµούς. Σας επιτρέπει να 
προσθέσετε παραλήπτες για ταυτόχρονη µετάδοση. Ο µέγιστος αριθµός προορισµών 
που µπορείτε να ορίσετε ταυτόχρονα είναι 200.



Καθορισµός προορισµών διαδικτυακού φαξ 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 111

Ευρεία αναµετάδοση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα έγγραφο σε ένα αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα το οποίο στη συνέχεια το αποστέλλει σε πολλαπλούς προορισµούς 
καταχωρηµένους στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. 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 στείλετε το πρωτότυπο στο µηχάνηµα 
ευρείας 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. 
Μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο διαδικτυακού φαξ σε ένα ενεργό σταθµό 
αναµετάδοσης διαδικτυακών φαξ κάποιου δικτύου, ο οποίος θα µετατρέψει το έγγραφο 
σε απλό φαξ και θα το αναµεταδώσει σε περιορισµούς που δεν έχουν δυνατότητα 
διαδικτυακού φαξ.
Για να αποστείλετε ένα έγγραφο διαδικτυακού φαξ για ευρεία αναµετάδοση, καθορίστε 
τη διεύθυνση e-mail του σταθµού αναµετάδοσης ως εξής.
ΦΑΞ=1234567890/T33S=777@wcm128.xerox.com
Όπου:
1234567890: Ο αριθµός φαξ προορισµού
777: Ο κωδικός F (εάν είναι απαραίτητος) του προορισµού
wcm128: Το όνοµα ξενιστή του σταθµού αναµετάδοσης
xerox.com: Το domain όπου φιλοξενείται ο σταθµός αναµετάδοσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο σταθµός αναµετάδοσης 
πρέπει να έχει ρυθµιστεί καταλλήλως ώστε να χρησιµοποιεί διακοµιστή SMTP για να 
λαµβάνει e-mail.
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Σχόλιο iFax
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε σχόλια σε κείµενο e-mail. Πληροφορίες 
όπως το εξουσιοδοτηµένο όνοµα και η διεύθυνση, ο αριθµός των σαρωµένων σελίδων, 
το µέγεθος σάρωσης, η διεύθυνση IP και ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος 
παρέχονται αυτόµατα από το σύστηµα και επίσης περιλαµβάνονται στο κείµενο.

1. Επιλέξτε [Σχόλιο iFax] στην 
οθόνη [∆ιαδικτυακό φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Επισυνάπτει το σχόλιο ∆ιαδικτυακού φαξ. Όταν επιλέγετε αυτή τη ρύθµιση, στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης εµφανίζονται τα [Σχόλιο 1] και [Σχόλιο 2]. 

Σχόλιο 1
Εµφανίζει την οθόνη [Σχόλιο iFax 1 (Περιεχόµενα αλληλογραφίας)] για τον καθορισµό 
των σχολίων.

Σχόλιο 2
Εµφανίζει την οθόνη [Σχόλιο iFax 2 (Περιεχόµενα αλληλογραφίας)] για τον καθορισµό 
των σχολίων.

Οθόνη [Σχόλιο iFax 1 (Περιεχόµενα αλληλογραφίας)]

1. Επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη 
[Σχόλιο iFax].

2. Επιλέξτε [Σχόλιο 1].

3. Επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη 
[Σχόλιο iFax 1 (Περιεχόµενα 
αλληλογραφίας)].

4. Επιλέξτε ένα σχόλιο από τη λίστα σχολίων, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Σχόλιο
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σχόλιο από τη λίστα των ήδη καταχωρηµένων σχολίων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταχώρησης σχολίων, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Σχόλια στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 351.

Οθόνη [Σχόλιο iFax 2 (Περιεχόµενα αλληλογραφίας)]
Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες µε την οθόνη [Σχόλιο iFax 1 (Περιεχόµενα αλληλογραφίας)].
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Γενικές ρυθµίσεις - Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις γενικές λειτουργίες προσαρµογής ειδώλων για µια 
εργασία φαξ/∆ιαδικτυακού φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, 
συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Φωτεινό / Σκούρο – σελίδα 113
Πρωτότυπα διπλής όψης – σελίδα 113
Είδος πρωτοτύπου – σελίδα 114
Ανάλυση – σελίδα 115

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [Φαξ] ή [∆ιαδικτυακό 
φαξ] στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Γενικές ρυθµίσεις].

4. Επιλέξτε τις απαιτούµενες λειτουργίες.

Φωτεινό / Σκούρο
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την πυκνότητα του ειδώλου που έχει 
σαρωθεί χρησιµοποιώντας επτά επίπεδα. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να 
αυξήσετε ή να µειώσετε τη σκοτεινότητα.

1. Επιλέξτε ένα επίπεδο για τη 
λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] 
στην οθόνη [Γενικές ρυθµίσεις].

Πρωτότυπα διπλής όψης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν τα έγγραφα είναι µονής ή διπλής 
όψης και πώς θα τοποθετηθούν.

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο ή [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Πρωτότυπα 2 
Όψεων] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Περισσότερα
Εµφανίζει την οθόνη [Πρωτότυπα 2 Όψεων].
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Οθόνη [Πρωτότυπα 2 Όψεων] 
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σάρωσης διπλής όψης και τη 
κατεύθυνση τροφοδοσίας των εγγράφων.

1. Επιλέξτε [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Πρωτότυπα 2 
Όψεων] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

1 όψης
Σαρώνει πρωτότυπα µονής όψης.

2 όψεων
Σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης. Όταν επιλέγετε αυτή τη ρύθµιση, στη δεξιά πλευρά 
της οθόνης εµφανίζεται το [Πρωτότυπα].

2 όψεων (Πρώτη σελίδα 1 όψης)
Σαρώνει τα πρωτότυπα όταν η πρώτη σελίδα τους είναι µονής όψης και το υπόλοιπο 
πρωτότυπο είναι διπλής όψης. Όταν επιλέγετε αυτή τη ρύθµιση, στη δεξιά πλευρά της 
οθόνης εµφανίζεται το [Πρωτότυπα].

Πρωτότυπα
• Κεφαλίδα προς κεφαλίδα (επάνω) – Πραγµατοποιεί σάρωση εγγράφων διπλής 

όψης τοποθετηµένα ανοιχτά το ένα δίπλα στο άλλο.

• Κεφαλίδα προς υποσέλιδο (κάτω) – Πραγµατοποιεί σάρωση εγγράφων διπλής 
όψης τοποθετηµένα κάθετα. 

Είδος πρωτοτύπου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε το είδος εγγράφων που σαρώνετε.

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο για τη λειτουργία 
[Είδος πρωτοτύπου] στην 
οθόνη [Γενικές ρυθµίσεις].

Κείµενο
Επιλέξτε τη ρύθµιση αυτή για έγγραφα που περιλαµβάνουν µόνο κείµενο.
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Φωτογραφία & Κείµενο
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να σαρώσετε έγγραφα τα οποία περιέχουν κείµενο και 
φωτογραφίες. Το κείµενο και οι φωτογραφίες ξεχωρίζονται αυτόµατα και επιλέγεται η 
κατάλληλη λειτουργία ποιότητας για τις επί µέρους περιοχές.

Φωτογραφία
Επιλέξτε τη ρύθµιση αυτή για έγγραφα που περιλαµβάνουν µόνο φωτογραφίες. 

Ανάλυση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρµόσετε την ανάλυση σάρωσης του φαξ που 
λαµβάνει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Υψηλότερη ανάλυση αποδίδει καλύτερη 
ποιότητα. Η χαµηλότερη ανάλυση µειώνει το χρόνο µετάδοσης.

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο για τη λειτουργία 
[Ανάλυση] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Κανονική
Σαρώνει τα έγγραφα µε ανάλυση 200 100 dpi. Αυτή η επιλογή συνιστάται για έγγραφα 
κειµένου. Απαιτεί µικρότερο χρόνο µετάδοσης, αλλά δεν αποδίδει την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα ειδώλου για γραφικά και φωτογραφίες. 

Υψηλή
Σαρώνει τα έγγραφα µε ανάλυση 200 X 200 dpi. Συνιστάται για γραµµικό σχέδιο και 
είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή.

Πολύ υψηλή (400dpi)
Σαρώνει τα έγγραφα µε ανάλυση 400 X 400 dpi. Αυτή η επιλογή συνιστάται για 
φωτογραφίες και εικόνες ενδιάµεσων τόνων, ή είδωλα στην κλίµακα του γκρίζου. 
Απαιτεί µεγάλο χρόνο επικοινωνίας, αλλά παράγει καλύτερη ποιότητα ειδώλου. 

Πολύ υψηλή (600dpi)
Σαρώνει τα έγγραφα µε ανάλυση 600 X 600 dpi. Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή για 
να δηµιουργήσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ειδώλου, µε κόστος τον αυξηµένο 
χρόνο µετάδοσης.
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Ρύθµιση διάταξης - Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες ρύθµισης διάταξης για την εργασία 
Φαξ/∆ιαδικτυακού φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, 
συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Μέγεθος πρωτοτύπων – σελίδα 116
Σάρωση βιβλίου – σελίδα 117
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση – σελίδα 118

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [Φαξ] ή [∆ιαδικτυακό 
Φαξ] στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθµιση διάταξης].

4. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία.

Μέγεθος πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε αυτόµατα το µέγεθος του εγγράφου, να 
επιλέξετε από µια λίστα προεπιλεγµένων µεγεθών ή να προσθέσετε έγγραφα 
διαφόρων µεγεθών. Εάν επιλέξετε ένα προεπιλεγµένο µέγεθος, τα έγγραφα θα 
σαρωθούν σύµφωνα µε αυτό το µέγεθος ανεξάρτητα από το πραγµατικό τους µέγεθος.

1. Επιλέξτε [Μέγεθος 
πρωτοτύπου] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει αυτόµατα το µέγεθος των εγγράφων.

Χειροκίνητη εισαγωγή µεγέθους
Σας επιτρέπει να επιλέξετε µεταξύ 11 προεπιλεγµένων βασικών µεγεθών µε 
κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισµό. Οι προεπιλογές ρυθµίζονται από τον 
Βασικό χειριστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ειδικά µεγέθη δεν µπορούν να οριστούν ως προεπιλογές.
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Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Σας επιτρέπει να σαρώσετε περισσότερα από ένα µεγέθη πρωτοτύπου σε ένα σετ 
εξόδου. Το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τα πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών και 
αποστέλλει κάθε έγγραφο στο ίδιο µέγεθος µε τα πρωτότυπα. Τοποθετήστε έγγραφα 
διαφορετικών µεγεθών, µε ευθυγραµµισµένες τις επάνω αριστερές γωνίες, στον 
τροφοδότη εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρωτότυπα 5,5 X 8,5" και A5 πρέπει να τοποθετούνται µε 
κατακόρυφο προσανατολισµό.

Σάρωση βιβλίου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να σαρώσετε αντικριστές σελίδες ενός δεµένου 
πρωτοτύπου µε τη σωστή σειρά σελίδων χρησιµοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης. 
Οι αντικρυστές σελίδες θα σαρωθούν ως δύο ξεχωριστές σελίδες.

1. Επιλέξτε [Σάρωση βιβλίου] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αντικρυστές σελίδες ενός δεµένου πρωτοτύπου πρέπει να 
τοποθετηθούν µε οριζόντιο προσανατολισµό στην επιφάνεια σάρωσης.

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αριστερή σελίδα, µετά δεξιά
Σαρώνει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα 
δεξιά.

• Και οι δύο σελίδες – Σαρώνει τις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.

• Αριστερή σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις αριστερές σελίδες.

• ∆εξιά σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις δεξιές σελίδες.

∆εξιά σελίδα, µετά αριστερή
Σαρώνει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα 
αριστερά.

• Και οι δύο σελίδες – Σαρώνει τις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.

• Αριστερή σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις αριστερές σελίδες.

• ∆εξιά σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις δεξιές σελίδες.
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Επάνω σελίδα, µετά κάτω
Σαρώνει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.

• Και οι δύο σελίδες – Σαρώνει τις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.

• Επάνω σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις επάνω σελίδες.

• Κάτω σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις κάτω σελίδες.

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε το σαρωµένο έγγραφο 
σύµφωνα µε το καθορισµένο ποσοστό εντός τους εύρους 50–400% πριν την 
αποστολή.

1. Επιλέξτε 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Προεπιλογή %
• 100% – Επιλέγει την έξοδο στο ίδιο µέγεθος µε το πρωτότυπο έγγραφο.

• Αυτόµατο % – Πραγµατοποιεί αυτόµατη σµίκρυνση/µεγέθυνση του ειδώλου του 
εγγράφου προκειµένου να προσαρµοστεί στο επιλεγµένο µέγεθος χαρτιού στο 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα, αφού το έγγραφο σαρωθεί στο αρχικό του µέγεθος.

• Προεπιλογές – Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε επτά προεπιλεγµένα 
ποσοστά µεγέθυνσης/σµίκρυνσης. Οι προεπιλογές ρυθµίζονται από τον Βασικό 
χειριστή.

Μεταβλητή %
Σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας 
το πληκτρολόγιο της οθόνης ή τα πλήκτρα κύλισης στην οθόνη αφής εντός του εύρους 
50–400% σε διαβαθµίσεις του 1%.
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Επιλογές µετάδοσης - Φαξ

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να καθορίσετε τις 
επιλογές µετάδοσης για τη µετάδοση φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
λειτουργίες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Αναφορά µεταβίβασης – σελίδα 119
Μέθοδος επικοινωνίας – σελίδα 120
Αποστολή µε προτεραιότητα /Καθυστερηµένη έναρξη – σελίδα 120
Αποστολή κεφαλίδας – σελίδα 122
Σετ εκτύπωσης παραλήπτη – σελίδα 122
Πολλαπλά είδωλα – σελίδα 123
Αποµακρυσµένη θυρίδα – σελίδα 123
Κωδικός F – σελίδα 124

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [Φαξ] στην οθόνη 
αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές 
µετάδοσης]. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

4. Επιλέξτε την επιθυµητή 
λειτουργία.

Αναφορά µεταβίβασης
Η λειτουργία αυτή εκτυπώνει αυτόµατα µια αναφορά µετά από κάθε µετάδοση φαξ 
δηλώνοντας το αποτέλεσµα της µετάδοσης.

1. Επιλέξτε [Αναφορά 
µεταβίβασης] στην οθόνη 
[Επιλογές µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Εκτυπώνει αυτόµατα µια αναφορά µετά από την ολοκλήρωση της κάθε µετάδοσης φαξ.
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Μέθοδος επικοινωνίας
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε την µέθοδο επικοινωνίας για τις 
µεταδόσεις φαξ.

1. Επιλέξτε [Μέθοδος 
επικοινωνίας] στην οθόνη 
[Επιλογές µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατο G3
Επιλέξτε αυτή τη µέθοδο εάν το αποµακρυσµένο µηχάνηµα είναι συµβατό µε G3. Αυτή 
η µέθοδος χρησιµοποιείται πιο συχνά. Το µηχάνηµα αλλάζει αυτόµατα µέθοδο 
επικοινωνίας ανάλογα µε τις δυνατότητες του αποµακρυσµένου µηχανήµατος.

F4800
Επιλέξτε αυτή την µέθοδο επικοινωνίας όταν η µετάδοση γίνεται µε θορυβώδεις ή 
κακής ποιότητας τηλεφωνικές συνδέσεις, όταν για παράδειγµα αποστέλλετε φαξ στο 
εξωτερικό. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για µετάδοση µε κακής ποιότητας 
τηλεφωνικές συνδέσεις και στο εσωτερικό της χώρας.

Αποστολή µε προτεραιότητα /Καθυστερηµένη έναρξη
Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν να ορίσετε τις προτεραιότητες και τον χρόνο 
έναρξης για αποστολή φαξ και εργασίες τηλεπαραλαβής. Παρά το ότι µπορείτε να 
ρυθµίσετε τη [Μεταχρονολογηµένη έναρξη] σε συνδυασµό µε την [Επείγουσα 
αποστολή], το φαξ θα αποσταλεί την ώρα που έχει οριστεί από την επιλογή 
[Μεταχρονολογηµένη έναρξη].

1. Επιλέξτε [Αποστολή µε 
προτεραιότητα/ Καθυστερηµένη 
έναρξη] στην οθόνη [Επιλογές 
µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αποστολή µε προτεραιότητα
• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Αποστέλλει ή εκτελεί τηλεπαραλαβή της εργασίας που προηγείται των ήδη 
αποθηκευµένων εγγράφων.
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Μεταχρονολογηµένη έναρξη
• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ενεργοποιεί την ώρα µεταχρονολογηµένης έναρξης. Όταν επιλέγετε αυτή τη 
ρύθµιση, στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζεται ο [Χρόνος έναρξης]. 

Χρόνος έναρξης
Εµφανίζει την οθόνη [Μεταχρονολογηµένη έναρξη - Χρόνος έναρξης] όπου µπορείτε 
να καθορίσετε τον χρόνο µεταχρονολογηµένης έναρξης.

Οθόνη [Μεταχρονολογηµένη έναρξη - Χρόνος έναρξης] 
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον χρόνο µεταχρονολογηµένης έναρξης 
χρησιµοποιώντας τη µορφή 12ωρου ή 24ωρου. ∆εν µπορείτε να ορίσετε ηµεροµηνία 
µετάδοσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µορφή του χρόνου έναρξης µπορεί να ρυθµιστεί στην οθόνη [Ρολόι 
συστήµατος/Χρονόµετρο] στις [Ρυθµίσεις συστήµατος]. Τα [ΠΜ]/[ΜΜ] εµφανίζονται 
µόνο όταν χρησιµοποιείτε το 12ωρο. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Ρολόι συστήµατος/Χρονοδιακόπτες στην ενότητα Ρυθµίσεις στη 
σελίδα 267.

1. Επιλέξτε [Ναι] για 
[Μεταχρονολογηµένη έναρξη] 
στην οθόνη [Αποστολή µε 
προτεραιότητα /Καθυστερηµένη 
έναρξη].

2. Επιλέξτε [Χρόνος έναρξης].

3. Καθορίστε το χρόνο µεταχρονολογηµένης έναρξης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
κύλισης.

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΠΜ
Η ώρα µεταχρονολογηµένης έναρξης είναι προ µεσηµβρίας.

ΜΜ
Η ώρα µεταχρονολογηµένης έναρξης είναι µετά µεσηµβρίας.

Ώρες
Ορίζει την ώρα της µεταχρονολογηµένης έναρξης µεταξύ 1 και 12.

Λεπτά
Ορίζει τα λεπτά της µεταχρονολογηµένης έναρξης µεταξύ 00 και 59. 

Τρέχουσα ώρα
Εµφανίζει την τρέχουσα ώρα.
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Αποστολή κεφαλίδας
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε πληροφορίες όπως η ώρα έναρξης, η 
ηµεροµήνια µετάδοσης, το όνοµα αποστολέα, το όνοµα προορισµού, ο αριθµός φαξ 
και η ποσότητα, καθώς και µια κεφαλίδα στην αρχή κάθε σελίδας του εγγράφου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία απλή αποστολή φαξ από τις Ηνωµένες Πολιτείες πρέπει να 
εµφανίζει αυτές τις πληροφορίες. 

1. Επιλέξτε [Αποστολή κεφαλίδας] 
στην οθόνη [Επιλογές 
µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Αποστέλλει πληροφορίες κεφαλίδας µε κάθε µετάδοση φαξ.

Σετ εκτύπωσης παραλήπτη
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό αντιγράφων που θα 
εκτυπωθούν στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Ο αριθµός αντιγράφων µπορεί να είναι 
µεταξύ 1 και 99.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται µόνο από µηχανήµατα Xerox.

1. Επιλέξτε [Σετ εκτύπωσης 
παραλήπτη] στην οθόνη 
[Επιλογές µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

1 σετ
Πραγµατοποιεί έξοδο ενός µόνο σετ εκτύπωσης στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

Πολλά σετ
Καθορίζει τον αριθµό αντιγράφων, µεταξύ 2 και 99, που θα πραγµατοποιήσει το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
Όταν επιλέγετε [Πολλά σετ], στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζονται τα πλήκτρα 
κύλισης και το αριθµητικό πληκτρολόγιο για να ορίσετε τον αριθµό αντιγράφων.
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Πολλαπλά είδωλα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να σαρώσετε πολλαπλές σελίδες του πρωτοτύπου 
σας, οι οποίες στη συνέχεια συνενώνονται αυτόµατα για τη µετάδοση των φαξ. Τα 
σαρωµένα δεδοµένα θα εκτυπωθούν σε φύλλο χαρτιού το οποίο έχει οριστεί ειδικά για 
λήψη φαξ στο άκρο λήψης. Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του µηχανήµατος του 
παραλήπτη, οι σαρωµένες σελίδες ενδέχεται να µεγεθυνθούν ή να σµικρυνθούν 
αυτόµατα προκειµένου να χωρέσουν στο µέγεθος χαρτιού που έχει οριστεί για την 
εκτύπωση του φαξ, ή ενδέχεται να χωριστούν σε πολλαπλές σελίδες εφόσον είναι πολύ 
µεγάλες και δεν χωράνε να εκτυπωθούν σε ένα µόνο φύλλο χαρτιού.

1. Επιλέξτε [Πολλαπλά είδωλα] 
στην οθόνη [Επιλογές 
µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Σας επιτρέπει να καθορίσετε των αριθµό των σελίδων, µεταξύ 2 και 9, για να χωρέσουν 
σε µία σελίδα.

Αποµακρυσµένη θυρίδα 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα ενός 
αποµακρυσµένου µηχανήµατος για να αποστείλετε και να ανακτήσετε εµπιστευτικά 
έγγραφα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αποµακρυσµένη θυρίδα, πρέπει να 
γνωρίζετε τον αριθµό θυρίδας και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει). Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τρόπους ανάκτησης εµπιστευτικών εγγράφων 
από αποµακρυσµένη θυρίδα, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τηλεπαραλαβή στη 
σελίδα 126.

1. Επιλέξτε [Αποµακρυσµένη 
θυρίδα] στην οθόνη [Επιλογές 
µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι 
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
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Ναι
Ενεργοποιεί τις εµπιστευτικές µεταδόσεις. [Ο αριθµός αποµακρυσµένης θυρίδας] και ο 
[Κωδικός πρόσβασης] εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

• Αριθµός αποµακρυσµένης θυρίδας – Εισάγετε έναν αριθµό θυρίδας για το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον 
πίνακα ελέγχου. Ο αριθµός θυρίδας είναι ένας 3-φήφιος κωδικός από το 001 µέχρι 
το 999.

• Κωδικός πρόσβασης – Εάν υπάρχει, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τη 
θυρίδα του αποµακρυσµένου µηχανήµατος. Ο κωδικός πρόσβασης είναι 4-ψήφιος.

Επόµενο
Καταχωρεί την τιµή που έχετε εισάγει και συνεχίζει στο επόµενο πεδίο καταχώρισης.

Κωδικός F
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί τη µετάδοση φαξ, χρησιµοποιώντας τον βασικό 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. Εάν 
θέλετε να ανακτήσετε ένα έγγραφο από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα, το µηχάνηµα 
αυτό πρέπει να γνωρίζει τον Κωδικό F (του οποίου πρέπει να προηγείται ένα “0” που 
θα δηλώνει την εµπιστευτική µετάδοση φαξ) και τον κωδικό πρόσβασης του 
µηχανήµατός σας εξίσου.

• Εµπιστευτική αποστολή µε τον Κωδικό F
Μπορείτε να αποστείλετε ένα εµπιστευτικό έγγραφο φαξ χρησιµοποιώντας τον Κωδικό 
F εφόσον υπάρχει εµπιστευτική θυρίδα στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Πριν 
αποστείλλετε το έγγραφο, πρέπει να γνωρίζετε τον Κωδικό F και τον κωδικό 
πρόσβασης (εάν υπάρχει) του αποµακρυσµένου µηχανήµατος.
Παράδειγµα:
Κωδικός F: 0 (για να δηλώσετε τη µετάδοση µε Κωδικό F), ακολουθούµενο από τον 
αριθµό θυρίδας
Κωδικός πρόσβασης (εάν χρειάζεται): ο κωδικός πρόσβασης στη θυρίδα

• Εµπιστευτική τηλεπαραλαβή µε Κωδικό F
Μπορείτε να αποστείλετε µία αίτηση τηλεπαραλαβής για να λάβετε ένα έγγραφο από 
ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα χρησιµοποιώντας Κωδικό F, εφόσον υπάρχει 
εµπιστευτική θυρίδα στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα για να δεχθεί το έγγραφο της 
τηλεπαραλαβής. Όταν εκτελείτε τηλεπαραλαβή για να λάβετε ένα έγγραφο από ένα 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα, πρέπει να γνωρίζετε τις εξής πληροφορίες.
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Κωδικός F: 0 (για να δηλώσετε µετάδοση µε Κωδικό F), το οποίο θα πρέπει να 
ακολουθείται από τον αριθµό θυρίδας του αποµακρυσµένου µηχανήµατος, µέσα στην 
οποία αποθηκεύεται το έγγραφο που θα αποσταλεί µε τηλεπαραλαβή στο µηχάνηµά 
σας.
Κωδικός πρόσβασης (εάν χρειάζεται): ο κωδικός πρόσβασης για τη θυρίδα του 
αποµακρυσµένου µηχανήµατος
Το εµπιστευτικό έγγραφο που ελήφθη από το µηχάνηµα αποθηκεύεται στην 
εµπιστευτική θυρίδα. Το µηχάνηµα µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα 
µία αναφορά εγγράφων θυρίδας µε τον αριθµό και το όνοµα της θυρίδας στην οποία 
αποθηκεύεται το έγγραφο. Για να λάβετε ένα εµπιστευτικό έγγραφο µε Κωδικό F, το 
άλλο µέρος θα πρέπει να γνωρίζει τις εξής πληροφορίες.
Κωδικός F: 0 (για να δηλώσετε τη µετάδοση µε Κωδικό F), ακολουθούµενο από τον 
αριθµό θυρίδας του µηχανήµατός σας
Κωδικός πρόσβασης (εάν χρειάζεται): ο κωδικός πρόσβασης στη θυρίδα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανακτήσετε ένα έγγραφο από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα, η 
λειτουργία της τηλεπαραλαβής πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τηλεπαραλαβή στη σελίδα 126.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη για µετάδοση διαδικτυακού φαξ. 
Ωστόσο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ίδια λειτουργία καθορίζοντας έναν Κωδικό 
F απευθείας στη διεύθυνση προορισµού διαδικτυακού φαξ.

1. Επιλέξτε [Κωδικός F] στην 
οθόνη [Επιλογές µετάδοσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Ρυθµίζει τη µετάδοση µε Κωδικό F. Ο [Κωδικός F] και ο [Κωδικός πρόσβασης] 
εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

• Κωδικός F – Μπορείτε να εισάγετε έναν Κωδικό F που να αποτελείται από κενά, 
αριθµούς (0–9) και σύµβολα (#, *), έως 20 χαρακτήρες. Εισάγετε τον κωδικό 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

• Κωδικός πρόσβασης – Μπορείτε να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που να 
αποτελείται από κενά, αριθµούς (0–9) και σύµβολα (#, *), έως 20 χαρακτήρες. 
Εισάγετε τον κωδικό χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου.

Επόµενο
Καταχωρεί την τιµή που έχετε εισάγει και συνεχίζει στο επόµενο πεδίο καταχώρισης.
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Προηγµένες λειτουργίες φαξ - Φαξ

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις προηγµένες λειτουργίες που διατίθενται για τη µετάδοση 
φαξ. Για πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Τηλεπαραλαβή – σελίδα 126
Αποθήκευση για τηλεπαραλαβή – σελίδα 127
Ανοικτή ακρόαση (Χειροκίνητη αποστολή/λήψη) – σελίδα 129

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [Φαξ] στην οθόνη 
αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Προηγµένες λειτουργίες φαξ].

4. Επιλέξτε τις επιθυµητές λειτουργίες.

Τηλεπαραλαβή
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα έγγραφο από ένα αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται “τηλεπαραλαβή”. Οι πληροφορίες του 
αποµακρυσµένου µηχανήµατος εισάγονται χρησιµοποιώντας την ίδια µέθοδο µε εκείνη 
της αποστολής φαξ, αλλά η επιλογή [Τηλεπαραλαβή] χρησιµοποιείται για την 
ανάκτηση του φαξ από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Πρέπει να γνωρίζετε τον αριθµό 
θυρίδας και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει) του αποµακρυσµένου µηχανήµατος 
για να ανακτήσετε το έγγραφο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να κάνετε τηλεπαραλαβή ενός εγγράφου από ένα αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της αποµακρυσµένης θυρίδας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αποµακρυσµένη θυρίδα 
στη σελίδα 123.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µέθοδος DTMF (πολυσυχνότητα διπλού τόνου) και ο Κωδικός F 
(υποδιεύθυνση ITU-Τ) µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την τηλεπαραλαβή 
ενός εγγράφου από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ειδικοί χαρακτήρες στη σελίδα 106 ή Κωδικός F στη 
σελίδα 124.

1. Επιλέξτε [Τηλεπαραλαβή] στην 
οθόνη [Προηγµένες λειτουργίες 
φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Ενεργοποιεί την τηλεπαραλαβή από αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

Αποθήκευση για τηλεπαραλαβή
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έγγραφα σε κοινές και ιδιωτικές 
θυρίδες του µηχανήµατος για να είναι διαθέσιµα για τηλεπαραλαβή από 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

1. Επιλέξτε [Αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή] στην οθόνη 
[Προηγµένες λειτουργίες φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Κοινή Θυρίδα
Αποθηκεύει κοινά έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιµα για τηλεπαραλαβή. Όταν επιλέγετε 
αυτή την εφαρµογή, στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζεται η [Αποθήκευση σε: 
Κοινή θυρίδα].

Ιδιωτική θυρίδα
Αποθηκεύει εµπιστευτικά έγγραφα στην ιδιωτική θυρίδα, η οποία είναι έτοιµη για 
τηλεπαραλαβή. Όταν επιλέγετε αυτή την εφαρµογή, στη δεξιά πλευρά της οθόνης 
εµφανίζεται η [Αποθήκευση σε: Ιδιωτική θυρίδα].

Αποθήκευση σε: Κοινή Θυρίδα
Εµφανίζει την οθόνη [Κοινή θυρίδα] για επιβεβαίωση της κατάστασης ή διαγραφή των 
αποθηκευµένων εγγράφων από τη λίστα.

Αποθήκευση σε: Ιδιωτική θυρίδα
Εµφανίζει την οθόνη [Θυρίδα] για να καθοριστεί η θυρίδα για την αποθήκευση των 
εγγράφων.
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Οθόνη [Κοινή θυρίδα].
Εµφανίζει τη λίστα των αποθηκευµένων εγγράφων για τηλεπαραλαβή. Μπορείτε 
επίσης να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε τα έγγραφα της λίστας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προβάλετε αυτή την οθόνη πατώντας το πλήκτρο 
<Κατάσταση εργασίας> στον πίνακα ελέγχου, και επιλέγοντας [Αποθηκευµένα 
έγγραφα] > [Κοινή θυρίδα] στην οθόνη [Κατάσταση εργασίας].

1. Επιλέξτε [Αποθήκευση σε: Κοινή 
θυρίδα] στην οθόνη 
[Αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Επιλογή όλων
Επιλέξτε όλα τα έγγραφα φαξ που έχουν αποθηκευτεί για τηλεπαραλαβή, όταν 
επιθυµείτε να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε όλα τα έγγραφα.

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί για τηλεπαραλαβή. Επιλέξτε τα 
έγγραφα που θέλετε να διαγράψετε χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή επιλέξτε 
[Επιλογή όλων].

Εκτύπωση
Εκτυπώνει τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί για τηλεπαραλαβή. Επιλέξτε τα 
έγγραφα που επιθυµείτε να εκτυπώσετε χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή 
επιλέξτε [Επιλογή όλων].

Οθόνη [Θυρίδα] 
Εµφανίζει τις θυρίδες που µπορείτε να ορίσετε για αποθήκευση εγγράφων ή για 
επιβεβαίωση της κατάστασης των αποθηκευµένων εγγράφων.

1. Επιλέξτε [Αποθήκευση σε: - 
Ιδιωτική θυρίδα] στην οθόνη 
[Αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Προχωρήστε στο
Εµφανίζει τη θυρίδα µε τον αριθµό που ορίσατε σ' αυτό το πεδίο. Εισάγετε τον αριθµό 
χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
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Λίστα εγγράφων
Εµφανίζει τη [Θυρίδα - Λίστα εγγράφων] της επιλεγµένης θυρίδας για ταξινόµηση, 
επιβεβαίωση ή διαγραφή των εγγράφων στη θυρίδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Λίστα εγγράφων στην 
ενότητα Έλεγχος θυρίδας στη σελίδα 168.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η µνήµη του µηχανήµατος είναι γεµάτη όταν προσπαθείτε να 
αποθηκεύσετε ένα έγγραφο για τηλεπαραλαβή, ακυρώστε την ενέργεια και 
ξαναδοκιµάστε αργότερα όταν θα είναι διαθέσιµη περισσότερη µνήµη.

Ανοικτή ακρόαση (Χειροκίνητη αποστολή/λήψη)
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνήµατα χωρίς τη χρήση 
ακουστικού. Όταν το ακουστικό βρίσκεται στο άγκιστρο, µπορείτε να ακούσετε τον 
συνοµιλητή σας αλλά όχι και να του µιλήσετε. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ή να 
λάβετε ένα φαξ µε χειροκίνητο τρόπο όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία [Ανοικτή 
ακρόαση (Χειροκίνητη αποστολή/Λήψη)].

1. Επιλέξτε [Ανοιχτή ακρόαση 
(Χειροκίνητη αποστολή/λήψη)] 
στην οθόνη [Προηγµένες 
λειτουργίες φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Χειροκίνητη αποστολή
Επιλέξτε αυτή την εφαρµογή για να συνδεθείτε και στη συνέχεια πατήστε <Έναρξη> για 
την αποστολή φαξ ενώ παράλληλα έχετε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον παραλήπτη.

Χειροκίνητη λήψη
Επιλέξτε αυτή την εφαρµογή για να συνδεθείτε και στη συνέχεια πατήστε <Έναρξη> για 
τη λήψη µιας εργασίας φαξ αφού έχετε επικοινωνήσει µε τον καλούντα και έχετε 
επιβεβαιώσει ότι η κλήση αφορά εργασία φαξ.

Έξοδος (Αποκοπή γραµµής)
Επιλέξτε αυτή την εφαρµογή για τερµατισµό της σύνδεσης.



4 Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ 

130 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Επιλογές ∆ιαδικτυακού φαξ - ∆ιαδικτυακό φαξ

Η επιλογή αυτή περιγράφει τις επιλογές για τη µετάδοση ∆ιαδικτυακού φαξ. Για 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Αποδείξεις αναφοράς / ανάγνωσης – σελίδα 130
Προφίλ iFax – σελίδα 131
Πολλαπλά είδωλα – σελίδα 131
Μέθοδος επικοινωνίας – σελίδα 132

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Eπιλέξτε [∆ιαδικτυακό φαξ] στην 
οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές διαδικτυακού φαξ].

4. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία.

Αποδείξεις αναφοράς / ανάγνωσης
Οι λειτουργίες αυτές σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε την αναφορά αποτελέσµατος 
µετάδοσης και να λάβετε ένα mail ειδοποίησης ότι το ∆ιαδικτυακό φαξ που αποστείλατε 
έχει ανοιχθεί από τον παραλήπτη (MDN - Ειδοποίηση παράδοσης Mail). Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Άλλες ρυθµίσεις στην 
ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 315. Χρησιµοποιούνται αναφορές µεταβίβασης και 
αποδείξεις ανάγνωσης για το ∆ιαδικτυακό φαξ εάν αυτές οι λειτουργίες υποστηρίζονται 
από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα. 

1. Επιλέξτε [Αποδείξεις αναφοράς/ 
ανάγνωσης] στην οθόνη 
[Επιλογές διαδικτυακού φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αναφορά µεταβίβασης
• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι- Εκτυπώνει αυτόµατα µια αναφορά µετά από την ολοκλήρωση κάθε µετάδοσης 
φαξ.
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Αποδεικτικά ανάγνωσης
• Όχι – Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

• Ναι – Ζητά αναφορά παράδοσης E-mail.
Η λειτουργία αυτή εκτυπώνει αυτόµατα µια αναφορά µετά από κάθε µετάδοση φαξ 
δηλώνοντας το αποτέλεσµα της µετάδοσης.

Προφίλ iFax
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα προφίλ για να αποφύγετε, κατά την 
µετάδοση µεταξύ µηχανηµάτων εξοπλισµένων µε διαδικτυακό φαξ, την επανάληψη 
των ιδιοτήτων τους, όπως η ανάλυση ειδώλου και το µέγεθος χαρτιού.

1. Επιλέξτε [Προφίλ iFax] στην 
οθόνη [Επιλογές διαδικτυακού 
φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

TIFF-S
Επιλέγει τα βασικά χαρακτηριστικά για τα έγγραφα ∆ιαδικτυακού φαξ που είναι 
µεγαλύτερα από A4. Μειώνει αυτόµατα το µέγεθος σε A4 για τη µετάδοση.

• Συµπίεση δεδοµένων: MH

• Μέγεθος αποθηκευµένων εγγράφων: A4

• Ανάλυση: Βασική, Υψηλή

TIFF-F
Επιλέγει το προφίλ για την αποστολή εγγράφων µε την υψηλότερη ανάλυση.

• Συµπίεση δεδοµένων: MMR

• Μέγεθος αποθηκευµένων εγγράφων: A4, B4, A3, letter, legal

• Ανάλυση: Βασική, Υψηλή, Πολύ υψηλή (400dpi), Πολύ υψηλή (600dpi)

TIFF-J
Επιλέγει το προφίλ για την αποστολή εγγράφων σε µορφή JBIG.

• Συµπίεση δεδοµένων: JBIG

• Μέγεθος αποθηκευµένων εγγράφων: A4, B4, A3, letter, legal

• Ανάλυση: Βασική, Υψηλή, Πολύ υψηλή (400dpi), Πολύ υψηλή (600dpi)

Πολλαπλά είδωλα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να σαρώσετε πολλαπλές σελίδες του πρωτοτύπου 
σας, οι οποίες στη συνέχεια συνενώνονται αυτόµατα για τη µετάδοση των φαξ. Τα 
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σαρωµένα δεδοµένα θα εκτυπωθούν σε φύλλο χαρτιού το οποίο έχει οριστεί ειδικά για 
λήψη φαξ στο άκρο λήψης. Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του µηχανήµατος του 
παραλήπτη, οι σαρωµένες σελίδες ενδέχεται να µεγεθυνθούν ή να σµικρυνθούν 
αυτόµατα προκειµένου να χωρέσουν στο µέγεθος χαρτιού που έχει οριστεί για την 
εκτύπωση του φαξ, ή ενδέχεται να χωριστούν σε πολλαπλές σελίδες εφόσον είναι πολύ 
µεγάλες και δεν χωράνε να εκτυπωθούν σε ένα µόνο φύλλο χαρτιού

1. Επιλέξτε [Πολλαπλές Σελίδες 
σε 1] στην οθόνη [Επιλογές 
διαδικτυακού φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Ναι
Σας επιτρέπει να καθορίσετε των αριθµό των σελίδων, µεταξύ 2 και 9, για να χωρέσουν 
σε µία σελίδα.

Μέθοδος επικοινωνίας
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε την µέθοδο επικοινωνίας για τις 
µεταδόσεις διαδικτυακού φαξ.

1. Επιλέξτε [Μέθοδος 
επικοινωνίας] στην οθόνη 
[Επιλογές διαδικτυακού φαξ].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατο G3
Επιλέξτε αυτή τη µέθοδο εάν το αποµακρυσµένο µηχάνηµα είναι συµβατό µε G3. Αυτή 
η µέθοδος χρησιµοποιείται πιο συχνά. Το µηχάνηµα αλλάζει αυτόµατα µέθοδο 
επικοινωνίας ανάλογα µε τις δυνατότητες του αποµακρυσµένου µηχανήµατος.

F4800
Επιλέξτε αυτή την µέθοδο επικοινωνίας όταν η µετάδοση γίνεται µε θορυβώδεις ή 
κακής ποιότητας τηλεφωνικές συνδέσεις, όταν για παράδειγµα αποστέλλετε φαξ στο 
εξωτερικό. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για µετάδοση µε κακής ποιότητας 
τηλεφωνικές συνδέσεις και στο εσωτερικό της χώρας.
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G4 - Αυτόµατο
Επιλέξτε αυτή τη µέθοδο όταν κάνετε ευρεία αναµετάδοση σε προορισµούς 
διαδικτυακού φαξ.
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5 Σάρωση σε E-mail

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών σάρωσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα συγκεκριµένα είδη σάρωσης, 
συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Για σάρωση και αποστολή εγγράφων µέσω e-mail – E-mail – σελίδα 140

Αφού σαρωθεί ένα πρωτότυπο, τα σαρωµένα δεδοµένα στέλνονται αυτόµατα σε 
καθορισµένους προορισµούς ως προσάρτηµα e-mail.

Για σάρωση και αποθήκευση εγγράφων στη θυρίδα – Σάρωση προς θυρίδα – σελίδα 
144
Τα σαρωµένα έγγραφα αποθηκεύονται σε καθορισµένη θυρίδα στο µηχάνηµα.

Για σάρωση και αποστολή εγγράφων χρησιµοποιώντας πρότυπο εργασίας – ∆ικτυακή 
σάρωση – σελίδα 145
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις σε ένα επιλεγµένο πρότυπο εργασίας σάρωσης, τα 
πρωτότυπα σαρώνονται, υφίστανται επεξεργασία και στη συνέχεια αποστέλλονται 
σε έναν καθορισµένο διακοµιστή.

Για σάρωση και αποστολή εγγράφων µε τη χρήση πρωτοκόλλου FTP ή SMB – 
Σάρωση σε FTP/SMB – σελίδα 146
Αφού σαρωθεί ένα πρωτότυπο, τα σαρωµένα δεδοµένα αποστέλλονται αυτόµατα 
σε έναν καθορισµένο προορισµό χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο FTP ή SMB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη χρήση των λειτουργιών σάρωσης, το µηχάνηµα πρέπει να 
συνδεθεί σε ένα δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε τον System 
Administration Guide.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο 
είναι προαιρετικές και µπορεί να µην ισχύουν για τη σύνθεση του δικού σας 
µηχανήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη χρήση της επιλογής σάρωσης απαιτείται το Κιτ δικτυακής 
σάρωσης. Επιπλέον, για τη χρήση των λειτουργιών σάρωσης και e-mail απαιτείται το 
Κιτ Σάρωσης σε E-mail.
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∆ιαδικασία σάρωσης

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές διαδικασίες σάρωσης. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµατα.
1. Τοποθέτηση των εγγράφων – σελίδα 136
2. Επιλογή των λειτουργιών – σελίδα 137
3. Έναρξη της εργασίας σάρωσης – σελίδα 138
4. Επιβεβαίωση της εργασίας αντιγραφής στην Κατάσταση εργασίας – σελίδα 138
5. Αποθήκευση των δεδοµένων σάρωσης – σελίδα 138
Τερµατισµός της εργασίας σάρωσης – σελίδα 139

1. Τοποθέτηση των εγγράφων
Τα ακόλουθα βήµατα περιγράφουν πώς να τοποθετήσετε τα έγγραφα, 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων. Ο τροφοδότης εγγράφων έχει 
χωρητικότητα 50 φύλλων κοινού χαρτιού (16–32 lb Bond ή 38–128 g/m2). Κατά την 
αποστολή ενός φαξ, µπορείτε να σαρώσετε επιφάνεια πλάτους 297 χλστ. (11,7 ίντσες) 
και µήκους 600 χλστ. (23,5 ίντσες) (λειτουργία µονής όψης). Μπορείτε ακόµα να 
χρησιµοποιήσετε την επιφάνεια σάρωσης για να σαρώσετε τα έγγραφα εάν αυτό είναι 
απαραίτητο.
Αυτό το µηχάνηµα µπορεί να σαρώσει πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών, 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδότη εγγράφων. Ευθυγραµµίστε τα πρωτότυπα µε την 
εσωτερική γωνία του τροφοδότη εγγράφων και ενεργοποιήστε την λειτουργία 
Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών στη σελίδα 160.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εµπλοκή χαρτιού µπορεί να δηµιουργηθεί όταν τοποθετούνται στον 
τροφοδότη εγγράφων πρωτότυπα ειδικού µεγέθους και η λειτουργία µεγέθους 
πρωτοτύπου έχει οριστεί σε [Αυτόµατη ανίχνευση]. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται 
η εισαγωγή ειδικού µεγέθους χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Μέγεθος πρωτοτύπων στη σελίδα 159.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα µε 
την όψη προς τα επάνω και την 
άνω άκρη να εισέρχεται πρώτη 
στον τροφοδότη εγγράφων, ή µε 
την όψη προς την επιφάνεια 
σάρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη χρήση της επιφάνειας σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη αφής 
είναι έτοιµη πριν την τοποθέτηση του εγγράφου στην επιφάνεια σάρωσης. Εάν 
τοποθετήσετε το έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης πριν να είναι έτοιµη η οθόνη 
αφής, το µέγεθος χαρτιού µπορεί να µην ανιχνευθεί σωστά.
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2. Επιλογή των λειτουργιών
Κάθε είδος σάρωσης έχει τη δική του οθόνη. Επιλέξτε [Ε-mail], [∆ικτυακή σάρωση], 
[Σάρωση προς θυρίδα], ή [Σάρωση σε FTP/SMB] στην οθόνη αφής για να εµφανιστεί 
η κατάλληλη οθόνη.

• Επιλέξτε [Ε-mail] για να σαρώσετε και να αποστείλετε πρωτότυπα µέσω e-mail.

• Επιλέξτε [∆ικτυακή σάρωση] για τη σάρωση και αποστολή πρωτοτύπων ανάλογα 
µε το πρότυπο εργασίας σάρωσης.

• Επιλέξτε [Σάρωση προς θυρίδα] για τη σάρωση και αποθήκευση του πρωτοτύπου 
σε θυρίδα.

• Επιλέξτε [Σάρωση σε FTP/SMB] για τη σάρωση και αποστολή πρωτοτύπων 
χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο FTP ή SMB.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε ένα είδος σάρωσης 
στην οθόνη αφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
Πιστοποίηση ταυτότητας, ενδέχεται 
να χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (εάν έχει δηµιουργηθεί). Εάν χρειάζεστε βοήθεια, 
επικοινωνήστε µε τον βασικό χειριστή.

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

4. Καθορίστε τις απαιτούµενες παραµέτρους.

Εάν χρειαστεί, επιλέξτε µία από τις καρτέλες και προσαρµόστε τις ρυθµίσεις σάρωσης. 
Για πληροφορίες σχετικά µε τις µεµονωµένες καρτέλες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
E-mail – σελίδα 140
Σάρωση προς θυρίδα – σελίδα 144
∆ικτυακή σάρωση – σελίδα 145
Σάρωση σε FTP/SMB – σελίδα 146
Γενικές ρυθµίσεις – σελίδα 149
Ποιότητα ειδώλου – σελίδα 155
Ρύθµιση διάταξης – σελίδα 157
Μορφή εξόδου – σελίδα 162

Πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>Πλήκτρο <Όλες οι υπηρεσίες>
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3. Έναρξη της εργασίας σάρωσης

1. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> 
για τη σάρωση πρωτοτύπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
Πιστοποίηση ταυτότητας, ενδέχεται 
να χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
(εάν έχει δηµιουργηθεί). Εάν 
χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε 
µε τον βασικό χειριστή.

4. 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 σάρωσης που βρίσκονται σε αναµονή. Εάν δεν 
εµφανίζεται καµία εργασία στην οθόνη, µπορεί να έχει ήδη υποστεί επεξεργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τρέχουσες και 
εκκρεµείς εργασίες στην ενότητα Κατάσταση εργασίας στη σελίδα 364.

5. Αποθήκευση των δεδοµένων σάρωσης
Το ακόλουθο περιγράφει µια από τις µεθόδους που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή 
πρωτοτύπων σε έναν υπολογιστή. Η θυρίδα Viewer2 σας επιτρέπει να εισάγετε εύκολα 
πρωτότυπα από µια θυρίδα στο µηχάνηµα προς έναν υπολογιστή. Η θυρίδα Viewer2 
είναι µια εφαρµογή στο CD-ROM του Οδηγού Εκτυπωτή PCL που παρέχεται µε το 
µηχάνηµα. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση της θυρίδας Viewer2, 
συµβουλευτείτε το CD-ROM του Οδηγού Εκτυπωτή PCL.

1. Επιλέξτε [Έναρξη] στη γραµµή εργασιών, στη συνέχεια επιλέξτε 
[Προγραµµατισµός]>[Xerox]>[Εφαρµογή]>[Θυρίδα Viewer2].

2. Επιλέξτε το όνοµα του µηχανήµατος από τον κατάλογο που εµφανίζεται, στη 
συνέχεια επιλέξτε [Επιλογή σαρωτή].

3. Εισάγετε τον αριθµό (001–200) της θυρίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε 
πρόσβαση.

Πλήκτρο 
<Έναρξη>
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4. Εισάγετε τον σωστό κωδικό 
πρόσβασης όπως απαιτείται.

5. Πιέστε [Άνοιγµα θυρίδας].

Θα εµφανιστεί µια λίστα 
πρωτοτύπων αποθηκευµένων 
στην επιλεγµένη θυρίδα.

6. Επιλέξτε το πρωτότυπο που θέλετε να εισάγετε, στη συνέχεια πατήστε 
[Εισαγωγή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλά πρωτότυπα.

Για άλλες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στη θυρίδα Viewer2, συµβουλευτείτε την 
ηλεκτρονική βοήθεια της θυρίδας Viewer2.
Oι µέθοδοι σάρωσης περιλαµβάνουν:

• εισαγωγή από µια εφαρµογή χρησιµοποιώντας έναν οδηγό σάρωσης δικτύου

• εισαγωγή χρησιµοποιώντας το λογισµικό θυρίδας Viewer 2 

• εισαγωγή χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare 

• εισαγωγή χρησιµοποιώντας Web DAV

Τερµατισµός της εργασίας σάρωσης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ακυρώσετε χειροκίνητα µια ενεργοποιηµένη 
εργασία σάρωσης.

1. Επιλέξτε [Τερµατισµός] στην 
οθόνη αφής ή πιέστε το πλήκτρο 
<Τερµατισµός> στον πίνακα 
ελέγχου για να αναβάλλετε την 
τρέχουσα εργασία αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε το πλήκτρο 
<Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου για 
να συνεχίσετε την εργασία 
αντιγραφής που είχε αναβληθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζοντας το πλήκτρο <Τερµατισµός> στον πίνακα ελέγχου 
αναβάλλονται οι εργασίες εκτύπωσης.

2. Εάν χρειαστεί, πιέστε το 
πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας> για να εµφανιστεί η 
οθόνη [Κατάσταση εργασίας]. 
Για έξοδο από την οθόνη 
[Κατάσταση εργασίας], πιέστε το 
πλήκτρο <Λειτουργίες>.

3. Πιέστε το πλήκτρο <C> στον πίνακα ελέγχου για να διαγράψετε την εργασία 
αντιγραφής που είχε αναβληθεί.

Πλήκτρο 
<Τερµατισµός>

Πλήκτρο <C>
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E-mail

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να σαρώσετε πρωτότυπα για να τα στείλετε ως 
προσαρτήµατα e-mail. Μπορείτε να καθορίσετε διευθύνσεις προορισµών 
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης για να εισάγετε τις διευθύνσεις, ή 
επιλέγοντας από το βιβλίο διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον 
τρόπο δηµιουργίας καταχωρίσεων χρησιµοποιώντας αυτή την οθόνη, συµβουλευτείτε 
τα ακόλουθα.
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 141
Πληκτρολόγιο – σελίδα 143
Προσθήκη – σελίδα 144

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Ε-mail] στην οθόνη 
αφής.

3. Καθορίστε τις απαιτούµενες παραµέτρους.

Από
Εµφανίζει τη διεύθυνση E-mail του αποστολέα.

Θέµα
Εµφανίζει την οθόνη πληκτρολογίου όπου µπορείτε να εισάγετε το θέµα του 
µηνύµατος. Το θέµα καθορίζεται αυτόµατα εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Μήνυµα
Εµφανίζει την οθόνη πληκτρολογίου όπου µπορείτε να εισάγετε το κείµενο του κυρίως 
µέρους του µηνύµατος.

Αφαίρεση/Επεξεργασία/Ακύρωση
Σας επιτρέπει να αφαιρέσετε ή να επεξεργαστείτε την καταχώρηση ενός παραλήπτη. 
Επιλέξτε έναν προορισµό στη λίστα των παραληπτών για να προβάλλετε το 
αναδυόµενο µενού.
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Βιβλίο διευθύνσεων
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν προορισµό από το βιβλίο 
διευθύνσεων. Τα Βιβλία διευθύνσεων βρίσκονται τοπικά στο µηχάνηµα και 
αποµακρυσµένα σε έναν κατάλογο διακοµιστή. Όταν είναι προσβάσιµο το βιβλίο 
διευθύνσεων που βρίσκεται αποθηκευµένο σε έναν διακοµιστή καταλόγου, τότε 
εµφανίζεται το αποµακρυσµένο βιβλίο διευθύνσεων. Εάν δεν είναι προσβάσιµο, τότε 
εµφανίζεται το τοπικό βιβλίο διευθύνσεων που είναι αποθηκευµένο στο µηχάνηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο διευθύνσεων που εµφανίζεται εδώ περιέχει µόνο τις 
διευθύνσεις E-mail για τη λειτουργία σάρωσης. Οι κωδικοί ταχείας κλήσης και οι 
κωδικοί οµάδας δεν εµφανίζονται.

Συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη 
σελίδα 345.

1. Επιλέξτε [Βιβλίο διευθύνσεων] 
στην οθόνη [E-mail].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Προς 
Χρησιµοποιεί την επιλεγµένη διεύθυνση ως παραλήπτη Προς.

ΚΟΙΝΟΠ.
Χρησιµοποιεί την επιλεγµένη διεύθυνση ως παραλήπτη Κοινοποίησης.

Ι∆. ΚΟΙΝ.
Χρησιµοποιεί την επιλεγµένη διεύθυνση ως παραλήπτη Ιδ. Κοιν.

Προχωρήστε στο
Προσδιορίζει τον αριθµό που ανατίθεται σε µια διεύθυνση µε τη χρήση του αριθµητικού 
πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει 
επιλεγεί το τοπικό βιβλίο διευθύνσεων του µηχανήµατος.

Λεπτοµέρειες
Εµφανίζει λεπτοµερείς πληροφορίες για την επιλεγµένη διεύθυνση.

Λίστα τοπικών διευθύνσεων
Εµφανίζει την λίστα διευθύνσεων που είναι καταχωρηµένες στο τοπικό βιβλίο 
διευθύνσεων στο µηχάνηµα. Μπορεί να επιλεγεί όταν το αποµακρυσµένο βιβλίο 
διευθύνσεων εµφανίζεται στην οθόνη.

Τοπική αναζήτηση
Εµφανίζει την οθόνη αναζήτησης [Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων] για την αναζήτηση στο 
τοπικό βιβλίο διευθύνσεων του µηχανήµατος.
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Αποµακρυσµένη αναζήτηση
Εµφανίζει την οθόνη αναζήτησης [Αποµακρυσµένο βιβλίο διευθύνσεων (Υπηρεσία 
καταλόγου)] για την αναζήτηση του αποµακρυσµένου βιβλίου διευθύνσεων στο 
διακοµιστή καταλόγου. Μπορεί να επιλεγεί όταν το τοπικό βιβλίο διευθύνσεων 
εµφανίζεται στην οθόνη. 

Οθόνη αναζήτησης [Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων]
Σας επιτρέπει την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε να επιλέξετε έναν 
προορισµό από τα αποτελέσµατα αναζήτησης.

1. Επιλέξτε [Τοπική αναζήτηση] ή 
[Αποµακρυσµένη αναζήτηση] 
στην οθόνη αναζήτησης [Τοπικό 
βιβλίο διευθύνσεων].

2. Καθορίστε τις απαιτούµενες 
παραµέτρους.

3. Επιλέξτε [Αναζήτηση τώρα].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις καταχωρίσεις µέσω πληκτρολογίου. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη 
σελίδα 104.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν καθορίσετε λέξεις-κλειδιά σε πολλαπλά πεδία, το µηχάνηµα αναζητά 
καταχωρίσεις που ταιριάζουν µε όλες τις καθορισµένες λέξεις-κλειδιά.

Όνοµα παραλήπτη
Επιλέξτε το για να καθορίσετε τµήµα ενός ονόµατος ως λέξη-κλειδί. Το µηχάνηµα 
αναζητά όνοµα, επίθετο, ή παρωνύµιο που έχει ανατεθεί σε µία διεύθυνση.

∆ιεύθυνση e-mail
Επιλέξτε το για να καθορίσετε τµήµα µιας διεύθυνσης e-mail ως λέξη-κλειδί.

Ειδικό στοιχείο
Επιλέξτε ένα από τα ειδικά στοιχεία τα οποία έχουν οριστεί από το βασικό χειριστή ως 
τιµή αναζήτησης.

Εισαγωγή/αλλαγή λέξης-κλειδί
Εµφανίζει το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε µια λέξη-κλειδί.

Αναζήτηση τώρα
Έναρξη της αναζήτησης.

Τοπική λίστα διευθύνσεων
Εµφανίζει την λίστα διευθύνσεων που είναι καταχωρηµένες στο τοπικό βιβλίο 
διευθύνσεων στο µηχάνηµα.
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Τοπική αναζήτηση
Εµφανίζει την οθόνη αναζήτησης [Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων] για την αναζήτηση στο 
τοπικό βιβλίο διευθύνσεων του µηχανήµατος.

Αποµακρυσµένη αναζήτηση 
Εµφανίζει την οθόνη αναζήτησης [Αποµακρυσµένο βιβλίο διευθύνσεων (Υπηρεσία 
καταλόγου)] για την αναζήτηση του αποµακρυσµένου βιβλίου διευθύνσεων στο 
διακοµιστή καταλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να διακόψετε στη µέση την αναζήτηση του βιβλίου 
διευθύνσεων στο διακοµιστή καταλόγου.

Πληκτρολόγιο
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε µια διεύθυνση χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο οθόνης.

1. Επιλέξτε [Πληκτρολόγιο] στην 
οθόνη [E-mail].

2. Εισάγετε µια διεύθυνση.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις καταχωρίσεις µέσω πληκτρολογίου, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη 
σελίδα 104.

Προς/ ΚΟΙΝΟΠ.:/ Ι∆. ΚΟΙΝ.:
Αλλάζει τον τύπο του παραλήπτη µεταξύ Προς, Κοινοποίηση, και Ιδ. Κοιν. Επιλέξτε το 
πτυσσόµενο µενού στην αριστερή πλευρά του πεδίου κειµένου διεύθυνσης για να 
επιλέξετε τον τύπο παραλήπτη.

Βασικοί χαρακτήρες
Εµφανίζει τα πλήκτρα αριθµών και χαρακτήρων στην οθόνη.

Περισσότεροι χαρακτήρες
Εµφανίζει τα πλήκτρα συµβόλων στην οθόνη.

Επόµενος παραλήπτης
Σας επιτρέπει να εισάγετε µια άλλη διεύθυνση στο επόµενο πεδίο καταχωρίσεων 
διευθύνσεων. Μετά την επιλογή αυτού του πλήκτρου, επιλέξτε [Προς/ ΚΟΙΝΟΠ./ Ι∆. 
ΚΟΙΝ.] για να αλλάξετε τον τύπο του παραλήπτη για κάθε διεύθυνση όπως απαιτείται.
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Προσθήκη
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνσή σας e-mail (τη διεύθυνση 
αποστολέα) στο πεδίο καταχώρισης διεύθυνσης.

1. Επιλέξτε [Προσθήκη] σε 
οθόνη [E-mail].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Προς 
Προσθέτει τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο Προς.

Κοινοποίηση
Προσθέτει τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο Κοινοποίηση.

Ιδιαίτ. Κοιν. 
Προσθέτει τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο Ιδιαίτ. Κοιν. Η διεύθυνση που 
καταχωρείται σε αυτό το πεδίο δεν εµφανίζεται στο µήνυµα που λαµβάνει ο 
παραλήπτης.

Σάρωση προς θυρίδα

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο επιλογής µιας θυρίδας στο µηχάνηµα για την 
αποθήκευση σαρωµένων πρωτοτύπων.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Σάρωση προς θυρίδα] 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε µια θυρίδα για την αποθήκευση των δεδοµένων σάρωσης. 

Λίστα θυρίδων
Σας επιτρέπει να επιλέξετε µια θυρίδα για την αποθήκευση των σαρωµένων 
δεδοµένων. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε κύλιση µέσα στον κατάλογο 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

Προχωρήστε στο
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό της θυρίδας που θα εµφανιστεί, µε τη χρήση 
του αριθµητικού πληκτρολογίου στον πίνακα έλεγχου. Η καθορισµένη θυρίδα 
εµφανίζεται στην κορυφή της λίστας θυρίδων.
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Λίστα εγγράφων
Εµφανίζει την οθόνη [Θυρίδα - Λίστα εγγράφων] όπου µπορείτε να ταξινοµήσετε, να 
εκτυπώσετε ή να διαγράψετε έγγραφα στην επιλεγµένη θυρίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες της θυρίδας στο µηχάνηµα, 
συµβουλευτείτε το κεφάλαιο Έλεγχος θυρίδας στη σελίδα 167.

∆ικτυακή σάρωση

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς να σαρώσετε και να αποστείλετε έγγραφα σε έναν 
καθορισµένο διακοµιστή συνδεδεµένο σε δίκτυο µε τη χρήση ενός προτύπου εργασίας. 
Το πρότυπο εργασίας µπορεί να δηµιουργηθεί στο µηχάνηµα ή αποµακρυσµένα 
χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις στο 
πρότυπο, τα πρωτότυπα σαρώνονται αυτόµατα, αποθηκεύονται σε µορφή TIFF/JPΕG 
ή PDF, και στη συνέχεια αποστέλλονται σε έναν καθορισµένο διακοµιστή. Για 
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο προγραµµατισµού ενός προτύπου εργασίας, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Υπηρεσίες στην ενότητα Υπηρεσίες διαδικτύου 
CentreWare στη σελίδα 196.
Tο όνοµα ενός προτύπου που δηµιουργείται στο µηχάνηµα ξεκινάει µε “@”. Ένα 
πρότυπο που δηµιουργήθηκε µε τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare φέρει το όνοµα 
που έχετε εσείς καθορίσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare, 
συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο υπηρεσιών σάρωσης CentreWare.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [∆ικτυακή σάρωση] 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε το πρότυπο εργασίας που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

4. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα προτύπων εργασιών
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα πρότυπο εργασίας για σάρωση.

Προχωρήστε στο
Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τον αριθµό του προτύπου εργασίας που θα 
εµφανιστεί, χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Το 
καθορισµένο πρότυπο εργασίας εµφανίζεται στην κορυφή της λίστας θυρίδων.
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Περιγραφή προτύπου
Εµφανίζει την οθόνη [Περιγραφή προτύπου] όπου µπορείτε να προβάλλετε την 
περιγραφή των προτύπων, τις ρυθµίσεις και την αποθηκευµένη τοποθεσία.

Ανανέωση
Ενηµερώνει τη λίστα των διαθέσιµων προτύπων εργασίας.

Σάρωση σε FTP/SMB

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο αποστολής σαρωµένων πρωτοτύπων σε 
καθορισµένους προορισµούς χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα FTP ή SMB. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Πρωτόκολλο µεταβίβασης – σελίδα 147
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 148
Αναζήτηση – σελίδα 148
Πληκτρολόγιο – σελίδα 149

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε [Σάρωση σε FTP/SMB] 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

∆ιακοµιστής
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση του διακοµιστή προορισµού. Επιλέξτε ένα 
όνοµα διακοµιστή από το βιβλίο διευθύνσεων ή επιλέξτε [∆ιακοµιστής] και εισάγετε ένα 
όνοµα διακοµιστή ή µια διεύθυνση IP χρησιµοποιώντας την οθόνη [Πληκτρολόγιο].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιµοποιείται το όνοµα ενός διακοµιστή αντί µιας διεύθυνσης IP, 
οι κατάλληλες πληροφορίες DNS πρέπει να καταχωρηθούν µέσω των Υπηρεσιών 
διαδικτύου CentreWare. Εάν δεν έχουν καθοριστεί σωστά οι πληροφορίες DNS, το 
όνοµα ξενιστή δεν θα µεταφραστεί σε διεύθυνση IP.

Κοινόχρηστο όνοµα
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το όνοµα του κοινόχρηστου φακέλου. Επιλέξτε έναν 
διακοµιστή από το βιβλίο διευθύνσεων για να προβάλλετε το προεπιλεγµένο όνοµα ή 
επιλέξτε [Κοινόχρηστο όνοµα] και εισάγετε ένα όνοµα κοινόχρηστου φακέλου στην 
οθόνη [Πληκτρολόγιο]. ∆εν απαιτείται για διακοµιστές FTP.

Αποθήκευση σε
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την τοποθεσία (ή τη διαδροµή) του καταλόγου για την 
αποθήκευση αρχείων. Επιλέξτε έναν διακοµιστή από το βιβλίο διευθύνσεων για να 
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προβάλλετε την προεπιλεγµένη τοποθεσία ή επιλέξτε [Αποθήκευση σε] και εισάγετε 
µια τοποθεσία στην οθόνη [Πληκτρολόγιο].

Όνοµα χρήστη
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το όνοµα χρήστη, εάν απαιτείται, από τον διακοµιστή 
προορισµού. Επιλέξτε έναν διακοµιστή από το βιβλίο διευθύνσεων για να προβάλλετε 
το προεπιλεγµένο όνοµα χρήστη ή επιλέξτε [Όνοµα χρήστη] και εισάγετε ένα όνοµα 
χρήστη στην οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε έως και 32 χαρακτήρες εάν έχει επιλεγεί 
[FTP] στη λειτουργία [Πρωτόκολλο µεταφοράς]. Εισάγετε έναν από τους ακόλουθους 
τύπους εάν έχει επιλεγεί [SMB] στη λειτουργία [Πρωτόκολλο µεταβίβασης].
• user_name@domain_name (π.χ. fuji@xerox.com) όπου user_name είναι 32 

χαρακτήρες (µέγιστο) και domain_name είναι 64 χαρακτήρες (µέγιστο)
• domain_name\user_name (π.χ. xerox\fuji) όπου user_name είναι 32 χαρακτήρες 

(µέγιστο) και domain_name είναι 64 χαρακτήρες (µέγιστο)
• local_user_name (π.χ. Fuji-Xerox) έως και 32 χαρακτήρες (µέγιστο)

Κωδικός πρόσβασης
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν απαιτείται, από τον διακοµιστή 
προορισµού. Επιλέξτε έναν διακοµιστή από το βιβλίο διευθύνσεων για να προβάλλετε 
τον προεπιλεγµένο κωδικό πρόσβασης ή επιλέξτε [Κωδικός πρόσβασης] και εισάγετε 
έναν κωδικό πρόσβασης µε τη χρήση της οθόνης [Πληκτρολόγιο]. Αφήστε κενό το πεδίο 
κωδικού πρόσβασης εάν δεν επιθυµείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Πρωτόκολλο µεταβίβασης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε το πρωτόκολλο µεταφοράς. Πρέπει να 
επιλέξετε το ίδιο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται από τον προορισµό.

1. Επιλέξτε [Πρωτόκολλο 
µεταβίβασης] στην οθόνη 
[Σάρωση σε FTP/SMB].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

FTP
Καθορίζει το πρωτόκολλο FTP.

SMB
Καθορίζει το πρωτόκολλο SMB. 

SMB (Μορφή UNC)
Καθορίζει το πρωτόκολλο SMB (χρησιµοποιώντας τη µορφή UNC).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Αποµακρυσµένη πιστοποίηση, ένα 
αναδυόµενο µήνυµα θα προτρέψει το χρήστη να εισάγει ένα όνοµα σύνδεσης και έναν 
κωδικό πρόσβασης πριν τη χρήση της λειτουργίας Σάρωση σε FTP/SMB. Το όνοµα 
σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης θα µεταβιβαστούν στον διακοµιστή Kerberos. 
Μόνο µετά την πιστοποίηση του χρήστη (για παράδειγµα, ο χρήστης xyz είναι 
πράγµατι ο χρήστης xyz) θα καταστεί διαθέσιµη η λειτουργία.

Βιβλίο διευθύνσεων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα διακοµιστή προορισµού από το 
βιβλίο διευθύνσεων. Με την επιλογή ενός διακοµιστή οι προεπιλεγµένες πληροφορίες 
εισάγονται στα πεδία καταχώρισης: ∆ιακοµιστής, Κοινόχρηστο όνοµα, Αποθήκευση 
σε, Όνοµα σύνδεσης και Κωδικός πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
µε τον τρόπο καταχώρισης προορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο 
διευθύνσεων στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 345.

1. Επιλέξτε [Βιβλίο διευθύνσεων] 
στην οθόνη [Σάρωση σε FTP/
SMB].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Λεπτοµέρειες
Εµφανίζει τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις του επιλεγµένου διακοµιστή.

Αναζήτηση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε µια τοποθεσία στο δίκτυο για να 
αποθηκεύσετε ένα σαρωµένο έγγραφο. Η αναζήτηση αρχίζει σε επίπεδο οµάδας 
εργασίας, συνεχίζει σε επίπεδο διακοµιστή, και στη συνέχεια σε πολλαπλά επίπεδα 
ιεραρχίας των κοινόχρηστων φακέλων.

1. Επιλέξτε [Αναζήτηση] στην 
οθόνη [Σάρωση σε FTP/SMB].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Προηγούµενο
Μεταβαίνει ένα επίπεδο επάνω στην ιεραρχία.

Επόµενο
Αναζητά ένα επίπεδο κάτω στην ιεραρχία στην τοποθεσία που έχει επιλεχθεί.
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Πληκτρολόγιο
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε παραµέτρους στα πεδία ∆ιακοµιστής, 
Κοινόχρηστο όνοµα, Αποθήκευση σε, Όνοµα χρήστη, και Κωδικός πρόσβασης. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις καταχωρίσεις µέσω πληκτρολογίου, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη 
σελίδα 104.

1. Επιλέξτε ένα πεδίο καταχώρισης 
στην οθόνη [Σάρωση σε FTP/
SMB].

2. Καθορίστε την απαιτούµενη 
παράµετρο.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Γενικές ρυθµίσεις

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις γενικές λειτουργίες ελέγχου για τη σάρωση, όπως 
χρώµα, είδος και µορφές αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα 
παρακάτω.
Χρώµα σάρωσης – σελίδα 150
Πρωτότυπα 2 Όψεων – σελίδα 150
Είδος πρωτοτύπου – σελίδα 152
Μορφή αρχείου – σελίδα 152

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε ένα είδος σάρωσης 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Γενικές ρυθµίσεις] στην οθόνη αφής.

4. Επιλέξτε τις επιθυµητές ρυθµίσεις.



5 Σάρωση σε E-mail 

150 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Χρώµα σάρωσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τα χρώµατα εξόδου που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά τη σάρωση.

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο για τη λειτουργία 
[Χρώµα σάρωσης] στην οθόνη 
[Γενικές ρυθµίσεις].

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει το χρώµα του πρωτοτύπου εγγράφου και δηµιουργεί σαρώσεις σε πλήρες 
χρώµα, εάν το πρωτότυπο είναι έγχρωµο, ή σε ασπρόµαυρο, εάν το πρωτότυπο είναι 
ασπρόµαυρο.

Χρώµα
Σαρώνει σε πλήρες χρώµα.

Κλίµακα του γκρίζου
Σαρώνει στην κλίµακα του γκρίζου, ανεξάρτητα από το περιεχόµενο χρώµατος του 
πρωτοτύπου εγγράφου.

Μαύρο
Σαρώνει µόνο σε ασπρόµαυρη έξοδο, ανεξάρτητα από το περιεχόµενο χρώµατος του 
πρωτοτύπου εγγράφου.

Πρωτότυπα 2 Όψεων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν τα έγγραφα είναι µονής ή διπλής 
όψης και πώς θα τοποθετηθούν.

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο ή [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Πρωτότυπα 2 
Όψεων] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Περισσότερα
Εµφανίζει την οθόνη [Πρωτότυπα 2 Όψεων].
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Οθόνη [Πρωτότυπα 2 Όψεων] 
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σάρωσης διπλής όψης, την κατεύθυνση 
τροφοδοσίας εγγράφων και τον προσανατολισµό του πρωτοτύπου.

1. Επιλέξτε [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Πρωτότυπα 2 
Όψεων] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

1 όψης
Σαρώνει πρωτότυπα µίας όψης.

2 όψεων
Σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης. Όταν επιλέγετε αυτή τη ρύθµιση, εµφανίζεται στη 
δεξιά πλευρά της οθόνης το [Πρωτότυπα].

Πρωτότυπα
• Κεφαλίδα προς κεφαλίδα (επάνω) – Πραγµατοποιεί σάρωση εγγράφων που έχουν 

τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο άλλο.

• Κεφαλίδα προς υποσέλιδο (κάτω) – Πραγµατοποιεί σάρωση εγγράφων που έχουν 
τοποθετηθεί κάθετα.

Προσανατολισµός πρωτοτύπου
• Κεφαλίδα επάνω – Επιλέγει τον κατακόρυφο προσανατολισµό όπου η κορυφή του 

εγγράφου είναι προσανατολισµένη προς την πίσω πλευρά του µηχανήµατος.

• Κεφαλίδα αριστερά – Επιλέγει τον οριζόντιο προσανατολισµό, όπου η κορυφή του 
εγγράφου είναι προσανατολισµένη προς την αριστερά πλευρά του µηχανήµατος.
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Είδος πρωτοτύπου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να σαρώσετε µε τη βέλτιστη ποιότητα ειδώλου, 
επιλέγοντας το είδος πρωτοτύπου εγγράφου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθµιση αυτή δεν επηρεάζει την ποιότητα ειδώλου εάν έχει επιλεγεί το 
[Χρώµα] ή η [Κλίµακα γκρίζου] στη λειτουργία [Έγχρωµη σάρωση].

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο για τη λειτουργία 
[Είδος πρωτοτύπου] στην 
οθόνη [Γενικές ρυθµίσεις].

Φωτογραφία & Κείµενο
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να σαρώσετε έγγραφα τα οποία περιέχουν κείµενο και 
φωτογραφίες. Το κείµενο και οι φωτογραφίες διαχωρίζονται αυτόµατα και επιλέγεται η 
κατάλληλη λειτουργία ποιότητας για τις επί µέρους περιοχές.

Κείµενο
Επιλέξτε τη ρύθµιση αυτή για έγγραφα που περιλαµβάνουν µόνο κείµενο.

Φωτογραφία
Επιλέξτε τη ρύθµιση αυτή για έγγραφα που περιλαµβάνουν µόνο φωτογραφίες. 

Μορφή αρχείου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µορφή αρχείου που θα χρησιµοποιηθεί 
κατά την αποθήκευση των σαρωµένων δεδοµένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιµες επιλογές γι΄ αυτή τη λειτουργία ποικίλουν ανάλογα µε το 
είδος σάρωσης που επιλέγετε στην οθόνη <Όλες οι υπηρεσίες>. Αυτή η λειτουργία 
δεν είναι διαθέσιµη όταν επιλέγετε [Σάρωση προς θυρίδα].

1. Επιλέξτε το προεπιλεγµένο 
πλήκτρο ή [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Μορφή αρχείου] 
στην οθόνη [Γενικές ρυθµίσεις].

Περισσότερα
Εµφανίζει την οθόνη [Μορφή αρχείου].
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Οθόνη [Μορφή αρχείου] 
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µορφή αρχείου.

1. Επιλέξτε [Περισσότερα] για τη 
λειτουργία [Μορφή αρχείου] 
στην οθόνη [Γενικές ρυθµίσεις].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατη επιλογή TIFF/JPEG
Αποθηκεύει αυτόµατα τα σαρωµένα δεδοµένα ως αρχεία TIFF ή JPEG. Σαρωµένα 
είδωλα σε πλήρες χρώµα και κλίµακα του γκρίζου αποθηκεύονται σε µορφή JPEG, και 
µονόχρωµα σαρωµένα είδωλα αποθηκεύονται σε µορφή TIFF.

Πολυσέλιδο TIFF
Αποθηκεύει πολλαπλές σελίδες σε ένα µόνο αρχείο σε µορφή TIFF.

TIFF
Αποθηκεύει κάθε σελίδα σε διαφορετικό αρχείο σε µορφή TIFF.

JPΕG
Αποθηκεύει σαρωµένα δεδοµένα σε µορφή JPΕG.

PDF
Αποθηκεύει σαρωµένα δεδοµένα σε µορφή PDF.
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε µέτρα ασφάλειας σε αρχεία PDF που 
έχουν δηµιουργηθεί µε σάρωση µε τη χρήση [E-mail] και [Σάρωσης σε FTP/SMB].

• Ασφάλεια PDF – Εµφανίζει την οθόνη [Μορφή αρχείου - Ασφάλεια PDF]. Σας 
επιτρέπει να ορίσετε δικαιώµατα χρήστη στο αρχείο ώστε να αποφευχθεί η µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Επιλέξτε [Κωδικός πρόσβασης] για την εφαρµογή των 
µέτρων ασφάλειας.
– Αλγόριθµος κρυπτογράφησης – Καθορίζει τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης 

αρχείου σε 128-bit RC4 (Acrobat 5.0 ή µεταγενέστερη έκδοση) ή σε 128-bit AES 
(Acrobat 7.0 ή µεταγενέστερη έκδοση).

– Υποστηριζόµενη έκδοση – Εµφανίζει την έκδοση του Adobe Acrobat που είναι 
συµβατή µε τον επιλεγµένο αλγόριθµο κρυπτογράφησης.

– Ανοιχτός κωδικός πρόσβασης εγγράφου – Εµφανίζει την οθόνη [Ασφάλεια PDF 
- Ανοιχτός κωδικός πρόσβασης εγγράφου] όπου προσδιορίζετε έναν κωδικό 
πρόσβασης που απαιτείται για να ανοίξετε το έγγραφο PDF. Ο κωδικός 
πρόσβασης µπορεί να είναι έως και 32 χαρακτήρες.
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– Άδειες – Εµφανίζει την οθόνη [Ασφάλεια PDF - Άδειες] όπου προσδιορίζετε τις 
ακόλουθες άδειες για το αρχείο PDF.
Κωδικός πρόσβασης ασφάλειας – Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ασφάλειας 
έως και 32 χαρακτήρες για να ρυθµίσετε τους ακόλουθους περιορισµούς για 
χρήστες που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης ασφάλειας.
Εκτύπωση – Ρυθµίστε ώστε να απαγορεύεται η εκτύπωση εγγράφων pdf, ή να 
περιοριστεί η ανάλυση των εκτυπώσεων στην έξοδο.
Επιτρέπονται οι αλλαγές – Ρυθµίστε ώστε να απαγορεύεται ή να περιοριστεί η 
επεξεργασία του εγγράφου pdf από το χρήστη.
Επιτρέπεται η αντιγραφή και η εξαγωγή περιεχοµένων – Ρυθµίστε ώστε να είναι 
δυνατή η αντιγραφή του περιεχοµένου ενός αρχείου pdf.

• Υπογραφή PDF – Σας επιτρέπει να προσθέσετε µια υπογραφή PDF στο αρχείο 
ώστε να µπορεί να αποδειχθεί αδιαµφισβήτητα η αυθεντικότητα του εγγράφου, και 
να αποτρέπεται η παρουσίαση πλαστών και ψευδών εγγράφων ως αυθεντικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακόλουθα εργαλεία χρησιµοποιούνται από το Adobe Reader για την 
επαλήθευση της υπογραφής PDF. Το Acrobat 6.x επαληθεύει την υπογραφή 
χρησιµοποιώντας Ασφάλεια πιστοποιητικού Windows, και το Acrobat 7.x επαληθεύει 
την υπογραφή χρησιµοποιώντας Προεπιλεγµένη ασφάλεια Adobe.
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Ποιότητα ειδώλου

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες που χρησιµοποιούνται για την ρύθµιση της 
ποιότητας του σαρωµένου ειδώλου. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
τα παρακάτω.
Φωτογραφίες – σελίδα 155
Επιλογές ειδώλου – σελίδα 156
Βελτιστοποίηση ειδώλου – σελίδα 156
Καταστολή σκιών – σελίδα 157

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε ένα είδος σάρωσης 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ποιότητα ειδώλου].

4. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία. 

Φωτογραφίες
Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί τα είδωλα για αρχεία που σαρώνονται από 
πρωτότυπες έγχρωµες φωτογραφίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι διαθέσιµη µόνο όταν µια φωτογραφία τοποθετείται στην επιφάνεια 
σάρωσης.

1. Επιλέξτε [Φωτογραφίες] στην 
οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Βελτίωση φωτογραφιών
Βελτιστοποιεί τα είδωλα που σαρώθηκαν από έγχρωµες φωτογραφίες µε το [Χρώµα 
εξόδου] να έχει ρυθµιστεί σε [Πλήρες χρώµα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει επιλεγεί η [Βελτίωση φωτογραφιών], η [Καταστολή σκιών] και η 
[Καταστολή φόντου] δεν είναι διαθέσιµες.
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Επιλογές ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε το επίπεδο φωτεινότητας και 
ευκρίνειας των λεπτών άκρων.

1. Επιλέξτε [Επιλογές ειδώλου] 
στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Φωτεινό / Σκούρο
Καθορίζει το επίπεδο φωτεινότητας για τα σαρωµένα είδωλα.

Ευκρίνεια
Καθορίζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτών άκρων για τα σαρωµένα είδωλα.

Βελτιστοποίηση ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε καταστολή φόντου και να προσαρµόσετε 
το επίπεδο αντίθεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η [Αντίθεση] εµφανίζεται όταν επιλέγετε [Κλίµακα γκρίζου] ή [Χρώµα] 
στην οθόνη [Είδος πρωτοτύπου].

1. Επιλέξτε [Βελτιστοποίηση 
ειδώλου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Καταστολή φόντου
• Χωρίς καταστολή – Σαρώνει µε την καταστολή φόντου στο ΟΧΙ.

• Αυτόµατη καταστολή – Καταστέλλει αυτόµατα το έγχρωµο φόντο όταν είναι 
επιλεγµένο το [Μαύρο] στην οθόνη [Έγχρωµη σάρωση], και καταστέλλει το λευκό 
φόντο σε έγχρωµα έγγραφα όταν είναι επιλεγµένο το [Χρώµα] στην οθόνη 
[Έγχρωµη σάρωση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη όταν η [Φωτογραφία] είναι 
επιλεγµένη στην οθόνη [Είδος πρωτοτύπου].

Αντίθεση
Καθορίζει το επίπεδο αντίθεσης για τα σαρωµένα είδωλα.
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Καταστολή σκιών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποτρέψετε την εµφάνιση σκιάσεων από την πίσω 
πλευρά του εγγράφου, στο σαρωµένο είδωλο.

1. Επιλέξτε [Καταστολή σκιών] 
στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χωρίς καταστολή
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αυτόµατη καταστολή
Αποτρέπει αυτόµατα την εµφάνιση σκιάσεων στα σαρωµένα είδωλα.

Ρύθµιση διάταξης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες ρύθµισης διάταξης για τη σάρωση. Για 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Ανάλυση σάρωσης – σελίδα 158
Σάρωση βιβλίου – σελίδα 158
Μέγεθος πρωτοτύπων – σελίδα 159
∆ιαγραφή άκρων – σελίδα 160
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση – σελίδα 161

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε ένα είδος σάρωσης 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθµιση διάταξης].

4. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία.
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Ανάλυση σάρωσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε την ανάλυση για τη σάρωση του 
εγγράφου. Όσο µεγαλύτερη είναι η επιλεγµένη ανάλυση, τόσο µεγαλύτερο είναι το 
µέγεθος του αποθηκευµένου αρχείου ειδώλου. Επιπλέον,θα χρειαστεί περισσότερος 
χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας σάρωσης.

1. Επιλέξτε [Ανάλυση σάρωσης] 
στην οθόνη [Επιλογές 
σάρωσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Ανάλυση σάρωσης
Σαρώνει µε ανάλυση 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi ή 600 dpi.

Σάρωση βιβλίου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να σαρώσετε αντικριστές σελίδες ενός δεµένου 
πρωτοτύπου µε τη σωστή σειρά σελίδων χρησιµοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης. 
Οι αντικρυστές σελίδες θα αποθηκευτούν ως δύο ξεχωριστά είδωλα.

1. Επιλέξτε [Σάρωση βιβλίου] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αντικρυστές σελίδες ενός δεµένου πρωτοτύπου πρέπει να 
τοποθετηθούν µε οριζόντιο προσανατολισµό στην επιφάνεια σάρωσης.

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αριστερή σελίδα, µετά δεξιά
Σαρώνει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα 
δεξιά.

• Και οι δύο σελίδες – Σαρώνει τις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.

• Αριστερή σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις αριστερές σελίδες.

• ∆εξιά σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις δεξιές σελίδες.
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∆εξιά σελίδα, µετά αριστερή
Σαρώνει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα 
αριστερά.

• Και οι δύο σελίδες – Σαρώνει τις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.

• Αριστερή σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις αριστερές σελίδες.

• ∆εξιά σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις δεξιές σελίδες.

Επάνω σελίδα, µετά κάτω
Σαρώνει τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου µε κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.

• Και οι δύο σελίδες – Σαρώνει τις αριστερές και τις δεξιές σελίδες.

• Επάνω σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις επάνω σελίδες.

• Κάτω σελίδα µόνο – Σαρώνει µόνο τις κάτω σελίδες.

Απαλοιφή ράχης
∆ιαγράφει την εκτύπωση της κεντρικής περιοχής βιβλιοδεσίας του βιβλίου η οποία 
συνήθως εµφανίζεται µε σκίαση εξαιτίας της δίπλωσης στις σελίδες. Χρησιµοποιήστε 
τα πλήκτρα κύλισης για να καθορίσετε την προς διαγραφή περιοχή από το κέντρο ενός 
ανοιχτού βιβλίου, εντός του εύρους 0–50 χλστ. (0,0–2,0 ίντσες) µε διαβαθµίσεις του 
1 χλστ. (0,1 ίντσες).

Μέγεθος πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε αυτόµατα το µέγεθος του εγγράφου, να 
επιλέξετε από µια λίστα προεπιλεγµένων µεγεθών ή να προσθέσετε έγγραφα 
διαφόρων µεγεθών. Εάν επιλέξετε ένα προεπιλεγµένο µέγεθος, τα έγγραφα θα 
σαρωθούν σύµφωνα µε το επιλεγµένο µέγεθος, ανεξάρτητα από το πραγµατικό τους 
µέγεθος.

1. Επιλέξτε [Μέγεθος 
πρωτοτύπων] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Αυτόµατη ανίχνευση
Ανιχνεύει αυτόµατα το µέγεθος των βασικών µεγεθών πρωτοτύπων.

Χειροκίνητη εισαγωγή µεγέθους
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος που θα εισάγετε ανάµεσα σε 11 προεπιλεγµένα 
βασικά µεγέθη µε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισµό ή να επιλέξετε ένα ειδικό 
µέγεθος εντός του εύρους 15–297 χλστ. (0,6–11,7 ίντσες) για το µήκος και 15–432 
χλστ. (0,6–17,0 ίντσες) για το πλάτος. Οι προεπιλογές καθορίζονται από τον βασικό 
χειριστή.
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Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Σας επιτρέπει να σαρώσετε περισσότερα από ένα µεγέθη πρωτοτύπου. Το µηχάνηµα 
ανιχνεύει αυτόµατα τα πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών και σαρώνει κάθε έγγραφο στο 
ίδιο µέγεθος µε τα πρωτότυπα. Τοποθετήστε έγγραφα διαφορετικών µεγεθών, µε 
ευθυγραµµισµένες τις επάνω αριστερές γωνίες, στον τροφοδότη εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρωτότυπα 5,5 8,5" και A5 πρέπει να τοποθετούνται µε κατακόρυφο 
προσανατολισµό.

∆ιαγραφή άκρων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε ανεπιθύµητα σηµάδια όπως σκιάσεις 
σάρωσης και σηµάδια διάτρησης από κάθε άκρο της σάρωσης.

1. Επιλέξτε [∆ιαγραφή άκρων] 
στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κανονική
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις περιοχές που θα διαγραφούν από τις άκρες των 
εγγράφων. Οι προεπιλογές καθορίζονται από τον βασικό χειριστή. Αν δεν επιθυµείτε 
να διαγράψετε κάποια περιοχή από τις άκρες, επιλέξτε [∆ιαγραφή άκρων] και στη 
συνέχεια 0,0 µε τα πλήκτρα κύλισης.

∆ιαγραφή άκρων
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το πλάτος του άκρου που θα διαγραφεί από το έγγραφο. 
Εισάγετε την περιοχή που θέλετε να διαγραφεί από τα επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά 
περιθώρια. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 50 χλστ (2 ίντσες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην οθόνη [∆ιαγραφή άκρων] για [∆ικτυακή σάρωση] είναι επίσης 
διαθέσιµη η επιλογή απαλοιφής ράχης για να αφαιρεθούν οι σκιάσεις που οφείλονται 
στη βιβλιοδεσία των δεµένων πρωτοτύπων. 

Προσανατολισµός πρωτοτύπου
• Κεφαλίδα επάνω – Επιλέγει τον κατακόρυφο προσανατολισµό όπου η κορυφή του 

εγγράφου είναι προσανατολισµένη προς την πίσω πλευρά του µηχανήµατος.

• Κεφαλίδα αριστερά – Επιλέγει τον οριζόντιο προσανατολισµό, όπου η κορυφή του 
εγγράφου είναι προσανατολισµένη προς την αριστερά πλευρά του µηχανήµατος.
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Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε το σαρωµένο έγγραφο 
σύµφωνα µε το καθορισµένο ποσοστό εντός τους εύρους 25–400%.

1. Επιλέξτε [Σµίκρυνση/
Μεγέθυνση] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Προεπιλογές %
• 100% – Επιλέγει την έξοδο στο ίδιο µέγεθος µε το πρωτότυπο έγγραφο.

• Προεπιλογές – Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε επτά προεπιλεγµένα 
ποσοστά µεγέθυνσης/σµίκρυνσης. Οι προεπιλογές καθορίζονται από τον βασικό 
χειριστή.

Μεταβλητή %
Σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας 
το πληκτρολόγιο της οθόνης ή τα πλήκτρα κύλισης στην οθόνη αφής εντός του εύρους 
25–400% σε διαβαθµίσεις του 1%.

Αυτόµατο %
Επιλέγει αυτόµατα την αναλογία µεγέθυνσης/σµίκρυνσης, ανάλογα µε το µέγεθος του 
πρωτοτύπου εγγράφου και το µέγεθος χαρτιού στο [Μέγεθος εξόδου]. Όταν επιλέγετε 
αυτή την εφαρµογή, το [Μέγεθος εξόδου] εµφανίζεται στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης όπου µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ οκτώ προεπιλογών.
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Μορφή εξόδου

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις λειτουργίες που διατίθενται για τη διαµόρφωση των 
ρυθµίσεων της εξόδου των σαρωµένων δεδοµένων. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Συµπίεση ειδώλου – σελίδα 162
Αποδείξεις ανάγνωσης – σελίδα 163
∆ιαιρούµενη αποστολή – σελίδα 163
Όνοµα εγγράφου /Όνοµα αρχείου – σελίδα 164
∆ιένεξη ονοµάτων αρχείων – σελίδα 164
Απάντηση σε – σελίδα 165
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιµες ποικίλουν ανάλογα µε το είδος 
σάρωσης που επιλέχθηκε στην οθόνη <Όλες οι υπηρεσίες>.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε ένα είδος σάρωσης 
στην οθόνη αφής.

3. Επιλέξτε την καρτέλα [Μορφή 
εξόδου].

4. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία.

Συµπίεση ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε το ποσοστό συµπίεσης των δεδοµένων 
για έγχρωµα σαρωµένα είδωλα και σαρωµένα είδωλα στην κλίµακα του γκρίζου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη για κάθε είδος σάρωσης.

1. Επιλέξτε [Συµπίεση ειδώλου] 
στην οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε το επίπεδο συµπίεσης.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Αποδείξεις ανάγνωσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ζητήσετε από τους παραλήπτες να σας 
ενηµερώσουν µέσω e-mail ότι παρέλαβαν το προσάρτηµα e-mail που αποστείλατε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία εµφανίζεται µόνο όταν έχετε επιλέξει [E-mail].

1. Επιλέξτε [Αποδείξεις 
ανάγνωσης] στην οθόνη [Μορφή 
εξόδου].

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

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

∆ιαιρούµενη αποστολή
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χωρίσετε εκτενή αρχεία σαρωµένων δεδοµένων σε 
πολλαπλά µηνύµατα e-mail συγκεκριµένου µεγέθους δεδοµένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία εµφανίζεται µόνο όταν έχετε επιλέξει [E-mail].

1. Επιλέξτε [∆ιαιρούµενη 
αποστολή] στην οθόνη [Μορφή 
εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

∆ιαίρεση ανά σελίδα
Χωρίζει τα σαρωµένα δεδοµένα σε µικρότερα µηνύµατα εάν τα δεδοµένα υπερβαίνουν 
το µέγιστο µέγεθος E-mail. Οι προεπιλογές καθορίζονται από τον βασικό χειριστή. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Έλεγχος E-mail στην 
ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 335.
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Όνοµα εγγράφου /Όνοµα αρχείου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ένα όνοµα για το όνοµα εγγράφου/
αρχείου, εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε το όνοµα που έχει ανατεθεί από το 
µηχάνηµα. Η επέκταση του ονόµατος αρχείου προσαρτάται αυτόµατα στο όνοµα 
αρχείου, ανάλογα µε το είδος του αρχείου (tif, pdf).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία [Όνοµα εγγράφου] εµφανίζεται µόνο όταν έχετε επιλέξει 
[Σάρωση προς θυρίδα]. Η λειτουργία [Όνοµα αρχείου] εµφανίζεται µόνο όταν έχετε 
επιλέξει [E-mail] ή [Σάρωση σε FTP/SMB].

1. Επιλέξτε [Όνοµα εγγράφου] ή 
[Όνοµα αρχείου] στην οθόνη 
[Μορφή εξόδου].

2. Εισάγετε ένα όνοµα εγγράφου/
αρχείου.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις καταχωρίσεις µέσω πληκτρολογίου, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη 
σελίδα 104.

∆ιένεξη ονοµάτων αρχείων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χειριστείτε αυτόµατα τις διενέξεις ονοµάτων αρχείων 
εάν έχει καταχωρηθεί το ίδιο όνοµα αρχείου δύο φορές στην οθόνη [Όνοµα αρχείου].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία εµφανίζεται µόνο όταν έχετε επιλέξει [Σάρωση σε FTP/
SMB].

1. Επιλέξτε [∆ιένεξη ονοµάτων 
αρχείων] στην οθόνη [Μορφή 
εξόδου].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Ακύρωση εργασίας
Ακυρώνει τη λειτουργία σάρωσης ώστε να µπορείτε να εισάγετε ένα άλλο όνοµα 
αρχείου.

Αλλαγή ονόµατος και αποθήκευση
Προσαρτά έναν 4-ψήφιο αριθµό (0000–9999) στο τέλος του διπλά καταχωρηµένου 
ονόµατος αρχείου και αποθηκεύει το αρχείο στον κατάλογο.

Αντικατάσταση ονόµατος και αποθήκευση
∆ιαγράφει το υπάρχον αρχείο µε το διπλά καταχωρηµένο όνοµα αρχείου και 
αποθηκεύει το νέο αρχείο µε το καθορισµένο όνοµα αρχείου στον ίδιο κατάλογο.
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Απάντηση σε
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη διεύθυνση επιστροφής E-mail.

1. Επιλέξτε [Απάντηση σε] στην 
οθόνη [Μορφή εξόδου].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Καθαρισµός πεδίου
∆ιαγράφει την τρέχουσα διεύθυνση στο πεδίο καταχώρισης.

Απάντηση σε εµένα
Καθορίζει τη διεύθυνση του αποστολέα ως τη διεύθυνση απάντησης.

Βιβλίο διευθύνσεων 
Εµφανίζει τη λίστα διευθύνσεων e-mail που είναι καταχωρηµένες στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Επιλέξτε µια διεύθυνση αποστολής απάντησης από µια καταχώρηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αναζήτηση σε 
ένα βιβλίο διευθύνσεων, συµβουλευτείτε την παράγραφο Βιβλίο διευθύνσεων στη 
σελίδα 148.
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6 Έλεγχος θυρίδας

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη µέθοδο ελέγχου, εκτύπωσης, ή διαγραφής πρωτοτύπων 
σε µια θυρίδα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ακόλουθα είδη πρωτοτύπων 
(σηµειωµένα µε αντίστοιχα εικονίδια στη λίστα πρωτοτύπων) σε µια θυρίδα.

• Εισερχόµενα εµπιστευτικά έγγραφα φαξ ( ) – Συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Τηλεπαραλαβή στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη σελίδα 126.

• Εισερχόµενα εµπιστευτικά έγγραφα διαδικτυακού φαξ ( ) – Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Τηλεπαραλαβή στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη σελίδα 126.

• Έγγραφα φαξ για εµπιστευτική τηλεπαραλαβή ( ) – Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Αποθήκευση για τηλεπαραλαβή στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη 
σελίδα 127.

• Σαρωµένα έγγραφα ( ) - Συµβουλευτείτε την παράγραφο Σάρωση προς θυρίδα 
στην ενότητα Σάρωση σε E-mail στη σελίδα 144.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε µια θυρίδα σε ένα φύλλο εργασιακής ροής για να 
επεξεργαστείτε τα έγγραφα χειροκίνητα και αυτόµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Λίστα εγγράφων στη σελίδα 168.

Έλεγχος θυρίδας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λειτουργίες θυρίδας που σας επιτρέπουν να ελέγξετε, να 
εκτυπώσετε ή να διαγράψετε έγγραφα στις ιδιωτικές θυρίδες που εµφανίζονται στην 
οθόνη [Έλεγχος θυρίδας]. Ωστόσο, ορισµένες θυρίδες µπορεί να σας ζητήσουν να 
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, ανάλογα µε τη λειτουργία που επιχειρείτε. Ιδιωτικές 
θυρίδες που έχουν δηµιουργηθεί από άλλους χρήστες είναι ανενεργές και µη 
προσβάσιµες για εσάς. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας µιας θυρίδας, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Θυρίδα στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 339.

1. Πιέστε το πλήκτρο <Όλες οι 
υπηρεσίες> στον πίνακα 
ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας, ενδέχεται να 
χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει 
εγκατεστηµένος). Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

2. Επιλέξτε [Έλεγχος θυρίδας] στην οθόνη αφής.
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Μετάβαση σε
Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τον πρώτο αριθµό θυρίδας που θα εµφανιστεί στην 
οθόνη, χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα εγγράφων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε έγγραφα στην 
επιλεγµένη θυρίδα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε µια θυρίδα ή τα έγγραφα που 
βρίσκονται εκεί µε ένα φύλλο εργασιακής ροής για να αυτοµατοποιήσετε την 
επεξεργασία των πρωτοτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα φύλλα 
εργασιακής ροής, συµβουλευτείτε την παράγραφο Φύλλα εργασιακής ροής στην 
ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 341.

1. Επιλέξτε την επιθυµητή θυρίδα.

2. Επιλέξτε [Λίστα εγγράφων] στην 
οθόνη [Έλεγχος θυρίδας].

3. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

4. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Όνοµα/Αποθηκευµένη ηµεροµηνία
Ταξινοµεί τα έγγραφα σύµφωνα µε το όνοµά τους ή τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες 
αποθηκεύθηκαν. Ενεργοποιώντας ξανά την ίδια επιλογή αλλάζει η σειρά µε την οποία 
είναι καταχωρηµένα και υποδεικνύεται µε ένα τρίγωνο προς τα επάνω (αύξουσα σειρά) 
ή προς τα κάτω (φθίνουσα σειρά) που εµφανίζεται στη δεξιά πλευρά του ονόµατος της 
ενεργοποιηµένης επιλογής.

Ανανέωση
Ενηµερώνει τη λίστα των εγγράφων στη θυρίδα.

Επιλογή όλων
Επιλέγει όλα τα έγγραφα στη θυρίδα, ώστε να µπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα 
διαγράψετε όλα µαζί.

Εκτύπωση/∆ιαγραφή
Εµφανίζει την οθόνη [Εκτύπωση/∆ιαγραφή].

• Εκτύπωση – Εκτυπώνει το επιλεγµένο έγγραφο(α).

• ∆ιαγραφή – ∆ιαγράφει τα επιλεγµένα έγγραφα.

Ρυθµίσεις εργασιακής ροής
Εµφανίζει την οθόνη [Ρυθµίσεις εργασιακής ροής].
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Εκτύπωση/∆ιαγραφή εγγράφων θυρίδας

1. Επιλέξτε ένα έγγραφο ή 
διάφορα έγγραφα στην οθόνη 
[Λίστα εγγράφων].

2. Επιλέξτε [Εκτύπωση/∆ιαγραφή].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

Αλλαγή ονόµατος εγγράφου
Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνοµα του εγγράφου. Αυτή η επιλογή είναι 
διαθέσιµη µόνο είναι επιλεγµένο ένα απλό έγγραφο στην οθόνη [Λίστα εγγράφων].

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει τα επιλεγµένα έγγραφα.

Εκτύπωση
Εκτυπώνει τα επιλεγµένα έγγραφα.

Ρυθµίσεις εκτύπωσης
Εµφανίζει την οθόνη [Θυρίδα - Ρυθµίσεις εκτύπωσης].

[Θυρίδα - Ρυθµίσεις εκτύπωσης]
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τις διάφορες ρυθµίσεις εκτύπωσης του 
εγγράφου.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις εκτύπωσης] 
στην οθόνη [Εκτύπωση/
∆ιαγραφή].

Οµαδική εκτύπωση
Εκτυπώνει πολλαπλά έγγραφα ως µία εργασία. Τα έγγραφα εκτυπώνονται µε τη σειρά 
που επιλέχθηκαν.

Ποσότητα
Επιλέγει τον αριθµό αντιγράφων προς εκτύπωση.
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Τροφοδοσία χαρτιού
Επιλέγει το δίσκο χαρτιού από τον οποίο θα γίνει η εκτύπωση.

Εκτύπωση 2 όψεων
Επιλέγει βιβλιοδεσία πλαϊνού άκρου ή βιβλιοδεσία επάνω άκρου για έγγραφα διπλής 
όψης.

Τελική επεξεργασία
Επιλέγει την εφαρµογή συρραφής και το δίσκο χαρτιού εξόδου. Ο δίσκος τελικού 
επεξεργαστή επιλέγεται αυτόµατα εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή συρραφής.

Ρυθµίσεις εργασιακής ροής
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε, να τροποποιήσετε ή να αποδεσµεύσετε 
τη σύνδεση µε ένα φύλλο εργασιακής ροής. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το 
συνδεδεµένο φύλλο εργασιακής ροής από αυτήν την οθόνη.
Ένα φύλλο εργασιακής ροής σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα έγγραφα που είναι 
αποθηκευµένα σε ιδιωτικές θυρίδες. Μπορείτε να συνδέσετε µια θυρίδα σε ένα φύλλο 
εργασιακής ροής εκ των προτέρων για να εκτελέσετε αυτόµατα το φύλλο εργασιακής 
ροής όταν υπάρχει αποθηκευµένο στη θυρίδα ένα νέο πρωτότυπο, ή να εκκινήσετε 
χειροκίνητα ένα φύλλο εργασιακής ροής όπως απαιτείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο φύλλο εργασιακής ροής που δηµιουργήσατε από αυτήν την οθόνη 
µπορεί να εκτελεστεί, να τροποποιηθεί, να επαναληφθεί, ή να διαγραφεί µόνο από την 
ιδιωτική θυρίδα στην οποία δηµιουργήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία του φύλλου εργασιακής ροής είναι διαθέσιµη µόνο όταν στο 
µηχάνηµα είναι εγκατεστηµένο το Κιτ ∆ικτυακής Σάρωσης.

Μπορείτε να καταχωρίσετε τα ακόλουθα είδη επεξεργασίας πρωτοτύπων σε ένα φύλλο 
εργασιακής ροής.

• Καθορισµός προορισµών (FTP, SMB, e-mail, φαξ, και διαδικτυακό φαξ)

• Καθορισµός πολλαπλών προορισµών και µαζική επεξεργασία

• Εκτύπωση
Τα είδη επεξεργασίας πρωτοτύπων που µπορείτε να καταχωρίσετε σε ένα φύλλο 
εργασιακής ροής εξαρτώνται από τον τρόπο αποθήκευσης των πρωτοτύπων στην 
ιδιωτική θυρίδα. ∆είτε τον ακόλουθο πίνακα.

Είσοδος/

Έξοδος

Εκτυ-
πωτής Φαξ

∆ιαδι-
κτυακό 
φαξ

E-mail FTP SMB

Φαξ για 
τηλεπαραλαβή

O O O Ο Ο Ο
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O: ∆ιατίθεται
X: ∆εν διατίθεται
*1: Εάν το καλώδιο USB του φαξ αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ενός 
εγγράφου φαξ που έχει ληφθεί, το έγγραφο δεν διαγράφεται µετά την εκτύπωση, ακόµα 
και αν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση διαγραφής µετά την εκτύπωση στις ρυθµίσεις 
της θυρίδας.
*2: Εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του Βασικού χειριστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην οθόνη εµφανίζονται µόνο τα φύλλα εργασιακής ροής που 
επιτρέπεται να εκτελέσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προώθηση ενός εγγράφου που απεστάλη µε φαξ ή που έχει 
αποθηκευτεί στη θυρίδα µε E-mail, FTP, ή SMB, µην χρησιµοποιείτε [JPEG] ως τη 
[Μορφή αρχείου] του φύλλου εργασιακής ροής.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις εργασιακής 
ροής] στην οθόνη [Λίστα 
εγγράφων].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε ένα 
πρωτότυπο σε ένα φύλλο 
εργασιακής ροής, επιλέξτε το 
απαιτούµενο πρωτότυπο στην οθόνη.

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Αυτόµατη έναρξη
Ρυθµίζει το συνδεδεµένο φύλλο εργασιακής ροής ώστε να εκτελείται αυτόµατα όταν 
ένα νέο έγγραφο αποθηκεύεται στη θυρίδα. Αυτό το πλαίσιο επιλογής εµφανίζεται µόνο 
όταν η θυρίδα έχει συνδεθεί µε ένα φύλλο εργασιακής ροής.

Σάρωση O O O Ο Ο Ο

Ειληµµένο φαξ O*1 O O Ο Ο Ο

Ληφθέντα 
διαδικτυακά 
φαξ

O O Ο*2 Ο*2 Ο Ο

Αποθηκευµένε
ς εκτυπώσεις

Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Είσοδος/

Έξοδος

Εκτυ-
πωτής Φαξ

∆ιαδι-
κτυακό 
φαξ

E-mail FTP SMB
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θυρίδες που έχουν ενεργοποιηµένη την επιλογή αυτή είναι 
σηµειωµένες µε ένα βέλος πάνω από το εικονίδιό τους.

Έναρξη
Εκτελεί το συνδεδεµένο φύλλο εργασιακής ροής και επιστρέφει στην οθόνη [Λίστα 
πρωτοτύπων]. Το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται µόνο όταν η θυρίδα έχει συνδεθεί µε ένα 
φύλλο εργασιακής ροής.

∆ιακοπή συνδέσµου
Απελευθερώνει τη σύνδεση µε ένα φύλλο εργασιακής ροής.

∆ηµιουργία/Αλλαγή συνδέσµου
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία/Αλλαγή συνδέσµου].

Επιλέξτε φύλλο εργασιακής ροής
Εµφανίζει την οθόνη [Επιλέξτε φύλλο εργασιακής ροής].

[Οθόνη ∆ηµιουργία/Αλλαγή συνδέσµου]
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα φύλλο 
εργασιακής ροής.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/Αλλαγή 
συνδέσµου] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις εργασιακής ροής].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όνοµα/Τελευταία ενηµέρωση
Ταξινοµεί τα φύλλα εργασιακής ροής σύµφωνα µε το όνοµά τους ή τις ηµεροµηνίες 
κατά τις οποίες ενηµερώθηκαν για τελευταία φορά. Ενεργοποιώντας ξανά την ίδια 
επιλογή αλλάζει η σειρά µε την οποία είναι καταχωρηµένα, και υποδεικνύεται µε ένα 
τρίγωνο προς τα επάνω (αύξουσα σειρά) ή προς τα κάτω (φθίνουσα σειρά) που 
εµφανίζεται στη δεξιά πλευρά του ονόµατος της ενεργοποιηµένης επιλογής.

Φιλτράρισµα φύλλων
Εµφανίζει την οθόνη [Φιλτράρισµα φύλλων]. Συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Φιλτράρισµα φύλλων στη σελίδα 175.

∆ηµιουργία
∆ηµιουργεί ένα νέο φύλλο εργασιακής ροής που θα συνδεθεί µε τη θυρίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φύλλα εργασιακής ροής που δηµιουργείτε σε αυτή την οθόνη µπορούν 
να εκτελεστούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν µόνο από αυτή τη θυρίδα.
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Επεξεργασία/∆ιαγραφή
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε ένα ήδη υπάρχον φύλλο εργασιακής 
ροής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη [∆ηµιουργία] και την [Επεξεργασία/
∆ιαγραφή], συµβουλευτείτε την παράγραφο Φύλλα εργασιακής ροής στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 341.

Αναζήτηση κατά όνοµα
Εµφανίζει την οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε το όνοµα ενός φύλλου εργασιακής ροής 
προς αναζήτηση.

Αναζήτηση κατά λέξη-κλειδί
Εµφανίζει την οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που έχει ανατεθεί σε ένα 
φύλλο εργασιακής ροής προς αναζήτηση.

Επιλογή λέξης-κλειδιού
Εµφανίζει την οθόνη [Επιλογή λέξης-κλειδιού]. Επιλέξτε την προεπιλεγµένη λέξη-κλειδί 
που έχει ανατεθεί σε ένα φύλλο εργασιακής ροής προς αναζήτηση.

Οθόνη [Επιλέξτε φύλλο εργασιακής ροής]
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε και να εκτελέσετε ένα φύλλο εργασιακής 
ροής στα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στην επιλεγµένη θυρίδα.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή 
[Επιλέξτε φύλλο εργασιακής 
ροής] στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
εργασιακής ροής].

2. Επιλέξτε τις επιθυµητές 
ρυθµίσεις.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Όνοµα/Τελευταία ενηµέρωση
Ταξινοµεί τα φύλλα εργασιακής ροής σύµφωνα µε το όνοµά τους ή τις ηµεροµηνίες 
κατά τις οποίες ενηµερώθηκαν για τελευταία φορά. Ενεργοποιώντας ξανά την ίδια 
επιλογή αλλάζει η σειρά µε την οποία είναι καταχωρηµένα, και υποδεικνύεται µε ένα 
τρίγωνο προς τα επάνω (αύξουσα σειρά) ή προς τα κάτω (φθίνουσα σειρά) που 
εµφανίζεται στη δεξιά πλευρά του ονόµατος της ενεργοποιηµένης επιλογής.
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Φιλτράρισµα φύλλων
Εµφανίζει την οθόνη [Φιλτράρισµα φύλλων]. Συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Φιλτράρισµα φύλλων στη σελίδα 175.

Λεπτοµέρειες
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται και µπορεί να επιλεγεί όταν επιλέξετε ένα φύλλο 
εργασιακής ροής. Σας επιτρέπει να προβάλλετε και/ή να τροποποιήσετε τις διαδικασίες 
που έχουν καταγραφεί στο επιλεγµένο φύλλο εργασιακής ροής. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Φύλλα εργασιακής ροής στην ενότητα 
Ρυθµίσεις στη σελίδα 341.

Αλλαγή ρυθµίσεων
Σας επιτρέπει να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθµίσεις του φύλλου εργασιακής ροής για 
το επιλεγµένο φύλλο εργασιακής ροής. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Φύλλα εργασιακής ροής στην ενότητα Ρυθµίσεις στη 
σελίδα 341.

Έναρξη
Εκτελεί τα επιλεγµένα φύλλα εργασιακής ροής.

Αναζήτηση κατά όνοµα
Εµφανίζει την οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε το όνοµα ενός φύλλου εργασιακής ροής 
προς αναζήτηση.

Αναζήτηση κατά λέξη-κλειδί
Εµφανίζει την οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που έχει ανατεθεί σε ένα 
φύλλο εργασιακής ροής προς αναζήτηση.

Επιλογή λέξης-κλειδιού
Εµφανίζει την οθόνη [Επιλογή λέξης-κλειδιού]. Επιλέξτε την προεπιλεγµένη λέξη-κλειδί 
που έχει ανατεθεί σε ένα φύλλο εργασιακής ροής προς αναζήτηση.
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Φιλτράρισµα φύλλων
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να περιορίσετε τα φύλλα εργασιακής ροής που 
εµφανίζονται στην οθόνη από την κατάσταση σύνδεσης του χρήστη που χρησιµοποιεί 
το µηχάνηµα.
Όταν είστε συνδεδεµένος µε το µηχάνηµα ως µοναδικός χρήστης:

• Προσωπικά φύλλα – Εµφανίζει µόνο τα φύλλα εργασιακής ροής που ανήκουν στον 
επιλεγµένο συνδεδεµένο χρήστη.

• Κοινόχρηστα φύλλα (∆ιαχειριστής) – Εµφανίζει τα φύλλα εργασιακής ροής που 
ανήκουν στον Βασικό χειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φύλλα εργασιακής ροής που ανήκουν σε έναν µοναδικό χρήστη άλλον 
από τον τρέχοντα συνδεδεµένο χρήστη δεν εµφανίζονται. 

Όταν δεν είστε συνδεδεµένος µε το µηχάνηµα ως µοναδικός χρήστης: 

• ∆ιαχειριστής συστηµάτων - Εµφανίζει µόνο τα φύλλα εργασιακής ροής που ανήκουν 
στον Βασικό χειριστή.

• Μη-διαχειριστής συστηµάτων – Εµφανίζει µόνο τα φύλλα εργασιακής ροής που 
ανήκουν σε χρήστες άλλους από τον Βασικό χειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φύλλα εργασιακής ροής που ανήκουν σε µοναδικούς χρήστες δεν 
εµφανίζονται.

Περιορισµοί φύλλου εργασιακής ροής
Τα φύλλα εργασιακής ροής µπορούν να περιοριστούν σε ιδιωτική ή κοινόχρηστη 
χρήση µεταξύ των χρηστών, και µπορούν να περιοριστούν σε ειδικές θυρίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους περιορισµούς για τα φύλλα εργασιακής 
ροής και τις θυρίδες όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Πιστοποίηση ταυτότητας για φύλλα εργασιακής ροής 
και θυρίδα στην ενότητα Πιστοποίηση ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron στη 
σελίδα 393.
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7 Εκτύπωση

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες για την προαιρετική λειτουργία εκτύπωσης 
του µηχανήµατος. Με τη λειτουργία αυτή, µπορείτε να αποστείλετε εργασίες 
εκτύπωσης από τον υπολογιστή απευθείας στο µηχάνηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή 
είναι προαιρετικές και µπορεί να µην ισχύουν για τη σύνθεση του δικού σας 
µηχανήµατος.

Επιπροσθέτως, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες ειδικές λειτουργίες εκτύπωσης.

• Εκτύπωση e-mail 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε συνηµµένα e-mail που έχουν 
αποσταλεί στο µηχάνηµα. Η µορφή εκτύπωσης του συνηµµένου e-mail µπορεί να 
αλλάξει από τις ρυθµίσεις εξοµοίωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις προσοµοίωσης στην ενότητα Υπηρεσίες 
διαδικτύου CentreWare στη σελίδα 242.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο απλό κείµενο για το κυρίως e-mail. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένο το απλό κείµενο ως µορφή του κυρίως κειµένου στο 
πρόγραµµα για e-mail.

• Απευθείας εκτύπωση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να στείλετε αυτόµατα ένα αρχείο PDF ή TIFF στο 
µηχάνηµα προς εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το CD-
ROM του Οδηγού Εκτυπωτή PCL.

• Ασφαλής εκτύπωση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα εµπιστευτικό έγγραφο που έχει 
αποσταλεί από τον υπολογιστή το οποίο στη συνέχεια θα εκτυπώσετε. Για να 
εκτυπωθεί το έγγραφο απαιτείται ο κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που 
έχουν οριστεί από τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Ασφαλής εκτύπωση στην ενότητα Κατάσταση εργασίας στη 
σελίδα 367.

• ∆οκιµαστική εκτύπωση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα µέρος του εγγράφου πριν το 
εκτυπώσετε ολόκληρο. Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε περισσότερα σύνολα του 
ίδιου εγγράφου. Aπαιτείται Κωδικός χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
αποθηκευµένο έγγραφο, ενώ ο αριθµός των σετ µπορεί να καθοριστεί από τον Η/Υ. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο ∆οκιµαστική εκτύπωση 
στην ενότητα Κατάσταση εργασίας στη σελίδα 368.
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• Μεταχρονολογηµένη εκτύπωση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε έγγραφα σε προκαθορισµένη ώρα 
µέσα στο 24ωρο. Τα έγγραφα θα εκτυπωθούν αυτόµατα την προκαθορισµένη ώρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Μεταχρονολογηµένη 
εκτύπωση στην ενότητα Κατάσταση εργασίας στη σελίδα 369.

• Εκτύπωση κοινής θυρίδας
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε, να εκτυπώσετε και να διαγράψετε 
έγγραφα που είναι αποθηκευµένα στην κοινή θυρίδα για τηλεπαραλαβή. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κοινή Θυρίδα στην 
ενότητα Κατάσταση εργασίας στη σελίδα 370.

• Εξοµοίωση PCL
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε έγγραφα από έναν υπολογιστή που 
δεν υποστηρίζεται από το παρεχόµενο πρόγραµµα οδήγησης PCL, σύµφωνα µε τις 
παραµέτρους εξοµοίωσης (π.χ., µέγεθος χαρτιού) που έχουν καθοριστεί στο 
µηχάνηµα. Για πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό παραµέτρων για την εξοµοίωση 
PCL, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοµοίωση PCL στην ενότητα Κατάσταση 
µηχανήµατος στη σελίδα 375. Για τη λίστα παραµέτρων και τις τιµές τους σχετικά την 
εξοµοίωση PCL, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοµοίωση PCL στη σελίδα 183.

• Εξοµοίωση HP-GL/2
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε έγγραφα από συσκευές που 
υποστηρίζουν HP-GL/2. Για πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό παραµέτρων για 
εξοµοίωση HP-GL/2, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοµοίωση HP-GL/2 στην 
ενότητα Κατάσταση µηχανήµατος στη σελίδα 376. Για τη λίστα παραµέτρων και τις τιµές 
σχετικά µε την εξοµοίωση HP-GL/2, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοµοίωση HP-
GL/2 στη σελίδα 186.

• Απευθείας εκτύπωση PDF
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παρακάµψετε το λογισµικό του προγράµµατος 
οδήγησης εκτυπωτή και να αποστείλετε αρχεία PDF απευθείας στο µηχάνηµα για 
εκτύπωση, σύµφωνα µε τις παραµέτρους εξοµοίωσης που έχουν ρυθµιστεί στο 
µηχάνηµα. Για πληροφορίες σχετικά µε τον ορισµό παραµέτρων για απευθείας 
εκτύπωση PDF, συµβουλευτείτε την παράγραφο PDF στην ενότητα Κατάσταση 
µηχανήµατος στη σελίδα 377. Για τη λίστα παραµέτρων και τις τιµές σχετικά µε την 
απευθείας εκτύπωση PDF, συµβουλευτείτε την παράγραφο Απευθείας εκτύπωση PDF 
στη σελίδα 191.

• Λογισµικός εκτυπωτής
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καταχωρίσετε παραµέτρους εξοµοίωσης στο 
µηχάνηµα ως λογισµικό του εκτυπωτή, το οποίο µπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε 
από τον υπολογιστή σας για να εκτυπώσετε έγγραφα. Οι λογισµικοί εκτυπωτές 
µπορούν να δηµιουργηθούν για PCL, TIFF, HP-GL/2 και PostScript χρησιµοποιώντας 
τις υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Ιδιότητες στην ενότητα Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare στη 
σελίδα 210.
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• Αµφίδροµη επικοινωνία
Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε την τρέχουσα κατάσταση του 
εκτυπωτή, και να καθορίσετε τον χρόνο µέσα στον οποίο ο υπολογιστής επικοινωνεί µε 
τον εκτυπωτή για να λάβει την κατάσταση εκτυπωτή. Σας επιτρέπει επίσης να έχετε 
πρόσβαση στην κατάσταση των ενεργών και ολοκληρωµένων εργασιών, καθώς και 
στην κατάσταση του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Κατάσταση εκτυπωτή στη σελίδα 181.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν ο εκτυπωτής σας έχει 
συνδεθεί µέσω TCP/IP ή IPX και λειτουργεί ο φορέας SNMP, και ο εκτυπωτής σας και 
το πρόγραµµα οδήγησης είναι ρυθµισµένα για δικτυακό εκτυπωτή.

Λειτουργίες προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή

Όταν επιλέγετε το µηχάνηµα ως τον εκτυπωτή, η σχετική οθόνη εκτύπωσης 
εµφανίζεται στον δικτυωµένο υπολογιστή. Επιλέξτε το µενού [Εκτύπωση] από τη 
γραµµή εργαλείων για να προβάλετε την οθόνη εκτύπωσης.

Πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση από υπολογιστές UNIX και Macintosh 
παρέχονται σε ξεχωριστή ενότητα. Για τις διαδικασίες αποστολής εργασιών 
εκτύπωσης, ανατρέξτε στα εξής.

• UNIX – Οδηγός διαχείρισης συστήµατος

• Macintosh – Οδηγός χρήστη PostScript 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραµµα οδήγησης PostScript απαιτεί το προαιρετικό κιτ 
PostScript.

Κύριες λειτουργίες
Οι παρακάτω κύριες λειτουργίες υποστηρίζονται από το πρόγραµµα οδήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες του προγράµµατος οδήγησης ποικίλουν ανάλογα µε το 
λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή δικτύου.

Είδος εργασίας
• Κανονική εκτύπωση – Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για κανονική εκτύπωση.

• Ασφαλής εκτύπωση – Επιλέξτε το για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία της 
ασφαλούς εκτύπωσης. Πρέπει να εισάγετε κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης 
πριν την εκτύπωση.

• ∆οκιµαστική εκτύπωση – Επιλέξτε το για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία της 
δοκιµαστικής εκτύπωσης. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό χρήστη πριν ξεκινήσετε 
την εκτύπωση.

• Μεταχρονολογηµένη εκτύπωση – Επιλέξτε το για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία 
της µεταχρονολογηµένης εκτύπωσης. Καθορίστε τον χρόνο έναρξης της 
εκτύπωσης.
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• Αποθήκευση σε θυρίδα – Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης 
σε ένα αρχείο στη θυρίδα του µηχανήµατος.

• Φαξ – Για να αποστείλετε φαξ από τον υπολογιστή σας µέσω του µηχανήµατος.

Μέγεθος χαρτιού
Σας επιτρέπει να επιλέξετε µέγεθος χαρτιού από µια λίστα βασικών µεγεθών χαρτιού.

∆ίσκος χαρτιού
Σας επιτρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα το δίσκο χαρτιού απ' τον οποίο θα γίνει η 
εκτύπωση, ή να δώσετε τη δυνατότητα στο µηχάνηµα να επιλέξει αυτόµατα τον 
κατάλληλο δίσκο, βάσει των ρυθµίσεων προτεραιότητας δίσκων χαρτιού του 
µηχανήµατος.

Είδος χαρτιού
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το είδος χαρτιού για τα επιθυµητά µέσα εκτύπωσης.

Εκτύπωση διπλής όψης
Εκτελεί εκτύπωση διπλής όψης. Και οι δύο όψεις του χαρτιού εκτυπώνονται αυτόµατα. 
Μπορείτε να επιλέξετε [Αναστρ. στη µικρ. πλ.] όταν η έξοδος αναστρέφεται κατά µήκος 
της µικρής πλευράς του χαρτιού.

Χρώµα εξόδου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε χρώµα εξόδου ή ασπρόµαυρη εκτύπωση.

Συρραφή
Σας επιτρέπει να επιλέξετε συρραφή της εξόδου, και να προσδιορίσετε πόσα 
συρραπτικά θα χρησιµοποιηθούν και σε ποια γωνία ή άκρη του χαρτιού εξόδου. Γι' 
αυτή τη λειτουργία απαιτείται ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής.

Πολλαπλά είδωλα
Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε πολλαπλές σελίδες εγγράφων σε ένα φύλλο χαρτιού. Tο 
µηχάνηµα σµικρύνει/µεγεθύνει αυτόµατα τα είδωλα για να χωρέσουν σε µία σελίδα. 

Προορισµός εξόδου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο εξόδου.

Λειτουργία εκτύπωσης
Καθορίζει την προτεραιότητα για την εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε [Βασική] ή 
[Υψηλή ταχύτητα]. Εάν επιλέξετε [Υψηλή ταχύτητα], η βασική προτεραιότητα είναι η 
ταχύτητα της εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε [Βασική], η βασική προτεραιότητα είναι η 
ποιότητα της εξόδου.

Φωτεινότητα
Προσαρµόζει τη φωτεινότητα των τελικών εκτυπώσεων. Προσδιορίστε µια τιµή από -5 
έως +5 χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο ή τη µπάρα κύλισης.
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Οθόνη
Καθορίζει τη διαδικασία απεικόνισης που χρησιµοποιείται για εικόνες Bitmap.

Λεπτοµερείς ρυθµίσεις
Οι υπόλοιπες επιλογές του προγράµµατος οδήγησης περιλαµβάνουν πρόχειρη 
εκτύπωση, διαχωριστικά διαφανειών, βελτιστοποίηση εικόνας, ισορροπία χρωµάτων, 
µετατόπιση ειδώλου, εξώφυλλα και δηµιουργία φυλλαδίου.

Κατάσταση εκτυπωτή
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση του εκτυπωτή µέσω του Παράθυρου 
αµφίδροµης επικοινωνίας, επιλέγοντας το πλήκτρο [Κατάσταση] στην καρτέλα 
[Χαρτί/Έξοδος].

Ρύθµιση αµφίδροµης επικοινωνίας
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία ρύθµισης της Αµφίδροµης επικοινωνίας 
ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης του εκτυπωτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία της Αµφίδροµης επικοινωνίας υποστηρίζεται στα 
λειτουργικά συστήµατα Windows 2000, Windows XP, και Windows Server 2003.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση του 
προγράµµατος οδήγησης PostScript, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Λειτουργία µε Windows 
2000, Windows XP και Windows Server 2003 στον οδηγό χρήσης του PostScript.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συµβεί κάτι από τα παρακάτω, η λειτουργία της Αµφίδροµης 
επικοινωνίας απενεργοποιείται αυτόµατα, και θα πρέπει να ρυθµιστεί ξανά.

– Εάν η διαµόρφωση της συσκευής (για παράδειγµα, η χωρητικότητα µνήµης) 
αλλάξει,

– Εάν είναι επιλεγµένη η [Λήψη πληροφοριών από τον εκτυπωτή], και η 
επικοινωνία αποτύχει,

– Εάν είναι επιλεγµένο το πλαίσιο επιλογής [Ενεργοποίηση αµφίδροµης 
επικοινωνίας], και η επικοινωνία αποτύχει.

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία Αµφίδροµης επικοινωνίας:

1. Επιλέξτε [Ιδιότητες] για το πρόγραµµα οδήγησης.

2. Ανοίξτε την καρτέλα [Επιλογή].

3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής [Ενεργοποίηση αµφίδροµης επικοινωνίας]. 

Το πρόγραµµα οδήγησης ανιχνεύει αυτόµατα τον εκτυπωτή στη συνδεδεµένη θύρα.

∆εν είναι δυνατή η ανίχνευση του εκτυπωτή
Εάν δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του εκτυπωτή στη θύρα, εµφανίζεται η οθόνη 
[Αναζήτηση εκτυπωτή]. Μπορείτε να επιλέξετε µία από τις ακόλουθες µεθόδους 
αναζήτησης του εκτυπωτή ή να προσδιορίσετε τη διεύθυνσή του.
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• Ευρεία µετάδοση – Πατήστε αυτό το πλήκτρο και στη συνέχεια [Λεπτοµέρειες 
αναζήτησης] για να καθορίσετε το είδος διεύθυνσης ευρείας µετάδοσης TCP/IP ή 
IPX. Επιλέξτε [Επόµενο] για να αναζητήσετε τον εκτυπωτή, και µετά πατήστε 
[Τέλος].

• Καθορισµός διεύθυνσης – Πατήστε αυτό το πλήκτρο, και στη συνέχεια [Επόµενο]. 
Καθορίστε τη διεύθυνση TCP/IP ή IPX στην οθόνη [Καθορισµός διεύθυνσης], και 
µετά πατήστε [Τέλος].

• Όνοµα οµάδας - Εισάγετε το όνοµα της οµάδας εάν είναι απαραίτητο για να ορίσετε 
το όνοµα της οµάδας SNMP. Πατήστε [Επόµενο] για να αναζητήσετε τον εκτυπωτή, 
και µετά πατήστε [Τέλος].

Λειτουργίες αµφίδροµης επικοινωνίας
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες αµφίδροµης επικοινωνίας, ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια του προγράµµατος οδήγησης.

Κατάσταση εκτυπωτή
Η περιοχή Κατάστασης εκτυπωτή περιγράφει την γενική κατάσταση του εκτυπωτή σας, 
και υποδεικνύει εάν ο εκτυπωτής είναι διαθέσιµος.

Ανανέωση χρόνου επικοινωνίας
Εµφανίζει τον χρόνο µέσα στον οποίο ο υπολογιστής επικοινωνεί µε τον εκτυπωτή για 
να λάβει την Κατάσταση εκτυπωτή.

Ενεργές εργασίες
Εµφανίζει την κατάσταση µέχρι και 25 εργασιών που βρίσκονται αυτή τη στιγµή στη 
σειρά εκτύπωσης. Αυτές οι ενεργές εργασίες ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά 
σύµφωνα µε την ώρα υποβολής τους.

Ολοκληρωµένες εργασίες
Εµφανίζει την κατάσταση των τελευταίων 25 εργασιών που ολοκληρώθηκαν. Αυτές οι 
ολοκληρωµένες εργασίες ταξινοµούνται µε φθίνουσα σειρά ανάλογα µε την ώρα 
ολοκλήρωσής τους.

Κατάσταση χαρτιού
Εµφανίζει τον τύπο χαρτιού που τροφοδοτήθηκε σε διαφορετικούς δίσκους χαρτιού 
στον εκτυπωτή σας και τα αντίστοιχα επίπεδα υπολειπόµενου χαρτιού. Αυτά τα 
στοιχεία ταξινοµούνται σύµφωνα µε το όνοµα του δίσκου χαρτιού που εµφανίζεται στον 
[∆ίσκο χαρτιού].

Παράµετροι εξοµοίωσης

Οι παράµετροι εξοµοίωσης για PCL, HP-GL/2 και απευθείας εκτύπωση PDF µπορούν 
να αλλάξουν αν κριθεί απαραίτητο.
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Για πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή των τιµών των παραµέτρων, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Λειτουργία εκτύπωσης στην ενότητα Κατάσταση µηχανήµατος στη 
σελίδα 375.

Εξοµοίωση PCL 

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή

∆ίσκος 
χαρτιού

201 0: Αυτόµατο (Προεπιλογή)
1: ∆ίσκος 1
2: ∆ίσκος 2
3: ∆ίσκος 3
5: ∆ίσκος 5 (Bypass)

Επιλέγει τον δίσκο χαρτιού. Επιλέγοντας [Αυτόµατο], το µηχάνηµα επιλέγει 
αυτόµατα το δίσκο που περιέχει το χαρτί µε το µέγεθος που έχει καθοριστεί 
στην οθόνη [Τροφοδοσία χαρτιού].

Αυτόµατο 
µέγεθος

202 3: A3
4: A4 (Προεπιλογή)
5: A5
14: B4
15: B5
21: 8,5 Χ 14”
22: 8,5 Χ 13”
23: 8,5 Χ 11” (Προεπιλογή*)
24: 11 Χ 17”
30 : 8K

Καθορίζει το προεπιλεγµένο µέγεθος χαρτιού, όταν το µηχάνηµα έχει 
ρυθµιστεί να επιλέγει αυτόµατα το µέγεθος χαρτιού. Η επιλογή είναι 
διαθέσιµη µόνο όταν στην επιλογή [Αυτόµατο] έχει επιλεγεί ο [∆ίσκος 
χαρτιού].
* Η προεπιλεγµένη τιµή θα είναι [4] ή [23] ανάλογα µε την περιοχή και τα 
µεγέθη µέτρησης που χρησιµοποιούνται.

Μέγεθος 
δίσκου 
Bypass

203 3: A3
4: A4 (Προεπιλογή*)
5: A5
14: B4
15: B5
21: 8,5 Χ 14”
22: 8,5 Χ 13”
23 (Προεπιλογή*): 8,5 X 11”
24: 11 Χ 17”

Καθορίζει το µέγεθος χαρτιού για τον δίσκο Bypass. Η επιλογή είναι 
διαθέσιµη µόνο όταν στον [∆ίσκος 5 (Bypass)] έχει επιλεγεί ο [∆ίσκος 
χαρτιού]. 
* Η προεπιλεγµένη τιµή θα είναι [4] ή [23] ανάλογα µε την περιοχή και τα 
µεγέθη µέτρησης που χρησιµοποιούνται.
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Προσανατο
λισµός

205 0: Κατακόρυφος (Προεπιλογή)
1: Οριζόντιος

Καθορίζει τον προσανατολισµό του πρωτοτύπου.

Εκτύπωση 
διπλής 
όψης

206 0: Όχι (Προεπιλογή)
1: Ναι

Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η εκτύπωση διπλής όψης.

Προεπιλεγµέ
νη γραµµα-
τοσειρά

207 0: CG Times
1: CG Times Italic
2: CG Times Bold
3: CG Times Bold Italic
4: Univers Medium
5: Univers Medium Italic
6: Univers Bold
7: Univers Bold Italic
8: Univers Medium Condensed
9: Univers Medium Condensed Italic
10: Univers Bold Condensed
11: Univers Bold Condensed Italic
12: Antique Olive
13: Antique Olive Italic
14: Antique Olive Bold
15: CG Omega
16: CG Omega Italic
17: CG Omega Bold
18: CG Omega Bold Italic
19: Garamond Antiqua
20: Garamond Kursiv
21: Garamond Halbfett
22: Garamond Kursiv Halbfett
23: Courier (Προεπιλογή)
24: Courier Italic
25: Courier Bold
26: Courier Bold Italic
27: Letter Gothic
28: Letter Gothic Italic
29: Letter Gothic Bold
30: Albertus Medium
31: Albertus Extra Bold
32: Clarendon Condensed
33: Coronet
34: Marigold
35: Arial
36: Arial Italic
37: Arial Bold
38: Arial Bold Italic
39: Times New
40: Times New Italic

41: Times New Bold
42: Times New Bold Italic
43: Symbol 
44: Wingdings
45: Line Printer
46: Times Roman
47: Times Italic
48: Times Bold
49: Times Bold Italic
50: Helvetica
51: Helvetica Oblique
52: Helvetica Bold
53: Helvetica Bold Oblique
54: CourierPS
55: CourierPS Oblique
56: CourierPS Bold
57: CourierPS Bold Oblique
58: SymbolPS
59: Palatino Roman
60: Palatino Italic
61: Palatino Bold
62: Palatino Bold Italic
63: ITC Bookman Light
64: ITC Bookman Light Italic
65: ITC Bookman Demi
66: ITC Bookman Demi Italic
67: Helvetica Narrow
68: Helvetica Narrow Oblique
69: Helvetica Narrow Bold
70: Helvetica Narrow Bold Oblique
71: New Century Schoolbook Roman
72: New Century Schoolbook Italic
73: New Century Schoolbook Bold
74: New Century Schoolbook Bold Italic
75: ITC Avant Garde Book
76: ITC Avant Garde Book Oblique
77: ITC Avant Garde Demi
78: ITC Avant Garde Demi Oblique
79: ITC Zapf Chancery Medium Italic
80: ITC Zapf DingBats

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή
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Ρύθµιση 
συµβόλων

208 0: Roman 8 (Προεπιλογή)
1: ISO 8859-1 Λατινικά 1
2: ISO 8859-2 Λατινικά 2
3: ISO 8859-9 Λατινικά 5
4: ISO 8859-10 Λατινικά 6
5: PC-8
6: PC-8 DN
7: PC-775
8: PC-850
9: PC-852
10: PC-1004 (OS/2)
11: PC Τουρκικά
12: Windows 3.1 Λατινικά 1
13: Windows 3.1 Λατινικά 2
14: Windows 3.1 Λατινικά 5
15: Επιφάνεια εργασίας
16: Κείµενο PS
17: Κείµενο MC

18: Microsoft Publishing
19: Math 8
20: PS Math
21: Γραµµατοσειρά Pi
22: Legal
23: ISO 4 Ηνωµένο Βασίλειο
24: ISO 6 ASCII
25: ISO 11 Σουηδικά:ονόµατα
26: ISO 15 Ιταλικά
27: ISO 17 Ισπανικά
28: ISO 21 Γερµανικά
29: ISO 60 Νορβηγικά v1
30: ISO 69 Γαλλικά
31: Windows 3.0 Λατινικά 1
32: Windows Βαλτικής
33: Symbol 
34: Wingdings

Μέγεθος 
γραµµα-
τοσειράς

209 400–5000 (Προεπιλογή: 1200): Καθορίζει το µέγεθος σηµείων της 
γραµµατοσειράς σε µονάδες του 25. Η τιµή 100 ισοδυναµεί µε 1 σηµείο.

Απόσταση 
γραµµάτων

210 600–2400 (Προεπιλογή: 1000): Καθορίζει την απόσταση των γραµµάτων σε 
µία γραµµατοσειρά. Η τιµή 100 ισοδυναµεί µε µέγεθος απόστασης 1.

Γραµµές 
σελίδας

211 5–128 (Προεπιλογή: 64 ή 60*): Καθορίζει τον αριθµό γραµµών σε µία σελίδα.
* Η προεπιλεγµένη τιµή είναι [64], εφόσον η προεπιλεγµένη τιµή του είδους 

202/203 είναι [4]. Εάν αυτή η τιµή είναι [60], η τιµή για το 202/203 είναι 
[23].

 Αρ. σετ 212 1–999 (Προεπιλογή: 1): Καθορίζει τον αριθµό των σετ εκτύπωσης.

Βελτιστοπ-
οίηση 
ειδώλου 

213 0: Όχι
1: Ναι (Προεπιλογή)

Καθορίζει την ενεργοποίηση της λειτουργίας της βελτιστοποίησης ειδώλου.

Hex Dump 214 0: Όχι (Προεπιλογή)
1: Ναι

Καθορίζει την ενεργοποίηση hex dump.

Πρόχειρη 
εκτύπωση

215 0: Όχι (Προεπιλογή)
1: Ναι

Καθορίζει την ενεργοποίηση της λειτουργίας της πρόχειρης εκτύπωσης.

Λειτουργία 
χρώµατος

216 0: Αυτόµατο (Προεπιλογή)
1: Χρώµα
2: Μονόχρωµο

Ορίζει τη λειτουργία χρώµατος εξόδου.

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή
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Εξοµοίωση HP-GL/2

Βιβλιοδεσία 217 0: LEF (Προεπιλογή)
1: SEF

Καθορίζει το άκρο χαρτιού για τη βιβλιοδεσία.

Τερµατισµός 
γραµµής

218 0: Όχι (Προεπιλογή)
1: Προσθήκη-LF (Επισυνάπτει LF στα CR)
2: Προσθήκη-CR (Επισυνάπτει CR στα LF και FF)
3: CR-XX (Επισυνάπτει CR στα LF και FF, και LF στα CR)

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή

Μέγεθος 
εγγράφου

101 99: Αυτόµατο (Προεπιλογή)
100: Χαρτί
0: A0
1: A1
2: A2
3: A3
4: A4
5: A5
10: B0
11: B1
12: B2
13: B3
14: B4
15: B5

Καθορίζει το λογικό µέγεθος εγγράφου εισαγωγής PDL. Όταν επιλέγεται το 
Αυτόµατο, το µέγεθος εγγράφου καθορίζεται από τη Λειτουργία κλίµακας 
(Αρ. 160)

Μέγεθος 
χαρτιού

102 99: Αυτόµατο
101: Μέγεθος A (Προεπιλογή)
3: A3
4: A4
5: A5
14: B4
15: B5

Καθορίζει το µέγεθος χαρτιού. Όταν επιλέγεται το Αυτόµατο, το µέγεθος 
εγγράφου καθορίζεται από τη Λειτουργία κλίµακας (Αρ. 160)

∆ίσκος 
χαρτιού

103 0: Αυτόµατο (Προεπιλογή)
1: ∆ίσκος 1
2: ∆ίσκος 2
3: ∆ίσκος 3
5: ∆ίσκος 5 (Bypass)

Επιλέγει τον δίσκο χαρτιού.
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Καθορισµός 
περιστ-
ροφής

104 0: 0 µοίρες
1: 90 µοίρες

Καθορίζει τον προσανατολισµό του χαρτιού.

Λειτουργία 
χρώµατος

105 0: Χρώµα
1: Κλίµακα γκρίζου (Προεπιλογή)
2: Μαύρο

Ορίζει τη λειτουργία χρώµατος εξόδου.

Αυτόµατη 
διάταξη 
εντύπου

106 0: ΝΑΙ (Προεπιλογή)
1: ΟΧΙ

Καθορίζει εάν θα ευθυγραµµιστούν αυτόµατα η θέση του εγγράφου και το 
χαρτί.

Ενεργή 
παλέτα

107 0: Εντολή (Προεπιλογή)
1: Πίνακας

Καθορίζει εάν θα χρησιµοποιηθεί η παλέτα που προσδιορίστηκε µέσω 
εντολής ή από τον πίνακα.

Αρ. 
εκτυπώ-
σεων

108 1–250: 1 έως 250 (1: Προεπιλογή)

Καθορίζει τον αριθµό των εκτυπώσεων που θα παραχθούν.

∆ίσκος 
εξόδου

109 0: Κεντρικός δίσκος εξόδου (Προεπιλογή)
1: Πλευρικός δίσκος εξόδου
2: ∆ίσκος τελικού επεξεργαστή

Καθορίζει το δίσκο εξόδου χαρτιού.

Εκτύπωση 
διπλής 
όψης

110 0: Καµία (Προεπιλογή)
1: Κεφαλίδα προς κεφαλίδα
2: Κεφαλίδα προς υποσέλιδο

Καθορίζει τον προσανατολισµό του πρωτοτύπου διπλής όψης.

Κινέζικοι 
χαρακτήρες

111 0: Stroke (Stroke)
1: Mincho
2: Gothic

Καθορίζει τη µορφή εξόδου χαρακτήρων 2-byte.

Αλφαριθ-
µητικοί 
χαρακτήρες

112 0: Stroke (Stroke)
1: Roman
2: Sans-serif

Καθορίζει τη µορφή εξόδου χαρακτήρων 1-byte.

Κατα-
κόρυφη 
µετατόπιση 
ειδώλου

113 0: Καµία (Προεπιλογή)
1–250: -1 έως -250 χλστ.
251–500: +1 έως +250 χλστ.

Καθορίζει την κατακόρυφη µετατόπιση ειδώλου.

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή
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Οριζόντια 
µετατόπιση 
ειδώλου

114 0: Καµία (Προεπιλογή)
1–250: -1 έως -250 χλστ.
251–500: +1 έως +250 χλστ.

Καθορίζει την οριζόντια µετατόπιση ειδώλου.

Ρύθµιση 
ποιότητας 
εκτύπωσης

115 0: Πρωτόκολλο (Προεπιλογή)
1: Πίνακας
2: Εντολή

Καθορίζει τη µέθοδο προσδιορισµού της ποσότητας εκτύπωσης.

Λειτουργία 
HP-GL

150 0: HP-GL (Προεπιλογή)
1: HP-GL/2

Καθορίζει τη γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL).

Συνδετήρας 151 0: Βασική
2: Χαρτί (Προεπιλογή)

Καθορίζει την περιοχή συνδετήρα. Η [Βασική] περιοχή συνδετήρα για A4, 
A3, Letter και Ledger είναι η ίδια όπως στο Hewlett Packard HP7550A. Για 
άλλα µεγέθη, η περιοχή συνδετήρα είναι η εκτυπώσιµη από το µηχάνηµα 
περιοχή. Η περιοχή συνδετήρα στο [Χαρτί] έχει το ίδιο µέγεθος µε το χαρτί.

Εντολή 
εξαγωγής 
SP

152 0: ΟΧΙ (Προεπιλογή)
1: ΝΑΙ

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Εντολή 
εξαγωγής 
SPΟ

153 0: ΟΧΙ
1: ΝΑΙ (Προεπιλογή)

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Εντολή 
εξαγωγής 
NR

154 0: ΟΧΙ (Προεπιλογή)
1: ΝΑΙ

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Εντολή 
εξαγωγής 
FR

155 0: ΟΧΙ (Προεπιλογή)
1: ΝΑΙ

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Εντολή 
εξαγωγής 
PG

156 0: ΟΧΙ (Προεπιλογή)
1: ΝΑΙ

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Εντολή 
εξαγωγής 
AF

157 0: ΟΧΙ (Προεπιλογή)
1: ΝΑΙ

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή
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Εντολή 
εξαγωγής 
AH

158 0: ΟΧΙ (Προεπιλογή)
1: ΝΑΙ

Καθορίζει εάν η εντολή εκτελείται ως εντολή εξαγωγής

Κλίµακα 159 0: ΟΧΙ
1: ΝΑΙ (Προεπιλογή)

Καθορίζει εάν η κλίµακα εκτελείται για τη µεγέθυνση ή σµίκρυνση του 
µεγέθους του εγγράφου ώστε να προσαρµοστεί στο µέγεθος χαρτιού.

Λειτουργία 
κλίµακας

160 0: Μέγεθος χαρτιού (Προεπιλογή)
1: Ενεργή περιοχή συντεταγµένων

Καθορίζει τον τρόπο προσδιορισµού του µεγέθους του εγγράφου όταν το 
[Μέγεθος εγγράφου] (101) έχει ρυθµιστεί στο [Αυτόµατο] (99).
[Μέγεθος χαρτιού] Καθορίζει το µέγεθος εγγράφου στη µικρότερη τιµή, η 
οποία συνδυάζει την ενεργή περιοχή συντεταγµένων από την µέθοδο 
καθορισµού της ενεργής συντεταγµένης βάσει των ρυθµίσεων της Αρχικής 
θέσης και του Περιθωρίου χαρτιού.
[Ενεργή περιοχή συντεταγµένων] Καθορίζει το µέγεθος εγγράφου από το 
οποίο προκύπτει το περιθώριο του χαρτιού από την περιοχή ενεργών 
συντεταγµένων βάσει της µεθόδου καθορισµού των ενεργών 
συντεταγµένων.

Εντολή 
καθορισµού 
ενεργής 
περιοχής

161 0: Αυτόµατο (Προεπιλογή)
1: PS
2: IW
3: IP
4: Προσαρµοσµένο

Καθορίζει τη µέθοδο λήψης της ενεργής περιοχής συντεταγµένων.
Το [Αυτόµατο] καθορίζει τη µέθοδο χρησιµοποιώντας PS, IW, IP, ή 
Προσαρµοσµένο.
[PS]: Η ορθογώνια περιοχή καθορίζεται από την περιοχή που προσδιορίζει η 
πρώτη εντολή [PS].
[IW]: Η ορθογώνια περιοχή καθορίζεται από την περιοχή που προσδιορίζει η 
τελευταία εντολή [IW].
[IP]: Η ορθογώνια περιοχή καθορίζεται από την περιοχή που περιλαµβάνει 
όλες τις εντολές [IP].
[Προσαρµοσµένο]: Η ορθογώνια περιοχή καθορίζεται από την περιοχή που 
υπολογίζεται βάσει των µέγιστων/ελάχιστων συντεταγµένων της περιοχής 
και των συντεταγµένων που καθορίστηκαν από τις εντολές σχεδίασης, 
καθώς και το µέγιστο µέγεθος χαρακτήρων και πλάτους γραµµής στη σελίδα.

Περιθώριο 
χαρτιού

162 0–99: 0 έως 99 χλστ. (0: Προεπιλογή)

Καθορίζει τα περιθώρια στο χαρτί.

Βελτιστοπ-
οίηση 
ειδώλου 

163 0: ΟΧΙ
1: ΝΑΙ (Προεπιλογή)

Καθορίζει εάν θα γίνει τεχνητή βελτιστοποίηση της ανάλυσης και εξοµάλυνση 
των άκρων.

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή
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Συρραφή 164 0: Καµία (Προεπιλογή)
1: Επάνω αριστερά
2: Επάνω διπλή
3: Επάνω δεξιά
4: Αριστερά διπλή
5: ∆εξιά διπλή
6: Κάτω αριστερά
7: Κάτω διπλή
8: Κάτω δεξιά
9: Κέντρο

Καθορίζει το σηµείο συρραφής.

Ένδειξη 
ελέγχου 
δίσκου 
χειρο-
κίνητης 
τροφο-
δοσίας

165 0: Καµία
1: Ναι (Προεπιλογή)

Καθορίζει την ένδειξη δίσκου χειροκίνητης τροφοδοσίας.

Πλάτος 
στυλό
(Αρ. 0–15)

800–
815

0–255: 0 έως 25,5 χλστ. (3: Προεπιλογή)

Καθορίζει το πλάτος του στυλό σε µονάδες του 0,1 χλστ.

Σχήµα 
τέλους 
γραµµής 
(Αρ. 0–15)

850–
865

0: Κοµµένο (Προεπιλογή)
1: Με καµπύλη
2: Ορθογώνιο

Καθορίζει το σχήµα τέλους γραµµής.

∆ιασταυρώ
σεις 
γραµµών
(Αρ. 0–15)

900–
915

0: Καµία (Προεπιλογή)
1: ∆ιασταύρωση
2: Με καµπύλη
3: Κοµµένο

Καθορίζει το σχήµα των διασταυρώσεων των γραµµών.

Χρώµα 
στυλό
(Αρ. 0–15)

950–
965

0–255: Έγχρωµο
0–100: Ασπρόµαυρο

Καθορίζει την πυκνότητα του χρώµατος. Όσο πιο µικρός ο αριθµός, τόσο πιο 
φωτεινό το χρώµα.

Παράµετ-
ρος

Αρ. 
είδους Τιµή
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Απευθείας εκτύπωση PDF

Παράµετρος Αρ. 
είδους Τιµή

Σετ εκτύπωσης 401 1–999 (Προεπιλογή: 1): Καθορίζει τον αριθµό των σετ 
εκτύπωσης.

Εκτύπωση 
διπλής όψης

402 0: Όχι (Προεπιλογή)
1: Βιβλιοδεσία LEF 
2: Βιβλιοδεσία SEF 

Καθορίζει το άκρο χαρτιού για τη βιβλιοδεσία, κατά την 
εκτύπωση διπλής όψης.

Λειτουργία 
εκτύπωσης

403 0: Κανονική (Προεπιλογή)
1: Γρήγορη
2: Υψηλή ποιότητα

Επιλέγει τη λειτουργία εκτύπωσης.

Ταξινόµηση 404 0: Όχι (Προεπιλογή)
1: Ναι

Καθορίζει την ενεργοποίηση της ταξινόµησης.

∆ιάταξη 405 0: Αυτόµατη σµίκρυνση/µεγέθυνση (Προεπιλογή)
1: Φυλλάδιο
2: ∆ύο/σελίδα
3: Τέσσερις/σελίδα
4: 100% (πραγµατικό µέγεθος)

Καθορίζει τις επιλογές διάταξης. Η [Αυτόµατη 
σµίκρυνση/µεγέθυνση] εκτυπώνει µε µεγέθυνση ώστε να 
προσαρµοστεί στην επιλογή µεγέθους χαρτιού. Το 
[Φυλλάδιο] εκτελεί εκτύπωση duplex. Με τις επιλογές 
[∆ύο/σελίδα] και [Τέσσερις/σελίδα] εκτυπώνονται δύο ή 
τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού, αντίστοιχα.

Μέγεθος χαρτιού 406 0: Αυτόµατο
1: A4 ή Letter (Προεπιλογή)

Καθορίζει το µέγεθος χαρτιού.

Λειτουργία 
χρώµατος

407 0: Αυτόµατο (Προεπιλογή)
1: Ασπρόµαυρο

Ορίζει τη λειτουργία χρώµατος εξόδου.

Κωδικός 
πρόσβασης

– Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που να περιλαµβάνει 
µέχρι 32 χαρακτήρες.
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8 Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare

Tο κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το προαιρετικό πρόγραµµα 
Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare. Το πρόγραµµα Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare 
χρησιµοποιεί το ενσωµατωµένο περιβάλλον χρήστη Web 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.
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε ένα πρότυπο εργασίας χρησιµοποιώντας το 
πρόγραµµα αυτό. Πατήστε το πλήκτρο [Εµφάνιση οθόνης προτύπου εργασίας] στη 
σελίδα Πρότυπα εργασίας στην κεντρική σελίδα Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα εργασιών, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Υπηρεσίες στη σελίδα 196.
Για την αντιµετώπιση προβληµάτων στις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare, 
συµβουλευτείτε τον System Administration Guide.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία αυτή πρέπει να εγκατασταθεί και να ρυθµιστεί από το ∆ιαχειριστή 
συστηµάτων πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις 
ρυθµίσεις της λειτουργίας Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare, συµβουλευτείτε τον System 
Administration Guide. Ορισµένες από τις λειτουργίες των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare 
θα έχουν περιορισµένη πρόσβαση. Για περαιτέρω βοήθεια επικοινωνήστε µε το ∆ιαχειριστή 
συστηµάτων σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη στο µηχάνηµα στο οποίο δεν είναι 
ρυθµισµένη η λειτουργία της απευθείας εκτύπωσης.

Υπολογιστές προορισµού
Τα λειτουργικά συστήµατα (OS) και τα προγράµµατα περιήγησης που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τις υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare είναι τα εξής.

OS Προγράµµατα περιήγησης web 
Windows 98SE
Windows Me
Windows NT4.0

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

Windows 2000 Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1 Navigator

Windows XP Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1 Navigator
Opera 7.2.3
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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 το ακόλουθο 
στο πεδίο URL:

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: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Auditron, ενδέχεται να χρειαστεί να 
εισάγετε τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (εάν υπάρχει εγκατεστηµένος). Εάν 
χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare είναι 
κρυπτογραφηµένη, εισάγετε “https://” ακολουθούµενο από τη διαδικτυακή διεύθυνση, αντί 
για “http://”.

Windows Server 2003 Internet Explorer 6.0 SP1
Netscape 7.1 Navigator

Mac OS 9.2 Internet Explorer 5.1
Netscape 7.02 Navigator

Mac OS Χ 10.3.9 Netscape 7.1 Navigator
Safari 1.3

OS Προγράµµατα περιήγησης web 
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Βασικές λειτουργίες - Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare

Οι Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου CentreWare σας επιτρέπουν να προβάλλετε, να ρυθµίσετε, 
και να αλλάξετε την τρέχουσα κατάσταση ή τις τρέχουσες 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. Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος 
του πίνακα προς τα αριστερά και τα δεξιά 
µεταφέροντας τα όρια µεταξύ τους.

Πίνακας κεφαλίδας 
Εµφανίζει την κεφαλίδα για όλες τις σελίδες. Η 
κεφαλίδα περιλαµβάνει το λογότυπο των 
Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare και το 
µοντέλο του µηχανήµατος, καθώς και το πλήκτρο [Βοήθεια]. Ακριβώς κάτω από αυτόν 
τον πίνακα στις περισσότερες σελίδες βρίσκεται η µπάρα καρτέλας η οποία αντιστοιχεί 
στις πέντε λειτουργίες ή πλήκτρα σελίδας. Αυτά είναι [Κατάσταση], [Εργασίες], 
[Εκτύπωση/Σάρωση], [Ιδιότητες], και [Υποστήριξη]. Μπορείτε να µεταβείτε σε αυτές τις 
σελίδες όταν πατήσετε πάνω στο κείµενο σε κάθε καρτέλα.

Πίνακας λογότυπου 
Εµφανίζει το λογότυπο της εταιρείας.

Πίνακας µενού 
Εµφανίζει ένα δένδρο περιήγησης, το οποίο περιέχει τα διαθέσιµα στοιχεία σε κάθε 
κατηγορία, ενώ το στοιχείο που εµφανίζεται εκείνη τη στιγµή είναι τονισµένο. 

Κεντρικός πίνακας
Εµφανίζει πληροφορίες και επιλογές για το επιλεγµένο στοιχείο της τρέχουσας 
κατηγορίας που έχει επιλεγεί στο δέντρο περιήγησης του πίνακα µενού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κάθε λειτουργία, συµβουλευτείτε τα 
ακόλουθα.
Υπηρεσίες – σελίδα 196
Κατάσταση – σελίδα 197
Εργασίες – σελίδα 199
Εκτύπωση/σάρωση – σελίδα 202
Ιδιότητες – σελίδα 210
Υποστήριξη – σελίδα 250

Πίνακας 
κεφαλίδας 

Πίνακας 
µενού Κεντρικός 

πίνακας

Πίνακας 
λογότυπου 
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Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare 
χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες. Μπορείτε να επιλέξετε κατηγορία στη µπάρα 
καρτέλας του πίνακα κεφαλίδας.

Όνοµα κατηγορίας Υπηρεσίες

Κατάσταση • Γενικές πληροφορίες
• ∆ίσκος χαρτιού
• Στοιχεία

Εργασίες • Ενεργές εργασίες
• Λίστα ιστορικού εργασιών

Εκτύπωση/Σάρωση • Υποβολή εργασίας
• Πρότυπα εργασιών

Ιδιότητες • Περιγραφές
• ∆ιαµόρφωση
• Χρέωση & µετρητές
• Χαρακτηριστικά δίσκου χαρτιού
• Ρυθµίσεις χαρτιού
• Ρυθµίσεις εξοικονόµησης ενέργειας
• Βιβλίο διευθύνσεων
• Θυρίδα
• Ρυθµίσεις PKI
• Ηλεκτρονική ειδοποίηση
• ∆ιαχείριση Auditron
• Αποµακρυσµένος διακοµιστής πιστοποίησης/Υπηρεσία 
καταλόγου

• Ρυθµίσεις υπηρεσιών διαδικτύου
• Ρυθµίσεις διακοµιστή Proxy
• Κατάσταση θύρας
• Ρυθµίσεις θύρας
• Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου
• Ρυθµίσεις προσοµοίωσης
• Ρυθµίσεις µνήµης

Υποστήριξη • Ιστορικό σφαλµάτων
• Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος
• Ρυθµίσεις διακοµιστή αποθήκευσης
• Αποµακρυσµένη πρόσβαση
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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 αφής του 
µηχανήµατος.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες στην 
καρτέλα [Κατάσταση].

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

2. Επιλέξτε την απαιτούµενη λειτουργία στο πτυσσόµενο µενού του Πίνακα µενού.

Γενικά
Σ' αυτή τη σελίδα εµφανίζεται η διεύθυνση IP, η κατάσταση και οι πληροφορίες του 
µηχανήµατος. Εµφανίζονται επίσης τα πλήκτρα [Ανανέωση] και [Επανεκκίνηση 
µηχανήµατος]. Πατήστε το πλήκτρο [Ανανέωση] για να εµφανιστούν οι πιο πρόσφατες 
πληροφορίες.

∆ίσκοι χαρτιού
Η σελίδα αυτή εµφανίζει την κατάσταση των δίσκων χαρτιού και των δίσκων εξόδου. 
Πατήστε το [+] για να αναπτυχθεί το µενού.

∆ίσκος χαρτιού

∆ίσκος χαρτιού
Εµφανίζει τη λίστα µε τους διαθέσιµους δίσκους, συγκεκριµένα: ∆ίσκος 1, ∆ίσκος 2 
(προαιρετικός), ∆ίσκος 3 (προαιρετικός), και ∆ίσκος 5 (Bypass).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δίσκοι που εµφανίζονται εξαρτώνται από τη σύνθεση του µηχανήµατος.

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση του δίσκου χαρτιού ως [Έτοιµος], [Κενός], [∆εν διατίθεται], ή 
[Άγνωστος].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση του δίσκου χαρτιού ενδέχεται να εµφανίζεται ως [Άγνωστος] εάν το 
µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας.

% Γεµάτος
Εµφανίζει το ποσοστό του υπόλοιπου χαρτιού σε κάθε δίσκο σε προσαυξήσεις 25%.

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

Προτεραιότητα
Εµφανίζει τη ρύθµιση προτεραιότητας για κάθε δίσκο 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.

∆ίσκος εξόδου

∆ίσκος χαρτιού
Εµφανίζει τους διαθέσιµους δίσκους εξόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δίσκοι που εµφανίζονται εξαρτώνται από τη σύνθεση του µηχανήµατος.

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση του δίσκου εξόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο δίσκος εξόδου γεµίσει, αφαιρέστε τη δεσµίδα από το δίσκο εξόδου.

Στοιχεία
Το µενού στοιχείων εµφανίζει την κατάσταση της φύσιγγας τυµπάνου, της κασέτας 
γραφίτη και των άλλων αναλώσιµων. Η κατάσταση υποδεικνύει πότε πρέπει να 
αντικαταστήσετε κάθε στοιχείο.

Στοιχεία
Εµφανίζει το χρώµα του γραφίτη, την κατάσταση των µαύρων (K) και έγχρωµων (CMY) 
κασετών, καθώς και το ποσοστό του γραφίτη που αποµένει σε διαβαθµίσεις του 1%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το υπόλοιπο γραφίτη φτάσει σε χαµηλά επίπεδα, αντικαταστήστε την κασέτα 
γραφίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού έχετε εγκαταστήσει την καινούργια κασέτα γραφίτη, εµφανίζεται η 
κατάσταση "Έτοιµο".

SMart Kits

Φύσιγγα τυµπάνου
Εµφανίζει την υπολειπόµενη διάρκεια ζωής της φύσιγγας τυµπάνου σε ποσοστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ποσοστό της υπολειπόµενης διάρκειας ζωής είναι µικρό, 
αντικαταστήστε τη φύσιγγα τυµπάνου.

Περιέκτης απορριµµάτων γραφίτη
Εµφανίζει την κατάσταση του περιέκτη απορριµµάτων γραφίτη, ως [OK], [Σχεδόν 
γεµάτος], [Γεµάτος], ή [Μη εγκατεστηµένος].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί η ένδειξη [Αντικατάσταση τώρα], αντικαταστήστε τον 
περιέκτη απορριµµάτων γραφίτη.
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Φούρνος
Εµφανίζει την κατάσταση του φούρνου, ως [ΟΚ], [Αντικατάσταση σύντοµα] ή 
[Αντικατάσταση τώρα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί η ένδειξη [Αντικατάσταση τώρα], αντικαταστήστε το φούρνο.

Σύστηµα καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς
Εµφανίζει την κατάσταση του συστήµατος καθαρισµού του ιµάντα µεταφοράς, ως [ΟΚ], 
[Αντικατάσταση σύντοµα] ή [Αντικατάσταση τώρα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί η ένδειξη [Αντικατάσταση τώρα], αντικαταστήστε το Σύστηµα 
καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς.

∆εύτερος κύλινδρος µεταφοράς ειδώλου
Εµφανίζει την κατάσταση του ∆εύτερου κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου, ως [ΟΚ], 
[Αντικατάσταση σύντοµα] ή [Αντικατάσταση τώρα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί η ένδειξη [Αντικατάσταση τώρα], αντικαταστήστε το 
∆εύτερο κύλινδρο µεταφοράς ειδώλου.

Κασέτα συρραπτικού
Εµφανίζει την κατάσταση της κασέτας συρραπτικού ως [ΟΚ], [∆εν διατίθεται], [Άδεια], 
ή [Πρόβληµα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί η ένδειξη [Αντικατάσταση τώρα], αντικαταστήστε µε µια 
νέα κασέτα συρραπτικού.

Εργασίες

Η σελίδα αυτή εµφανίζει µια λίστα ενεργών και ολοκληρωµένων εργασιών που 
στάλθηκαν χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα, ή από τον πίνακα ελέγχου του 
µηχανήµατος. Τα στοιχεία που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν από αυτά που 
εµφανίζονται στην οθόνη αφής 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 κεντρικό πίνακα της κεντρικής σελίδας.

2. Στο πτυσσόµενο µενού του Πίνακα µενού, πατήστε [Λίστα εργασιών] για να 
εµφανιστεί η λίστα των ενεργών εργασιών ή πατήστε [Λίστα ιστορικού εργασιών] 
και στη συνέχεια [Ιστορικό εργασιών] για να εµφανιστεί η λίστα των 
ολοκληρωµένων εργασιών.
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Ενεργές εργασίες
Η σελίδα αυτή εµφανίζει τη λίστα των ενεργών εργασιών που υφίστανται επεξεργασία 
όταν επιλέγετε [Λίστα εργασιών]. Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τα ακόλουθα.

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.
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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. Η κατάσταση περιλαµβάνει [Ολοκληρώθηκε], 
[Σφάλµα], [∆ιεγράφη], [Τερµατισµός λειτουργίας], [Ακυρώθηκε], [∆ιεκόπη], και 
[Άγνωστη].

Είδος εργασίας
Εµφανίζει το είδος της εργασίας.

Σελίδες
Εµφανίζει τον αριθµό των σελίδων που εκτυπώθηκαν (µόνο εκτυπωµένες εργασίες).

Προορισµός εξόδου
Εµφανίζει τον προορισµό εξόδου, τη διεύθυνση, τον αριθµό παραλαβής του εγγράφου 
ή το όνοµα του διακοµιστή ή του αρχείου παραλαβής. Εάν ο προορισµός εξόδου είναι 
άγνωστος ή δεν έχει καθοριστεί, τότε εµφανίζεται “-”.

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

Λήξη εργασίας
Εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε η εργασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει καθοριστεί [Αυτόµατη ανανέωση ενδιάµεσου χρόνου], η εργασία δεν θα 
ενηµερωθεί αυτόµατα εάν υφίσταται επεξεργασία.

∆ιαχείριση εργασιών
Στη [Λίστα εργασιών] των ενεργών εργασιών, µπορείτε να διαγράψετε ή να 
προωθήσετε εργασίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισµένες περιπτώσεις, η διαγραφή εργασιών µπορεί να αγνοηθεί.

1. Επιλέξτε την εργασία και πατήστε [∆ιαγραφή] ή [Προώθηση].

Εάν έχετε επιλέξει τα πλαίσια επιλογής περισσότερων από µίας εργασιών, όλες αυτές 
οι εργασίες θα προωθηθούν ή θα διαγραφούν.
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Εκτύπωση/σάρωση

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να αποστείλετε εργασίες στο µηχάνηµα για εκτύπωση ή 
να δηµιουργήσετε/τροποποιήσετε πρότυπα εργασίας τα οποία αποθηκεύονται στο 
µηχάνηµα από αυτή την οθόνη.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιλέξετε τις διαθέσιµες λειτουργίες στην 
καρτέλα [Εκτύπωση/σάρωση].

1. Πατήστε [Εκτύπωση/σάρωση] στον κεντρικό πίνακα της αρχικής σελίδας.

2. Στο πτυσσόµενο µενού του πίνακα µενού, πατήστε [Υποβολή εργασίας] για 
εκτύπωση εργασιών ή πατήστε [Πρότυπα εργασίας] για να εµφανιστεί η λίστα των 
προτύπων εργασίας στο µηχάνηµα.

Υποβολή εργασίας
Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε έγγραφα τα οποία είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή 
σας. Καθορίστε τις ακόλουθες ρυθµίσεις, και πατήστε [Έναρξη] για να υποβάλετε την 
εργασία.

∆ίσκος χαρτιού
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού από το πτυσσόµενο µενού.

Προορισµός εξόδου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τους δίσκους εξόδου από το πτυσσόµενο µενού.

Ποσότητα
Εισάγετε τον αριθµό των σετ προς εκτύπωση. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθµό από 
το 1 µέχρι το 999.

Εκτύπωση διπλής όψης
Σας επιτρέπει να επιλέξετε εκτυπώσεις µονής όψης ή εκτυπώσεις διπλής όψης 
(κεφαλίδα προς κεφαλίδα ή κεφαλίδα προς υποσέλιδο).

Με ταξινόµηση
Καθορίστε εάν θα γινει ταξινόµηση των εκτυπώσεων ή όχι.

Όνοµα αρχείου
Σας επιτρέπει να καθορίσετε το αρχείο προς εκτύπωση. Πατώντας το πλήκτρο 
[Αναζήτηση] που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο επεξεργασίας του Ονόµατος αρχείου, 
µπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή αρχείου όπου µπορείτε να επιλέξετε 
το αρχείο προς εκτύπωση. Μπορείτε να εκτυπώσετε µόνο αρχεία µε τις εξής 
επεκτάσεις: .pdf, .tif, .prn, .pcl, .ps και .txt. 
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Πρότυπα εργασίας
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να εµφανίσετε τη λίστα των προτύπων εργασίας που 
έχουν καταχωρηθεί στο µηχάνηµα, να δηµιουργήσετε νέα πρότυπα, ή να 
τροποποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα. Τα πρότυπα εργασίας µπορούν να δηµιουργηθούν 
µε διαφορετικές ρυθµίσεις επιλέγοντας λειτουργίες όπως ανάλυση και µορφή αρχείου. 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 250 πρότυπα στο σκληρό δίσκο του µηχανήµατος.
Υπάρχουν καταχωρηµένα σε αλφαβητική σειρά µέχρι 20 πρότυπα στην οθόνη 
[Πρότυπα συσκευής]. Πιέστε [Επόµενο] ή [Προηγούµενο] για να εµφανιστεί η επόµενη 
ή η προηγούµενη σελίδα. Τα πλήκτρα [Πρώτη] και [Τελευταία] υπάρχουν επίσης 
διαθέσιµα για την µετάβαση στην πρώτη και την τελευταία σελίδα της λίστας, 
αντίστοιχα.
Εάν εφαρµόσετε οποιοδήποτε πρότυπο σε µια εργασία σάρωσης, ανακτήστε πρώτα 
το πρότυπο εργασίας στο µηχάνηµα.
Για να δηµιουργήσετε ή να αλλάξετε πρότυπα εργασίας από αυτήν την οθόνη, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

1. Πατήστε την καρτέλα [Εκτύπωση/σάρωση] στον Πίνακα κεφαλίδας στην κεντρική 
σελίδα των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare. 

2. Επιλέξτε [Πρότυπα εργασίας].

3. Πατήστε [Εµφάνιση οθόνης προτύπου εργασίας].

4. Εµφανίζεται η σελίδα Πρότυπο εργασίας µε τη λίστα των προτύπων συσκευής.

5. Επιλέξτε [Πρότυπο], [Ρύθµιση αποθήκης αρχείων], [Αποθήκη] ή [Γενικές 
ρυθµίσεις] στη δεξιά γωνία της σελίδας Πρότυπα εργασίας.

6. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες.

7. Πατήστε [OΚ].

Πρότυπο συσκευής
Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε τα αποθηκευµένα πρότυπα εργασίας, να 
δηµιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, να αλλάξετε ένα ήδη υπάρχον πρότυπο και να 
αντιγράψετε ή να διαγράψετε ένα πρότυπο.

∆ηµιουργία νέου
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, πατήστε [∆ηµιουργία νέου] στην επάνω δεξιά 
γωνία της σελίδας Πρότυπο. Aπαιτείται κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Μετά 
την επεξεργασία, πατήστε [OΚ]. Το πρότυπο αποθηκεύτηκε. Μπορείτε να προβάλλετε 
τα αποθηκευµένα πρότυπα κάνοντας κλικ στη [Λίστα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δηµιουργείτε ένα νέο πρότυπο, δεν επιτρέπεται η χρήση του ίδιου ονόµατος 
προτύπου εργασίας για διαφορετικά πρότυπα. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος εάν 
χρησιµοποιηθεί το ίδιο όνοµα προτύπου.
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Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τα διαθέσιµα στοιχεία ρύθµισης στη σελίδα 
[∆ηµιουργία νέου], στις καρτέλες [Βασική σάρωση], [Πρόσθετες λειτουργίες], [Ποιότητα 
ειδώλου], και [DMF]. Όταν είναι επιλεγµένη η [∆ηµιουργία νέου] στην οθόνη [Πρότυπα 
συσκευής], εµφανίζεται η σελίδα [∆ηµιουργία νέου]. Για να επιλέξετε την επιθυµητή 
καρτέλα, πατήστε [Επόµενο] για να µεταβείτε στην επόµενη σελίδα.

Στοιχείο ρύθµισης Περιγραφή

Όνοµα προτύπου Εισάγετε το όνοµα του προτύπου.

Περιγραφή Εισάγετε την περιγραφή για το πρότυπο.

Είδος αποθήκης Επιλέξτε την µέθοδο καθορισµού της αποθήκευσης των 
δεδοµένων σάρωσης. Όταν είναι επιλεγµένη η 
[Κοινόχρηστη], µπορείτε να επιλέξετε την υπάρχουσα 
ρύθµιση αποθήκης από το πτυσσόµενο µενού που 
εµφανίζεται. Όταν είναι επιλεγµένη η [Ιδιωτική], µπορείτε 
να ρυθµίσετε την αποθήκη χειροκίνητα.

Πρωτόκολλα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
θα εµφανιστεί µόνο όταν είναι 
επιλεγµένη η [Ιδιωτική] ως 
Είδος αποθήκης.

Επιλέξτε [FTP] ή [SMB] για πρωτόκολλο µεταφοράς.

Όνοµα διακοµιστή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
θα εµφανιστεί µόνο όταν είναι 
επιλεγµένη η [Ιδιωτική] ως 
Είδος αποθήκης.

Εισάγετε τη διεύθυνση του διακοµιστή για τη µεταφορά 
δεδοµένων σάρωσης.

Αριθµός θύρας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
θα εµφανιστεί µόνο όταν είναι 
επιλεγµένη η [Ιδιωτική] ως 
Είδος αποθήκης.

Εισάγετε τον αριθµό θύρας.

Κοινόχρηστο όνοµα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
θα εµφανιστεί µόνο όταν είναι 
επιλεγµένη η [Ιδιωτική] ως 
Είδος αποθήκης.

Όταν είναι επιλεγµένο το [SMB] στα [Πρωτόκολλα], 
µπορείτε να εισάγετε το κοινόχρηστο όνοµα.
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Αποµακρυσµένη διαδροµή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
θα εµφανιστεί µόνο όταν είναι 
επιλεγµένη η [Ιδιωτική] ως 
Είδος αποθήκης.

Εισάγετε τη διαδροµή που θα µεταφερθούν τα δεδοµένα 
σάρωσης στην οθόνη. Όταν είναι επιλεγµένο το [SMB] στα 
[Πρωτόκολλα], µπορείτε να εισάγετε το κοινόχρηστο 
όνοµα.

Όνοµα χρήστη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
θα εµφανιστεί µόνο όταν είναι 
επιλεγµένη η [Ιδιωτική] ως 
Είδος αποθήκης.

Εισάγετε το όνοµα χρήστη για τον καθορισµένο 
διακοµιστή.

Πολιτική αρχειοθέτησης Επιλέξτε τη µέθοδο αρχειοθέτησης από το πτυσσόµενο 
µενού. Μπορείτε να επιλέξετε [Αντικατάσταση υπάρχοντος 
αρχείου], [Προσθήκη σε υπάρχον αρχείο], [∆ηµιουργία 
νέου] ή [Άκυρο].

Ιστορικό εργασιών Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί το 
ιστορικό εργασιών. Μπορείτε να επιλέξετε είτε την έκδοση 
1.3 ή 2.0 από το ιστορικό εργασιών.

Γενικές ρυθµίσεις

Χρώµα σάρωσης Επιλέξτε αυτόµατο, χρώµα, κλίµακα γκρίζου ή µαύρο ως το 
χρώµα εξόδου.

Ανάλυση Επιλέξτε την ανάλυση των δεδοµένων σάρωσης.

Πρωτότυπα 2 Όψεων Επιλέξτε σάρωση διπλής όψης ή µονής όψης.

Πρόσθετες λειτουργίες

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση Επιλέξτε [Προεπιλογές %], [Μεταβλητή %], ή [Αυτόµατη 
επιλογή]. Οι προεπιλογές εµφανίζονται σε ένα πτυσσόµενο 
µενού όταν είναι επιλεγµένη η [Προεπιλογή %]. Όταν είναι 
επιλεγµένη η [Μεταβλητή %] εµφανίζεται µια φόρµα 
κειµένου. ∆εν εµφανίζεται κανένα πτυσσόµενο µενού εάν 
είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο].

Μέγεθος πρωτοτύπων Καθορίστε το µέγεθος σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε 
[Επιλογή µεγέθους] ή [Ειδικό µέγεθος]. Στην [Επιλογή 
µεγέθους], µπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος από το 
πτυσσόµενο µενού. Στο [Ειδικό µέγεθος], µπορείτε να 
καθορίσετε το ύψος και το πλάτος του πρωτοτύπου. Το 
διαθέσιµο εύρος για το πλάτος είναι µεταξύ 15 χλστ. και 
432 χλστ. (0,6 και 17,0 ίντσες), και για το ύψος είναι µεταξύ 
15 χλστ. και 297 χλστ. (0,6 και 11,7 ίντσες).

Στοιχείο ρύθµισης Περιγραφή
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∆ιαγραφή άκρων Προσδιορίστε τα επάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά άκρα που 
θα αφαιρεθούν από την έξοδο. Εισάγετε τις τιµές στα πεδία 
της φόρµας κειµένου, εντός του εύρους 0 έως 50 χλστ. (0 
έως 1,9 ίντσες).

Αποθηκευµένο µέγεθος Επιλέξτε το αποθηκευµένο µέγεθος. Τα αποθηκευµένα 
µεγέθη από το πτυσσόµενο µενού εµφανίζονται µόνο όταν 
είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο] για Σµίκρυνση/Μεγέθυνση. 
Εάν έχετε επιλέξει [Προεπιλογή %] ή [Μεταβλητή %], το 
αποθηκευµένο µέγεθος θα ρυθµιστεί στην Αυτόµατη 
ανίχνευση µεγέθους.

Μορφή αρχείου Επιλέξτε τη µορφή αρχείου από το πτυσσόµενο µενού. 
Εάν το χρώµα εξόδου στην οθόνη Βασική σάρωση έχει 
ρυθµιστεί σε [Μαύρο], τότε εµφανίζεται στο πτυσσόµενο 
µενού TIFF, Πολυσέλιδο TIFF, ή PDF. Εάν το Χρώµα 
εξόδου είναι ρυθµισµένο σε [Κλίµακα γκρίζου] ή σε [Πλήρες 
χρώµα], θα εµφανιστούν τα TIFF, Πολυσέλιδο TIFF, JPΕG 
ή PDF.

Ποιότητα ειδώλου

Καταστολή φόντου Καθορίστε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την καταστολή 
φόντου στο σαρωµένο είδωλο.

Αντίθεση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
δεν θα εµφανιστεί εάν επιλεχθεί 
το [Μαύρο] ως Χρώµα 
σάρωσης.

Επιλέξτε την αντίθεση των δεδοµένων σάρωσης. Μπορείτε 
να επιλέξετε µεταξύ πέντε διαφορετικών επιπέδων στο 
πτυσσόµενο µενού.

Φωτεινό / Σκούρο Επιλέξτε την πυκνότητα των δεδοµένων σάρωσης. 
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ εφτά διαφορετικών 
επιπέδων στο πτυσσόµενο µενού. 

Ευκρίνεια Επιλέξτε την ευκρίνεια των δεδοµένων σάρωσης. 
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ πέντε διαφορετικών 
επιπέδων στο πτυσσόµενο µενού.

Είδος πρωτοτύπου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
δεν θα εµφανιστεί εάν επιλεχθεί 
η [Κλίµακα γκρίζου] ή το 
[Χρώµα] ως Χρώµα σάρωσης.

Επιλέξτε το είδος του πρωτοτύπου. Μπορείτε να επιλέξετε 
[Φωτογραφία & Κείµενο], [Κείµενο] ή [Φωτογραφία] από το 
πτυσσόµενο µενού.

Συµπίεση ειδώλου 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στοιχείο αυτό 
δεν θα εµφανιστεί εάν επιλεχθεί 
το [Μαύρο] ως Χρώµα 
σάρωσης.

Επιλέξτε το επίπεδο συµπίεσης JPΕG. Μπορείτε να 
επιλέξετε µεταξύ πέντε διαφορετικών επιπέδων στο 
πτυσσόµενο µενού.

DMF (Πεδίο διαχείρισης εγγράφου)

Όνοµα πεδίου Εισάγετε το όνοµα των δεδοµένων DMF.

Στοιχείο ρύθµισης Περιγραφή
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Επεξεργασία
Για να αλλάξετε ένα ήδη υπάρχον πρότυπο, πατήστε [Επεξεργασία] στα δεξιά του 
προτύπου στο οποίο πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Μετά την αλλαγή, πατήστε [OΚ] για 
να αποθηκεύσετε το πρότυπο. Μπορείτε να προβάλλετε τα αποθηκευµένα πρότυπα 
επιλέγοντας [Λίστα].

Αντιγραφή 
Για την αντιγραφή ενός προτύπου, πιέστε [Αντιγραφή] στα δεξιά του προτύπου που 
πρέπει να αντιγραφεί. Στη συνέχεια εισάγετε ένα όνοµα για το αντίγραφο και πατήστε 
[Επόµενο] και µετά [OΚ]. Για την ακύρωση της αντιγραφής, πατήστε [Άκυρο].

∆ιαγραφή
Για τη διαγραφή ενός προτύπου, πατήστε [∆ιαγραφή] στα δεξιά του προτύπου που 
πρέπει να διαγραφεί. Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή διαγραφής. Εάν πιέσετε [OΚ], το πρότυπο θα διαγραφεί. Για την ακύρωση της 
διαγραφής, πατήστε [Άκυρο]. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να διαγραφεί µόνο ένα πρότυπο κάθε φορά.

Ενεργοποίηση επεξεργασίας 
χρήστη

Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να 
τροποποιήσουν τις τιµές στο πεδίο.

Ετικέτα πεδίου Εισάγετε την ετικέτα για το πεδίο που εµφανίζεται στην 
οθόνη αφής.

Προκαθορισµένη τιµή Εισάγετε τα πραγµατικά δεδοµένα που έχουν ανατεθεί σε 
ένα συγκεκριµένο πεδίο.

Απαιτείται εισαγωγή χρήστη Επιλέξτε εάν θέλετε να προτρέπεται ο χρήστης να εισάγει 
τα δεδοµένα του πεδίου ∆ιαχείρισης εγγράφων.

Απόκρυψη εισαγωγής χρήστη 
µε αστερίσκους

Επιλέξτε εάν θέλετε να µην εµφανίζονται στην οθόνη οι 
καταχωρίσεις.

Στοιχείο ρύθµισης Περιγραφή
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Εφαρµογή
Χρησιµοποιήστε το για να µεταδώσετε στο µηχάνηµα νέες ρυθµίσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί, χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες διαδικτύου. Οι προηγούµενες 
ρυθµίσεις της συσκευής θα αντικατασταθούν από τις νέες ρυθµίσεις. Εάν προκύψει 
σφάλµα διαµόρφωσης κάποιας ρύθµισης, τότε πριν από τη ρύθµιση του σφάλµατος, 
εµφανίζονται στην οθόνη οι ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις µετά τη ρύθµιση σφάλµατος θα 
παραµείνουν ίδιες.

Αναίρεση
Επαναφέρει τις τιµές που ίσχυαν πριν γίνει η αλλαγή. Οι νέες ρυθµίσεις δεν θα σταλούν 
στο µηχάνηµα.

Ανανέωση
Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να εµφανιστεί η πιο πρόσφατη λίστα πρότυπων εργασίας.

Ρύθµιση αποθήκης αρχείων
Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της 
αποθήκης αρχείων.

Ρύθµιση αποθήκης 
αρχείων

Επιλέξτε τη ρύθµιση αποθήκης αρχείων που θέλετε να διαµορφώσετε.

Όνοµα Εισάγετε το όνοµα της ρύθµισης αποθήκης.

Πρωτόκολλα Επιλέξτε [FTP] ή [SMB] για πρωτόκολλο µεταφοράς.

Όνοµα διακοµιστή Εισάγετε το όνοµα του διακοµιστή για τη µεταφορά δεδοµένων 
σάρωσης. 

Αριθµός θύρας Καθορίστε τον αριθµό θύρας.

Κοινόχρηστο όνοµα Όταν είναι επιλεγµένο το [SMB] στα [Πρωτόκολλα], µπορείτε να 
εισάγετε το κοινόχρηστο όνοµα.

Αποµακρυσµένη 
διαδροµή

Εισάγετε τη διαδροµή στο διακοµιστή όπου θα αποθηκευτούν τα 
δεδοµένα.

Όνοµα χρήστη Εισάγετε όνοµα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το όνοµα χρήστη.

Εισάγετε ξανά τον 
Κωδικό πρόσβασης

Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επαλήθευση.
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Αποθήκη
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να ρυθµίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αποθήκης.

Γενικές ρυθµίσεις
Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να εκτυπωθούν τα ονόµατα 
σύνδεσης και/ή τα ονόµατα του domain στη λίστα ιστορικού εργασιών. Τα στοιχεία που 
δεν έχουν επιλεγεί δεν εµφανίζονται στο ιστορικό εργασιών.

Στοιχεία χρήστη
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να καταχωρηθούν στο ιστορικό εργασιών.

• Όνοµα χρήστη

• Όνοµα τοµέα

Πρωτόκολλα Επιλέξτε [FTP] ή [SMB] για πρωτόκολλο µεταφοράς.

Όνοµα διακοµιστή Εισάγετε το όνοµα του διακοµιστή για τη µεταφορά δεδοµένων 
σάρωσης. 

Αριθµός θύρας Καθορίστε τον αριθµό θύρας.

Κοινόχρηστο όνοµα Όταν είναι επιλεγµένο το [SMB] στα [Πρωτόκολλα], µπορείτε να 
εισάγετε το κοινόχρηστο όνοµα.

Αποµακρυσµένη 
διαδροµή

Εισάγετε τη διαδροµή στο διακοµιστή όπου θα αποθηκευτούν τα 
δεδοµένα.

Όνοµα χρήστη Εισάγετε όνοµα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το όνοµα χρήστη.

Εισάγετε ξανά τον 
Κωδικό πρόσβασης

Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επαλήθευση.

Ρυθµίσεις 
τηλεπαραλαβής

Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για να ενεργοποιηθεί η 
τηλεπαραλαβή.

Ενδιάµεσος χρόνος 
τηλεπαραλαβής

Εάν είναι ενεργοποιηµένη η τηλεπαραλαβή, εισάγετε τον ενδιάµεσο 
χρόνο τηλεπαραλαβής από 0 έως 1092:15 σε διαβαθµίσεις του 1 
λεπτού.

Έναρξη 
τηλεπαραλαβής

Εάν είναι ενεργοποιηµένη η τηλεπαραλαβή, εισάγετε τον χρόνο 
έναρξης εντός του εύρους 0 έως 23:59 µε διαβαθµίσεις του 1 
λεπτού.
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Ιδιότητες

Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε και να ρυθµίσετε τις ιδιότητες του 
µηχανήµατος. Αυτές περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες του µηχανήµατος και τη 
σύνθεση, τις ρυθµίσεις των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare, τις ρυθµίσεις θύρας, 
τις ρυθµίσεις πρωτόκολλου, τις ρυθµίσεις εξοµοίωσης 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 Κεντρικό πίνακα της κεντρικής σελίδας. 

2. Επιλέξτε ένα στοιχείο από το πτυσσόµενο µενού του Πίνακα µενού. Για να 
επιλέξετε ένα στοιχείο από το φάκελο [Χρέωση & µετρητές], [Ρυθµίσεις PKI], 
[Αποµακρυσµένος διακοµιστής πιστοποίησης/υπηρεσία καταλόγου], [Ρυθµίσεις 
θύρας], [Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου] ή [Ρυθµίσεις προσοµοίωσης], πατήστε “+” στα 
αριστερά του φακέλου για να ανοίξετε το στοιχείο.

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. Αφού γίνουν οι αλλαγές, πιέστε [Εφαρµογή].

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

• Για την εµφάνιση των τρεχουσών ρυθµίσεων του µηχανήµατος, πιέστε [Ανανέωση].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες ρυθµίσεις θα είναι διαθέσιµες µόνο µετά την επανεκκίνηση 
των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare ή αφού απενεργοποιήσετε και 
ενεργοποιήσετε ξανά το µηχάνηµα.

Προεπιλεγµένος Κωδικός χρήστη και Κωδικός πρόσβασης
Εάν η λειτουργία ∆ιαχειριστής συστηµάτων είναι ενεργοποιηµένη στις ρυθµίσεις 
Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό χρήστη του 
∆ιαχειριστή συστηµάτων και τον κωδικό πρόσβασης όταν πραγµατοποιούνται 
αλλαγές. Ο προεπιλεγµένος κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τον 
∆ιαχειριστή συστηµάτων είναι “11111” και “x-admin”, αντίστοιχα. Αυτός ο κωδικός 
χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι προεπιλογές και µπορούν να αλλάξουν µόνο 
από τον διαχειριστή συστηµάτων.



Ιδιότητες 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 211

Λειτουργίες ιδιοτήτων
Ο ακόλουθος πίνακας απαριθµεί τα στοιχεία τα οποία µπορούν ρυθµιστούν.
Ορισµένα στοιχεία µπορεί να µην εµφανίζονται ανάλογα µε τη σύνθεση του 
µηχανήµατός σας.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης

Περιγραφή Ονοµασία προϊόντος
Εµφανίζει το όνοµα του προϊόντος. Είναι στοιχείο προβολής 
µόνο.
Αύξων αριθµός: 
Εµφανίζει τον αύξοντα 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 ∆ιαχειριστή συστηµάτων.
∆ιεύθυνση E-mail διαχειριστή
Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του ∆ιαχειριστή συστηµάτων.
∆ιεύθυνση E-mail µηχανήµατος
Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του µηχανήµατος.
Σχόλιο
Εισάγετε ένα σχόλιο στο µηχάνηµα.

∆ιαµόρφωση Μνήµη
Εµφανίζει το µέγεθος της εγκατεστηµένης µνήµης, το 
ποσοστό της µνήµης που χρησιµοποιείται για κάθε θύρα, το 
πρωτόκολλο, και την εγκατεστηµένη γλώσσα εκτυπωτή.
∆ιαθέσιµη PDL
Απαριθµεί τις γλώσσες του εκτυπωτή που χρησιµοποιούνται 
από το µηχάνηµα και τις εκδόσεις τους.
Λογισµικό
Εµφανίζει την έκδοση του λογισµικού (υλικολογισµικό) που 
είναι εγκατεστηµένο στο µηχάνηµα.
Σκληρός δίσκος
Απαριθµεί τα ονόµατα, και το συνολικό και το ελεύθερο 
ποσοστό του όγκου στον σκληρό δίσκο.
Υλικό
Απαριθµεί το υλικό που είναι εγκατεστηµένο και την 
κατάστασή του.
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Χρέωση & µετρητές Πληροφορίες χρέωσης
• Αύξων αριθµός
• Ασπρόµαυρες αποτυπώσεις
• Έγχρωµες αποτυπώσεις
• Σύνολο αποτυπώσεων

Μετρητές χρήσης
Εµφανίζουν το συνολικό αριθµό αποτυπώσεων και 
εργασιών.
• Σύνολο εκτυπωµένων αποτυπώσεων
• Έγχρωµες εκτυπωµένες αποτυπώσεις
• Μαύρες εκτυπωµένες αποτυπώσεις
• Σύνολο αντεγραµµένων αποτυπώσεων
• Έγχρωµες αντεγραµµένες αποτυπώσεις
• Μαύρες αντεγραµµένες αποτυπώσεις
• Σύνολο σαρωµένων ειδώλων
• Έγχρωµα σαρωµένα είδωλα
• Μαύρα σαρωµένα είδωλα
• Σύνολο απεσταλµένων εργασιών φαξ
• Σύνολο απεσταλµένων ειδώλων φαξ
• Σύνολο ληφθεισών εργασιών φαξ
• Σύνολο ληφθεισών ειδώλων φαξ
• Σύνολο ληφθεισών αποτυπώσεων φαξ
• Σύνολο απεσταλµένων εργασιών διαδικτυακού φαξ
• Σύνολο απεσταλµένων ειδώλων διαδικτυακού φαξ
• Σύνολο ληφθεισών εργασιών διαδικτυακού φαξ
• Σύνολο ληφθέντων ειδώλων διαδικτυακού φαξ
• Σύνολο ληφθεισών αποτυπώσεων διαδικτυακού φαξ
• Σύνολο αποτυπώσεων για αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή

Χαρακτηριστικά δίσκου 
χαρτιού

∆ίσκος χαρτιού
Απαριθµεί τους δίσκους χαρτιού που είναι εγκατεστηµένοι.
Είδος χαρτιού
Απαριθµεί το είδος χαρτιού που έχει ρυθµιστεί για κάθε 
δίσκο.
Προτεραιότητα
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την προτεραιότητα για 
καθορισµένους δίσκους χαρτιού.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις χαρτιού Είδος χαρτιού
Απαριθµεί τα διαφορετικά είδη χαρτιού.
Όνοµα χαρτιού 
Εισάγετε τα ονόµατα για [Ειδικό χαρτί 1] µέχρι [Ειδικό 
χαρτί 5].
Προτεραιότητα
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις 
προτεραιότητας όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία 
αυτόµατου δίσκου για τα διάφορα είδη χαρτιού.
Ποιότητα ειδώλου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την διαµόρφωση του ειδώλου 
ώστε να προσαρµοστεί στο χαρτί.

Ρυθµίσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας

Μετάβαση σε χαµηλή κατανάλωση
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την χρονική περίοδο µετά από 
την οποία το µηχάνηµα µεταβαίνει σε λειτουργία χαµηλής 
κατανάλωσης από τη λειτουργία χρήστη.
Μετάβαση σε κατάσταση αδράνειας
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την χρονική περίοδο µετά από 
την οποία το µηχάνηµα µεταβαίνει στην κατάσταση 
αδράνειας από τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης.

Βιβλίο διευθύνσεων Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να ανακτήσετε 
πληροφορίες διευθύνσεων σε µορφή CSV. Όταν 
αποθηκεύετε το νέο Βιβλίο διευθύνσεων σε µορφή CSV, 
όλες οι προηγούµενες διευθύνσεις αντικαθιστώνται από τις 
καινούριες.
Εισαγωγή βιβλίου διευθύνσεων
Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε πληροφορίες διευθύνσεων 
στο µηχάνηµα. Καθορίστε το όνοµα αρχείου ή πιέστε 
[Αναζήτηση] για να εντοπίσετε το αρχείο CSV, και πιέστε 
[Εισαγωγή τώρα].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε το αρχείο CSV µε λογισµικό, 
όπως το Microsoft Excel. Εάν ανοίξετε το αρχείο CSV µε 
κάποιο λογισµικό, γίνεται αυτόµατη επεξεργασία και το 
επεξεργασµένο αρχείο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο 
µηχάνηµα. 

Εξαγωγή βιβλίου διευθύνσεων
Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη πληροφοριών διευθύνσεων 
σε αρχείο CSV. Πιέστε [Αντιστοιχίστε το υπάρχον βιβλίο 
διευθύνσεων] για να κάνετε λήψη του αρχείου CSV.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Θυρίδα Αριθµός θυρίδας
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις ενός αριθµού 
θυρίδας.
Κωδικός πρόσβασης
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανιστεί η οθόνη κωδικού 
πρόσβασης θυρίδας.
Σειρά πρωτοτύπων
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την εµφάνιση της σειράς των 
εγγράφων που είναι αποθηκευµένα στη θυρίδα.
Λίστα εγγράφων
Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να εµφανιστεί η λίστα εγγράφων 
της θυρίδας.
Λίστα εγγράφων θυρίδας 
Εµφανίζει τη λίστα των εγγράφων στη θυρίδα.
Αριθµός θυρίδας – Εµφανίζει τον αριθµό θυρίδας της λίστας 
πρωτοτύπων.
Αριθµός εγγράφου – Εµφανίζει τους αριθµούς των 
εγγράφων.
Όνοµα εγγράφου – Εµφανίζει το όνοµα εγγράφου.
Αποθηκευµένη ηµεροµηνία – Εµφανίζει την ηµεροµηνία και 
την ώρα που αποθηκεύτηκε το έγγραφο στη θυρίδα.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Θυρίδα Λίστα εγγράφων θυρίδας 
Μορφότυπο συµπίεσης – Εµφανίζει το µορφότυπο 
συµπίεσης του εγγράφου.
Σελίδες – Εµφανίζει τον αριθµό σελίδων στο πρωτότυπο.
Είδος – Εµφανίζει το είδος της εργασίας του εγγράφου.
Ανάκτηση - Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη µέθοδο 
ανάκτησης των σαρωµένων πρωτοτύπων ή το πρωτότυπο 
διαδικτυακού φαξ στη θυρίδα.
• Ανάκτηση σελίδας – Καθορίστε εάν θέλετε να ανακτήσετε 

µια συγκεκριµένη σελίδα του πρωτοτύπου.
• Αριθµός σελίδας – Καθορίστε τον αριθµό σελίδας που 
θέλετε να ανακτήσετε.

• Μορφή εξαγωγής – Προσδιορίστε τη µορφή µε την οποία 
θα εξάγονται τα αρχεία.

Εκτύπωση πρωτοτύπου – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη 
µέθοδο εκτύπωσης του εγγράφου φαξ στη θυρίδα.
• ∆ίσκος χαρτιού – Καθορίστε το δίσκο χαρτιού.
• Προορισµός εξόδου - Καθορίστε το δίσκο εξόδου χαρτιού.
• Ποσότητα – Καθορίστε τον αριθµό των εκτυπώσεων.
• ∆ιπλής όψης - Επιλέξτε έξοδο µονής ή διπλής όψης.
• Συρραφή – Καθορίστε τον αριθµό και το σηµείο συρραφής 
της εξόδου.

Ρυθµίσεις θυρίδας 
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις 
ως ακολούθως.
Αριθµός θυρίδας – Εµφανίζει τον αριθµό θυρίδας. Είναι 
στοιχείο προβολής µόνο.
Όνοµα θυρίδας – Εισάγετε το όνοµα της θυρίδας.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 
θυρίδας.
Έλεγχος κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε 
εάν και πότε απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη θυρίδα.
Κάτοχος – Εµφανίζει τον κάτοχο της θυρίδας.
Σύνδεση φύλλου εργασιακής ροής - Εµφανίζει το όνοµα του 
φύλλου εργασιακής ροής όταν η Θυρίδα συνδέεται µε ένα 
φύλλο εργασιακής ροής.
Αυτόµατη εκκίνηση φύλλου εργασιακής ροής – Σας 
επιτρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να εκτελεστεί ένα 
συνδεδεµένο φύλλο εργασιακής ροής όταν ένα έγγραφο 
είναι αποθηκευµένο στη θυρίδα.
Αυτόµατη διαγραφή εγγράφων – Σας επιτρέπει να 
διαγράψετε ένα πρωτότυπο από τη θυρίδα αυτόµατα µετά 
την ολοκλήρωση µιας εντολής, π.χ. της εκτύπωσης.
∆ιαγραφή εγγράφων µε ηµεροµηνία λήξης – Σας επιτρέπει 
να διαγράψετε πρωτότυπα όταν φτάσουν στην καθορισµένη 
ηµεροµηνία λήξης.
Αριθµός εγγράφων – Εµφανίζει τον αριθµό εγγράφων που 
είναι αποθηκευµένα στη θυρίδα.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Θυρίδα Εµφάνιση λίστας φύλλων εργασιακής ροής
Τύπος φύλλου – Εµφανίζει τον τύπο του φύλλου εργασιακής 
ροής.
Σειρά φύλλων – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη σειρά των 
φύλλων εργασιακής ροής που εµφανίζονται στη λίστα.
Λίστα φύλλων εργασιακής ροής
Αριθµός θυρίδας – Εµφανίζει τον αριθµό της θυρίδας.
Τύπος φύλλου – Εµφανίζει τον τύπο του φύλλου εργασιακής 
ροής.
Όνοµα – Απαριθµεί τα ονόµατα των φύλλων εργασιακής 
ροής.
Τελευταία ενηµέρωση – Απαριθµεί την ηµεροµηνία που 
ενηµερώθηκαν για τελευταία φορά τα φύλλα εργασιακής 
ροής.
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Φύλλα εργασιακής ροής Εµφάνιση λίστας φύλλων εργασιακής ροής
Σειρά φύλλων – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη σειρά των 
φύλλων εργασιακής ροής που εµφανίζονται στη λίστα.
Τύπος φύλλου – Εµφανίζει τον τύπο του φύλλου εργασιακής 
ροής.
Εµφάνιση λίστας φύλλων εργασιακής ροής - Πιέστε το 
πλήκτρο αυτό για να εµφανιστεί η λίστα φύλλων εργασιακής 
ροής.
Λίστα φύλλων εργασιακής ροής
Αριθµός θυρίδας – Εµφανίζει τον αριθµό της θυρίδας.
Τύπος φύλλου – Εµφανίζει τον τύπο του φύλλου εργασιακής 
ροής.
Όνοµα – Απαριθµεί τα ονόµατα των φύλλων εργασιακής 
ροής.
Τελευταία ενηµέρωση – Απαριθµεί την ηµεροµηνία που 
ενηµερώθηκαν για τελευταία φορά τα φύλλα εργασιακής ροής.
Σύνδεση φύλλου εργασιακής ροής µε θυρίδα – Πιέστε για να 
συνδέσετε το επιλεγµένο φύλλο εργασιακής ροής µε τη 
θυρίδα.
∆ιαγραφή – Πιέστε για να διαγράψετε το επιλεγµένο φύλλο 
εργασιακής ροής.
Επεξεργασία φύλλου εργασιακής ροής – Πιέστε για να 
επεξεργαστείτε το επιλεγµένο φύλλο εργασιακής ροής.
∆ηµιουργία νέου φύλλου εργασιακής ροής – Πιέστε για να 
δηµιουργήσετε ένα νέο φύλλο εργασιακής ροής.
Κοινά χαρακτηριστικά φύλλων εργασιακής ροής 
Όνοµα – Εισάγετε ή αλλάξτε το όνοµα για το φύλλο 
εργασιακής ροής.
Περιγραφή – Εισάγετε ή αλλάξτε την περιγραφή του φύλλου 
εργασιακής ροής.
Εργασιακή ροή – Εµφανίζει τα σηµεία σχήµατος του 
πρωτοτύπου.
Προορισµοί συνολικά – Εµφανίζει τον αριθµό των 
προορισµών.
Λέξη-κλειδί – Σας επιτρέπει να εισάγετε οποιαδήποτε λέξη-
κλειδί.
Επεξεργασία φύλλου εργασιακής ροής
Επεξεργασία προορισµού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
τύπο επεξεργασίας που θέλετε να τροποποιήσετε.
Επεξεργασία φύλλου εργασιακής ροής – Επιλέξτε για να 
τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις για τον καθορισµένο τύπο 
επεξεργασίας.
Εκτύπωση
Όνοµα – Εµφανίζει το όνοµα του φύλλου εργασιακής ροής.
∆ίσκος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο χαρτιού.
• Προορισµός εξόδου - Καθορίστε το δίσκο εξόδου χαρτιού.
Ποσότητα – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθµό των 
εκτυπώσεων.
• ∆ιπλής όψης - Επιλέξτε έξοδο µονής ή διπλής όψης.
• Συρραφή – Καθορίστε τον αριθµό και το σηµείο συρραφής 
της εξόδου.
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Φύλλα εργασιακής ροής Αποστολή ως φαξ
Όνοµα – Εµφανίζει το όνοµα του φύλλου εργασιακής ροής.
Παραλήπτης - Εισάγετε τον αριθµό φαξ του παραλήπτη.
Τύπος γραµµής – Εµφανίζει τον τύπο της γραµµής.
Όνοµα παραλήπτη – Εισάγετε το όνοµα του παραλήπτη.
Μέθοδος επικοινωνίας – Επιλέξτε τη µέθοδο επικοινωνίας 
φαξ.
Αριθµός θυρίδας – Εισάγετε τον αριθµό θυρίδας.
Κωδικός πρόσβασης θυρίδας – Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης θυρίδας.
Ευρεία αναµετάδοση – Επιλέξτε εάν θέλετε να 
ενεργοποιήσετε την ευρεία αναµετάδοση.
Εκτύπωση στον ενδιάµεσο σταθµό – Επιλέξτε εάν θέλετε να 
εκτυπώσετε το πρωτότυπο στον ενδιάµεσο σταθµό.
Αναγνωριστικό ενδιάµεσου σταθµού/Παραλήπτες ευρείας 
αναµετάδοσης – Καθορίστε το αναγνωριστικό ενδιάµεσου 
σταθµού ή προορισµών.
Κωδικός F – Εισάγετε τον κωδικό F.
Κωδικός πρόσβασης (Επικοινωνία µε κωδικό F) – Εάν 
απαιτείται, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τον Κωδικό 
F.
Αποστολή ως διαδικτυακό φαξ
Όνοµα – Εµφανίζει το όνοµα του φύλλου εργασιακής ροής.
Όνοµα παραλήπτη 1–10 – Εισάγετε το όνοµα του 
παραλήπτη. 
∆ιεύθυνση παραλήπτη 1–10 – Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail 
του παραλήπτη.
Σχόλιο – Εισάγετε το σχόλιο στο διαδικτυακό φαξ.
Προφίλ διαδικτυακού φαξ – Επιλέξτε το προφίλ διαδικτυακού 
φαξ.
Αποστολή ως E-mail
Όνοµα – Εµφανίζει το όνοµα του φύλλου εργασιακής ροής.
Όνοµα παραλήπτη 1–10 – Εισάγετε το όνοµα του 
παραλήπτη. 
∆ιεύθυνση παραλήπτη 1–10 – Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail 
του παραλήπτη.
Θέµα – Εισάγετε το θέµα του e-mail.
Μορφή αρχείου – Επιλέξτε τη µορφή του αρχείου.
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Φύλλα εργασιακής ροής Μεταφορά FTP
Όνοµα – Εµφανίζει το όνοµα του φύλλου εργασιακής ροής.
Όνοµα παραλήπτη – Εισάγετε το όνοµα του παραλήπτη.
Όνοµα διακοµιστή – Εισαγωγή της διεύθυνσης διακοµιστή 
FTP.
∆ιαδροµή – Εισάγετε τη διαδροµή προς τον κατάλογο στον 
οποίο έχουν αποσταλεί τα δεδοµένα.
Όνοµα χρήστη – Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για το 
λογαριασµό.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για 
το λογαριασµό.
Μορφή αρχείου – Επιλέξτε τη µορφή του αρχείου.
Μεταφορά SMB
Όνοµα – Εµφανίζει το όνοµα του φύλλου εργασιακής ροής.
Όνοµα παραλήπτη – Εισάγετε το όνοµα του παραλήπτη.
Όνοµα διακοµιστή – Εισάγετε τη διεύθυνση του διακοµιστή.
Όνοµα όγκου – Εισάγετε το όνοµα όγκου.
Αποθήκευση σε – Εισάγετε το όνοµα του φακέλου όπου είναι 
αποθηκευµένα τα δεδοµένα.
Όνοµα χρήστη – Εισάγετε τον κωδικό χρήστη για το 
λογαριασµό.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για 
το λογαριασµό.
Μορφή αρχείου – Επιλέξτε τη µορφή του αρχείου.
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Ρυθµίσεις PKI Σας επιτρέπει να διαµορφώσετε και να προβάλλετε τις 
ρυθµίσεις ασφάλειας. 
Ρυθµίσεις SSL/TLS
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο HTTPS-
SSL/TLS στην καθορισµένη θύρα.
Επικοινωνία HTTPS-SSL/TLS – Επιλέξτε την ενεργοποίηση 
του πρωτοκόλλου HTTPS-SSL/TLS.
Αριθµός θύρας επικοινωνίας HTTPS-SSL/TLS – 
Προσδιορίστε τον αριθµό θύρας.
Επικοινωνία S/MIME – Επιλέξτε την ενεργοποίηση της 
επικοινωνίας S/MIME.
Έλεγχος πιστοποιητικού αποµακρυσµένου διακοµιστή – 
Επιλέξτε την εκτέλεση της επαλήθευσης.
Παραγωγή αυτο-υπογραφόµενου πιστοποιητικού – Σας 
επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα πιστοποιητικό 
υπογεγραµµένο από εσάς.
∆ιαχείριση πιστοποιητικού
Απαριθµεί τις πληροφορίες πιστοποιητικού που έχουν 
ανατεθεί στο µηχάνηµα.
Θέµα – Εµφανίζει το θέµα του πιστοποιητικού.
Εκδότης – Εµφανίζει τον εκδότη του πιστοποιητικού.
Σειριακός αριθµός – Εµφανίζει τον σειριακό αριθµό του 
πιστοποιητικού.
Μέγεθος δηµόσιου κλειδιού – Εµφανίζει το µέγεθος του 
δηµόσιου κλειδιού που έχει ανατεθεί στο πιστοποιητικό.
Ισχύει από – Εµφανίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε 
έγκυρο το πιστοποιητικό.
Ισχύει µέχρι – Εµφανίζει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία το 
πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Κατάσταση – Εµφανίζει την κατάσταση του πιστοποιητικού.
Σκοπός πιστοποιητικού – Απαριθµεί τους σκοπούς του 
εκδεδοµένου πιστοποιητικού.
Εισαγωγή – Πιέστε για να εισάγετε ένα πιστοποιητικό.
∆ιεύθυνση mail – ∆ιεύθυνση mail ενός πιστοποιητικού.
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Ρυθµίσεις PKI Εισαγωγή πιστοποιητικού
Κωδικός πρόσβασης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν 
κωδικό πρόσβασης.
Εισαγωγή ξανά του κωδικού πρόσβασης – Εισάγετε ξανά 
τον κωδικό πρόσβασης για επαλήθευση.
Όνοµα αρχείου – Εισάγετε ή εντοπίστε το όνοµα αρχείου του 
πιστοποιητικού.
Ρυθµίσεις S/MIME
Αλγόριθµος σύνοψης µηνυµάτων – Επιλέξτε τον αλγόριθµο 
σύνοψης µηνυµάτων.
Μέθοδος κωδικοποίησης περιεχοµένων – Επιλέξτε µέθοδο 
κωδικοποίησης.
Αυτόµατη αποθήκευση πιστοποιητικού – Επιλέξτε εάν 
θέλετε να αποθηκεύεται αυτόµατα το πιστοποιητικό.
Λήψη µη αξιόπιστης αλληλογραφίας – Επιλέξτε αν θέλετε να 
λαµβάνετε µη αξιόπιστη αλληλογραφία.
Ψηφιακή υπογραφή – Επιλέξτε αν θέλετε να προστεθεί 
ψηφιακή υπογραφή, καθώς και τη µέθοδο εισαγωγής της 
υπογραφής στα εξερχόµενα e-mail.
Μη αξιόπιστα iFax – Επιλέξτε αν θέλετε να λαµβάνετε µη 
αξιόπιστα iFax.
Υπογραφή iFax – Επιλέξτε αν θέλετε να προστεθεί ψηφιακή 
υπογραφή, καθώς και τη µέθοδο εισαγωγής της υπογραφής 
στα iFax.
Ρυθµίσεις ασφαλείας PDF
Υπογραφή PDF – Επιλέξτε αν θέλετε να προστεθεί 
υπογραφή στα αρχεία PDF.
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Ρυθµίσεις ειδοποίησης 
αλληλογραφίας

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας παραλήπτη – Σας επιτρέπει να 
καθορίσετε µέχρι τρεις διευθύνσεις e-mail παραλήπτη.
Κανονική αναγγελία – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την αποστολή κανονικών αναγγελιών 
προς τους καθορισµένους παραλήπτες.
Κατάσταση – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το είδος των 
µηνυµάτων ειδοποίησης που στέλνονται, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν τα αναλώσιµα, 
την εµπλοκή χαρτιού, το δίσκο χαρτιού την κατάσταση και τα 
σφάλµατα.
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την υπηρεσία αναγγελίας e-mail 
ως ακολούθως.
Συχνότητα αναγγελίας – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη 
συχνότητα αποστολής του e-mail κατάστασης.
Ηµέρα αναγγελίας (Εβδοµαδιαία) – Σας επιτρέπει να 
επιλέξετε την ηµέρα της εβδοµάδας για την αποστολή του 
e-mail κατάστασης.
Ηµεροµηνία αναγγελίας (Μηνιαία) – Σας επιτρέπει να 
επιλέξετε την ηµεροµηνία του µήνα για την αποστολή του 
e-mail µηνιαίας κατάστασης.
Ώρα αναγγελίας – Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ώρα 
αποστολής της αναγγελίας e-mail.
Ηµεροµηνία επόµενης αναγγελίας – Εµφανίζει την 
ηµεροµηνία στην οποία θα σταλεί η επόµενη αναγγελία.
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∆ιαχείριση Auditron ∆ιαχείριση Auditron
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Auditron για κάθε υπηρεσία.
Μέθοδος Auditron – Εµφανίζει την ενεργοποιηµένη µέθοδο 
Auditron.
Auditron (Υπηρεσία εκτύπωσης) – Επιλέξτε την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας Auditron για εκτύπωση.
Auditron (Υπηρεσία αντιγραφής) – Επιλέξτε την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας Auditron για αντιγραφή.
Auditron (Υπηρεσία σάρωσης) – Επιλέξτε την ενεργοποίηση 
της λειτουργίας Auditron για σάρωση.
Auditron (Υπηρεσία φαξ) – Επιλέξτε την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας Auditron για φαξ.
Εκτύπωση θυρίδας – Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Auditron για την εκτύπωση εγγράφων σε θυρίδες.
Θυρίδα προς PC/∆ιακοµιστή – Επιλέξτε για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auditron για την προώθηση 
εγγράφων θυρίδας προς έναν PC ή έναν αποµακρυσµένο 
διακοµιστή.
Εκτυπώσεις εκτός λογαριασµών – Επιλέξτε για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auditron για εργασίες 
εκτύπωσης χωρίς τον κωδικό χρήστη.
Έλεγχος στοιχείων χρήστη – Καθορίστε τον αριθµό 
λογαριασµού και πατήστε το πλήκτρο [Επεξεργασία] για να 
αλλάξετε τις πληροφορίες του λογαριασµού χρήστη.
Χρήστης-επισκέπτης – Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτραπεί η 
πρόσβαση σε µη καταχωρηµένους χρήστες.
Κωδικός πρόσβασης επισκέπτη – Καθορίστε τον κωδικό 
πρόσβασης επισκέπτη.
Εκ νέου εισαγωγή κωδικού πρόσβασης επισκέπτη – 
Εισάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης επισκέπτη.
Αριθµός λογαριασµού – Καθορίστε τον αριθµό λογαριασµού 
για την εναλλαγή µεταξύ των οθονών.
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∆ιαχείριση Auditron Ρυθµίσεις λογαριασµού χρήστη
Κάντε κλικ στην [Επεξεργασία] στην οθόνη [∆ιαχείριση 
Auditron] για να εµφανιστούν οι [Ρυθµίσεις 
λογαριασµού χρήστη].
Αριθµός λογαριασµού – Εµφανίζει τον καθορισµένο αριθµό 
λογαριασµού.
Όνοµα χρήστη – Εισάγετε το όνοµα χρήστη.
Κωδικός χρήστη – Εισάγετε τον κωδικό χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για 
τον κωδικό χρήστη.
Κωδικός κάρτας – Εισάγετε τον κωδικό κάρτας για τον 
χρήστη.
Υπηρεσία εκτύπωσης - Πρόσβαση στη λειτουργία – 
Καθορίστε τα στοιχεία ελέγχου του γραφίτη για εργασίες 
εκτύπωσης.
Υπηρεσία αντιγραφής - Πρόσβαση στη λειτουργία – 
Καθορίστε τα στοιχεία ελέγχου του γραφίτη για εργασίες 
αντιγραφής.
Υπηρεσία σάρωσης - Πρόσβαση στη λειτουργία – Καθορίστε 
τα στοιχεία ελέγχου του γραφίτη για εργασίες σάρωσης.
Υπηρεσία φαξ - Πρόσβαση στη λειτουργία – Καθορίστε το 
όριο αποστολών φαξ.
Όριο έγχρωµων εκτυπώσεων - Καθορίστε το όριο των 
έγχρωµων εκτυπώσεων.
Όριο ασπρόµαυρων εκτυπώσεων - Καθορίστε το όριο των 
ασπρόµαυρων εκτυπώσεων.
Όριο έγχρωµων αντιγραφών - Καθορίστε το όριο των 
έγχρωµων αντιγραφών.
Όριο ασπρόµαυρων αντιγραφών - Καθορίστε το όριο των 
ασπρόµαυρων αντιγραφών.
Όριο έγχρωµων σαρώσεων - Καθορίστε το όριο των 
έγχρωµων σαρώσεων.
Όριο ασπρόµαυρων σαρώσεων - Καθορίστε το όριο των 
ασπρόµαυρων σαρώσεων.

Ρύθµιση λεπτοµερειών 
χρήστη

Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε το λογαριασµό χρήστη 
Auditron.
Χαρακτήρες κωδικού χρήστη – Εισάγετε τους χαρακτήρες 
κωδικού χρήστη.
Απόκρυψη κωδικού χρήστη – Σας επιτρέπει να αποκρύψετε 
τον κωδικό χρήστη.
Αρχείο αποτυχηµένων προσπαθειών πρόσβασης – Σας 
επιτρέπει να κρατήσετε αρχείο µέχρι και 600 αποτυχηµένων 
προσπαθειών πρόσβασης.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης



Ιδιότητες 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 225

Βασικά λογιστικά στοιχεία 
Xerox

∆ιαχείριση λογιστικών στοιχείων
Σε αυτή τη σελίδα προβάλλεται µία λίστα καταχωρηµένων 
χρηστών.
Εάν οι καταχωρηµένοι χρήστες αναγράφονται σε δύο ή 
περισσότερες σελίδες, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 
[Προηγούµενο] ή [Επόµενο] για να µετακινηθείτε στις 
σελίδες.
Η λίστα µπορεί να ταξινοµηθεί πατώντας [Κωδικός] ή 
[Όνοµα].
Προσθήκη νέου χρήστη - Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
καταγράψετε τα στοιχεία του νέου χρήστη.
Χρήστης:
Κωδικός χρήστη - Πληκτρολογήστε έως και 32 χαρακτήρες 
για το όνοµα του χρήστη.
Όνοµα χρήστη - Πληκτρολογήστε έως και 32 χαρακτήρες για 
το όνοµα του χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης - Πληκτρολογήστε 4 µε 12 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για τον κωδικό πρόσβασης.
Όρια χρήσης - Ορίστε το µέγιστο αριθµό αποτυπώσεων ανά 
σελίδα, µεταξύ 0 και 9999999.
Έγχρωµες εκτυπωµένες αποτυπώσεις - Ορίστε το µέγιστο 
αριθµό αποτυπώσεων που επιτρέπεται για έγχρωµη 
εκτύπωση.
Μαύρες εκτυπωµένες αποτυπώσεις - Ορίστε το µέγιστο 
αριθµό αποτυπώσεων που επιτρέπεται για ασπρόµαυρες 
εκτυπώσεις.
Έγχρωµες αντεγραµµένες αποτυπώσεις - Ορίστε το µέγιστο 
αριθµό αποτυπώσεων που επιτρέπεται για έγχρωµη 
αντιγραφή.
Μαύρες αντεγραµµένες αποτυπώσεις - Ορίστε το µέγιστο 
αριθµό αποτυπώσεων που επιτρέπεται για ασπρόµαυρη 
αντιγραφή.
Έγχρωµα σαρωµένα είδωλα - Ορίστε το µέγιστο αριθµό 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται για έγχρωµη σάρωση.
Μαύρα σαρωµένα είδωλα - Ορίστε το µέγιστο αριθµό 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται για ασπρόµαυρη σάρωση.
Απεσταλµένα είδωλα φαξ - Ορίστε το µέγιστο αριθµό 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται για µεταβίβαση φαξ.
Απεσταλµένα είδωλα iFax - Ορίστε το µέγιστο αριθµό 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται για µεταβίβαση iFax.
Επιλογή όλων - Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε 
όλους τους χρήστες που αναγράφονται.
Όρια & πρόσβαση - Προκειµένου να αλλάξετε τα στοιχεία 
του χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για το χρήστη και 
στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Όρια & πρόσβαση].
Χρήστης:
Κωδικός χρήστη - Εµφανίζεται ο κωδικός χρήστη.
Όνοµα χρήστη - Πληκτρολογήστε έως και 32 χαρακτήρες για 
το όνοµα ενός νέου χρήστη.
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Κωδικός πρόσβασης - Πληκτρολογήστε 4 µε 12 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για το νέο κωδικό πρόσβασης.
Όρια χρήσης - Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθµό των 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει ο 
χρήστης για κάθε στοιχείο. Προκειµένου να επαναφέρετε την 
τιµή των Ορίων χρήσης, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής 
[Επαναφορά] για το συγκεκριµένο στοιχείο. Προκειµένου να 
επαναφέρετε όλες τις τιµές των Ορίων χρήσης, πατήστε 
[Επαναφορά όλων]. 
∆ικαιώµατα πρόσβασης - Προβάλλονται οι οµαδικοί 
λογαριασµοί που σχετίζονται µε το χρήστη. Προκειµένου να 
αλλάξετε τα στοιχεία ενός οµαδικού λογαριασµού, πατήστε 
[Επεξεργασία].
∆ιαγραφή χρήστη - Προκειµένου να διαγράψετε ένα χρήστη, 
επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής που αφορά το χρήστη και 
πατήστε το πλήκτρο [∆ιαγραφή χρήστη]. Προκειµένου να 
διαγράψετε όλους τους χρήστες που αναγράφονται, πατήστε 
το πλήκτρο [Επιλογή όλων] και στη συνέχεια το πλήκτρο 
[∆ιαγραφή χρήστη].
Πρόσβαση οµαδικού λογαριασµού - Προβάλλεται η λίστα µε 
τα στοιχεία των οµαδικών λογαριασµών που σχετίζονται µε 
τον επιλεγµένο χρήστη. Εάν τα στοιχεία αναγράφονται σε 
δύο ή περισσότερες σελίδες, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο 
[Προηγούµενο] ή [Επόµενο] για να µετακινηθείτε στις 
σελίδες. Η λίστα µπορεί να ταξινοµηθεί πατώντας 
[Πρόσβαση], [Κωδικός] ή [Όνοµα]. Μπορείτε να αλλάξετε τα 
στοιχεία που αφορούν τους οµαδικούς λογαριασµούς που 
σχετίζονται µε το χρήστη.
Πρόσβαση - Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής που αφορά τον 
οµαδικό λογαριασµό που θα σχετιστεί µε το χρήστη. 
Προκειµένου να συσχετίσετε όλους τους οµαδικούς 
λογαριασµούς µε το χρήστη, πατήστε [Επιλογή όλων].
Κωδικός - Προβάλλει τον κωδικό του οµαδικού λογαριασµού.
Όνοµα - Προβάλλει το όνοµα του οµαδικού λογαριασµού.
Προεπιλογή - Επιλέξτε έναν προεπιλεγµένο οµαδικό 
λογαριασµό για το συγκεκριµένο χρήστη.
Οµαδικοί λογαριασµοί
Στη σελίδα αυτή προβάλλεται µία λίστα καταχωρηµένων 
οµαδικών λογαριασµών. Εάν οι οµαδικοί λογαριασµοί 
αναγράφονται σε δύο ή περισσότερες σελίδες, 
χρησιµοποιήστε το πλήκτρο [Προηγούµενο] ή [Επόµενο] για 
να µετακινηθείτε στις σελίδες. Η λίστα µπορεί να ταξινοµηθεί 
πατώντας [Κωδικός] ή [Όνοµα].
Προσθήκη λογαριασµού - Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
καταχωρήσετε τα στοιχεία ενός νέου οµαδικού λογαριασµού.
Κωδικός αναγνώρισης λογαριασµού - Πληκτρολογήστε έως 
και 32 χαρακτήρες για τον κωδικό λογαριασµού.
Όνοµα λογαριασµού - Πληκτρολογήστε έως και 32 
χαρακτήρες για το όνοµα ενός λογαριασµού.
Προβολή χρήσης - Προκειµένου να προβάλετε τον αριθµό 
αποτυπώσεων που έχει χρησιµοποιηθεί, επιλέξτε το πλαίσιο
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επιλογής ενός οµαδικού λογαριασµού και πατήστε το 
πλήκτρο [Προβολή χρήσης].
∆ιαχείριση - Προκειµένου να αλλάξετε τα στοιχεία ενός 
οµαδικού λογαριασµού, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής που 
αφορά τον οµαδικό λογαριασµό και πατήστε το πλήκτρο 
[∆ιαχείριση].
Κωδικός αναγνώρισης λογαριασµού:
Κωδικός αναγνώρισης λογαριασµού - Προβάλλει τον κωδικό 
λογαριασµού.
Όνοµα λογαριασµού - Πληκτρολογήστε έως και 32 
χαρακτήρες για το όνοµα ενός νέου λογαριασµού.
Προεπιλογή για νέους χρήστες - Προκειµένου να ορίσετε 
αυτόν τον οµαδικό λογαριασµό ως προεπιλογή για νέους 
χρήστες, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής [Ενεργοποίηση].
Πρόσβαση χρήστη - Επιλέξτε χρήστες για να τους 
συσχετίσετε µε τον οµαδικό λογαριασµό. Προκειµένου να 
συσχετίσετε όλους τους χρήστες, πατήστε [Επιλογή όλων].
∆ιαγραφή λογαριασµού - Προκειµένου να διαγράψετε έναν 
οµαδικό λογαριασµό, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής που 
αφορά τον οµαδικό λογαριασµό και πατήστε το πλήκτρο 
[∆ιαγραφή λογαριασµού].
Αναφορά και επαναφορά
∆ηµιουργία αναφοράς - Πατήστε αυτό το πλήκτρο 
προκειµένου να δηµιουργήσετε µια αναφορά 
καταχωρηµένων οµαδικών λογαριασµών/χρηστών σε 
µορφή CSV. Προκειµένου να κατεβάσετε την αναφορά που 
δηµιουργήσατε, πατήστε [Λήψη αναφοράς σε µορφή CSV].
Επαναφορά δεδοµένων χρήσης - Πατήστε αυτό το πλήκτρο 
για να επαναφέρετε τα δεδοµένα χρήσης για όλους τους 
καταχωρηµένους οµαδικούς λογαριασµούς/χρήστες.
Επαναφορά στην προεπιλογή - Πατήστε αυτό το πλήκτρο 
για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις όλων των καταχωρηµένων 
οµαδικών λογαριασµών/χρηστών στις προεπιλογές τους.
Κλωνοποίηση
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να εισάγετε/εξάγετε στοιχεία 
που αφορούν τα Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox. Η 
διαδικασία εισαγωγής/εξαγωγής ενδέχεται να διαρκέσει λίγη 
ώρα µέχρι να ολοκληρωθεί. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής 
ενός αρχείου, µην µετακινήστε σε άλλο παράθυρο. 
Περιµένετε έως ότου εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο.
Εισαγωγή αρχείου-κλώνου - Προσδιορίστε το αρχείο που 
περιέχει τα στοιχεία που αφορούν τα Βασικά λογιστικά 
στοιχεία Xerox και πατήστε [Εισαγωγή τώρα].
Εξαγωγή αρχείου-κλώνου - Πατήστε [Κλώνος] προκειµένου 
να εξάγετε στοιχεία που αφορούν τα Βασικά λογιστικά 
στοιχεία Xerox.
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Οι λογαριασµοί µου
Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα στοιχεία του χρήστη αφού 
προηγηθεί η διαδικασία πιστοποίησης µε τα Βασικά 
λογιστικά στοιχεία Xerox.
Χρήστης:
Κωδικός χρήστη - Προβάλλει τον κωδικό χρήστη για τα 
Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox.
Όνοµα χρήστη - Προβάλλει το όνοµα του χρήστη για τα 
Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox.
Κωδικός πρόσβασης - Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό 
πιστοποίησης για πρόσβαση στα Βασικά λογιστικά στοιχεία 
Xerox. Πληκτρολογήστε 4 µε 12 αλφαριθµητικούς 
χαρακτήρες για ένα νέο κωδικό πρόσβασης.
Όρια χρήσης:
Όρια χρήσης - Προβάλλεται ο µέγιστος αριθµός 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει ο 
χρήστης για κάθε στοιχείο.
Χρησιµοποιηµένο - Προβάλλεται ο αριθµός των 
αποτυπώσεων που έχει χρησιµοποιήσει ο χρήστης για κάθε 
στοιχείο.
Υπόλοιπο - Προβάλλεται ο αριθµός των υπολειπόµενων 
αποτυπώσεων που επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει ο 
χρήστης για κάθε στοιχείο.
∆ικαιώµατα πρόσβασης - Προβάλλονται τα ονόµατα των 
οµαδικών λογαριασµών που σχετίζονται µε το χρήστη.
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Σύστηµα πιστοποίησης
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις παραµέτρους της 
αποµακρυσµένης πιστοποίησης.
Ρυθµίσεις διακοµιστή Kerberos
Όνοµα πρωτεύοντος διακοµιστή/∆ιεύθυνση IP – 
Προσδιορίστε όνοµα διακοµιστή ή διεύθυνση IP.
Αριθµός θύρας πρωτεύοντος διακοµιστή – Προσδιορίστε τον 
αριθµό θύρας.
Όνοµα δευτερεύοντος διακοµιστή/∆ιεύθυνση IP – 
Προσδιορίστε το όνοµα διακοµιστή ή τη διεύθυνση IP.
Αριθµός θύρας δευτερεύοντος διακοµιστή – Προσδιορίστε 
τον αριθµό θύρας.
Όνοµα περιοχής – Καθορίστε ένα όνοµα περιοχής.
∆ιακοµιστής LDAP/Υπηρεσία καταλόγου
Όνοµα πρωτεύοντος διακοµιστή/∆ιεύθυνση IP – 
Προσδιορίστε όνοµα διακοµιστή ή διεύθυνση IP.
Αριθµός θύρας πρωτεύοντος διακοµιστή – Προσδιορίστε τον 
αριθµό θύρας.
Όνοµα δευτερεύοντος διακοµιστή/∆ιεύθυνση IP – 
Προσδιορίστε το όνοµα διακοµιστή ή τη διεύθυνση IP.
Αριθµός θύρας δευτερεύοντος διακοµιστή – Προσδιορίστε 
τον αριθµό θύρας.
Πιστοποίηση µε SSL – Επιλέξετε εάν θέλετε να 
χρησιµοποιηθεί το SSL για πιστοποίηση LDAP.
Μέθοδος πιστοποίησης – Επιλέξτε τη σειρά πιστοποίησης 
LDAP.
Χαρακτηριστικό του πληκτρολογούµενου ονόµατος χρήστη - 
Καθορίστε το χαρακτηριστικό και τον κωδικό του 
πληκτρολογούµενου ονόµατος χρήστη.
Χαρακτηριστικό του πληκτρολογούµενου ονόµατος 
σύνδεσης χρήστη - Καθορίστε το χαρακτηριστικό και τον 
κωδικό του ονόµατος σύνδεσης χρήστη.
Χρήση πρόσθετης ακολουθίας κειµένου - Καθορίστε εάν θα 
προστεθεί ακολουθία κειµένου στο όνοµα χρήστη.
Η ακολουθία κειµένου προστέθηκε στο όνοµα χρήστη – 
Προσδιορίστε την ακολουθία κειµένου που θα προστεθεί στο 
όνοµα χρήστη.
Αναζήτηση ονόµατος σύνδεσης – Καθορίστε την αναζήτηση 
ονόµατος σύνδεσης.
Αναζήτηση κωδικού πρόσβασης – Καθορίστε την αναζήτηση 
κωδικού πρόσβασης.
Εκ νέου εισαγωγή αναζήτησης κωδικού πρόσβασης – 
Εισάγετε εκ νέου την αναζήτηση κωδικού πρόσβασης.
Αναζήτηση DN καταχώρισης ρίζας - Καθορίστε το όνοµα 
domain της αναζήτησης καταχώρισης ρίζας.
Πεδίο αναζήτησης από καταχώριση ρίζας - Καθορίστε το 
πεδίο αναζήτησης σχετικό µε την τοποθεσία καταχώρισης 
ρίζας.
Κατηγορία αντικειµένων στόχου αναζήτησης - Καθορίστε την 
κατηγορία αντικειµένων του στόχου αναζήτησης.
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Ρυθµίσεις διακοµιστή SMB
∆ιαµόρφωση διακοµιστή SMB – Καθορίστε τη µέθοδο 
διαµόρφωσης για ένα διακοµιστή SMB. Οι διαθέσιµες 
επιλογές για τους διακοµιστές SMB 1 έως 5 είναι:
∆ιακοµιστής SMB - όνοµα Domain – Καθορίστε όνοµα 
Domain.
∆ιακοµιστής SMB - διεύθυνση IP – Καθορίστε διεύθυνση IP.
∆ιακοµιστής SMB - όνοµα διακοµιστή – Προσδιορίστε το 
όνοµα του διακοµιστή.

Ρυθµίσεις υπηρεσιών 
διαδικτύου

Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις για 
τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare.
∆ιάστηµα αυτόµατης ανανέωσης – Εισάγετε ένα διάστηµα 
σε δευτερόλεπτα κατά το οποίο το περιεχόµενο της οθόνης 
του προγράµµατος περιήγησης θα ανανεωθεί αυτόµατα.

Ρυθµίσεις διακοµιστή Proxy Γενικά:
Χρήση διακοµιστή Proxy – Καθορίστε εάν θα ενεργοποιηθεί 
κάποιος διακοµιστής proxy.
∆ιαµόρφωση proxy – Καθορίστε εάν θα χρησιµοποιηθεί ο 
ίδιος proxy για όλα τα πρωτόκολλα ή διαφορετικός proxy για 
κάθε πρωτόκολλο.
∆ιεύθυνση παράκαµψης του διακοµιστή Proxy – Καθορίστε 
µια διεύθυνση η οποία παρακάµπτει το διακοµιστή proxy.
∆ιακοµιστής HTTP:
Όνοµα διακοµιστή – Προσδιορίστε το όνοµα του διακοµιστή 
HTTP.
Αριθµός θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας του 
διακοµιστή HTTP proxy.
Πιστοποίηση ταυτότητας – Καθορίστε εάν θα ενεργοποιηθεί 
η πιστοποίηση ταυτότητας διακοµιστή HTTP proxy.
Όνοµα σύνδεσης – Καθορίστε το όνοµα σύνδεσης στο 
διακοµιστή HTTP proxy.
Κωδικός πρόσβασης – Προσδιορίστε τον κωδικό 
πρόσβασης στο διακοµιστή HTTP proxy. Εισάγετε έναν 
κωδικό και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου τον κωδικό για 
επιβεβαίωση.
∆ιακοµιστής HTTPS:
Όνοµα διακοµιστή – Προσδιορίστε το όνοµα του διακοµιστή 
HTTPS proxy.
Αριθµός θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας του 
διακοµιστή HTTPS proxy.
Πιστοποίηση ταυτότητας – Καθορίστε εάν θα ενεργοποιηθεί 
η πιστοποίηση ταυτότητας διακοµιστή HTTPS proxy.
Όνοµα σύνδεσης – Καθορίστε το όνοµα σύνδεσης στο 
διακοµιστή HTTPS proxy.
Κωδικός πρόσβασης – Προσδιορίστε τον κωδικό 
πρόσβασης στο διακοµιστή HTTPS proxy. Εισάγετε έναν 
κωδικό και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου τον κωδικό για 
επιβεβαίωση.
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Κατάσταση θύρας Kατάσταση θύρας
Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε διαφορετικές θύρες που 
χρησιµοποιούνται στο µηχάνηµα.
USB – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για 
ενεργοποίηση. 
EtherTalk – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής 
για ενεργοποίηση. 
SMB – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο για 
ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το 
πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί. Για να 
ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς, επιλέξτε το 
πλαίσιο επιλογής από TCP/IP και/ή NetBEUI.
Netware – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο για 
ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το 
πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί. Για να 
ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς, επιλέξτε το 
πλαίσιο επιλογής από IPX/SPX και/ή TCP/IP.
LPD – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για 
ενεργοποίηση. 
SNMP – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για 
ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το 
πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί. Για να 
ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο µεταφοράς, επιλέξτε το 
πλαίσιο επιλογής από UDP και/ή IPX.
IPP – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για 
ενεργοποίηση. 
Port9100 – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής 
για ενεργοποίηση.
UPnP – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για 
ενεργοποίηση.
Salutation – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής 
για ενεργοποίηση.
Πελάτης FTP – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο 
επιλογής για ενεργοποίηση.
Λήψη E-mail – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο 
επιλογής για ενεργοποίηση.
Αποστολή E-mail – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο 
επιλογής για ενεργοποίηση.
Υπηρεσία ηλεκτρονικής ειδοποίησης – Σας επιτρέπει να 
επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για ενεργοποίηση.
Υπηρεσίες διαδικτύου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
πλαίσιο επιλογής για ενεργοποίηση.
SOAP – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής για 
ενεργοποίηση.
Web DAV – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής 
για ενεργοποίηση.
Bonjour – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής 
για ενεργοποίηση.
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Ρυθµίσεις θύρας Ethernet
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το ρυθµό µετάδοσης Ethernet.
Ρυθµίσεις Ethernet – Μπορείτε να επιλέξετε µια από τις 
ακόλουθες πρόσθετες επιλογές.
• Αυτόµατο: Εντοπίζει αυτόµατα το ρυθµό µετάδοσης 

Ethernet.
• 10BASE-T (Half Duplex): Επιλέγει το 10BASE-T (στη half 

Duplex) ως την προεπιλεγµένη τιµή.
• 10BASE-T (Full Duplex): Επιλέγει το 10BASE-T (στη full 

Duplex) ως την προεπιλεγµένη τιµή.
• 100BASE-T (Half Duplex): Επιλέγει το 100BASE-T (στη 

half Duplex) ως την προεπιλεγµένη τιµή.
• 100BASE-T (Full Duplex): Επιλέγει το 100BASE-T (στη 

full Duplex) ως την προεπιλεγµένη τιµή.
∆ιεύθυνση MAC – Εµφανίζει τη διεύθυνση Mac του 
µηχανήµατος. Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
USB
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις της θύρας 
USB.
Χρόνος αυτόµατης εξαγωγής – Σας επιτρέπει να καθορίσετε 
το χρόνο που θα εξαχθεί το χαρτί αυτόµατα από τον 
εκτυπωτή εάν δεν αποσταλούν δεδοµένα στον εκτυπωτή.
Πρωτόκολλο επικοινωνίας Adobe – Εµφανίζεται µόνο όταν 
είναι ενεργοποιηµένο το PostScript. Επιλέξτε µία από τις 
ακόλουθες πρόσθετες 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 εναλλάξετε µεταξύ των 
συγκεκριµένων κωδικών ελέγχου όταν τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας περιλαµβάνουν ASCII και δυαδική µορφή.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου EtherTalk
Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το PostScript.
Όνοµα εκτυπωτή – Εισάγετε το όνοµα εκτυπωτή για 
EtherTalk.
Όνοµα ζώνης – Εισάγετε το όνοµα ζώνης EtherTalk.
SMB
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις πρωτόκολλου 
SMB ως ακολούθως.
Οµάδα εργασίας – Εισάγετε το όνοµα οµάδας εργασίας.
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή.
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 καθορίσετε εάν 
θέλετε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη Unicode στο 
όνοµα του ξενιστή και το όνοµα της οµάδας εργασίας κατά τη 
µετάδοση SMB.
Αυτόµατη λειτουργία Master – Σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (ναι/όχι) την 
Αυτόµατη λειτουργία Master.
Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση 
του κωδικού πρόσβασης κατά τη διάρκεια της µετάδοσης 
SMB.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου Netware
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις για NDS, το 
πρωτόκολλο µεταφοράς και SLP, ως ακολούθως.
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή.
Ενεργή λειτουργία – Επιλέγει την Ενεργή λειτουργία για τον 
εκτυπωτή όταν χρησιµοποιεί Netware.
• Bindery: Λειτουργία PServer: Επιλέξτε την όταν 
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία διακοµιστή εκτυπωτή στην 
υπηρεσία bindery.

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

Όνοµα διακοµιστή αρχείων – Εισάγετε το όνοµα διακοµιστή 
αρχείων.
Ενδιάµεσος χρόνος τηλεπαραλαβών – Σας επιτρέπει να 
ρυθµίσετε την ώρα ενδιάµεσου χρόνου από τη στιγµή που τα 
δεδοµένα εκτύπωσης εισέρχονται στη σειρά εκτύπωσης µέχρι 
την εκκίνηση της εκτύπωσης.
Αριθµός αναζητήσεων – Εισάγετε το µέγιστο αριθµό 
αναζητήσεων.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του 
διακοµιστή εκτύπωσης (PServer).
Εισαγωγή ξανά του κωδικού πρόσβασης – Σας επιτρέπει να 
επαληθεύσετε τον κωδικό πρόσβασης PServer εισάγοντας ξανά 
τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο το 
PostScript.
NDS – Τροποποιήστε τις ρυθµίσεις NDS.
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) – Τροποποιήστε τις 
ρυθµίσεις IPX/SPX.
Τύπος πλαισίου – Επιλέξτε τον τύπο πλαισίου.
• 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.
∆ιεύθυνση δικτύου – Εµφανίζει τη διεύθυνση δικτύου σε µορφή 
XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXX.
SLP – Το SLP εµφανίζεται όταν µόνο όταν είναι επιλεγµένη 
Netware στην Κατάσταση θύρας και είναι επιλεγµένο TCP/IP ως 
Πρωτόκολλο µεταφοράς.
Ενεργός εντοπισµός – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον αυτόµατο εντοπισµό από τον παράγοντα 
καταλόγου SLP.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου TCP/IP
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις TCP/
IP. 
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή.
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 από 

Autonet µέσω DHCP.
∆ιεύθυνση IP µηχανήµατος – Εισάγετε τη διεύθυνση IP που 
αντιστοιχεί στον εκτυπωτή 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:
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις DNS ως 
ακολούθως.
• Λήψη διεύθυνσης διακοµιστή DNS – Σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη 
ρύθµιση της διεύθυνσης του διακοµιστή DNS µέσω DHCP.

• ∆ιεύθυνση διακοµιστή DNS 1–3 – Εισάγετε τη διεύθυνση 
DNS 1, τη διεύθυνση DNS 2 και τη διεύθυνση DNS 3 σε 
µορφή xxx.xxx.xxx.xxx.

• Όνοµα Domain DNS – Εισάγετε το Όνοµα Domain DNS.
• Αυτόµατη δηµιουργία λίστα αναζήτησης domain – Σας 
επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
αυτόµατη ρύθµιση για να δηµιουργήσετε τη λίστα αναζήτησης 
domain.

• Όνοµα domain 1–3 – Εισάγετε το όνοµα domain για όνοµα 
domain 1, όνοµα domain 2 και όνοµα domain 3.

• Χρονικό περιθώριο σύνδεσης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε 
το χρονικό περιθώριο ενώ αναζητάτε το domain.

• ∆υναµική ενηµέρωση DNS – Σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναµική 
ενηµέρωση DNS.

∆ιακοµιστής WINS:
• Λήψη διεύθυνσης διακοµιστή WINS – Σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε ή να 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.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου Λίστα διευθύνσεων IP:
Σας επιτρέπει να περιορίσετε τις διευθύνσεις IP που 
χρησιµοποιούνται για τη λήψη δεδοµένων εκτύπωσης όταν 
είναι ενεργοποιηµένη η TCP/IP.
• Φίλτρο IP – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το φιλτράρισµα IP.

• Αριθµός – 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 εισάγεται σε επιτρεπόµενη διεύθυνση 
IP.

LPD
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις χρονικού 
περιθωρίου για τη θύρα LPD.
Αριθµός θύρας – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον αριθµό 
θύρας. Η προεπιλογή είναι “515”.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο 
το PostScript.
Λήξη χρόνου σύνδεσης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το 
διάστηµα λήξης χρόνου σύνδεσης όταν η µετάδοση 
αποτυγχάνει.
SNMP
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες 
επιλογές όταν αποκτάτε πρόσβαση στον εκτυπωτή µέσω 
SNMP.
Όνοµα κοινότητας (Μόνο ανάγνωση) – Εισάγετε το όνοµα 
κοινότητας που χρησιµοποιείται για την προβολή.
Όνοµα κοινότητας (Ανάγνωση/Εγγραφή) – Εισάγετε το 
όνοµα κοινότητας για προβολή και ενηµέρωση.
Όνοµα κοινότητας (ειδοποίηση παγίδας) – Εισάγετε το 
όνοµα της κοινότητας για την ειδοποίηση παγίδας.
∆ιαχειριστής συστηµάτων – Εισάγετε το όνοµα του 
διαχειριστή συστηµάτων.
Ρυθµίσεις ειδοποίησης παγίδας – Σας επιτρέπει να ορίσετε 
τις διευθύνσεις ειδοποίησης παγίδας επιλέγοντας από τα 
παρακάτω.
• Μεταφορά
• Αριθµός δικτύου (IPX)
• ∆ιεύθυνση MAC (IPX)
• Αριθµός socket (IPX)
• ∆ιεύθυνση IP (UDP)
• Αριθµός θύρας (UDP)
• Έκδοση παγίδας
• Ακολουθία οµάδας (Ειδοποίηση παγίδας)
• Συµβάν ειδοποίησης
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου IPP
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες 
επιλογές όταν χρησιµοποιείτε IPP (Πρωτόκολλο 
διαδικτυακής εκτύπωσης).
Αριθµός θύρας – Θα εµφανιστεί ο προεπιλεγµένος αριθµός 
θύρας IPP 631. Είναι στοιχείο προβολής µόνο.
Προσθήκη αρ. θύρας – Εισάγετε τον αριθµό θύρας. 
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο 
το PostScript.
Λειτουργία διαχειριστή – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχειριστή.
DNS – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση DNS.
Λήξη χρόνου σύνδεσης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το 
διάστηµα λήξης χρόνου σύνδεσης όταν η µετάδοση 
αποτυγχάνει.
Port9100
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις χρονικού 
περιθωρίου για τη Port9100.
Αριθµός θύρας – Εισάγετε µια τιµή για τον αριθµό θύρας 
µεταξύ 1 και 65535.
Φίλτρο TBCP – Εµφανίζεται µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένο 
το PostScript.
Λήξη χρόνου σύνδεσης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το 
διάστηµα λήξης χρόνου σύνδεσης όταν η µετάδοση 
αποτυγχάνει.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου E-mail
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις e-mail και 
διαδικτυακού φαξ ως ακολούθως.
Γενικά:
Πρωτόκολλο λήψης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
πρωτόκολλο λήψης για την εργασία.
Επιλογές εκτύπωσης εισερχόµενων e-mail – Σας επιτρέπει 
να ενεργοποιήσετε την επιλογή εκτύπωσης κεφαλίδων ή 
περιεχοµένου email.
Επιλογές εκτύπωσης εισερχόµενων διαδικτυακών φαξ – Σας 
επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή εκτύπωσης 
κεφαλίδων ή περιεχοµένου διαδικτυακών φαξ.
Αυτόµατη εκτύπωση επιβεβαιώσεων παράδοσης 
µηνυµάτων - Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την εκτύπωση επιβεβαίωσης παράδοσης 
e-mail και την εκτύπωση e-mail που δεν έχουν παραδοθεί.
Εκτύπωση e-mail ειδοποίησης σφάλµατος – Σας επιτρέπει 
να καθορίσετε εάν θα εκτυπωθεί αυτόµατα το e-mail 
ειδοποίησης σφάλµατος.
Απάντηση στις αποδείξεις ανάγνωσης - Επιλέξετε αν θέλετε 
να αποστέλλεται µια επιβεβαίωση στις MDN.
Φίλτρο τοµέων:
Φιλτράρισµα τοµέων - Λήψη – Σας επιτρέπει να να 
καθορίσετε εάν θέλετε να περιορίζετε τα εισερχόµενα e-mail.
Ονόµατα τοµέων – Εισάγετε το όνοµα τοµέα για να 
επιτρέψετε την εισερχόµενη αλληλογραφία όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το φίλτρο τοµέων.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου Επιλογή ασφάλειας πεδίου "Από:":
Να επιτρέπεται στους Πιστοποιηµένους χρήστες η 
επεξεργασία του πεδίου "Από:" όταν: – Καθορίστε εάν οι 
χρήστες µπορούν να επεξεργαστούν το πεδίο "Από" σε ένα 
µήνυµα e-mail.
Να επιτρέπεται στους χρήστες-επισκέπτες η επεξεργασία 
του πεδίου "Από:" όταν: – Καθορίστε εάν οι χρήστες-
επισκέπτες µπορούν να επεξεργαστούν το πεδίο "Από" σε 
ένα µήνυµα e-mail.
Επεξεργασία του πεδίου "Από:" όταν δεν απαιτείται 
πιστοποίηση: – Καθορίστε εάν οι µη καταχωρηµένοι χρήστες 
µπορούν να επεξεργαστούν το πεδίο "Από" σε ένα µήνυµα 
e-mail.
Να επιτρέπεται στους πιστοποιηµένους χρήστες να 
αποστείλουν e-mail παρά την Αποτυχία αναζήτησης: – 
Καθορίστε εάν επιτρέπεται στους καταχωρηµένους, 
πιστοποιηµένους χρήστες να στείλουν E-mail µετά από µια 
αποτυχία αναζήτησης σε µια υπηρεσία αποµακρυσµένου 
καταλόγου.
Θέµα:
Θέµα – Καθορίστε το θέµα.
Κύριο µέρος µηνύµατος:
Προεπιλογή – Καθορίστε το κείµενο του µηνύµατος.
Χρήστης - Επιλέξτε την αποστολή ή µη του ονόµατος χρήστη 
και της διεύθυνσης e-mail.
Προσαρτήµατα – Επιλέξτε εάν θα σταλούν πληροφορίες 
σχετικά µε τα προσαρτήµατα, όπως ο αριθµός σελίδων και η 
µορφή αρχείου.
Πληροφορίες συσκευής– Επιλέξτε εάν θα σταλούν το όνοµα 
του µηχανήµατος, ο αύξων αριθµός, η διεύθυνση IP και 
άλλες σχετικές µε το µηχάνηµα πληροφορίες.
Υπογραφή:
Προεπιλογή – Επιλέξτε αν θέλετε να προστεθεί υπογραφή 
στα e-mail.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου SMTP
Ρυθµίσεις διακοµιστή:
∆ιεύθυνση διακοµιστή – Εισάγετε τη διεύθυνση του 
διακοµιστή SMTP. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 128 
χαρακτήρες, στους οποίους περιλαµβάνονται η (τελεία) και η 
- (παύλα).
Αριθµός Θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας SMTP.
Πιστοποίηση αποστολής – Επιλέξτε εάν και πώς πρέπει να 
πιστοποιηθούν οι χρήστες πριν την αποστολή e-mail µέσω 
ενός διακοµιστή SMTP.
• Όχι: ∆εν απαιτείται ο έλεγχος της ταυτότητας του χρήστη 
για να χρησιµοποιήσετε έναν διακοµιστή SMTP.

• POP πριν από SMTP: Απαιτείται ο έλεγχος ταυτότητας 
διακοµιστή POP πριν τη χρήση ενός διακοµιστή SMTP.

• Έλεγχος ταυτότητας SMTP: Απαιτείται ο έλεγχος 
ταυτότητας διακοµιστή SMTP για την αποστολή e-mail.

Όνοµα χρήστη – Καθορίστε τον κωδικό χρήστη για 
πιστοποίηση SMTP.
Κωδικός πρόσβασης – Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης 
για πιστοποίηση SMTP.
Ρυθµίσεις εξερχόµενων E-mail:
Mέγιστο µέγεθος e-mail – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το 
µέγιστο µέγεθος e-mail.
Μέγ. αρ. σελίδων για διαιρούµενη αποστολή – Σας επιτρέπει 
να ορίσετε το µέγεθος των εξερχόµενων e-mail σε σελίδες.
POP3
Ρυθµίσεις διακοµιστή:
∆ιεύθυνση διακοµιστή – Εισάγετε τη διεύθυνση του 
διακοµιστή POP3. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 128 
χαρακτήρες, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι τελείες 
(.) και οι παύλες (-).
Αριθµός θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας POP3.
Έλεγχος ταυτότητας λήψης POP – Επιλέξτε την 
ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας APOP.
Όνοµα χρήστη – Εισάγετε τη διεύθυνση χρήστη POP.
Κωδικός πρόσβασης – Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 
χρήστη POP.
Ρυθµίσεις εισερχόµενων E-mail:
Ενδιάµεσος χρόνος ελέγχου διακοµιστή POP3 – Εισάγετε 
τον ενδιάµεσο χρόνο ελέγχου διακοµιστή POP3, από 1 έως 
και 120 λεπτά σε προσαυξήσεις του 1 λεπτού.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου HTTP
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις πρωτόκολλου 
HTTP ως ακολούθως.
Αριθµός θύρας – Εισάγετε τον αριθµό θύρας που λαµβάνει 
αιτήµατα από το πρόγραµµα περιήγησης.
Μέγιστος αριθµός συνόδων – Εισάγετε το µέγιστο αριθµό 
συνόδων, από 1 έως 15.
Λήξη χρόνου σύνδεσης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το 
διάστηµα λήξης χρόνου σύνδεσης όταν η µετάδοση 
αποτυγχάνει.
UPnP
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό θύρας για UPnP.
Αριθµός θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας UPnP.
SSDP
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις πρωτόκολλου 
SSDP ως ακολούθως. 
Έγκυρη περίοδος προβολής – Καθορίστε τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία η περίοδος προβολής παραµένει 
έγκυρη.
Μέγιστο TTL – Καθορίστε το µέγιστο TTL (Χρόνος 
λειτουργίας).
LDAP
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις πρωτόκολλου 
LDAP ως ακολούθως. 
∆ιεύθυνση διακοµιστή LDAP – Εισάγετε τη διεύθυνση 
διακοµιστή LDAP.
Αριθµός θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας LDAP. 
Web DAV
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο Web DAV ως 
ακολούθως.
Αριθµός θύρας – Καθορίστε τον αριθµό θύρας Web DAV.
Bonjour
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο Bonjour ως 
ακολούθως.
Όνοµα ξενιστή – Εισάγετε το όνοµα ξενιστή.
Όνοµα εκτυπωτή – Εισάγετε το όνοµα του εκτυπωτή.
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Ρυθµίσεις προσοµοίωσης Λειτουργία εκτύπωσης
Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το είδος της γλώσσας 
εκτυπωτή που θα χρησιµοποιηθεί όταν µία εργασία 
εκτύπωσης αποστέλλεται µέσω USB, EtherTalk, SMB, 
NetWare, LPD, IPP, κτλ. Θα εµφανιστεί µόνο το 
ενεργοποιηµένο πρωτόκολλο.
Αυτόµατη – Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το µηχάνηµα 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.
HP-GL/2 – Ορίζει την HP-GL/2 ως τη γλώσσα του εκτυπωτή.
PCL – Καθορίζει τη PCL ως τη γλώσσα του εκτυπωτή.
TIFF – Καθορίζει τη TIFF ως τη γλώσσα του εκτυπωτή.
HexDump – Ορίζει µία δεκαεξαδική αποτύπωση ως γλώσσα.
JCL - Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το JCL. Το JCL είναι µία ανεξάρτητη από 
τις γλώσσες του εκτυπωτή εντολή. Μπορείτε να καθορίσετε 
τη γλώσσα του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιµοποιήσετε 
για την επόµενη εργασία ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
εκτυπωτή που χρησιµοποιείται εκείνη τη στιγµή.
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Ρυθµίσεις προσοµοίωσης PostScript
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το PostScript ως ακολούθως.
Αριθµός λογισµικού εκτυπωτή – Εισάγετε τον αριθµό 
λογισµικού εκτυπωτή και πατήστε το πλήκτρο 
[Επεξεργασία].
∆ίσκος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο 
χαρτιού.
Μέγεθος χαρτιού εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
µέγεθος χαρτιού.
Είδος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το είδος χαρτιού.
Προορισµός εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
προορισµό της εξόδου σας.
Ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης – Σας επιτρέπει να 
επιλέξετε τη ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης που έχει 
προτεραιότητα έναντι άλλων ρυθµίσεων.
Ποσότητα – Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ποσότητα 
εκτύπωσης.
Εκτύπωση διπλής όψης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν 
θέλετε να εκτυπωθούν και οι δύο όψεις του χαρτιού.
Χρώµα εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία 
χρώµατος εξόδου.
Με ταξινόµηση – Σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να 
ταξινοµηθούν τα χαρτιά εξόδου.
Ταξινόµηση µε µετατόπιση – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη 
µέθοδο µετατόπισης.
Συρραφή – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µέθοδο συρραφής.
Τύπος οθόνης – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθµίσεις 
του τύπου της οθόνης.
Βελτιστοποίηση εικόνας – Σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν 
θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
βελτιστοποίηση εικόνας.
Λειτουργία εκτύπωσης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε την 
ποιότητα της λειτουργίας εκτύπωσης εξόδου.
∆ίσκος Bypass - Αναµονή για χρήστη – Σας επιτρέπει να 
καθορίσετε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε/να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν είναι επιλεγµένος 
ο ∆ίσκος 5 (Bypass).
Τροφοδοσία χαρτιού PostScript – Σας επιτρέπει να επιλέξετε 
τον τρόπο εκτύπωσης των αρχείων PostScript που 
δηµιουργούνται από εφαρµογές UNIX.
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Ρυθµίσεις εξοµοίωσης HP-GL/2
Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το HP-GL/2, ως ακολούθως.
Αριθµός λογισµικού εκτυπωτή – Εισάγετε τον αριθµό 
λογισµικού εκτυπωτή και πατήστε το πλήκτρο 
[Επεξεργασία].
Μέγεθος εγγράφου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος 
του χαρτιού του πρωτοτύπου.
∆ίσκος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο 
χαρτιού.
Μέγεθος χαρτιού εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
µέγεθος χαρτιού.
Προορισµός εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
προορισµό της εξόδου σας.
Ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης – Σας επιτρέπει να 
επιλέξετε τη ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης που έχει 
προτεραιότητα έναντι άλλων ρυθµίσεων.
Ποσότητα – Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ποσότητα 
εκτύπωσης.
Εκτύπωση διπλής όψης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν 
θέλετε να εκτυπωθούν και οι δύο όψεις του χαρτιού.
Καθορισµός περιστροφής – Σας επιτρέπει να περιστρέψετε 
το είδωλο εξόδου.
Λειτουργία καθορισµού περιοχής – Καθορίστε την εντολή 
γλώσσας που καθορίζει την ενεργή περιοχή.
Αυτόµατη διάταξη – Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή µη της 
αυτόµατης διάταξης.
Μεγέθυνση – Επιλέξτε την ενεργοποίηση ή µη της κλίµακας.
Λειτουργία µεγέθυνσης – Επιλέξτε αν η χρήση κλίµακας θα 
γίνει βάσει του µεγέθους χαρτιού ή της περιοχής 
συντεταγµένων.
Συνδετήρας – Επιλέξτε [Βασικό] για συνδετήρα που 
δηµιουργείται από HP7550A, ή [Χαρτί] ώστε να συµπίπτει η 
περιοχή συνδετήρα µε το µέγεθος χαρτιού.
Ρύθµιση Επάνω/Κάτω – Καθορίστε µια τιµή κατακόρυφης 
µετατόπισης του ειδώλου.
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Ρυθµίσεις εξοµοίωσης Ρύθµιση Αριστερά/∆εξιά – Καθορίστε µια τιµή οριζόντιας 
µετατόπισης του ειδώλου.
Περιθώριο χαρτιού – Καθορίστε το περιθώριο χαρτιού.
Χρώµα εξόδου – Επιλέξτε τη λειτουργία χρώµατος εξόδου.
Ρύθµιση παλέτας – Επιλέξτε εάν θα δώσετε προτεραιότητα 
στην παλέτα που καθορίζεται από εντολές ή σε αυτές που 
είναι αποθηκευµένες στη µνήµη.
Συρραφή – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µέθοδο συρραφής.
Λειτουργία HP-GL – Επιλέξτε HP/GL ή HP-GL/2.
Στόχος εξοµοίωσης – Επιλέγει εξοµοίωση HP750C ή 
FX4036.
Εντολή εξαγωγής – Σας επιτρέπει να καθορίσετε ποιες 
εντολές ερµηνεύονται ως εντολές εξαγωγής.
Βελτιστοποίηση εικόνας – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε 
τη βελτιστοποίηση εικόνας.
∆ίσκος Bypass - Αναµονή χρήστη - Σας επιτρέπει να 
ελέγξετε την κατάσταση του δίσκου bypass.
Πλάτος µολυβιού - Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το 
πλάτος της µύτης του µολυβιού.
Τέλος γραµµής – Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το σχήµα 
του τέλους της γραµµής.
∆ιασταυρώσεις γραµµών – Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε 
το σχήµα των διασταυρώσεων των γραµµών.
Χρώµα µολυβιού - Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το 
χρώµα του µολυβιού.
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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 ∆ίσκο 5 (Bypass).
Ειδικό µέγεθος χαρτιού πλάτους Χ – Σας επιτρέπει να 
καθορίσετε ένα πλάτος µεγέθους χαρτιού.
Ειδικό µέγεθος χαρτιού µήκους Υ – Σας επιτρέπει να καθορίσετε 
ένα µήκος µεγέθους χαρτιού.
Προορισµός εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό 
της εξόδου σας.
Ποσότητα – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθµό των σετ για 
εκτύπωση µεταξύ 1 και 999.
Εκτύπωση διπλής όψης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε 
να εκτυπωθούν και οι δύο όψεις του χαρτιού.
Προσανατολισµός ειδώλου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
προσανατολισµό του ειδώλου.
Γραµµές φόρµας – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το µήκος της 
σελίδας (περιοχή εκτύπωσης) µιας σελίδας. 
Γραµµατοσειρά – Σας επιτρέπει να επιλέξετε την απαιτούµενη 
γραµµατοσειρά από τη λίστα µε τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές.
Μέγεθος γραµµατοσειράς – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το 
µέγεθος της γραµµατοσειράς µεταξύ 4,00 και 50,00 σηµείων σε 
προσαυξήσεις των 0,25 σηµείων.
Απόσταση γραµµάτων – Σας επιτρέπει να καθορίσετε την 
απόσταση των γραµµάτων µεταξύ 6,00 και 24,00 σηµείων σε 
προσαυξήσεις των 0,01 σηµείων.
Ρύθµιση συµβόλων – Σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυµητή 
ρύθµιση συµβόλων από τη λίστα των διαθέσιµων σετ 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 ή να 
απενεργοποιήσετε τη δεκαεξαδική αποτύπωση της µνήµης για 
τη λειτουργία PCL.
Βελτιστοποίηση εικόνας – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση εικόνας. 
Χρώµα εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία 
χρώµατος εξόδου.
∆ιαχείριση µακροεντολών – Σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε 
µακροεντολές.
∆ιαχείριση γραµµατοσειρών – Σας επιτρέπει να προσθέσετε/
διαγράψετε γραµµατοσειρές.
Εντολή τροφοδοσίας χαρτιού – Σας επιτρέπει να ανατρέξετε στη 
λίστα τροφοδοσίας χαρτιού.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις εξοµοίωσης TIFF
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις όταν είναι 
ενεργοποιηµένο το TIFF. 
Αριθµός λογισµικού εκτυπωτή – Εισάγετε τον αριθµό 
λογισµικού εκτυπωτή και πατήστε το πλήκτρο 
[Επεξεργασία].
Ρυθµίσεις µνήµης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε µια ρύθµιση 
µνήµης όταν το µηχάνηµα είναι απενεργοποιηµένο/
ενεργοποιηµένο.
Ρυθµίσεις λογισµικών εκτυπωτών TIFF:
Μέγεθος πρωτοτύπου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
µέγεθος ειδώλου ή το βασικό µέγεθος.
∆ίσκος χαρτιού – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίσκο 
χαρτιού.
Μέγεθος χαρτιού εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
µέγεθος χαρτιού.
Προορισµός εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
προορισµό της εξόδου σας.
Ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης – Σας επιτρέπει να 
επιλέξετε τη ρύθµιση ποσότητας εκτύπωσης που έχει 
προτεραιότητα έναντι άλλων ρυθµίσεων.
Ποσότητα – Εισάγετε τον αριθµό σετ για εκτύπωση όταν 
είναι επιλεγµένες οι αποθηκευµένες εργασίες ως ρύθµιση 
ποσότητας εκτύπωσης.
Εκτύπωση διπλής όψης – Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν 
θέλετε να εκτυπωθούν και οι δύο όψεις του χαρτιού.
Προέλευση – Σας επιτρέπει να καθορίσετε την προέλευση 
των συντεταγµένων.
Προσανατολισµός ειδώλου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον 
προσανατολισµό του εγγράφου.
Πολλαπλά είδωλα – Σας επιτρέπει να καθορίσετε ρυθµίσεις 
για πολλαπλά είδωλα.
Ζουµ – Σας επιτρέπει να καθορίσετε το ποσοστό 
Μεγέθυνσης/ Σµίκρυνσης.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις εξοµοίωσης Μεταβλητή Y% – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη Y% µεταξύ 
25 και 100%.
Μεταβλητή X% – Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη X% µεταξύ 
25 και 100%.
Προσαρµογή Επάνω/Κάτω – Σας επιτρέπει να καθορίσετε 
µια τιµή από -250 έως 250 χλστ. (-9,8–9,8 ίντσες) για να 
προσαρµόσετε την κάθετη θέση.
Προσαρµογή Αριστερά/∆εξιά – Σας επιτρέπει να καθορίσετε 
µια τιµή από -250 έως 250 χλστ. (-9,8–9,8 ίντσες) για να 
προσαρµόσετε την οριζόντια θέση.
Περιθώριο χαρτιού – Σας επιτρέπει να καθορίσετε µια τιµή 
µεταξύ 0 και 99 χλστ για το περιθώριο του χαρτιού.
Χρώµα εξόδου – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία 
χρώµατος εξόδου.
Με ταξινόµηση – Σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν θέλετε να 
ταξινοµηθούν τα χαρτιά εξόδου.
Συρραφή – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µέθοδο συρραφής.
Βελτιστοποίηση εικόνας – Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση εικόνας. 
∆ίσκος Bypass - Αναµονή για χρήστη – Σας επιτρέπει να 
καθορίσετε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε/να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν είναι επιλεγµένος 
ο ∆ίσκος 5 (Bypass).

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Ρυθµίσεις µνήµης Ρυθµίσεις µνήµης
Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για το διαθέσιµο 
ελεύθερο χώρο και το µέγεθος της προσωρινής µνήµης 
σελίδας εκτύπωσης για USB, EtherTalk, SMB, NetWare, 
LPD, IPP, Port9100 και PostScript.
Προσωρινή µνήµη σελίδας εκτύπωσης – Εµφανίζει το 
µέγεθος της προσωρινής µνήµης.
USB – Εισάγετε την προσωρινή µνήµη σελίδας εκτύπωσης 
της σύνδεσης USB µεταξύ 64 KB και 1024 KB σε 
προσαυξήσεις των 32 KB.
EtherTalk – Εισάγετε την προσωρινή µνήµη σελίδας 
εκτύπωσης για διασύνδεση EtherTalk, από 1024 KB έως 
2048 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
SMB – Επιλέξτε τον προορισµό παροχέτευσης για την 
εργασία.
• Μνήµη: Εισάγετε µία τιµή µεταξύ 512 KB και 32 MB 

(32768 KB) σε προσαυξήσεις των 256 KB.
• Σκληρός δίσκος: Το πλαίσιο κειµένου της προσωρινής 

µνήµης σελίδας εκτύπωσης θα είναι κενό και η τιµή δεν 
µπορεί να ενηµερωθεί.

• Όχι: Εισάγετε µία τιµή µεταξύ 64 KB και 1024 σε 
προσαυξήσεις των 32 KB. 

Netware – Εισάγετε την προσωρινή µνήµη σελίδας 
εκτύπωσης του Netware µεταξύ 64 KB και 1024 KB σε 
προσαυξήσεις των 32 KB.
LPD – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό 
παροχέτευσης για την εργασία.
• Μνήµη: Εισάγετε µία τιµή µεταξύ 512 KB και 32 MB 

(32768 KB) σε προσαυξήσεις των 256 KB.
• Σκληρός δίσκος: Το πλαίσιο κειµένου της προσωρινής 

µνήµης σελίδας εκτύπωσης θα είναι κενό και η τιµή δεν 
µπορεί να ενηµερωθεί.

• Όχι: Εισάγετε µία τιµή µεταξύ 1024 και 2048 KB σε 
προσαυξήσεις των 32 KB.

IPP – Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισµό 
παροχέτευσης για την εργασία. 
• Σκληρός δίσκος: Το πλαίσιο κειµένου της προσωρινής 

µνήµης σελίδας εκτύπωσης θα είναι κενό και η τιµή δεν 
µπορεί να ενηµερωθεί.

• Όχι: Εισάγετε µία τιµή µεταξύ 64 KB και 1024 σε 
προσαυξήσεις των 32 KB. 

Port9100 – Εισάγετε την προσωρινή µνήµη σελίδας 
εκτύπωσης της διασύνδεσης Port9100 µεταξύ 64 KB και 
1024 KB σε προσαυξήσεις των 32 KB.
Μνήµη PostScript – Εισάγετε την µνήµη εργασίας PostScript 
µεταξύ 8192 KB και 98304 KB σε προσαυξήσεις των 
256 KB.
Μνήµη αυτόµατης διάταξης HP-GL/2 – Εισάγετε µια τιµή 
µεταξύ 64KB και 5120KB σε προσαυξήσεις των 32KB για τα 
περιεχόµενα της µνήµης αποσύνθεσης HP-GL/2.

Λειτουργία Στοιχεία ρύθµισης
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Υποστήριξη

Η σελίδα αυτή εµφανίζει το σύνδεσµο προς τον ιστοχώρο υποστήριξης πελατών. Το 
όνοµα για το σύνδεσµο που εµφανίζεται στην οθόνη και το URL για τον ιστοχώρο 
υποστήριξης πελατών µπορούν να αλλάξουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιστοχώρος υποστήριξης πελατών δεν θα εµφανιστεί εάν το µηχάνηµα δεν είναι 
συνδεδεµένο στο διαδίκτυο.

Υποστήριξη
Πιέστε [Αλλαγή ρυθµίσεων], εισάγετε το νέο όνοµα και URL για τον ιστοχώρο, στη 
συνέχεια πιέστε [Εφαρµογή].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία διαχειριστή, θα σας ζητηθεί να εισάγετε 
τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης πριν πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές. Ο 
προεπιλεγµένος κωδικός χρήστη είναι“11111”, και ο κωδικός πρόσβασης είναι “x-admin”.

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

• Ηµεροµηνία/Ώρα – Εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα που προέκυψε το 
σφάλµα. Οι πληροφορίες εµφανίζονται υπό τη µορφή µµ/ηη/εεεε ωω:λλ.

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

Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος
Στη σελίδα του διαχειριστή συστήµατος ορίζεται το όνοµα σύνδεσης και ο κωδικός 
πρόσβασης του διαχειριστή.

• Όνοµα διαχειριστή – Καθορίστε τον κωδικό χρήστη του διαχειριστή συστήµατος.

• Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή – Προσδιορίστε τον κωδικό πρόσβασης του 
διαχειριστή συστήµατος. Εισάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

• Μέγιστος αριθµός προσπαθειών σύνδεσης – Καθορίστε το µέγιστο αριθµό 
προσπαθειών σύνδεσης του διαχειριστή πριν την αναφορά σφάλµατος εισόδου.

Ρυθµίσεις διακοµιστή-αποθήκη
Αυτό καθορίζει τις σχετικές µε το διακοµιστή-αποθήκη πληροφορίες για φύλλα 
εργασιακής ροής.

• ∆ιακοµιστής-αποθήκη – Επιλέξτε την ενεργοποίηση του διακοµιστή-αποθήκη.

• Λεπτοµέρειες σύνδεσης από συσκευή – Επιλέξτε εάν θα χρησιµοποιηθούν οι 
Λεπτοµέρειες σύνδεσης που έχουν καθοριστεί από τη συσκευή.

• Όνοµα χρήστη – Καθορίστε το όνοµα χρήστη.

• Κωδικός πρόσβασης – Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.
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Αποµακρυσµένη πρόσβαση
Αυτό καθορίζει τις σχετικές µε την αποµακρυσµένη πρόσβαση πληροφορίες.

• Αριθµός – Εµφανίζει τον αριθµό του προορισµού σύνδεσης.

• Όνοµα διακοµιστή – Εµφανίζει το όνοµα του προορισµού σύνδεσης.

• URL – Εµφανίζει την URL του προορισµού σύνδεσης.

• Περιγραφή – Περιγράφει τον προορισµό σύνδεσης.
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9 Χαρτί και άλλα µέσα εκτύπωσης

Το µηχάνηµα έχει σχεδιαστεί για να µπορεί να χρησιµοποιεί διάφορα είδη χαρτιού, 
καθώς και άλλα µέσα εκτύπωσης. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την 
τροφοδοσία χαρτιού και άλλων µέσων εκτύπωσης στο µηχάνηµα.

Τροφοδοσία χαρτιού

Το µηχάνηµα µπορεί να εξοπλιστεί µε διάφορους δίσκους χαρτιού. Αυτή η ενότητα 
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την τροφοδοσία χαρτιού για κάθε είδος δίσκου.
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 ρυθµίσεις µεγεθών χαρτιού και τύπους µέσων 
εκτύπωσης για κάθε δίσκο, συµβουλευτείτε την παράγραφο Είδη και µεγέθη χαρτιού 
που υποστηρίζονται στη σελίδα 258.
Για πληροφορίες σχετικά µε το αποδεκτό εύρος µεγεθών χαρτιού και χωρητικότητας 
για κάθε δίσκο, συµβουλευτείτε την παράγραφο Τροφοδοσία χαρτιού στην ενότητα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 515.

Προετοιµασία χαρτιού για τροφοδοσία
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 αφαιρείται το χαρτί από τη συσκευασία του παρά µόνον όταν θα το 
χρησιµοποιήσετε. 

Ανεφοδιασµός των δίσκων χαρτιού
Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του µηχανήµατος, έως και τέσσερις δίσκοι χαρτιού θα είναι 
διαθέσιµοι, συµπεριλαµβανοµένου και του δίσκου bypass. Οι δίσκοι 1 έως 3 µπορούν 
να τροφοδοτηθούν µε δεσµίδες χαρτιών κοινού και ειδικού µεγέθους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µηχάνηµα επεξεργάζεται µία εργασία, µην ανοίγετε τον ενεργό 
δίσκο χαρτιού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε φακέλους/postcard στους δίσκους, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox προκειµένου να αλλαχτούν οι ρυθµίσεις 
των δίσκων ειδικά για τη χρήση φακέλων/postcard.

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. 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: Όταν αλλάζετε το µέγεθος ή το είδος µέσου στον δίσκο, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 272. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον επαναπρογραµµατισµό του δίσκου, 
επικοινωνήστε µε το Βασικό χειριστή.

3. Τοποθετήστε µε προσοχή το 
χαρτί ώστε να εφαρµόζει στην 
αριστερή πλευρά του δίσκου.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δηµιουργείτε αντίγραφα µονής/διπλής όψης σε διάτρητο χαρτί, 
τοποθετήστε το χαρτί ώστε η αντίθετη προς τη διάτρηση πλευρά να τροφοδοτηθεί 
πρώτη. Εάν τροφοδοτηθεί πρώτα η διάτρητη άκρη µπορεί να προκληθεί εµπλοκή 
χαρτιού.
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4. Εάν οι οδηγοί χαρτιού πρέπει να 
µετακινηθούν, σύρετέ τους προς 
τη δεσµίδα των φύλλων ώσπου 
να την αγγίξουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τροφοδοτείτε 
βασικό µέγεθος χαρτιού, 
τοποθετήστε τους οδηγούς επάνω 
στις χαράξεις στον δίσκο ώστε να 
ταιριάζουν στο µέγεθος του χαρτιού. 
Το µηχάνηµα αναγνωρίζει το χαρτί 8K/16K ως το βασικό µέγεθος, παρά το ότι οι δίσκοι 
χαρτιού δεν έχουν χαράξεις για αυτά τα µεγέθη.

5. Κλείστε τον δίσκο χαρτιού.

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

6. Ρυθµίστε το µηχάνηµα να 
εντοπίζει αυτόµατα το µέγεθος 
χαρτιού, ή καθορίστε µε 
χειροκίνητο τρόπο το µέγεθος 
που επιθυµείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Μέγεθος χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 273.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µεγέθη χαρτιού που εντοπίστηκαν από το µηχάνηµα ποικίλλουν 
ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του Βασικού χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις 
στη σελίδα 283.

∆ίσκος bypass (∆ίσκος 5)
Ο δίσκος Bypass σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε διάφορα είδη χαρτιού. Ο δίσκος 
Bypass τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του µηχανήµατος. Παρέχεται προέκταση 
για την τοποθέτηση χαρτιού µεγαλύτερου µεγέθους. Μετά την τοποθέτηση των 
δεσµίδων χαρτιού στο δίσκο Bypass, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις του δίσκου Bypass 
στην οθόνη αφής αντιστοιχούν µε το µέγεθος και το είδος χαρτιού των δεσµίδων που 
έχετε τοποθετήσει. Εάν δεν αντιστοιχούν, πρέπει να επαναπρογραµµατίσετε τις 
ρυθµίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον προγραµµατισµό του δίσκου 
Bypass, συµβουλευτείτε την παράγραφο Οθόνη [∆ίσκος 5 (Bypass)] στην ενότητα 
Αντιγραφή στη σελίδα 58.
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.

Τροφοδοσία 
µεγάλης πλευράς
(LEF)

Τροφοδοσία µικρής 
πλευράς
(SEF)
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1. Τοποθετήστε προσεκτικά το 
χαρτί στο δίσκο bypass, 
φροντίζοντας η δεσµίδα χαρτιού 
να βρίσκεται στο κέντρο του 
δίσκου.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δηµιουργείτε αντίγραφα µονής/διπλής όψης σε διάτρητο χαρτί, 
τοποθετήστε το χαρτί ώστε η αντίθετη προς τη διάτρηση πλευρά να τροφοδοτηθεί 
πρώτη. Εάν τροφοδοτηθεί πρώτα η διάτρητη άκρη µπορεί να προκληθεί εµπλοκή 
χαρτιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δηµιουργείτε αντίγραφα ή εκτυπώνετε σε βαρύ χαρτί και το χαρτί 
δεν µπορεί να τροφοδοτηθεί στο µηχάνηµα, δηµιουργήστε µία κύρτωση στο χαρτί, 
όπως εµφανίζεται στην εικόνα δεξιά. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι εάν τσακίσετε ή 
διπλώσετε πολύ το χαρτί, υπάρχει κίνδυνος εµπλοκής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε φακέλους, βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια είναι κλειστά και 
ότι οι φάκελοι είναι έτσι προσανατολισµένοι στο δίσκο ώστε τα πτερύγια να εισέλθουν 
πρώτα στο µηχάνηµα. Ωστόσο, όταν τοποθετείτε φακέλους µεγέθους C5, ρυθµίστε ως 
προσανατολισµό την τροφοδοσία µεγάλης πλευράς, ώστε η άκρη µε τα πτερύγια να 
είναι στραµµένη προς το µέρος σας. 

2. Σύρετε τους πλευρικούς 
οδηγούς προς το µέρος του 
χαρτιού µέχρι να αγγίξουν 
απαλά την άκρη της δεσµίδας.
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Σειριακή µονάδα δίσκου (TTM)
Η Σειριακή µονάδα δίσκου σας επιτρέπει να τροφοδοτείτε µεγαλύτερες ποσότητες 
χαρτιού. Αποτελείται από δύο δίσκους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη Σειριακή µονάδα δίσκου δεν µπορείτε να τοποθετήσετε ειδικό 
µέγεθος χαρτιού.

1. Τραβήξτε έξω από την ΤΤΜ τον 
δίσκο 2 ή τον δίσκο 3.

Ο ανυψωτής του δίσκου χαµηλώνει.

2. Τοποθετήστε τη δεσµίδα χαρτιού 
ώστε να εφαρµόζει καλά στην 
πίσω αριστερή γωνία του 
δίσκου.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα τοποθετείτε το χαρτί στο δίσκο µε τον προσανατολισµό που 
εµφανίζεται στο διάγραµµα.

3. Κλείστε το δίσκο.

Ο ανυψωτής ανυψώνεται και τοποθετεί το χαρτί έτοιµο για χρήση.

Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων
Το µηχάνηµα πραγµατοποιεί αυτόµατη εναλλαγή από δίσκο σε δίσκο υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις.

• 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. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δίσκος Bypass δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την Αυτόµατη 
εναλλαγή δίσκων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ρύθµιση των δίσκων προορισµού και των προτεραιοτήτων 
απαιτείται ο Βασικός χειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Προτεραιότητα δίσκων χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 273 και 
Προτεραιότητα ειδών χαρτιού στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη σελίδα 273.

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 την επεξεργασία της εργασίας.
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Αποθήκευση και χειρισµός του 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.

Είδη και µεγέθη 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, µονάδα Duplex και τελικό επεξεργαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη χωρητικότητα κάθε δίσκου, συµβουλευτείτε το Τεχνικά 
χαρακτηριστικά κεφάλαιο.

Κοινά µεγέθη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κοινά µεγέθη χαρτιού που µπορούν να ανιχνευτούν ποικίλλουν 
ανάλογα µε τον πίνακα µεγέθους χαρτιού που έχει καθοριστεί από τον Βασικό 
χειριστή. Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του πίνακα µεγεθών χαρτιού, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού στην ενότητα Ρυθµίσεις 
στη σελίδα 283.

Μέγεθος 
χαρτιού

∆ιαστάσεις 
(χλστ.) LEF/SEF

∆ίσκος 1/∆ίσκος 2, 3
(Μονάδα 

εκτυπώσεων διπλού 
δίσκου)

∆ίσκος 
2, 3 

(TTM)

∆ίσκος 5 
(Bypass)

Μονάδα 
Duplex

Τελικός 
επεξερ-
γαστής 
Office

Ενσωµα-
τωµένος 
τελικός 
επεξερ-
γαστής 
Office

A6 105,0 148,0 LEF Χ Χ Χ
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A5 148,0 210,0 SEF O Χ O O Χ O

LEF Χ Χ Χ O

A4 210,0 297,0 SEF O Χ O O O

LEF O O O O O

A3 297,0 420,0 SEF O Χ O O O

B6 128,5 182,0 SEF Χ Χ O Χ O

B5 182,0 257,0 SEF O Χ O Χ O

LEF O O O O O

B4 257,0 364,0 SEF O Χ O O O

5,5 Χ 8,5” 139,7 215,9 SEF O Χ Χ O

LEF Χ Χ O O Χ O

7,25 Χ 10,5” 184,2 266,7 SEF Χ Χ O

LEF O O O O O

8 Χ 10” 203,2 254,0 SEF Χ Χ

LEF Χ Χ O

8,5 Χ 11” 215,9 279,4 SEF O Χ O O O O

LEF O O O O O O

8,46 Χ 12,4” 215,0 315,0 SEF Χ Χ

8,5 Χ 13” 215,9 330,2 SEF O Χ O O O

8,5 Χ 14” 215,9 355,6 SEF O Χ O O O

11 Χ 15” 279,0 381,0 SEF Χ Χ

11 Χ 17” 297,4 431,8 SEF O Χ O O O O

16K 194,0 267,0 SEF Χ Χ O

LEF Χ O O

8K 267,0 388,0 SEF Χ O O

Postcard 100,0 148,0 LEF Χ Χ Χ O

Προπληρωµέ
νη Postcard

148,0 200,0 SEF Χ Χ Χ

LEF Χ Χ O

4 Χ 6” 101,6 152,4 LEF Χ Χ Χ O

Φωτογραφία 
2L 
5 Χ 7”

127,0 177,8 SEF Χ Χ Χ O

6 Χ 9” 152,4 228,6 SEF Χ Χ O

Φάκελος 
European 3

120,0 235,0 LEF Χ Χ Χ O

Μέγεθος 
χαρτιού

∆ιαστάσεις 
(χλστ.) LEF/SEF

∆ίσκος 1/∆ίσκος 2, 3
(Μονάδα 

εκτυπώσεων διπλού 
δίσκου)

∆ίσκος 
2, 3 

(TTM)

∆ίσκος 5 
(Bypass)

Μονάδα 
Duplex

Τελικός 
επεξερ-
γαστής 
Office

Ενσωµα-
τωµένος 
τελικός 
επεξερ-
γαστής 
Office
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O: ∆ιατίθεται
Κενό: ∆εν είναι διαθέσιµο ως βασικό µέγεθος αλλά µπορεί να επιλεγεί ως ειδικό 
µέγεθος
X: ∆εν διατίθεται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάποια στοιχεία, το βασικό ή το ειδικό µέγεθος εξαρτάται ανάλογα µε 
τη χώρα.

Ειδικά µεγέθη

Είδη χαρτιού που υποστηρίζονται
Ο ακόλουθος πίνακας απαριθµεί τα είδη χαρτιού που υποστηρίζονται για κάθε δίσκο 
χαρτιού, µονάδα Duplex και τελικό επεξεργαστή. 

Φάκελος 
Commercial 
10

104,8 241,3 LEF Χ Χ O Χ O

Φάκελος 
Monarch 

98,4 190,5 LEF Χ Χ Χ O

Φάκελος DL 110,0 220,0 LEF Χ Χ Χ O

Φάκελος C4 229,0 324,0 SEF Χ Χ O

Φάκελος C5 162,0 229,0 LEF Χ Χ Χ O

Μέγεθος 
χαρτιού

∆ιαστάσεις 
(χλστ.) LEF/SEF

∆ίσκος 1/∆ίσκος 2, 3
(Μονάδα 

εκτυπώσεων διπλού 
δίσκου)

∆ίσκος 
2, 3 

(TTM)

∆ίσκος 5 
(Bypass)

Μονάδα 
Duplex

Τελικός 
επεξερ-
γαστής 
Office

Ενσωµα-
τωµένος 
τελικός 
επεξερ-
γαστής 
Office

Μέγεθος 
χαρτιού

∆ίσκος 1/
∆ίσκος 2, 3 
(Μονάδα 

εκτυπώσεων 
διπλού δίσκου)

∆ίσκος 2, 3 
(TTM)

∆ίσκος 5 
(Bypass) Μονάδα Duplex

Τελικός 
επεξεργα-
στής Office

Ενσωµατω-
µένος 
τελικός 

επεξεργα-
στής Office

Πλάτος 139,7 έως 297 χλστ. 
5,5 έως 11,7”

∆εν διατίθεται

89 έως 297 
χλστ.
3,5 έως 11,7”

128 έως 297 χλστ.
5 έως 11,7" 

∆εν διατίθεται

89 έως 297 
χλστ.
3,5 έως 11,7”

Μήκος 182 έως 432 χλστ.
7,2 έως 17,0”

98,4 έως 432 
χλστ.
3,9 έως 17,0”

139,7 έως 432 χλστ. 
(για το ∆ίσκο 5 
(Bypass)) 
182 έως 432 χλστ. 
(για τους δίσκους 1–
3)

98,4 έως 432 
χλστ.
3,9 έως 17”
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O: ∆ιατίθεται
X: ∆εν διατίθεται

*1: Το χαρτί όψης 2 αναφέρεται στο χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί από τη µία πλευρά 
(π.χ. πρόχειρο χαρτί).

*2: Πλήρες χρώµα δεν διατίθεται.
*3: Μόνο 106-128g/m2 χαρτί διατίθεται τροφοδοτούµενο από τον ∆ίσκο 1, 2, or 3.
*4: Έγγραφα µε επίστρωση 1, µε επίστρωση 2, και Ετικέτες πρέπει να τροφοδοτούνται 

ένα προς ένα από έναν δίσκο χαρτιού.

Είδος χαρτιού Βάρος g/m2 
(lb)

∆ίσκος 1

∆ίσκος 2, 3 
(Μονάδα 

εκτυπώσεων 
διπλού 

δίσκου/TTM)

∆ίσκος 5 
(Bypass)

Μονάδα 
Duplex

Τελικός 
επεξεργα-
στής Office

Ενσωµατω-
µένος 
τελικός 

επεξεργα-
στής Office

Bond

60–105
(16-28 lb. Bond)

O O O O O Ο

Κοινό O O O O O Ο

Ανακυκλωµένο O O O O O O

Ειδικό 1-5 O O O O O Ο

Χαρτί όψης 2*1 O O O Χ O Ο

Βαρύ 1 106-169
(28 lb. Bond-

60 lb. εξώφυλλο)

O O O O*2 O*3 O*3

Βαρύ 1
Όψη 2

106-169
(28 - 60 lb.)

Χ Χ Ο Χ Χ Ο

Βαρύ 2*4, *5 170–216
(65-80 lb. 
εξώφυλλο)

O O O Χ Χ Ο

Βαρύ 2
Όψη 2

170-216
(65-80 lb.)

Χ Χ Ο Χ Χ Ο

Χαρτί µε 
επίστρωση 1*4, *6

106-169
(28 lb. Bond-

60 lb. εξώφυλλο)

O O O O*2 O*3 Ο

Χαρτί µε 
επίστρωση 1F

106-128
(28-34 lb.)

O O X O*2 O O

Χαρτί µε 
επίστρωση 1
Όψη 2

106-169
(28 - 60 lb.)

X X O X X O

Χαρτί µε 
επίστρωση 2*4, *5, 
*6

170-216
(65-80 lb. 
εξώφυλλο)

O O O Χ Χ O

Χαρτί µε 
επίστρωση 2
Όψη 2

170-216
(65-80 lb. 
εξώφυλλο)

X X O X X O

Ετικέτες*4, *6 106-169
(28 lb. Bond-

60 lb. εξώφυλλο)

O O O Χ Χ O

∆ιαφάνεια – O O O Χ Χ O
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*5: Βαρύ 2 ή µε επίστρωση 2: Εάν ή δεσµίδα από βαρύ χαρτί ή µε επίστρωση δεν 
µπορεί να περάσει µέσα στο µηχάνηµα, το χαρτί πρέπει να κυρτωθεί ελαφρά προς 
τα επάνω.

*6: Χαρτί µε επιστρώση στη µία πλευρά δε πρέπει να τροφοδοτείται από το δίσκο 
Bypass.

• 'Οταν τυπώνετε σε postcard ή φάκελο, πρέπει να επιλέξετε το Βαρύ 2, και να 
καθορίσετε το µέγεθος. 

• Ανάλογα µε το βαρύ χαρτί, το µηχάνηµα δεν µπορεί να ξεκινήσει την τροφοδοσία 
µικρής πλευράς. Σε αυτή την περίπτωση ορίστε την τροφοδοσία µεγάλης πλευράς.

• Ανάλογα µε τον τύπο χαρτιού που χρησιµοποιείτε και το περιβάλλον λειτουργίας, το 
χαρτί µπορεί να µην τροφοδοτείται σωστά στο µηχάνηµα, ή η ποιότητα εκτύπωσης 
να επηρεάζεται αρνητικά.

Τα παρακάτω δείχνουν τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για Κοινό, Βαρύ 1 και Βαρύ 2 
χαρτί. Μπορείτε να ορίσετε τις απαιτούµενες ονοµασίες ειδικού χαρτιού στο Ειδικά είδη 
χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού 
στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 221.

Κατηγοριοποίηση Μέσα εκτύπωσης

Κοινό

Κοινό Α
≥90gsm
(το Κοινό A προεπιλέγεται για τον τύπο µέσου εκτύπωσης 
"Bond".) 

Κοινό Β Ειδικό

Κοινό C
Ειδικό
(το Κοινό C προεπιλέγεται για τον τύπο µέσου εκτύπωσης 
"Ανακυκλωµένο".)

Κοινό D
< 80gsm
(Το Κοινό D προεπιλέγεται για τον τύπο µέσου εκτύπωσης 
"Κοινό" στο µηχάνηµα.)

Κοινό Ε Ειδικό 

Κοινό F ≥80gsm & < 90gsm

Κοινό G Ειδικό

Κοινό S Ειδικό

Βαρύ 1

Βαρύ 1A (το Βαρύ 1Α προεπιλέγεται ως τύπος µέσου εκτύπωσης "Βαρύ 1"

Βαρύ 1B Ειδικό

Βαρύ 1C Ειδικό

Βαρύ 1S Ειδικό
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Βαρύ 2

Βαρύ 2A (Το Βαρύ 2Α προεπιλέγεται ως τύπος µέσου εκτύπωσης 
"Βαρύ 2")

Βαρύ 2B Ειδικό

Βαρύ 2C Ειδικό

Βαρύ 2D Ειδικό

Βαρύ 2S Ειδικό

Κατηγοριοποίηση Μέσα εκτύπωσης
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10 Ρυθµίσεις

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς µπορεί να αλλάξει ο Βασικός χειριστής τις 
διάφορες προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του µηχανήµατος, πώς να καταχωρήσει τα 
διάφορα στοιχεία, όπως οι θυρίδες και οι προορισµοί, και πώς να διαµορφώσει ή να 
αλλάξει τις ρυθµίσεις Βασικού χειριστή.

∆ιαδικασία ρυθµίσεων συστήµατος 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη βασική διαδικασία ρυθµίσεων συστήµατος. Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήµατα.
1. Εισαγωγή της λειτουργίας ρυθµίσεων συστήµατος – σελίδα 265
2. Προσαρµογή των ρυθµίσεων – σελίδα 266

1. Εισαγωγή της λειτουργίας ρυθµίσεων συστήµατος

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

2. Εισάγετε το σωστό κωδικό 
χρήστη χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο στον 
πίνακα ελέγχου ή το 
πληκτρολόγιο οθόνης. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τις καταχωρίσεις µέσω πληκτρολογίου, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη σελίδα 104.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προεπιλεγµένος κωδικός του Βασικού χειριστή είναι “11111”. Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία Έλεγχος ταυτότητας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να 
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι “x-
admin”. Για να αλλάξετε τον προεπιλεγµένο κωδικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος στη σελίδα 352.

Πλήκτρο 
<Σύνδεση/
Αποσύνδεση>
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3. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος] στην οθόνη [Μενού 
διαχειριστή συστηµάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη [Λειτουργία χρήστη], µπορείτε να χειριστείτε φυσιολογικά το 
µηχάνηµα ενώ είσαστε συνδεδεµένος ως βασικός χειριστής.

2. Προσαρµογή των ρυθµίσεων

1. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή.

Προσαρµοστε τις ρυθµίσεις 
εκτελώντας τις λειτουργίες που 
χρειάζονται. Για ορισµένες επιλογές, 
επιλέξτε [Αλλαγή ρυθµίσεων] για να 
αλλάξετε τις ρυθµίσεις ή για να 
εισάγετε χαρακτήρες µε το πληκτρολόγιο της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τις καταχωρίσεις µέσω πληκτρολογίου, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη σελίδα 104.

Ρυθµίσεις συστήµατος

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς µπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που 
θέλετε να διαµορφώσετε ή να αλλάξετε. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Κοινές ρυθµίσεις – σελίδα 267
Ρυθµίσεις λειτουργίας αντιγραφής – σελίδα 288
Ρυθµίσεις δικτύου – σελίδα 298
Ρυθµίσεις λειτουργίας εκτύπωσης – σελίδα 312
Ρυθµίσεις λειτουργίας σάρωσης – σελίδα 317
Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ – σελίδα 323
Ρυθµίσεις E-mail/διαδικτυακού φαξ – σελίδα 334
Ρυθµίσεις θυρίδας/αποθηκευµένων εγγράφων – σελίδα 337

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Κοινές ρυθµίσεις

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς µπορείτε να διαµορφώσετε ή να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις του µηχανήµατος που είναι κοινές για τις βασικές λειτουργίες, όπως η 
αντιγραφή, το φαξ και η σάρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα 
παρακάτω.
Ρολόι συστήµατος/Χρονοδιακόπτες – σελίδα 267
Ακουστικά σήµατα – σελίδα 269
Οθόνη/Ρυθµίσεις πλήκτρων – σελίδα 271
Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού – σελίδα 272
Υδατογράφηµα – σελίδα 275
Προσαρµογή ποιότητας ειδώλου – σελίδα 276
Αναφορές – σελίδα 279
Συντήρηση – σελίδα 281
Άλλες ρυθµίσεις – σελίδα 282

1. Επιλέξτε [Κοινές ρυθµίσεις] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρολόι συστήµατος/Χρονοδιακόπτες
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τη σωστή ηµεροµηνία, ώρα και άλλες 
σχετικές τιµές.

1. Επιλέξτε [Ρολόι συστήµατος/
Χρονοδιακόπτες] στην οθόνη 
[Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Ηµεροµηνία
Καθορίζει την τρέχουσα ηµεροµηνία. Επιλέξτε ανάµεσα σε τρεις µορφές ηµεροµηνίας: 
Ε/M/Η, Μ/Η/Ε και Η/M/Ε. Η ηµεροµηνία που καθορίζεται εδώ εκτυπώνεται σε λίστες και 
αναφορές.

Ώρα
Καθορίζει την τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε τη 12-ωρη ή την 24-ωρη µορφή εµφάνισης 
ώρας. Εάν επιλέξετε [Ρολόι 12 ωρών], εµφανίζονται τα πλήκτρα για τον καθορισµό ΠΜ 
ή ΜΜ. Η ώρα που θα ρυθµίσετε εδώ θα εκτυπώνεται σε λίστες και αναφορές.

Ζώνη ώρας
Καθορίζει την ώρα σε σχέση µε την Μέση Ώρα Γκρήνουιτς (GMT).

Θερινή/Χειµερινή ώρα
Καθορίζει εάν θα προσαρµόζεται αυτόµατα το ρολόι του µηχανήµατος ανάλογα µε τη 
θερινή/χειµερινή ώρα. Επιλέξτε [Ρύθµιση Ναι] και στη συνέχεια καθορίστε τις 
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της θερινής ώρας, έτσι ώστε να προσαρµόζεται 
αυτόµατα η τρέχουσα ώρα όταν ξεκινάει και όταν τελειώνει η θερινή ώρα.

Συγχρονισµός ώρας NTP
Καθορίζει τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για τον συγχρονισµό της ώρας του 
µηχανήµατος µε την ώρα του καθορισµένου διακοµιστή ώρας χρησιµοποιώντας το 
Πρωτόκολλο ∆ικτυακού Χρόνου (NTP). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η σύνδεση µε το διακοµιστή ώρας αποτύχει, το µηχάνηµα διατηρεί 
τη δική του ώρα χωρίς συγχρονισµό.

Σύνδεση µε το ∆ιακοµιστή ώρας 
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση µε κάποιο διακοµιστή ώρας.

Ενδιάµεσος χρόνος συνδέσεων
Καθορίζει το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στις προσπάθειες σύνδεσης µε τον 
καθορισµένο διακοµιστή, από 1 έως 500 ώρες.

∆ιεύθυνση IP διακοµιστή ώρας
Καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακοµιστή ώρας χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Αυτόµατος καθαρισµός
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται αυτόµατα η προεπιλεγµένη οθόνη όταν δεν εκτελείτε 
κάποια εργασία εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Επιλέξτε [Ναι] και στη 
συνέχεια επιλέξετε το χρονικό διάστηµα, από 30 έως 240 δευτερόλεπτα.
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Αυτόµατη αποδέσµευση εργασίας
Καθορίζει εάν θα ακυρώνεται η τρέχουσα εργασία ώστε να επιτραπεί η εκτέλεση της 
επόµενης, εάν κάποια εµπλοκή χαρτιού διακόψει την τρέχουσα εργασία αντιγραφής ή 
σάρωσης και το πρόβληµα δεν επιλυθεί µέσα στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Επιλέξτε [Ναι] και στη συνέχεια επιλέξετε το χρονικό διάστηµα, από 4 έως 99 
δευτερόλεπτα.

Αυτόµατη εκτύπωση
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνονται αυτόµατα οι εργασίες όταν δεν εκτελείτε κάποια 
εργασία εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Επιλέξτε [Ναι] και στη 
συνέχεια επιλέξετε το χρονικό διάστηµα, από 1 έως 240 δευτερόλεπτα.

∆ιάρκεια αποσύνδεσης εκτυπωτή
Καθορίζει εάν θα απαγορεύεται η εκτύπωση εισερχόµενων εγγράφων (για παράδειγµα 
φαξ) για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Επιλέξτε [Ναι] και στη συνέχεια καθορίστε 
τους χρόνους έναρξης και λήξης των διαστηµάτων κατά τη διάρκεια των οποίων η 
εκτύπωση απαγορεύεται.

Αυτόµατη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας
Καθορίζει το χρονικό διάστηµα αδράνειας του µηχανήµατος πριν αυτό µεταβεί σε 
Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης, το δεύτερο χρονικό στάδιο πριν µεταβεί στη 
Λειτουργία αδράνειας. Επιλέξτε το χρονικό διάστηµα για κάθε λειτουργία, από 1 έως 
240 λεπτά. Πρέπει να επιλέξετε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για την Κατάσταση 
αδράνειας απ' ότι για τη Λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης.

Ακουστικά σήµατα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης των ακουστικών 
σηµάτων που θα αναπαράγονται σε διάφορες περιστάσεις. Μπορείτε να επιλέξετε 
διαφορετικά επίπεδα έντασης για κάθε στοιχείο που εµφανίζεται στην οθόνη.

1. Επιλέξτε [Ακουστικά σήµατα] 
στην οθόνη [Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Σήµα επιλογής στον πίνακα ελέγχου
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν πατηθεί το κατάλληλο πλήκτρο 
στον πίνακα ελέγχου και η ενέργειά του γίνει αποδεκτή.
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Σήµα ειδοποίησης στον πίνακα ελέγχου
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν πατηθεί ένα ακατάλληλο πλήκτρο 
στον πίνακα ελέγχου.

Σήµα µηχανήµατος σε ετοιµότητα
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν το µηχάνηµα είναι έτοιµο να 
αντιγράψει ή να εκτυπώσει, για παράδειγµα, όταν το µηχάνηµα τίθεται σε λειτουργία.

Σήµα ολοκλήρωσης εργασίας αντιγραφής
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν η αντιγραφή έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς.

Σήµα ολοκλήρωσης εργασίας (εκτός από αντιγραφή)
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν κάποια εργασία εκτός της 
αντιγραφής ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Σήµα σφάλµατος
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν κάποια εργασία δεν έχει 
ολοκληρωθεί κανονικά.

Σήµα προειδοποίησης
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν κάποια εργασία αναστέλλεται 
λόγω σφάλµατος.

Σήµα προειδοποίησης τέλους χαρτιού
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν τελειώνει το χαρτί στο µηχάνηµα.

Σήµα προειδοποίησης χαµηλής στάθµης γραφίτη 
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα 
γραφίτη.

Ένταση επιτήρησης γραµµής
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται για την επιτήρηση της γραµµής, ο 
οποίος σας επιτρέπει να ακούτε τα σήµατα κλήσης και απάντησης όταν επιχειρείται 
σύνδεση µε κάποιο προορισµό.

Ένταση ήχου κλήσης
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται όταν λαµβάνεται µια κλήση.

Τόνος αποθηκευµένου προγραµµατισµού
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται κάθε φορά που εκτελείται κάποια 
λειτουργία την ώρα που καταχωρείται κάποια εργασία στη µνήµη. ∆εν µπορείτε να 
χαµηλώσετε τελείως την ένταση γι' αυτόν τον ήχο.
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Σήµα προειδοποίησης αυτόµατου καθαρισµού 
Καθορίζει την ένταση του ήχου που παράγεται ακριβώς πριν αρχίσει το µηχάνηµα τον 
αυτόµατο καθαρισµό.

Βασικός ήχος
Καθορίζει την ένταση του βασικού ήχου που παράγεται όταν αλλάζετε τις ρυθµίσεις. Το 
µηχάνηµα εκπέµπει τον βασικό ήχο όταν γίνεται έξοδος από τη λειτουργία που 
διεκόπη.

Οθόνη/Ρυθµίσεις πλήκτρων
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρµόσετε την αρχική οθόνη και να επιλέξετε 
την αρχική γλώσσα που θα εµφανίζεται στην οθόνη αφής.

1. Επιλέξτε [Οθόνη/Ρυθµίσεις 
πλήκτρων] στην οθόνη [Κοινές 
ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Προκαθορισµένη ρύθµιση οθόνης στην Έναρξη
Καθορίζει την αρχική οθόνη που εµφανίζεται όταν το µηχάνηµα τίθεται σε λειτουργία. 
Καθορίστε ως προεπιλεγµένη αρχική οθόνη την οθόνη των Λειτουργιών, της 
Κατάστασης εργασίας ή της Κατάστασης µηχανήµατος. Για πληροφορίες σχετικά µε 
αυτές τις οθόνες, συµβουλευτείτε την παράγραφο  στο κεφάλαιο Κατάσταση εργασίας 
και στο κεφάλαιο Κατάσταση µηχανήµατος.

Προεπιλεγµένη οθόνη λειτουργιών
Καθορίζει τις προεπιλεγµένες λειτουργίες που θα εµφανιστούν όταν ακυρώνεται η 
λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για 
εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Οθόνη µετά από Αυτόµατο καθαρισµό
Καθορίζει την οθόνη λειτουργιών που θα εµφανιστεί µετά την εκτέλεση του αυτόµατου 
καθαρισµού.

Αυτόµατη εµφάνιση της οθόνης σύνδεσης
Καθορίζει εάν θα εµφανιστεί αυτόµατα η οθόνη [Σύνδεση] όταν το µηχάνηµα τίθεται σε 
λειτουργία ή όταν διακόπτεται η λειτουργία για να επιβεβαιωθεί η πιστοποίηση του 
χρήστη.
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Όλες οι υπηρεσίες
Καθορίζει τις διαθέσιµες λειτουργίες στην οθόνη <Όλες οι υπηρεσίες>. Επιλέξτε ένα 
πλήκτρο για να αναθέσετε ξανά τη λειτουργία που έχει ανατεθεί σε αυτό το πλήκτρο. 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Είδος εργασίας στην οθόνη κατάστασης εργασίας 
Καθορίζει τα είδη εργασιών που θα εµφανιστούν όταν θα επιλέξετε [Ολοκληρωµένες 
εργασίες] στην οθόνη [Κατάσταση εργασίας].

Προεπιλεγµένη γλώσσα
Καθορίζει την προεπιλεγµένη γλώσσα που θα εµφανίζεται στην οθόνη αφής.

Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε διάφορες ρυθµίσεις για τους 
δίσκους, καθώς και για το χαρτί που θα τοποθετηθεί σε αυτούς.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις δίσκου 
χαρτιού] στην οθόνη [Κοινές 
ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Όνοµα ειδικού χαρτιού
Καθορίζει τα προσδιορισµένα από το χρήστη ονόµατα για τα ειδικά είδη χαρτιού 1 έως 
5 όταν χρησιµοποιείται µόνο κοινό χαρτί, χαρτί bond και ανακυκλωµένο χαρτί. Εισάγετε 
ένα όνοµα χρησιµοποιώντας µέχρι 24 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες και σύµβολα. Τα 
ονόµατα που έχετε ορίσει θα εµφανίζονται στις οθόνες που αφορούν στην τροφοδοσία 
χαρτιού.

Μέγεθος/είδος χαρτιού
Καθορίζει το είδος και το µέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται στους δίσκους, και 
καθορίζει τον τρόπο χειρισµού του δίσκου χαρτιού για λειτουργίες έγχρωµης εξόδου. 
Οι δίσκοι χαρτιού ποικίλουν ανάλογα µε τη διαµόρφωση του µηχανήµατός σας.
Επιλέξτε την αυτόµατη ανίχνευση του µεγέθους χαρτιού ή καθορίστε ένα 
προκαθορισµένο µέγεθος. Επιλέξτε το είδος χαρτιού από τη λίστα των 
προεπιλεγµένων ειδών χαρτιού. Επιλέξτε τον τρόπο χειρισµού του δίσκου χαρτιού για 
λειτουργίες έγχρωµης εξόδου όταν είναι ενεργοποιηµένη η Αυτόµατη εναλλαγή 
δίσκων.
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Μέγεθος χαρτιού
Καθορίζει την αυτόµατη ανίχνευση του µεγέθους χαρτιού για τους δίσκους 1 έως 3 µε 
τη χρήση των µοχλών του οδηγού του δίσκου. Εάν οι µοχλοί του οδηγού του δίσκου 
χαρτιού δεν είναι στη σωστή θέση για το µέγεθος χαρτιού που είναι τοποθετηµένο στο 
δίσκο, θα προκύψει σφάλµα µεγέθους. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη για το δίσκο 
5 (Bypass).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε φακέλους/postcard στους δίσκους, επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox προκειµένου να αλλαχτούν οι ρυθµίσεις των 
δίσκων ειδικά για τη χρήση φακέλων/postcard.

Είδος χαρτιού
Καθορίζει το είδος χαρτιού στο δίσκο χαρτιού επιλέγοντας από µια λίστα 
υποστηριζόµενων ειδών χαρτιού, συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών ειδικού 
χαρτιού 1 έως 5.

Αυτόµατη επιλογή χαρτιού σύµφωνα µε το χρώµα εξόδου
Καθορίζει τις προϋποθέσεις για την Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων για τη ρύθµιση 
χρώµατος εξόδου. Για παράδειγµα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τοποθετήσετε 
σε ένα δίσκο ένα είδος χαρτιού µόνο για έγχρωµη εκτύπωση, και ένα άλλο είδος 
χαρτιού µόνο για ασπρόµαυρες εκτυπώσεις. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη για το 
δίσκο 5 (Bypass).

Ιδιότητες δίσκων χαρτιού στο µενού ρυθµίσεων
Καθορίζει εάν θα εµφανιστούν τα χαρακτηριστικά δίσκου χαρτιού στο Μενού 
ρυθµίσεων.

Ιδιότητες δίσκων χαρτιού κατά την τοποθέτηση
Καθορίζει εάν θα εµφανιστούν τα χαρακτηριστικά δίσκου χαρτιού στον πίνακα ελέγχου 
όταν ο δίσκος είναι ανοιχτός για να τοποθετηθεί χαρτί. Αυτή η ρύθµιση δεν εφαρµόζεται 
για το δίσκο 5 (Bypass).

Προτεραιότητα δίσκων χαρτιού
Καθορίζει την προτεραιότητα των δίσκων χαρτιού κατά την Αυτόµατη εναλλαγή 
δίσκων. Ο ∆ίσκος 5 (Bypass) δεν είναι διαθέσιµος. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αυτόµατη 
εναλλαγή δίσκων στην ενότητα Χαρτί και άλλα µέσα εκτύπωσης στη σελίδα 257.

Προτεραιότητα ειδών χαρτιού
Καθορίζει την προτεραιότητα των ειδών χαρτιού κατά την Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων. 
Αυτή η ρύθµιση υπερισχύει της Προτεραιότητας δίσκων χαρτιού. Εάν η προτεραιότητα 
ειδών χαρτιού έχει ρυθµιστεί στην ίδια τιµή για όλα τα είδη, τότε η Αυτόµατη εναλλαγή 
δίσκων θα επιλέξει δίσκο βάσει της Προτεραιότητας δίσκων χαρτιού. Επιλέγοντας 
[Αυτόµατη επιλογή χαρτιού απενεργοποιηµένη] το είδος χαρτιού δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από 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 257.
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Ποιότητα ειδώλου
Καθορίζει την κατηγορία του χαρτιού για κάθε είδος χαρτιού που τοποθετείται στο 
µηχάνηµα.

Χαρτί bond, κοινό χαρτί, ανακυκλωµένο χαρτί, ειδικό χαρτί
Καθορίζει το Κοινό χαρτί A έως G και τις Ειδικές κατηγορίες.

Βαρύ 1
Καθορίζει το Βαρύ χαρτί 1A έως 1C και τις Ειδικές κατηγορίες.

Βαρύ 2
Καθορίζει το Βαρύ χαρτί 2A έως 2D και τις Ειδικές κατηγορίες.

∆ίσκος 5 (Bypass) - Προεπιλογές µεγέθους χαρτιού
Καθορίζει τα µεγέθη χαρτιού που αντιστοιχούν στα 11 πλήκτρα που περιλαµβάνονται 
στο [Βασικό µέγεθος] για το δίσκο 5.

Μέγεθος σειράς A/B 
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων στο µέγεθος σειράς A/B. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Μέγεθος ίντσας
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων σε ίντσες. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης 
για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Άλλα
Καθορίζει άλλα τυχαία µεγέθη. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

Μεταβλητό µέγεθος
Καθορίζει ένα µέγεθος που προσδιορίζει ο χρήστης µε τα πλήκτρα κύλισης.

Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η 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 257.

Ενεργοποίηση κατά την αυτόµατη επιλογή χαρτιού
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων µόνο όταν είναι 
επιλεγµένο το [Αυτόµατο] για την Τροφοδοσία χαρτιού.

Πάντα ενεργοποιηµένο
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων ανεξάρτητα από την 
επιλογή για την Τροφοδοσία χαρτιού.
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Υδατογράφηµα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε τις προεπιλογές για την ηµεροµηνία και το 
κείµενο που µπορούν να προστεθούν στην έξοδο ως υδατογράφηµα, για τον έλεγχο 
της διαχείρισης εγγράφων.

1. Επιλέξτε [Υδατογράφηµα] στην 
οθόνη [Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μορφή ηµεροµηνίας
Καθορίζει την τρέχουσα ηµεροµηνία. Επιλέξτε ανάµεσα σε τρεις µορφές ηµεροµηνίας: 
20εε/µµ/ηη, ηη/µµ/20εε, µµ/ηη/20εε.

Προεπιλεγµένο κείµενο
Καθορίζει το προεπιλεγµένο κείµενο από µια λίστα προεπιλογών, 
συµπεριλαµβανοµένων τριών ακολουθιών ειδικού κειµένου.

Μέγεθος κειµένου
Καθορίζει το προεπιλεγµένο µέγεθος της γραµµατοσειράς. Μπορείτε να επιλέξετε 
ανάµεσα σε τρία προεπιλεγµένα µεγέθη γραµµατοσειράς ή να καθορίσετε µια τιµή από 
24 έως 80 σηµεία χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

Χρώµα
Καθορίζει το χρώµα της γραµµατοσειράς. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε Μαύρο, 
Ματζέντα και Κυανό.

Πυκνότητα
Καθορίζει την πυκνότητα εξόδου του κειµένου του υδατογραφήµατος. Μπορείτε να 
επιλέξετε ανάµεσα σε Φωτεινό, Κανονικό και Σκούρο.

Ειδικό κείµενο 1 έως 3
Καθορίζει τις τρεις προσδιορισµένες από το χρήστη ακολουθίες κειµένου που 
εµφανίζονται στη λίστα [Προεπιλεγµένο κείµενο]. Μπορούν να εισαχθούν έως 32 
αλφαριθµητικοί χαρακτήρες και σύµβολα.
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Προσαρµογή ποιότητας ειδώλου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε διάφορες ρυθµίσεις ώστε να 
διαµορφώσετε την ποιότητα σάρωσης των δεδοµένων.

1. Επιλέξτε [Προσαρµογή 
ποιότητας ειδώλου] στην οθόνη 
[Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ποιότητα ειδώλου

Αναγνώριση φωτογραφίας & κειµένου
Καθορίζει το επίπεδο στο οποίο το µηχάνηµα διαχωρίζει µεταξύ κειµένου ή 
φωτογραφιών όταν το [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου] έχει οριστεί 
σε [Φωτογραφία & Κείµενο]. Επιλέξτε [Περισσότερο κείµενο] ώστε οι πολλοί µικροί 
χαρακτήρες να ανιχνεύονται πιο εύκολα ως κείµενο. Επιλέξτε [Περισσότερες 
φωτογραφίες] ώστε τα είδωλα ενδιάµεσων τόνων σε εφηµερίδες και φυλλάδια να 
ανιχνεύονται πιο εύκολα ως είδωλα.

Αναγνώριση χρώµατος εξόδου
Καθορίζει το επίπεδο στο οποίο το µηχάνηµα διαχωρίζει τα µονόχρωµα από τα 
έγχρωµα είδωλα όταν το [Χρώµα εξόδου] στην οθόνη [Αντιγραφή] έχει ρυθµιστεί σε 
[Αυτόµατη ανίχνευση]. Επιλέξτε [Περισσότερο µαύρο] ώστε τα πρωτότυπα να 
αναγνωρίζονται πιο εύκολα ως µονόχρωµα. Επιλέξτε [Περισσότερο χρώµα] ώστε τα 
πρωτότυπα να αναγνωρίζονται πιο εύκολα ως έγχρωµα.

Επίπεδο αναπαραγωγής φωτογραφιών
Καθορίζει το επίπεδο αναπαραγωγής φωτογραφιών, στο οποίο το µηχάνηµα 
διαχωρίζει το κείµενο από τις φωτογραφίες όταν το [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη 
[Ποιότητα ειδώλου] έχει ρυθµιστεί σε [Φωτογραφία & Κείµενο]. Επιλέξτε [Περισσότερο 
κείµενο] για µεγαλύτερη έµφαση στα πυκνά σηµεία του ειδώλου. Επιλέξτε 
[Περισσότερες φωτογραφίες] ώστε να εξοµαλυνθούν οι διαβαθµίσεις στις περιοχές του 
ειδώλου που περιέχουν φωτογραφίες.

Καταστολή φόντου (έγχρωµο αντίγραφο)
Καθορίζει τη µέθοδο ανίχνευσης του χρώµατος φόντου για καταστολή φόντου όταν 
παράγονται έγχρωµα αντίγραφα. Επιλέξτε [Υψηλή ποιότητα] ώστε να εκτελείται 
σάρωση ολόκληρου του εγγράφου για την ανίχνευση του χρώµατος φόντου. Επιλέξτε 
[Υψηλή ταχύτητα] ώστε να ελέγχεται δειγµατοληπτικά µια περιοχή του εγγράφου για 
την ανίχνευση του χρώµατος φόντου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο για τα έγγραφα που 
τοποθετούνται στην επιφάνεια σάρωσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι επιλεγµένη η [Υψηλή ποιότητα], µπορεί να παραχθεί ένα 
τµήµα της εικόνας ή ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο εάν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή 
[Μετατόπιση γωνίας] και η [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] έχει ρυθµιστεί σε λιγότερο από 
60%.

Καταστολή φόντου (ασπρόµαυρο αντίγραφο)
Καθορίζει τη µέθοδο ανίχνευσης του χρώµατος φόντου για καταστολή φόντου όταν 
παράγονται ασπρόµαυρα αντίγραφα. Επιλέξτε [Υψηλή ποιότητα] ώστε να εκτελείται 
σάρωση ολόκληρου του εγγράφου για την ανίχνευση του χρώµατος φόντου. Επιλέξτε 
[Υψηλή ταχύτητα] ώστε να ελέγχεται δειγµατοληπτικά µια περιοχή του εγγράφου για 
την ανίχνευση του χρώµατος φόντου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο για τα έγγραφα που 
τοποθετούνται στην επιφάνεια σάρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι επιλεγµένη η [Υψηλή ποιότητα], µπορεί να παραχθεί ένα 
τµήµα της εικόνας ή ένα ασπρόµαυρο αντίγραφο εάν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή 
[Μετατόπισης γωνίας] και η [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] έχει ρυθµιστεί σε λιγότερο από 
60%.

Καταστολή φόντου (εργασίες σάρωσης)
Καθορίζει τη µέθοδο ανίχνευσης του χρώµατος φόντου για καταστολή φόντου όταν 
γίνεται σάρωση. Επιλέξτε [Υψηλή ποιότητα] ώστε να εκτελείται σάρωση ολόκληρου του 
εγγράφου για την ανίχνευση του χρώµατος φόντου. Επιλέξτε [Υψηλή ταχύτητα] ώστε 
να ελέγχεται δειγµατοληπτικά µια περιοχή του εγγράφου για την ανίχνευση του 
χρώµατος φόντου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο για τα έγγραφα που 
τοποθετούνται στην επιφάνεια σάρωσης.

Βελτιστοποίηση ειδώλου
Καθορίζει εάν θα γίνεται εξοµάλυνση των δεδοµένων προς εκτύπωση για εργασίες 
αντιγραφής και φαξ. Με αυτό τον τρόπο θα επιτύχετε πιο οµαλή εκτύπωση των 
ειδώλων στο χαρτί.

Ρύθµιση αυτόµατης διαβάθµισης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτελέσετε την αυτόµατη ρύθµιση χρώµατος όταν 
η πυκνότητα ή το χρώµα αντιγράφων και εκτυπώσεων είναι κακής ποιότητας. Το 
µηχάνηµα ρυθµίζει αυτόµατα τη διαβάθµιση του χρώµατος για τρεις τύπους οθόνης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο  στην ενότητα 
Συντήρηση στη σελίδα 448.

Είδος απεικόνισης
Καθορίζει το είδος απεικόνισης για το οποίο θα ρυθµιστεί η διαβάθµιση του χρώµατος. 
Επιλέξτε ένα είδος απεικόνισης ώστε να εκτυπωθεί ένα διάγραµµα διόρθωσης 
χρώµατος µαζί µε την επιλεγµένη απεικόνιση.

• εργασία αντιγραφής – Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για την αντιγραφή εγγράφων.

• Εργασία εκτύπωσης 1 – Βασική οθόνη για εκτύπωση.
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Για προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή PCL:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για τα στοιχεία [Τύποι ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε 
[Βασικό] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [CAD] στο [Τύποι ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε 
[Υψηλή ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Για προγράµµατα οδήγησης PostScript:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για τα στοιχεία [Τύποι ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε 
[Βασικό] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [CAD] στο [Τύποι ειδώλου], όταν επιλέγετε [Υψηλή 
ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [Αυτόµατο], [Βασικό], και (Λεπτότητα] στην καρτέλα 
[Επιλογές Ειδώλου].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε [Αυτόµατο], η προβαλόµενη οθόνη ίσως διαφέρει σχετικά 
µε τις ρυθµίσεις του [Τύπου Ειδώλου] αφού έχετε επιλέξει [Βασικές ρυθµίσεις], ή 
[∆ιόρθωση χρώµατος RGB] και [∆ιόρθωση χρώµατος CMYK] αφού έχετε επιλέξει 
[Προηγµένες Ρυθµίσεις].

• Εργασία εκτύπωσης 2
Για προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή PCL:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για οποιοδήποτε στοιχείο εκτός του [CAD] στο [Τύποι 
ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε [Υψηλή ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην 
καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Για προγράµµατα οδήγησης PostScript:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για οποιοδήποτε στοιχείο εκτός του [CAD] στο [Τύποι 
ειδώλου], όταν επιλέγετε [Υψηλή ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα 
[Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [Αυτόµατο] και [∆ιαβάθµιση] στην καρτέλα [Επιλογές 
Ειδώλου].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε [Αυτόµατο], η προβαλόµενη οθόνη ίσως διαφέρει σχετικά 
µε τις ρυθµίσεις του [Τύπου Ειδώλου] αφού έχετε επιλέξει [Βασικές ρυθµίσεις], ή 
[∆ιόρθωση χρώµατος RGB] και [∆ιόρθωση χρώµατος CMYK] αφού έχετε επιλέξει 
[Προηγµένες Ρυθµίσεις].

Τροφοδοσία χαρτιού
Καθορίζει το δίσκο χαρτιού που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της ρύθµισης 
διαβάθµισης.

Προορισµός
Καθορίζει το εύρος των εργασιών που επηρεάζονται από τη ρύθµιση διαβάθµισης.
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Αναφορές
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο θα 
εκτυπώνονται αυτόµατα οι αναφορές.

1. Επιλέξτε [Αναφορές] στην οθόνη 
[Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Πλήκτρο εκτύπωσης αναφοράς
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται η λειτουργία [Εκτύπωση αναφοράς/Λίστας] στην καρτέλα 
[Μετρητής χρέωσης/Εκτύπωση αναφοράς] της οθόνης [Κατάσταση µηχανήµατος]. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Εκτύπωση αναφοράς/λίστας στην ενότητα Κατάσταση 
µηχανήµατος στη σελίδα 380.

Αναφορά ιστορικού εργασιών
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα η αναφορά ιστορικού εργασιών µετά από κάθε 
50 εργασίες.

Αναφορά δραστηριότητας
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα η αναφορά δραστηριότητας µετά από κάθε 
100 εργασίες φαξ. Η Αναφορά δραστηριότητας εµφανίζει τα αποτελέσµατα των 
µεταδόσεων και των λήψεων.

Αναφορά µεταβίβασης - ∆εν παρεδόθη
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα µια αναφορά για εργασίες φαξ που δεν έχουν 
παραδοθεί. Η αναφορά εργασιών που δεν έχουν παραδοθεί απαριθµεί τα έγγραφα των 
οποίων η µετάδοση απέτυχε.

Αναφορά µεταβίβασης - Ακυρώθηκε
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα µια αναφορά για εργασίες φαξ που 
ακυρώθηκαν, όταν διακόπτονται οι εργασίες µετάδοσης φαξ. Η ακυρωµένη αναφορά 
µετάδοσης εµφανίζει τη λίστα των εγγράφων των οποίων η µετάδοση ακυρώθηκε.

Αναφορά θυρίδας
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα µια αναφορά θυρίδας για εργασίες φαξ. Η 
αναφορά θυρίδας δείχνει το σύνολο των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί σε µια 
Ιδιωτική θυρίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Αποµακρυσµένη θυρίδα στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη σελίδα 123.
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Αναφορά ευρείας µετάδοσης/Πολλαπλής τηλεπαραλαβής
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα η αναφορά Ευρείας µετάδοσης/Πολλαπλής 
τηλεπαραλαβής για εργασίες φαξ. Η Αναφορά πολλαπλής τηλεπαραλαβής/Ευρείας 
µετάδοσης εµφανίζει τα αποτελέσµατα των µεταδόσεων και των αιτηµάτων 
τηλεπαραλαβής προς αποµακρυσµένα µηχανήµατα.

Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα η Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης για 
εργασίες φαξ. Η Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης εµφανίζει τα αποτελέσµατα των 
µεταδόσεων φαξ για ευρεία αναµετάδοση.

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Αποστολή προς ενδιάµεσο σταθµό
Αποστέλλει µια Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης στους ενδιάµεσους σταθµούς.

Εκτύπωση στον τοπικό σταθµό
Εκτυπώνει την Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης.

Αποστολή προς ενδιάµεσο, εκτύπωση στον τοπικό
Εκτυπώνει την Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης και την αποστέλλει στους ενδιάµεσους 
σταθµούς.

Αναφορά διπλής όψης
Καθορίζει εάν η αναφορά θα εκτυπωθεί στη µία ή και στις δύο όψεις του χαρτιού.

Παραλήπτης στην Αναφορά δραστηριότητας
Καθορίζει τον αριθµό των χαρακτήρων για τις πληροφορίες προορισµού που θα 
εκτυπωθούν στην Αναφορά δραστηριότητας. Επιλέξτε [Πρώτοι 40 χαρακτήρες] ή 
[Τελευταίοι 40 χαρακτήρες].

Αναφορά σφαλµάτων εργασιακής ροής
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα η Αναφορά σφαλµάτων εργασιακής ροής.
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Συντήρηση
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να θέσετε σε λειτουργία το σκληρό δίσκο στο 
µηχάνηµα, να διαγράψετε όλα τα δεδοµένα εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί και να 
ρυθµίσετε τις επιλογές λογισµικού.

1. Επιλέξτε [Συντήρηση] στην 
οθόνη [Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Εκκίνηση σκληρού δίσκου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να θέσετε σε λειτουργία το σκληρό δίσκο στο 
µηχάνηµα. Αφού επιλέξετε [Εκκίνηση σκληρού δίσκου], επιλέξτε ένα διαµέρισµα, και 
στη συνέχεια πατήστε [Έναρξη]. Στη συνέχεια επιλέξτε [Ναι] για να εκτελέσετε την 
εκκίνηση. Μετά το τέλος της εκκίνησης, επιλέξτε [Επιβεβαίωση].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά, ανάλογα µε τη 
σύνθεση του µηχανήµατος.

∆ιαγραφή όλων των δεδοµένων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα δεδοµένα εγγράφων από το 
µηχάνηµα. Επιλέξτε [∆ιαγραφή όλων των δεδοµένων], και εν συνεχεία επιλέξτε 
[Έναρξη]. Επιλέξτε [Ναι] για να εκτελέσετε τη διαγραφή. Μετά το τέλος της διαγραφής, 
πρέπει να τερµατίσετε τη λειτουργία του µηχανήµατος και στη συνέχεια να κάνετε 
επανεκκίνηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει κάποιες ώρες, ανάλογα µε τη 
σύνθεση του µηχανήµατος. 

Εγκατάσταση λογισµικού
Καθορίζει τις επιλογές του λογισµικού. Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
διαδικασιών και των κωδικών λογισµικού, συµβουλευτείτε τις οδηγίες του πακέτου 
επιλογών λογισµικού. Εισάγετε κωδικό για τις επιλογές λογισµικού χρησιµοποιώντας 
την οθόνη πληκτρολογίου και επιλέξτε [Επανεκκίνηση].

Τροφοδότης εγγράφων Θέση σάρωσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε µε ακρίβεια τη θέση σάρωσης του 
τροφοδότη εγγράφων σε προσαυξήσεις του 0,1 χλστ. (0,004 ίντσες). Επιλέξτε 
[Εργοστασιακές ρυθµίσεις] για να γίνει επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων.
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Άλλες ρυθµίσεις
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε πολλές άλλες ρυθµίσεις οι οποίες 
είναι κοινές για τις βασικές λειτουργίες, όπως η αντιγραφή, το φαξ και η σάρωση.

1. Επιλέξτε [Άλλες ρυθµίσεις] στην 
οθόνη [Κοινές ρυθµίσεις].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ταξινόµηση µε µετατόπιση (Κεντρικός δίσκος εξόδου)
Καθορίζει τη θέση της ταξινόµησης του χαρτιού εξόδου για τον Κεντρικό δίσκο εξόδου. 
Όταν γίνεται εκτύπωση, το µηχάνηµα µπορεί να µετατοπίσει ελαφρώς τη θέση εξόδου 
του χαρτιού για κάθε σετ (αντίγραφα) ή εργασία (µεµονωµένη εργασία εκτύπωσης). 
Αυτό σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε πού ξεκινάει το κάθε σετ ή η κάθε εργασία.

Ταξινόµηση µε µετατόπιση (∆ίσκος τελικού επεξεργαστή)
Καθορίζει τη θέση της ταξινόµησης του χαρτιού εξόδου για τον ∆ίσκο τελικού 
επεξεργαστή. Όταν γίνεται εκτύπωση, το µηχάνηµα µπορεί να µετατοπίσει ελαφρώς τη 
θέση εξόδου του χαρτιού για κάθε σετ (αντίγραφα) ή εργασία (µεµονωµένη εργασία 
εκτύπωσης). Αυτό σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε που ξεκινάει το κάθε σετ ή η κάθε 
εργασία.

Αυτόµατη προώθηση εργασίας
Καθορίζει εάν µπορεί να γίνει αυτόµατη προώθηση κάποιων εργασιών, 
παρακάµπτοντας άλλες εργασίες, όταν το µηχάνηµα δεν µπορεί να ολοκληρώσει την 
τρέχουσα εργασία. Για παράδειγµα, εάν δεν υπάρχει χαρτί στον απαιτούµενο δίσκο 
χαρτιού για την τρέχουσα εργασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκευµένα έγγραφα, όπως ασφαλείς ή δοκιµαστικές εκτυπώσεις, 
δεν µπορούν να προωθηθούν.

Προεπιλογή µεγέθους χαρτιού εκτύπωσης 
Καθορίζει το µέγεθος χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί ως αρχική ρύθµιση.

Μονές σελίδες διπλής όψης
Καθορίζει εάν θα προστίθεται µία κενή σελίδα σε ένα έγγραφο που αποτελείται από 
µονό αριθµό σελίδων, ώστε να προκύψει άρτιος αριθµός εκτυπώσεων.
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Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού
Καθορίζει τον πίνακα µεγεθών χαρτιού που χρησιµοποιείται όταν το µηχάνηµα είναι 
ρυθµισµένο έτσι ώστε να ανιχνεύει αυτόµατα τα βασικά µεγέθη εγγράφων και µέσων 
εκτύπωσης.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους πίνακες: [Σειρά A/B (8 x 13”)], [Σειρά 
A/B], [Σειρά A/B (8K/16K)], [Σειρά A/B (8 x 13”/8 x 14”)] και [Αµερικανικά µεγέθη 
χαρτιού].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε φακέλους/postcard στους δίσκους, επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox προκειµένου να αλλαχτούν οι ρυθµίσεις των 
δίσκων ειδικά για τη χρήση φακέλων/postcard.

Πρωτότυπα
Όταν ένα έγγραφο τοποθετείται στην επιφάνεια σάρωσης ή στον τροφοδότη 
εγγράφων, το µηχάνηµα αυτόµατα αναγνωρίζει τα ακόλουθα µεγέθη.

Μέγεθος Πλάτος 
(χλ)

Μήκος 
(χλστ)

Επιφάνεια σάρωσης Τροφοδότης εγγράφων

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”)

Σειρά A
/B

 

Σειρά A
/B

 
(8K

/16K
)

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”)

Σειρά A
/B

 

Σειρά A
/B

 
(8K

/16K
)

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη

A5 SEF 148,0 210,0 O O O O O*1 O*1 O*1 O*1

A5 LEF 210,0 148,0 O O O O O O

5,5 x 8,5” LEF 215,9 139,7 O O O O O

5,5 x 8,5” SEF 139,7 215,9 O O*1

B5 SEF 182,0 257,0 O O O O O

B5 LEF 257,0 182,0 O O O O O O*1 O*1 O*1

A4 SEF 210,0 297,0 O O O O O O O*1 O*1 O*1

A4 LEF 297,0 210,0 O O O O O O O O O O

8,5 x 11” SEF 
(Letter)

215,9 279,4 O O O*1 O*1 O O O

8,5 x 11” LEF 
(Letter)

279,4 215,9 O O O O O*1 O*1 O O O

8,5 x 13” SEF 
(Legal)

215,9 330,2 O O O O

8,5 x 14” SEF 
(Legal)

215,9 355,6 O O

B4 SEF 257,0 364,0 O O O O O O*1 O*1 O*1

16K SEF 194,0 267,0 O

16K LEF 267,0 194,0 O O*1 O*1

8K SEF 267,0 388,0 O O*1 O*1

A3 SEF 297,0 420,0 O O O O O O O O O O

11 x 17” SEF 279,4 431,8 O O O O O*1 O*1 O O O

7,25 x 10,5” SEF 
(Executive)

184,2 266,7

7,25 x 10,5” LEF 
(Executive)

266,7 184,2 O O O O O
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*1: Όταν σαρώνετε πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών, η επιλογή της αυτόµατης 
ανίχνευσης µεγέθους δεν είναι διαθέσιµη.

Μέγεθος χαρτιού
Το µηχάνηµα ανιχνεύει αυτόµατα τα ακόλουθα µεγέθη όταν τοποθετούνται µέσα 
εκτύπωσης στους δίσκους 1–3 και 2-3 της Σειριακής µονάδας δίσκου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον [∆ίσκο 5 (Bypass)], ο Βασικός χειριστής µπορεί να επιλέξει 
µεταξύ 11 µεγεθών χαρτιού που έχουν οριστεί ως προεπιλογές. Αυτά περιλαµβάνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί.

Φάκελος C4 SEF 229,0 324,0

Φάκελος C5 LEF 229,0 162,0

Φάκελος C5 SEF 162,0 229,0

Φάκελος 
Commercial 10 LEF

241,3 104,8

Φάκελος DL LEF 220,0 110,0

Φάκελος Monarch 
LEF

190,5 98,4

Φάκελος European 
0 LEF

235,0 120,0

A6 SEF 105,0 148,0 O O O O

A6 LEF 148,0 105,0

Postcard SEF 100,0 148,0

Postcard LEF 148,0 100,0

4 x 6” LEF 152,4 101,6

4 x 6” SEF 101,6 152,4 O

Προπληρωµένη 
Postcard LEF

200,0 148,0

3,5 x 5,5” SEF 89,0 139,7

5 x 7” SEF 127,0 177,8 O

B6 LEF 182,0 128,0

B6 SEF 128,0 182,0 O O O O

Μέγεθος Πλάτος 
(χλ)

Μήκος 
(χλστ)

Επιφάνεια σάρωσης Τροφοδότης εγγράφων

Σειρά A/B
 

(8 x 13”)

Σειρά A/B
 

Σειρά A/B
 

(8K
/16K

)

Σειρά A/B
 

(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη

Σειρά A/B
 

(8 x 13”)

Σειρά A/B
 

Σειρά A/B
 

(8K
/16K

)

Σειρά A/B
 

(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη
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Μέγεθος Πλάτος 
(χλ)

Μήκος 
(χλστ)

∆ίσκοι 1-3 (εκτός από 
TTM) ∆ίσκος 2, 3 (TTM)

Σειρά A/B 
(8 x 13”)

Σειρά A/B 

Σειρά A/B 
(8K

/16K
)

Σειρά A/B 
(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη

Σειρά A/B 
(8 x 13”)

Σειρά A/B

Σειρά A/B 
(8K

/16K
)

Σειρά A/B 
(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη

A5 SEF 148,0 210,0 O O O O
A5 LEF 210,0 148,0
5,5 x 8,5” LEF 215,9 139,7
5,5 x 8,5” SEF 139,7 215,9 O
B5 SEF 182,0 257,0 O O O O O
B5 LEF 257,0 182,0 O O O O O O
A4 SEF 210,0 297,0 O O O O O
A4 LEF 297,0 210,0 O O O O O O O O O O
8,5 x 11” SEF 
(Letter)

215,9 279,4 O O O O O

8,5 x 11” LEF 
(Letter)

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

8,5 x 13” SEF 
(Legal)

215,9 330,2 O O O O O

8,5 x 14” SEF 
(Legal)

215,9 355,6 O O O O O

B4 SEF 257,0 364,0 O O O O O
16K SEF 194,0 267,0
16K LEF 267,0 194,0 O O
8K SEF 267,0 388,0 O O O O O
A3 SEF 297,0 420,0 O O O O O
11 x 17” SEF 279,4 431,8 O O O O O
7,25 x 10,5” SEF 
(Executive)

184,2 266,7

7,25 x 10,5” LEF 
(Executive)

266,7 184,2 O O O O

Φάκελος C4 SEF 229,0 324,0
Φάκελος C5 LEF 229,0 162,0
Φάκελος C5 SEF 162,0 229,0
Φάκελος 
Commercial 10 LEF

241,3 104,8

Φάκελος DL LEF 220,0 110,0
Φάκελος Monarch 
LEF

190,5 98,4

Φάκελος Youkei 0 
LEF

235,0 120,0

A6 SEF 105,0 148,0
A6 LEF 148,0 105,
Postcard SEF 100,0 148,0
Postcard LEF 148,0 100,0
4 x 6” LEF 152,4 101,6
4 x 6” SEF 101,6 152,4
Προπληρωµένη 
Postcard LEF

200,0 148,0
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Χιλιοστά/Ίντσες
Καθορίζει τα [Χιλιοστά] ή τις [Ίντσες] ως µονάδα µέτρησης κατά την εισαγωγή µεγεθών 
εγγράφων ή σάρωσης.

Περιορισµός εισαγωγής από το πληκτρολόγιο
Καθορίζει εάν το µηχάνηµα θα επιτρέψει την εισαγωγή µόνο βασικών χαρακτήρων 
ASCII ή και την εισαγωγή χαρακτήρων της επιλεγµένης γλώσσας. Επιλέξτε [Ναι (Μόνο 
βασικοί ASCII)] για να εµφανίζονται µόνο οι βασικοί χαρακτήρες ASCII στην οθόνη 
πληκτρολογίου.

Χειρισµός των πλήκτρων Επάνω/Κάτω
Καθορίζει εάν θα επιτρέψει το µηχάνηµα στα πλήκτρα επάνω/κάτω (πλήκτρα κύλισης) 
στην οθόνη αφής να παρέχουν γρήγορη κύλιση όταν πιέζονται συνεχόµενα.

Προβολή οθόνης αναλώσιµων
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται ή όχι η οθόνη αναλώσιµων, καθώς και κάτω από ποιες 
συνθήκες θα εµφανίζεται αυτή.

Επεγγραφή σκληρού δίσκου
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ή όχι η επεγγραφή του σκληρού δίσκου. Εάν επιλέξετε 
ενεργοποίηση, τυχαία δεδοµένα θα εγγραφούν στην περιοχή του δίσκου που 
απελευθερώθηκε από τη διαγραφή των δεδοµένων, προς αποφυγή παράνοµης 
ανάκτησης δεδοµένων από το σκληρό δίσκο. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό των 
προσπαθειών επεγγραφής από µία µέχρι τρεις φορές. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε 
επίσης να επεγγράψετε προσωρινώς αποθηκευµένα δεδοµένα, όπως έγγραφα 
αντιγραφής.

3,5 x 5,5” SEF 88,9 139,7
B6 LEF 182,0 128,0
B6 SEF 128,0 182,0

Μέγεθος Πλάτος 
(χλ)

Μήκος 
(χλστ)

∆ίσκοι 1-3 (εκτός από 
TTM) ∆ίσκος 2, 3 (TTM)

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”)

Σειρά A
/B

 

Σειρά A
/B

 
(8K

/16K
)

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”)

Σειρά A
/B

Σειρά A
/B

 
(8K

/16K
)

Σειρά A
/B

 
(8 x 13”/8 x 14”)

Α
µερικανικά µεγέθη
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Κρυπτογράφηση δεδοµένων
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η κωδικοποίηση των δεδοµένων που αποθηκεύονται 
στη RAM, την NV-RAM, σε τσιπάκια µνήµης µε αντίγραφα ασφαλείας ή στο σκληρό 
δίσκο του µηχανήµατος. Εισάγετε ένα 12-ψήφιο κωδικό ασφάλειας, χρησιµοποιώντας 
το πληκτρολόγιο οθόνης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός ασφαλείας είναι“111111111111”. 
Μετά την αλλαγή της ρύθµισης, πρέπει να τερµατίσετε τη λειτουργία του µηχανήµατος 
και στη συνέχεια να το επανεκκινήσετε για να καταχωρηθεί η επιλογή σας. Σηµειώστε 
ότι όλα τα σχετικά µε την κωδικοποίηση δεδοµένα θα εµφανιστούν µετά από αυτή τη 
διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κωδικοποιηµένα δεδοµένα δεν µπορούν να ανακτηθούν εάν 
δηµιουργηθεί πρόβληµα στο σκληρό δίσκο.

Περιορισµένη λειτουργία αντιπροσώπου τεχνικής υποστήριξης
Καθορίζει εάν ο αντιπρόσωπος τεχνικής υποστήριξης έχει πλήρη πρόσβαση στις 
λειτουργίες ασφαλείας του µηχανήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας 
να αλλάξει τις ρυθµίσεις Βασικού χειριστή.

Λήψη λογισµικού 
Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η λήψη λογισµικού από το µηχάνηµα.

Χώρα
Καθορίστε τον κωδικό χώρας για το είδος γραµµών που χρησιµοποιούνται στην 
περιοχή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθµιση των επιλογών Φαξ, µπορεί να ζητηθεί από τους 
χρήστες των χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής να ορίσουν τον κωδικό 
της χώρας για τη γραµµή. Συµβουλευτείτε επίσης Κωδικός χώρας για την Επιλογή φαξ 
στη σελίδα 95.

Μέθοδος επιλογής παραλήπτη
Καθορίζει εάν θα εφαρµοστούν κάποιοι περιορισµοί στη µέθοδο επιλογής 
παραληπτών φαξ, διαδικτυακών φαξ, και σαρωµένων (E-mail) εγγράφων. Επιλέξτε 
[Μόνο από Βιβλίο διευθύνσεων] για να απενεργοποιηθεί η εισαγωγή παραληπτών 
µέσω της οθόνης πληκτρολογίου και των πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου, και να 
εισάγονται παραλήπτες µόνο από τους καταχωρηµένους στο Βιβλίο διευθύνσεων.
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Ρυθµίσεις λειτουργίας αντιγραφής

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για κάθε λειτουργία αντιγραφής. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Καρτέλα αντιγραφής – σελίδα 288
Προεπιλογές αντιγραφής – σελίδα 289
Έλεγχος Αντιγραφής – σελίδα 294
Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων – σελίδα 296
Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης – σελίδα 296
Χρώµατα ειδικής επιλογής – σελίδα 297
Επισηµείωση - ∆ηµιουργία σφραγίδας – σελίδα 297

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Καρτέλα αντιγραφής
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων δίσκου 
χαρτιού και των πλήκτρων µεγέθυνσης που εµφανίζονται στην [Τροφοδοσία χαρτιού] 
και τη [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] στην οθόνη[Αντιγραφή].

1. Επιλέξτε [Καρτέλα αντιγραφής] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
λειτουργίας αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Τροφοδοσία χαρτιού - Πλήκτρο 2 έως 4
Καθορίζει το δίσκο χαρτιού που έχει ανατεθεί στα πλήκτρα δίσκου χαρτιού 2 έως 4 τα 
οποία εµφανίζονται στην [Τροφοδοσία χαρτιού] της οθόνης [Αντιγραφή]. Αυτή η 
αντιστοίχιση σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα τους δίσκους χαρτιού που 
χρησιµοποιείτε συχνότερα, µε την εξαίρεση των δίσκων 2 και 3 της προαιρετικής TTM.

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση - Πλήκτρο 3 & 4
Καθορίζει το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης που έχει ανατεθεί στα πλήκτρα 
σµίκρυνσης/µεγέθυνσης 3 και 4 τα οποία εµφανίζονται στη [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] 
στην οθόνη [Αντιγραφή]. Αυτή η κατανοµή σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα τις 
αναλογίες σµίκρυνσης/µεγέθυνσης τις οποίες χρησιµοποιείτε πιο συχνά.
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Οι προεπιλεγµένες τιµές των [Προεπιλογών σµίκρυνσης/µεγέθυνσης] µπορούν να 
αλλάξουν. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης στη σελίδα 296.

Προεπιλογές αντιγραφής
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις προεπιλογές για κάθε λειτουργία 
αντιγραφής. Στην προεπιλογή που ρυθµίζεται εδώ γίνεται επαναφορά όταν το 
µηχάνηµα τεθεί σε λειτουργία, όταν ακυρωθεί η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, ή 
πατηθεί το πλήκτρο <Εκκαθάριση όλων>. Εάν ρυθµίσετε µία προεπιλογή για τις 
λειτουργίες που χρησιµοποιείτε συχνά, µπορείτε να αντιγράφετε εύκολα και γρήγορα 
τα έγγραφα χωρίς να αλλάζετε κάθε φορά τις ρυθµίσεις.

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
αντιγραφής] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τις 
πλαϊνές καρτέλες για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Τροφοδοσία χαρτιού
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Τροφοδοσία χαρτιού] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η προεπιλογή για τη [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] έχει ρυθµιστεί στο 
[Αυτόµατο %], το [Αυτόµατο] δεν µπορεί να επιλεγεί για την [Τροφοδοσία χαρτιού].

Σµίκρυνση/Μεγέθυνση
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η προεπιλογή για την [Τροφοδοσία χαρτιού] έχει ρυθµιστεί στο 
[Αυτόµατο], το [Αυτόµατο%] δεν µπορεί να επιλεγεί για τη [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση].

Οι προεπιλεγµένες τιµές των [Προεπιλογών σµίκρυνσης/µεγέθυνσης] µπορούν να 
αλλάξουν. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης στη σελίδα 296.

Χρώµα χαρτιού εξόδου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Χρώµα εξόδου] στην οθόνη [Αντιγραφή].

Απλό χρώµα
Καθορίζει την προεπιλογή για το [Απλό χρώµα]>[Χρώµα] στη λειτουργία [Εφέ 
χρώµατος] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].
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∆ιπλό χρώµα - Χρώµα προέλευσης
Καθορίζει την προεπιλογή για το [∆ιπλό χρώµα]>[Χρώµα προέλευσης] στη λειτουργία 
[Εφέ χρώµατος] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

∆ιπλό χρώµα - Χρώµα περιοχής προορισµού
Καθορίζει την προεπιλογή για το [∆ιπλό χρώµα]>[Χρώµα περιοχής προορισµού] στη 
λειτουργία [Εφέ χρώµατος] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

∆ιπλό χρώµα - Χρώµα µη περιοχής προορισµού
Καθορίζει την προεπιλογή για το [∆ιπλό χρώµα]>[Χρώµα µη περιοχής προορισµού] 
στη λειτουργία [Εφέ χρώµατος] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Είδος πρωτοτύπου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Είδος πρωτοτύπου - Αυτόµατο (Έγχρωµο)
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου] όταν η λειτουργία [Χρώµα εξόδου] στην οθόνη [Αντιγραφή] είναι ρυθµισµένη 
σε [Αυτόµατη ανίχνευση] και ανιχνεύεται έγχρωµο έγγραφο.

Είδος πρωτότυπου - Αυτόµατο (Ασπρόµαυρο)
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου] όταν η λειτουργία [Χρώµα εξόδου] στην οθόνη [Αντιγραφή] είναι ρυθµισµένη 
σε [Αυτόµατη ανίχνευση] και ανιχνεύεται ασπρόµαυρο έγγραφο.

Φωτεινό/Σκούρο
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Αντίθεση
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αντίθεση] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Ευκρίνεια
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Ευκρίνεια] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Κορεσµός
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Κορεσµός] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Καταστολή φόντου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Καταστολή φόντου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].
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Ισορροπία χρωµάτων - Κίτρινο
Καθορίζει την προεπιλογή για το [Κίτρινο] στη λειτουργία [Ισορροπία χρωµάτων] στην 
οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Ισορροπία χρωµάτων - Ματζέντα
Καθορίζει την προεπιλογή για το [Ματζέντα] στη λειτουργία [Ισορροπία χρωµάτων] 
στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Ισορροπία χρωµάτων - Κυανό
Καθορίζει την προεπιλογή για το [Κυανό] στη λειτουργία [Ισορροπία χρωµάτων] στην 
οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Ισορροπία χρωµάτων - Μαύρο
Καθορίζει την προεπιλογή για το [Μαύρο] στη λειτουργία [Ισορροπία χρωµάτων] στην 
οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Μετατόπιση χρωµάτων
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Μετατόπιση χρωµάτων] στην οθόνη 
[Ποιότητα ειδώλου].

Αντιγραφή διπλής όψης
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αντιγραφή διπλής όψης] στην οθόνη 
[Αντιγραφή].

Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

∆ιαγραφή άκρων - Άνω & Κάτω άκρα
Καθορίζει τις προεπιλογές για τα άνω και κάτω περιθώρια της λειτουργίας [∆ιαγραφή 
άκρων] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης]. Καθορίστε τα περιθώρια εντός του εύρους 0–
50 χλστ (0–2,0 ίντσες) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

∆ιαγραφή άκρων - Αριστερά & ∆εξιά άκρα
Καθορίζει τις προεπιλογές για τα αριστερά και δεξιά περιθώρια της λειτουργίας 
[∆ιαγραφή άκρων] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης]. Καθορίστε τα περιθώρια εντός του 
εύρους 0–50 χλστ (0–2,0 ίντσες) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης.

Μετατόπιση ειδώλου - Πλευρά 1
Καθορίζει την προεπιλεγµένη θέση για την [Όψη 1] στη λειτουργία [Μετατόπιση 
ειδώλου] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].
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Μετατόπιση ειδώλου - Πλευρά 2
Καθορίζει την προεπιλεγµένη θέση για την [Όψη 2] στη λειτουργία [Μετατόπιση 
ειδώλου] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

Περιστροφή ειδώλου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Περιστροφή ειδώλου] στην οθόνη 
[Ρύθµιση διάταξης].

Κατεύθυνση περιστροφής ειδώλου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Κατεύθυνση περιστροφής ειδώλου] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

Προσανατολισµός πρωτοτύπου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Προσανατολισµός πρωτοτύπου] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

Έξοδος αντιγράφων
Καθορίζει την προεπιλογή για την επιλογή [Ταξινόµηση] στη λειτουργία [Έξοδος 
αντιγράφων] στην οθόνη [Αντιγραφή]. Οι διαθέσιµες επιλογές ποικίλουν ανάλογα µε τη 
διαµόρφωση του µηχανήµατός σας.

Χωρίς ταξινόµηση - ∆ίσκος διαχωριστικών
Καθορίζει την προεπιλογή για την επιλογή [Με διαχωριστικά]> [Τροφοδοσία χαρτιού] 
στη λειτουργία [Έξοδος αντιγράφων] της οθόνης [Αντιγραφή].

Προορισµός εξόδου
Καθορίζει τον προεπιλεγµένο δίσκο για την έξοδο. Εάν το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο 
µε τελικό επεξεργαστή, επιλέξτε [Κεντρικός δίσκος εξόδου], [Πλευρικός δίσκος εξόδου] 
ή [∆ίσκος τελικού επεξεργαστή].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείται η λειτουργία της συρραφής, ο δίσκος εξόδου 
αλλάζει αυτόµατα σε [∆ίσκος τελικού επεξεργαστή].

Κείµενο σφραγίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για τη [Σφραγίδα]>[Κείµενο] στη λειτουργία [Επισηµείωση] 
της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Θέση σφραγίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για την [Θέση]>[Σφραγίδα] στη λειτουργία [Επισηµείωση] 
της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Χρώµα σφραγίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για τη [Σφραγίδα]>[Άλλες επιλογές]>[Χρώµα] στη λειτουργία 
[Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].
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Μέγεθος σφραγίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για τη [Σφραγίδα]>[Άλλες επιλογές]>[Μέγεθος] στη 
λειτουργία [Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Θέση ηµεροµηνίας
Καθορίζει την προεπιλογή για την [Ηµεροµηνία]>[Θέση] στη λειτουργία [Επισηµείωση] 
της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Μέγεθος ηµεροµηνίας
Καθορίζει την προεπιλογή για την [Ηµεροµηνία]>[Μέγεθος] στη λειτουργία 
[Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Μορφή αρίθµησης αριθµού σελίδων
Καθορίζει την προεπιλογή για τον [Αριθµό σελίδας]>[Μορφή] στη λειτουργία 
[Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Θέση αριθµού σελίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για τον [Αριθµό σελίδας]>[Θέση] στη λειτουργία 
[Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Μέγεθος αριθµού σελίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για τον [Αριθµό σελίδας]>[Μέγεθος] στη λειτουργία 
[Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

∆οκιµαστικό σετ
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [∆οκιµαστικό σετ] στην οθόνη [Σύναξη 
εργασιών].

∆ηµιουργία φυλλαδίου - ∆ίσκος εξώφυλλων
Καθορίζει την προεπιλογή για τα [Εξώφυλλα]>[Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού]>[∆ίσκος 
εξωφύλλων] στη λειτουργία [∆ηµιουργία φυλλαδίου] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Εξώφυλλα - ∆ίσκος εξώφυλλων
Καθορίζει την προεπιλογή για τις [Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού]>[∆ίσκος εξωφύλλων] στη 
λειτουργία [Εξώφυλλα] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

∆ηµιουργία εργασίας - ∆ίσκος διαχωριστικών
Καθορίζει την προεπιλογή για την [Εργασία αντιγραφής]>[Έναρξη κεφαλαίου]>[∆ίσκος 
διαχωριστικών] της λειτουργίας [∆ηµιουργία εργασίας] στην οθόνη [Σύναξη εργασιών].
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Έλεγχος Αντιγραφής
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε τις διάφορες λειτουργίες αντιγραφής.

1. Επιλέξτε [Έλεγχος αντιγραφής] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
λειτουργίας αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ιαδικασία πλήρους µνήµης
Καθορίζει την προεπιλεγµένη διαδικασία που θα εφαρµόζεται όταν ο σκληρός δίσκος 
γεµίζει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των εγγράφων. Εµφανίζεται ένα µήνυµα το 
οποίο σας ζητά να καθορίσετε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων που έχουν 
αναγνωστεί µέχρι αυτή τη στιγµή. Μπορείτε να προκαθορίσετε τη µέθοδο 
επεξεργασίας που θα χρησιµοποιείται µετά την εµφάνιση του µηνύµατος για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εάν επιλέξετε [Ακύρωση εργασίας], τα δεδοµένα θα 
διαγραφούν. Εάν επιλέξετε [Εκτέλεση εργασίας], θα γίνει επεξεργασία των δεδοµένων 
που έχουν αναγνωστεί µέχρι αυτή τη στιγµή.

Mέγιστος αριθµός αποθηκευµένων σελίδων
Καθορίζει τον µέγιστο αριθµό εγγράφων που µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη 
όταν αντιγράφετε τα έγγραφα. Επιλέξτε έναν αριθµό από 1 έως 999.

Αυτόµατη επιλογή χαρτιού Όχι
Καθορίζει τον δίσκο χαρτιού που χρησιµοποιείται όταν απενεργοποιείτε το [Αυτόµατο] 
στη λειτουργία [Τροφοδοσία χαρτιού] επιλέγοντας [Αυτόµατο %] ή [Ανεξάρτητο Χ-Y%] 
στη λειτουργία [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση].

Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών - Αντιγραφή διπλής όψης
Καθορίζει τη λειτουργία αντιγραφής όταν ανιχνεύεται διαφορετικό µέγεθος χαρτιού 
κατά την αντιγραφή διπλής όψης πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών. Επιλέξτε 
[Αντιγραφή σε νέο φύλλο] για να εκτυπώσετε σε καινούρια σελίδα. Επιλέξτε [Αντιγραφή 
στην όψη 2] για να αντιγράψετε στην πίσω όψη της τρέχουσας σελίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές περιοχές του ειδώλου µπορεί να κοπούν εάν επιλέξετε 
[Αντιγραφή στην όψη 2].

Ρύθµιση ακριβείας 100%
Καθορίζει το πραγµατικό ποσοστό µεγέθυνσης για δηµιουργία αντιγράφων στην 
επιφάνεια σάρωσης όταν είναι επιλεγµένο το [100%] στην οθόνη [Σµίκρυνση/
Μεγέθυνση]. Επιλέξτε µε ακρίβεια ένα ποσοστό από 98,0 έως 102,0%.
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Καταστολή φόντου (Φωτογραφία & Κείµενο)
Καθορίζει το επίπεδο καταστολής φόντου για τη λειτουργία [Βελτιστοποίηση ειδώλου] 
όταν είναι επιλεγµένο το [Φωτογραφία & Κείµενο] στην οθόνη [Είδος πρωτοτύπου] 
κατά τη δηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων.

Επίπεδο καταστολής φόντου (Κείµενο)
Καθορίζει το επίπεδο καταστολής φόντου για τη λειτουργία [Βελτιστοποίηση ειδώλου] 
όταν είναι επιλεγµένο το [Κείµενο] στην οθόνη [Είδος πρωτοτύπου] κατά τη δηµιουργία 
έγχρωµων αντιγράφων.

Φωτογραφία & κείµενο / Εκτυπωµένο πρωτότυπο
Καθορίζει το είδος του εκτυπωµένου πρωτότυπου εγγράφου όταν είναι επιλεγµένη η 
[Φωτογραφία & Κείµενο] και το [Εκτυπωµένο πρωτότυπο] στην οθόνη [Είδος 
πρωτοτύπου]. Επιλέξτε [Κανονικό] για κανονικά αντίγραφα, [Πρωτότυπα Inkjet] για 
πρωτότυπα που έχουν δηµιουργηθεί σε εκτυπωτή ψεκασµού ώστε να βελτιωθεί ο 
διαχωρισµός των χρωµάτων, ή [Υπογραµµισµένα πρωτότυπα] για πρωτότυπα που 
έχουν υπογραµµιστεί µε µαρκαδόρους ώστε να βελτιωθεί το πορτοκαλί και το πράσινο 
χρώµα.

Είδος πρωτοτύπου - Πρωτότυπα από ελαφρύ χαρτί
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται η επιλογή [Πρωτότυπα από ελαφρύ χαρτί] όταν είναι 
επιλεγµένο το [Κείµενο] στην οθόνη [Είδος πρωτοτύπου].

Πυκνότητα σφραγίδας
Καθορίζει την πυκνότητα των χαρακτήρων της προεπιλεγµένης φράσης όταν 
χρησιµοποιείτε τη [Σφραγίδα] στη λειτουργία [Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή 
εξόδου].

Θέση σφραγίδας (Όψη 2)
Καθορίζει εάν θα τοποθετηθεί η σφραγίδα κειµένου στην ίδια θέση σε κάθε όψη του 
χαρτιού όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού και χρησιµοποιείτε τη 
[Σφραγίδα] στη λειτουργία [Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Θέση ηµεροµηνίας (Όψη 2)
Καθορίζει εάν θα τοποθετηθεί η ηµεροµηνία στην ίδια θέση σε κάθε όψη του χαρτιού 
όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού και χρησιµοποιείτε την 
[Ηµεροµηνία] στη λειτουργία [Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].

Θέση αριθµού σελίδας (Όψη 2)
Καθορίζει εάν θα τοποθετηθούν οι αριθµοί των σελίδων στην ίδια θέση σε κάθε όψη 
του χαρτιού όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού και χρησιµοποιείτε 
τον [Αριθµός σελίδας] στη λειτουργία [Επισηµείωση] της οθόνης [Μορφή εξόδου].
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Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναθέσετε προεπιλεγµένα πλήκτρα µεγέθους 
εγγράφων. Αυτά εµφανίζονται όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία [Μέγεθος 
πρωτοτύπων] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης]. Εάν προκαθορίσετε µεγέθη 
πρωτοτύπων που χρησιµοποιείτε συχνά, µπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος του 
πρωτοτύπου γρήγορα και εύκολα.

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
µεγέθους πρωτοτύπων] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μέγεθος πρωτοτύπων 1 έως 11
Καθορίζει τα µεγέθη πρωτοτύπων που έχουν ανατεθεί σε κάθε ένα από τα 11 πλήκτρα.

Μέγεθος σειράς A/B 
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων στο µέγεθος σειράς A/B. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Μέγεθος ίντσας
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων σε ίντσες. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης 
για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Άλλα
Καθορίζει άλλα τυχαία µεγέθη. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

Μεταβλητό µέγεθος
Καθορίζει ένα προσδιορισµένο από τον χρήστη µέγεθος χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
κύλισης.

Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναθέσετε προεπιλεγµένα πλήκτρα µεγέθυνσης. 
Αυτά εµφανίζονται όταν επιλέξετε [Προεπιλογή %] στη λειτουργία [Σµίκρυνση/
Μεγέθυνση] της οθόνης [Αντιγραφή]. Εάν προκαθορίσετε µεγεθύνσεις/σµικρύνσεις 
που χρησιµοποιείτε συχνά, το πρωτότυπο µπορεί να µεγαλώσει ή να µικρύνει γρήγορα 
και εύκολα.
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1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Προεπιλογή Σ/Μ 1 έως 7
Καθορίζει τα ποσοστά σµίκρυνσης/µεγέθυνσης που έχουν ανατεθεί σε κάθε ένα από 
τα επτά πλήκτρα. Επιλέξτε µία από τις 25 επιλογές, από 25 έως 400%.

Χρώµατα ειδικής επιλογής
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τα ειδικά χρώµατα που είναι διαθέσιµα 
όταν παράγονται αντίγραφα απλού και διπλού χρώµατος.

1. Επιλέξτε [Χρώµατα ειδικής 
επιλογής] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Χρώµα ειδικής επιλογής 1 έως 6
Καθορίζει τα χρωµατικά επίπεδα για το Κίτρινο, το Ματζέντα και το Κυανό στο 
χρωµατικό µοντέλο CMYK. Επιλέξτε µια τιµή µεταξύ 0 και 100 χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Επισηµείωση - ∆ηµιουργία σφραγίδας
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε ακολουθίες κειµένου οι οποίες θα είναι 
διαθέσιµες όταν θα προσθέτετε µια σφραγίδα επισηµείωσης σε ένα έγγραφο.

1. Επιλέξτε [Επισηµείωση - 
∆ηµιουργία σφραγίδας] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Σφραγίδα 1 έως 8
Καθορίζει τις προσδιοριζόµενες από τον χρήστη ακολουθίες χαρακτήρων κειµένου που 
εµφανίζονται στη [Σφραγίδα]>[Κείµενο] της λειτουργίας [Επισηµείωση].

Ρυθµίσεις δικτύου

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για τη διαµόρφωση δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τις δικτυακές ρυθµίσεις, συµβουλευτείτε τον System Administration Guide. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιµες επιλογές µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το περιβάλλον 
χρήσης.

Ρυθµίσεις θύρας – σελίδα 298
Ρυθµίσεις πρωτόκολλου – σελίδα 301
∆ιεύθυνση e-mail µηχανήµατος/Όνοµα κεντρικού υπολογιστή – σελίδα 301
Ρυθµίσεις διακοµιστή Proxy – σελίδα 302
Ρυθµίσεις εισερχόµενου/εξερχόµενου E-mail – σελίδα 303
Αποµακρυσµένος διακοµιστής/Υπηρεσία καταλόγου – σελίδα 305
Ρυθµίσεις PKI (δηµόσιο κλειδί) – σελίδα 310
Άλλες ρυθµίσεις – σελίδα 312

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις δικτύου] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρυθµίσεις θύρας
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη λειτουργία εκτύπωσης, την κατάσταση 
θύρας, τη µέθοδο επικοινωνίας και το χρόνο αυτόµατης εξαγωγής για τις θύρες 
επικοινωνίας.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις θύρας] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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USB
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα USB και θα διαµορφωθούν οι ρυθµίσεις των 
σχετικών παραµέτρων.

Kατάσταση θύρας
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα USB.

Λειτουργία εκτύπωσης
Καθορίζει τη χρήση της PDL για εργασίες εκτύπωσης. ∆ιατίθενται µόνο προ-
εγκατεστηµένες PDL.

PJL
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η PJL (Γλώσσα εργασίας εκτυπωτή). 

Χρόνος αυτόµατης εξαγωγής
Καθορίζει τον χρόνο λήξης, όταν σταµατάει η διαδοχική αποστολή δεδοµένων στο 
µηχάνηµα. Μετά το πέρας αυτού του διαστήµατος, τα υπόλοιπα δεδοµένα που 
βρίσκονται στο µηχάνηµα εκτυπώνονται αυτόµατα. Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό 
διάστηµα µεταξύ 5 και 1.275 δευτερολέπτων, προσαυξήσεις των 5 δευτερολέπτων. 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας Adobe
Καθορίζει τη µορφή πρωτοκόλλου επικοινωνίας για το Πρωτόκολλο επικοινωνίας 
Adobe.

• Βασικό – Επιλέξτε την ρύθµιση αυτή όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε 
µορφή ASCII.

• ∆υαδική – Επιλέξτε την ρύθµιση αυτή όταν το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σε 
δυαδική µορφή. Ανάλογα µε τα δεδοµένα, η εργασία εκτύπωσης µπορεί να 
ολοκληρωθεί συντοµότερα απ' ότι θα συνέβαινε µε το [Βασικό].

• TBCP: Επιλέξτε το για να εναλλάξετε µεταξύ των συγκεκριµένων κωδικών ελέγχου 
όταν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας περιλαµβάνουν ASCII και δυαδική µορφή.

LPD
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα LPD και θα καθοριστεί αριθµός θύρας.

Netware
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα NetWare.

SMB
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα SMB.

IPP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα IPP και θα καθοριστεί αριθµός θύρας.



10 Ρυθµίσεις 

300 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Ethertalk
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα EtherTalk.

Bonjour
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα Bonjour.

Salutation
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα Salutation.

Θύρα 9100
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα 9100 και θα καθοριστεί αριθµός θύρας.

SNMP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ο φορέας SNMP.

Πελάτης FTP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα Πελάτη FTP.

Λήψη E-mail
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα λήψης mail.

Αποστολή E-mail
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα αποστολής mail.

Υπηρεσία ηλεκτρονικής ειδοποίησης
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

Εντοπισµός UPnP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα UPnP και θα καθοριστεί αριθµός θύρας.

Υπηρεσίες διαδικτύου (HTTP)
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα Υπηρεσιών διαδικτύου και θα καθοριστεί 
αριθµός θύρας.

SOAP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα SOAP και θα καθοριστεί αριθµός θύρας ώστε 
να υπάρχει επικοινωνία µε εξωτερικές εφαρµογές.

Web DAV
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η θύρα Web DAV και θα καθοριστεί αριθµός θύρας και 
χρονικό όριο λειτουργίας.
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Ρυθµίσεις πρωτόκολλου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του µηχανήµατος που 
αντιστοιχούν στο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
πρωτόκολλου] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρύθµιση Ethernet 
Καθορίζει την ταχύτητα της θύρας Ethernet ανάλογα µε το δικτυακό περιβάλλον µε το 
οποίο είναι συνδεδεµένο το µηχάνηµα.

TCP/IP - Λήψη διεύθυνσης IP
Καθορίζει τη µέθοδο λήψης µιας διεύθυνσης IP για το µηχάνηµα.

TCP/IP - ∆ιεύθυνση IP
Καθορίζει τη διεύθυνση IP µε µορφή vvv.xxx.yyy.zzz. Η εισαγωγή διεύθυνσης IP 
απαιτείται όταν επιλέγεται [Χειροκίνητη] στην οθόνη [TCP/IP - Λήψη διεύθυνσης IP].

TCP/IP - Μάσκα υποδικτύου
Καθορίζει τη µάσκα υποδικτύου υπό τη µορφή vvv.xxx.yyy.zzz.

TCP/IP - ∆ιεύθυνση πύλης
Καθορίζει τη διεύθυνση πύλης υπό τη µορφή vvv.xxx.yyy.zzz.

TCP/IP - Φίλτρο IP
Καθορίζει εάν θα απαγορεύεται η πρόσβαση από αποµακρυσµένα µηχανήµατα που 
αποστέλλουν εργασίες εκτύπωσης µέσω LPD.

∆ιεύθυνση e-mail µηχανήµατος/Όνοµα κεντρικού υπολογιστή
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση E-mail, το όνοµα ξενιστή 
και το όνοµα τοµέα του µηχανήµατος.

1. Επιλέξτε [∆ιεύθυνση Ε-mail/
Όνοµα κεντρικού υπολογιστή] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.
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3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ιεύθυνση E-mail
Καθορίζει τη διεύθυνση e-mail του µηχανήµατος. Εισάγετε µια διεύθυνση µέχρι 128 
χαρακτήρες.

Όνοµα ξενιστή
Καθορίζει το όνοµα ξενιστή του µηχανήµατος. Εισάγετε ένα όνοµα ξενιστή µέχρι 32 
χαρακτήρες.

Όνοµα τοµέα
Καθορίζει το όνοµα τοµέα του µηχανήµατος. Εισάγετε ένα όνοµα τοµέα µέχρι 64 
χαρακτήρες.

Ρυθµίσεις διακοµιστή Proxy
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθµίσεις διακοµιστή proxy και 
ρυθµίσεις διακοµιστή HTTP/HTTPS.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις διακοµιστή 
Proxy] στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Χρήση διακοµιστή Proxy
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ο διακοµιστής proxy.

Ρύθµιση διακοµιστή Proxy
Καθορίζει τη µέθοδο ανάθεσης διακοµιστή proxy. Επιλέξτε ανάµεσα σε [∆ιαφορετικός 
Proxy για κάθε πρωτόκολλο] και [Ίδιος Proxy για όλα τα πρωτόκολλα].

∆ιεύθυνση για παράκαµψη διακοµιστή Proxy
Καθορίζει τη διεύθυνση παράκαµψης του διακοµιστή Proxy. Εισάγετε µια διεύθυνση 
µέχρι 64 χαρακτήρες.

Όνοµα διακοµιστή Proxy HTTP
Καθορίζει το όνοµα του διακοµιστή proxy HTTPS.

Αριθµός θύρας διακοµιστή Proxy HTTP
Καθορίζει τον αριθµό θύρας του διακοµιστή proxy HTTPS.
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Πιστοποίηση ταυτότητας διακοµιστή Proxy HTTP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση ταυτότητας διακοµιστή proxy HTTP.

Όνοµα σύνδεσης διακοµιστή Proxy HTTP
Καθορίζει το όνοµα σύνδεσης του διακοµιστή proxy HTTP.

Κωδικός πρόσβασης διακοµιστή Proxy HTTP
Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης του διακοµιστή proxy HTTPS. Εισάγετε έναν κωδικό 
και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου τον κωδικό για επιβεβαίωση.

Όνοµα διακοµιστή Proxy HTTPS
Καθορίζει το όνοµα του διακοµιστή proxy HTTPS.

Αριθµός θύρας διακοµιστή Proxy HTTPS
Καθορίζει τον αριθµό θύρας του διακοµιστή proxy HTTPS.

Πιστοποίηση ταυτότητας διακοµιστή Proxy HTTPS
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση ταυτότητας διακοµιστή proxy HTTPS.

Όνοµα σύνδεσης διακοµιστή Proxy HTTPS
Καθορίζει το όνοµα σύνδεσης του διακοµιστή proxy HTTPS.

Κωδικός πρόσβασης διακοµιστή Proxy HTTPS
Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης του διακοµιστή proxy HTTPS. Εισάγετε έναν κωδικό 
και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου τον κωδικό για επιβεβαίωση.

Ρυθµίσεις εισερχόµενου/εξερχόµενου E-mail
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθµίσεις διακοµιστή εισερχόµενων 
και εξερχόµενων e-mail.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
εισερχόµενων/εξερχόµενων 
e-mail] στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρυθµίσεις διακοµιστή POP3
Καθορίζει τις ρυθµίσεις διακοµιστή POP3. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για 
εναλλαγή µεταξύ των οθονών.
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Ρυθµίσεις διακοµιστή POP3
Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του διακοµιστή POP3.

∆ιεύθυνση IP διακοµιστή POP3
Καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακοµιστή POP3. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι 
επιλεγµένο το [Με τη διεύθυνση IP] στην οθόνη [Ρυθµίσεις διακοµιστή POP3]. 

Όνοµα διακοµιστή POP3 
Καθορίζει το όνοµα του διακοµιστή POP3. Εισάγετε ένα όνοµα διακοµιστή µέχρι 64 
χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Με το όνοµα 
διακοµιστή] στην οθόνη [Ρυθµίσεις διακοµιστή POP3].

Αριθµός θύρας διακοµιστή POP3 
Καθορίζει τον αριθµό θύρας του διακοµιστή POP3.

Ενδιάµεσος χρόνος ελέγχου διακοµιστή POP3
Καθορίζει τον ενδιάµεσο χρόνο τηλεπαραλαβής του διακοµιστή POP3. Εισάγετε ένα 
χρονικό διάστηµα από 1 έως 120 λεπτά.

Όνοµα σύνδεσης διακοµιστή POP3
Καθορίζει το όνοµα σύνδεσης του διακοµιστή POP3. Εισάγετε ένα όνοµα σύνδεσης 
µέχρι 64 χαρακτήρες.

Κωδικός πρόσβασης διακοµιστή POP3 
Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης του διακοµιστή POP3. Εισάγετε έναν κωδικό έως 32 
χαρακτήρες και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου τον κωδικό για επιβεβαίωση.

Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης POP
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση του κωδικού POP 
χρησιµοποιώντας το APOP.

Ρυθµίσεις διακοµιστή SMTP
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις διακοµιστή SMTP, 
όπως ο αριθµός θύρας, η διεύθυνση IP, το όνοµα διακοµιστή και ο κωδικός 
πρόσβασης. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Ρυθµίσεις διακοµιστή SMTP
Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του διακοµιστή SMTP.

∆ιεύθυνση IP διακοµιστή SMTP
Καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακοµιστή SMTP. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι 
επιλεγµένο το [Με τη διεύθυνση IP] στην οθόνη [Ρυθµίσεις διακοµιστή SMTP].
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Όνοµα διακοµιστή SMTP 
Καθορίζει το όνοµα του διακοµιστή SMTP. Εισάγετε ένα όνοµα διακοµιστή µέχρι 256 
χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Με το όνοµα 
διακοµιστή] στην οθόνη [Ρυθµίσεις διακοµιστή SMTP].

Αριθµός θύρας διακοµιστή SMTP 
Καθορίζει τον αριθµό θύρας του διακοµιστή SMTP.

Πιστοποίηση αποστολής E-mail
Καθορίζει τη µέθοδο πιστοποίησης του διακοµιστή SMTP. Εάν επιλέξετε [POP πριν 
από SMTP], απαιτείται η πιστοποίηση του διακοµιστή POP πριν γίνει µετάδοση e-mail 
στον διακοµιστή SMTP. Εάν επιλέξετε [SMTP AUTH], ενεργοποιείται ο έλεγχος 
ταυτότητας διακοµιστή SMTP.

Όνοµα σύνδεσης SMTP AUTH 
Καθορίζει το όνοµα σύνδεσης SMTP AUTH. Εισάγετε ένα όνοµα σύνδεσης µέχρι 64 
χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [SMTP AUTH] στην 
οθόνη [Πιστοποίηση αποστολής E-mail].

Κωδικός πρόσβασης SMTP AUTH 
Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης SMTP AUTH. Εισάγετε έναν κωδικό έως 36 
χαρακτήρες και στη συνέχεια εισάγετε εκ νέου τον κωδικό για επιβεβαίωση. Απαιτείται 
εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [SMTP AUTH] στην οθόνη [Πιστοποίηση 
αποστολής E-mail].

Φίλτρο τοµέα
Καθορίζει τους περιορισµούς όσον αφορά το όνοµα domain για το φιλτράρισµα των 
εισερχόµενων e-mail.

Φιλτράρισµα τοµέα
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί το φιλτράρισµα τοµέα, καθώς και το είδος του 
φιλτραρίσµατος. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Εισαγωγή επιτρεπόµενων ονοµάτων Domain] 
και [Εισαγωγή ονοµάτων Domain που έχουν απορριφθεί] για να ενεργοποιηθεί το 
φιλτράρισµα.

Τοµέας 1 έως 50
Καθορίζει τα ονόµατα τοµέων που θα απαγορευτούν ή θα γίνουν δεκτά βάσει της 
επιλογής στην οθόνη [Φιλτράρισµα τοµέα].

Αποµακρυσµένος διακοµιστής/Υπηρεσία καταλόγου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον εξωτερικό διακοµιστή πιστοποίησης 
και τις επιλογές υπηρεσίας καταλόγου. Οι διαθέσιµες επιλογές ποικίλουν ανάλογα µε 
τη διαµόρφωση του µηχανήµατός σας.
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1. Επιλέξτε [Αποµακρ. 
∆ιακοµιστής/Υπηρεσία 
καταλόγου] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Σύστηµα πιστοποίησης
Καθορίζει την υπηρεσία αποµακρυσµένης πιστοποίησης. Επιλέξτε ανάµεσα σε 
[Kerberos (Windows 2000)], [Kerberos (Solaris)], [LDAP], και [SMB].

Ρυθµίσεις διακοµιστών Kerberos
Καθορίζει τους διακοµιστές Kerberos. Οι ακόλουθες παράµετροι είναι διαθέσιµες για 
κάθε διακοµιστή Kerberos. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ 
των οθονών.
∆ιακοµιστής Kerberos 1 έως 5
• Ρύθµιση πρωτεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του πρωτεύοντα 
διακοµιστή.

• ∆ιεύθυνση IP πρωτεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντα 
διακοµιστή. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Με τη διεύθυνση IP] στην 
οθόνη [Ρύθµιση πρωτεύοντα διακοµιστή].

• Όνοµα πρωτεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει το όνοµα του πρωτεύοντα διακοµιστή. Εισάγετε 
ένα όνοµα διακοµιστή µέχρι 255 χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι 
επιλεγµένο το [Με το όνοµα διακοµιστή] στην οθόνη [Ρύθµιση πρωτεύοντα διακοµιστή].

• Αριθµός θύρας κύριου διακοµιστή - Καθορίζει τον αριθµό θύρας του πρωτεύοντα 
διακοµιστή.

• Ρύθµιση δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του δευτερεύοντα 
διακοµιστή.

• ∆ιεύθυνση IP δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντα 
διακοµιστή. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Με τη διεύθυνση IP] στην 
οθόνη [Ρύθµιση δευτερεύοντα διακοµιστή].

• Όνοµα δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει το όνοµα του δευτερεύοντα διακοµιστή. 
Εισάγετε ένα όνοµα διακοµιστή µέχρι 255 χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι 
επιλεγµένο το [Με το όνοµα διακοµιστή] στην οθόνη [Ρύθµιση δευτερεύοντα διακοµιστή].

• Αριθµός θύρας δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τον αριθµό θύρας του δευτερεύοντα 
διακοµιστή.

• Όνοµα περιοχής - Καθορίζει το όνοµα περιοχής του Kerberos. Εισάγετε ένα όνοµα περιοχής 
µέχρι 64 χαρακτήρες.
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∆ιακοµιστής LDAP/Υπηρεσία καταλόγου
Καθορίζει τους διακοµιστές LDAP και τα χαρακτηριστικά των καταχωρίσεων στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Κύριος διακοµιστής
• Ρύθµιση πρωτεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του πρωτεύοντα 

διακοµιστή.

• ∆ιεύθυνση IP Πρωτεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντα 
διακοµιστή. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Με τη διεύθυνση IP] 
στην οθόνη [Ρύθµιση πρωτεύοντα διακοµιστή].

• Όνοµα πρωτεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει το όνοµα του πρωτεύοντα διακοµιστή. 
Εισάγετε ένα όνοµα διακοµιστή µέχρι 64 χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο 
όταν είναι επιλεγµένο το [Με το όνοµα διακοµιστή] στην οθόνη [Ρύθµιση 
πρωτεύοντα διακοµιστή].

Αριθµός θύρας πρωτεύοντα διακοµιστή
Καθορίζει τον αριθµό θύρας του πρωτεύοντα διακοµιστή.

∆ευτερεύων διακοµιστής
• Ρύθµιση δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του 

δευτερεύοντα διακοµιστή.

• ∆ιεύθυνση IP δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει τη διεύθυνση IP του 
δευτερεύοντα διακοµιστή. Απαιτείται εισαγωγή µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Με τη 
διεύθυνση IP] στην οθόνη [Ρύθµιση δευτερεύοντα διακοµιστή].

• Όνοµα δευτερεύοντα διακοµιστή - Καθορίζει το όνοµα του δευτερεύοντα διακοµιστή. 
Εισάγετε ένα όνοµα διακοµιστή µέχρι 64 χαρακτήρες. Απαιτείται εισαγωγή µόνο 
όταν είναι επιλεγµένο το [Με το όνοµα διακοµιστή] στην οθόνη [Ρύθµιση 
δευτερεύοντα διακοµιστή].

Αριθµός θύρας δευτερεύοντα διακοµιστή
Καθορίζει τον αριθµό θύρας του δευτερεύοντα διακοµιστή.

Πιστοποίηση µε SSL
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία SSL κατά την διαδικασία πιστοποίησης.

Μέθοδος πιστοποίησης
Καθορίζει τη µέθοδο πιστοποίησης. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Άµεση πιστοποίηση] και 
[Πιστοποίηση ιδιοτήτων χρήστη].

Χαρακτηριστικό πληκτρολογούµενου ονόµατος χρήστη
Καθορίζει το χαρακτηριστικό του πληκτρολογούµενου ονόµατος χρήστη.

Χαρακτηριστικό ονόµατος χρήστη σύνδεσης
Καθορίζει το χαρακτηριστικό του ονόµατος χρήστη σύνδεσης.
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Χρήση πρόσθετης ακολουθίας κειµένου
Καθορίζει εάν θα χρησιµοποιηθούν πρόσθετοι χαρακτήρες στο όνοµα χρήστη.

Η ακολουθία κειµένου προστέθηκε στο όνοµα χρήστη
Καθορίζει την ακολουθία κειµένου που προστίθεται στο όνοµα χρήστη όταν είναι 
ενεργοποιηµένη από την επιλογή [Χρήση πρόσθετης ακολουθίας κειµένου].

Αναζήτηση ονόµατος σύνδεσης
Καθορίζει το όνοµα σύνδεσης για πρόσβαση στο διακοµιστή καταλόγου. Εισάγετε ένα 
όνοµα σύνδεσης µέχρι 255 χαρακτήρες µόνο όταν απαιτείται επιβεβαίωση της 
πρόσβασης στην υπηρεσία καταλόγου, αλλιώς αφήστε το κενό.

Αναζήτηση κωδικού πρόσβασης
Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο διακοµιστή καταλόγου. Εισάγετε 
έναν κωδικό πρόσβασης µέχρι 32 χαρακτήρες µόνο όταν απαιτείται επιβεβαίωση της 
πρόσβασης στην υπηρεσία καταλόγου, αλλιώς αφήστε το κενό.

Αναζήτηση DN καταχώρισης ρίζας
Καθορίζει την τοποθεσία της αναζήτησης καταχώρισης ρίζας. Εισάγετε ένα όνοµα 
µέχρι 255 χαρακτήρες.

Πεδίο έρευνας από καταχωρίσεις στη ρίζα
Καθορίζει το πεδίο αναζήτησης σχετικά µε την τοποθεσία καταχώρισης ρίζας. Επιλέξτε 
ανάµεσα σε [Μόνο ρίζα], [Ένα επίπεδο κάτω από τη ρίζα µόνο], και [Όλα τα επίπεδα 
κάτω από τη ρίζα].

Κατηγορία αντικειµένου του στόχου ερεύνης
Καθορίζει την κατηγορία αντικειµένων για τον στόχο έρευνας. Εισάγετε µια κατηγορία 
αντικειµένων µέχρι 32 χαρακτήρες.
Εφαρµογή διακοµιστή
Επιλέξτε το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε από το διακοµιστή καταλόγου µεταξύ των 
[Ενεργός κατάλογος Microsoft], [Novell NetWare 5.*] και [Άλλες εφαρµογές].
Τύπος χαρακτηριστικού ονόµατος παραλήπτη
Καθορίζει τον τύπο χαρακτηριστικού του ονόµατος παραλήπτη χρησιµοποιώντας 32 ή 
λιγότερους χαρακτήρες.
Τύπος χαρακτηριστικού επιθέτου
Καθορίζει τον τύπο χαρακτηριστικού του επιθέτου του αποστολέα χρησιµοποιώντας 32 
ή λιγότερους χαρακτήρες.
Τύπος χαρακτηριστικού ονόµατος
Καθορίζει τον τύπο χαρακτηριστικού του ονόµατος του αποστολέα χρησιµοποιώντας 
32 ή λιγότερους χαρακτήρες.
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Τύπος χαρακτηριστικού διεύθυνσης email
Καθορίζει τον τύπο χαρακτηριστικού της διεύθυνσης email χρησιµοποιώντας 32 ή 
λιγότερους χαρακτήρες.
Τύπος χαρακτηριστικού ειδικών στοιχείων 1 έως 3
Καθορίζει τα ονόµατα χαρακτηριστικών που αντιστοιχίζονται στα ειδικά στοιχεία 1 έως 
3 χρησιµοποιώντας 16 ή λιγότερους χαρακτήρες.
Ονόµατα χαρακτηριστικών ειδικών στοιχείων 1 έως 3
Καθορίζει τα ονόµατα χαρακτηριστικών που αντιστοιχίζονται στα ειδικά στοιχεία 1 έως 
3 χρησιµοποιώντας 16 ή λιγότερους χαρακτήρες.
Τύπος χαρακτηριστικού πιστοποιητικού
Καθορίζει τον τύπο χαρακτηριστικού του πιστοποιητικού χρησιµοποιώντας 32 ή 
λιγότερους χαρακτήρες.
Μέγιστος αριθµός αποτελεσµάτων αναζήτησης
Καθορίζει το ανώτατο όριο αριθµού αποτελεσµάτων αναζήτησης διευθύνσεων από το 
5 έως το 100.
Χρονικό περιθώριο αναζήτησης
Επιλέξτε κατά πόσο επιθυµείτε να ορίσετε κάποιο χρονικό περιθώριο αναζήτησης 
µεταξύ 5 και 120 δευτερολέπτων µε προσαυξήσεις του 1 δευτερολέπτου.
Υπηρεσία καταλόγου για το βιβλίο διευθύνσεων
Επιλέξτε κατά πόσο επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε ένα βιβλίο διευθύνσεων που έχει 
αποθηκευτεί στο διακοµιστή καταλόγου.
Ακόµη και όταν έχει επιλεχτεί [Χρησιµοποιείτε], το βιβλίο διευθύνσεων του διακοµιστή 
καταλόγου δεν θα ενεργοποιηθεί εκτός και αν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ορίστε τη διεύθυνση IP του διακοµιστή καταλόγου (πρωτεύοντα) στο µηχάνηµα.

• Ορίστε τη διεύθυνση IP ή τη διεύθυνση ∆ιαδικτύου του διακοµιστή καταλόγου 
(πρωτεύοντα).

• Ορίστε τους αριθµούς θυρών που χρησιµοποιήθηκαν για επικοινωνία LDAP στο 
διακοµιστή καταλόγου και το µηχάνηµα.

Ρυθµίσεις διακοµιστή SMB
Καθορίζει τις ρυθµίσεις διακοµιστή SMB.

Ρύθµιση διακοµιστή SMB
Καθορίζει τη µέθοδο ρύθµισης του διακοµιστή SMB. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Με όνοµα 
Domain], [Με όνοµα Domain & ∆ιεύθυνση IP] και [Με όνοµα Domain & όνοµα 
διακοµιστή].

∆ιακοµιστής SMB 1 έως 5
• Όνοµα Domain διακοµιστή – Καθορίζει το όνοµα Domain.

• ∆ιεύθυνση IP διακοµιστή – Καθορίζει τη διεύθυνση IP.
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• Όνοµα διακοµιστή - Καθορίζει το όνοµα του διακοµιστή. Εισάγετε ένα όνοµα µέχρι 
64 χαρακτήρες.

Ρυθµίσεις PKI (δηµόσιο κλειδί)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθµίσεις για τα HTTP-SSL/TLS και 
S/MIME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι απαραίτητο να καθοριστεί το πιστοποιητικό συσκευής για το 
µηχάνηµα προκειµένου να καθοριστούν οι επικοινωνίες HTTP-SSL/TLS και οι 
ρυθµίσεις S/MIME. Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε τον System 
Administration Guide.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις PKI 
(∆ηµόσιο)] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις δικτύου].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρυθµίσεις HTTP - SSL/TLS
Καθορίζει τις ρυθµίσεις HTTP - SSL/TLS.

Πιστοποιητικό συσκευής - ∆ιακοµιστής
Καθορίζει το πιστοποιητικό διακοµιστή που θα προσαρτηθεί στη διεύθυνση E-mail.

Επικοινωνία SSL/TLS
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες SSL/TLS.

Αριθµός θύρας SSL/TLS
Καθορίζει τον αριθµό θύρας για την επικοινωνία SSL/TLS.

Πιστοποιητικό συσκευής - Πελάτης
Καθορίζει το πιστοποιητικό πελάτη που θα προσαρτηθεί στη διεύθυνση E-mail.

Έλεγχος πιστοποιητικού αποµακρυσµένου διακοµιστή
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ο έλεγχος πιστοποιητικού του αποµακρυσµένου 
διακοµιστή.

Ρυθµίσεις S/MIME
Καθορίζει τις ρυθµίσεις S/MIME. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

Πιστοποιητικό συσκευής - S/MIME
Καθορίζει το πιστοποιητικό S/MIME που θα προσαρτηθεί στη διεύθυνση E-mail.



Ρυθµίσεις δικτύου 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 311

Επικοινωνία S/MIME
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες S/MIME.

Λήψη µη αξιόπιστων E-mail
Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η λήψη µη αξιόπιστων e-mail. Επιλέξτε [Όχι] για να 
απαγορεύεται η πρόσβαση σε E-mail που δεν ανήκουν σε S/MIME όταν η επικοινωνία 
S/MIME είναι ενεργοποιηµένη, και για να γίνεται φραγή σε E-mail µε λανθασµένη 
υπογραφή/πιστοποίηση.

Λήψη µη αξιόπιστων iFax
Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η λήψη µη αξιόπιστων διαδικτυακών φαξ. Επιλέξτε [Όχι] 
για να απαγορεύεται η πρόσβαση σε iFax που δεν ανήκουν σε S/MIME όταν η 
επικοινωνία S/MIME είναι ενεργοποιηµένη, και για να γίνεται φραγή σε iFax µε 
λανθασµένη υπογραφή/πιστοποίηση.

Αλγόριθµος σύνοψης µηνύµατος
Καθορίζει τον αλγόριθµο σύνοψης µηνύµατος. Επιλέξτε ανάµεσα σε [SHA1] και [MD5].

Μέθοδος κρυπτογράφησης περιεχοµένων
Καθορίζει τη µέθοδο κρυπτογράφησης των περιεχοµένων του µηνύµατος. Επιλέξτε 
ανάµεσα σε [3DES], [RC2-40], [RC2-64] και [RC2-128].

Ψηφιακή υπογραφή - Εξερχόµενα E-mail
Καθορίζει εάν θα προστίθεται µια ψηφιακή υπογραφή στα εξερχόµενα E-mail ή εάν θα 
ζητείται από το χρήστη να προσθέσει την υπογραφή.

Ψηφιακή υπογραφή - Εξερχόµενα iFax
Καθορίζει εάν θα προστίθεται µια ψηφιακή υπογραφή στα εξερχόµενα διαδικτυακά φαξ 
ή εάν θα ζητείται από το χρήστη να προσθέσει την υπογραφή.

Αυτόµατη αποθήκευση πιστοποιητικού
Καθορίζει το πιστοποιητικό πελάτη που θα προσαρτηθεί στη διεύθυνση E-mail.

Ρυθµίσεις ασφαλείας PDF
Καθορίζει τις ρυθµίσεις ασφαλείας PDF.

Πιστοποιητικό συσκευής
Καθορίζει την υπογραφή που προστίθεται στη διεύθυνση E-mail.

Υπογραφή PDF
Καθορίζει εάν θα προστίθεται η υπογραφή PDF, εάν θα προστίθεται µια 
κρυπτογραφηµένη ή µη υπογραφή ή αν θα ζητείται από το χρήστη να προσθέσει την 
υπογραφή.
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Άλλες ρυθµίσεις
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το πρωτόκολλο λήψης E-mail σε SMTP 
ή POP3.

1. Επιλέξτε [Άλλες ρυθµίσεις] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις δικτύου].

2. Αλλάξτε τη ρύθµιση που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Πρωτόκολλο λήψης e-mail 
Καθορίζει το πρωτόκολλο λήψης e-mail. Επιλέξτε ανάµεσα σε [SMTP] και [POP3].

Ρυθµίσεις λειτουργίας εκτύπωσης

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για τη διαµόρφωση του εκτυπωτή. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Εκχώρηση µνήµης – σελίδα 312
Άλλες ρυθµίσεις – σελίδα 315

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
εκτύπωσης] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Εκχώρηση µνήµης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις απαιτούµενες χωρητικότητες µνήµης 
για την εκτύπωση και την προσωρινή µνήµη λήψης για κάθε διασύνδεση.

1. Επιλέξτε [Εκχώρηση µνήµης] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
λειτουργίας εκτύπωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Μνήµη PostScript 
Καθορίζει την χωρητικότητα της µνήµης Postscript, από 16,00 έως 96,00 MB, µε 
προσαυξήσεις των 0,25 MB, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο επάνω µέρος της οθόνης µε το 
ακόλουθο µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”

Μνήµη αυτόµατης διάταξης HP-GL/2
Καθορίζει την τοποθεσία αποθήκευσης για τη λειτουργία αυτόµατης διάταξης HP-GL/
2. Καθορίστε µία τιµή µεταξύ των 64 και 5120 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB. Η 
µέγιστη τιµή που µπορεί να καθοριστεί ποικίλει ανάλογα µε το ποσοστό της διαθέσιµης 
µνήµης.

Προσωρινή µνήµη λήψης - USB
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση 
USB, από 64 έως 1024 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο 
επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”

Προσωρινή µνήµη λήψης - Παροχέτευση LPD
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση 
LPD. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο 
µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν γίνεται εκτύπωση µε την παροχέτευση προσωρινής µνήµης λήψης 
να είναι σε ρυθµισµένη σε [Μνήµη] ή [Σκληρός δίσκος], κάθε σελίδα µιας εργασίας 
εκτυπώνεται µε τη σειρά που υπαγορεύεται από το λειτουργικό σύστηµα. Ωστόσο, 
κάποιες φορές οι σελίδες µεταξύ διαφορετικών εργασιών µπορεί να µην εκτυπώνονται 
µε την επιθυµητή σειρά εάν, για παράδειγµα, εκτυπώνονται πολλαπλά αντίγραφα µιας 
µονοσέλιδης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, καθορίστε την παροχέτευση σε [Όχι] 
ως προεπιλογή, ώστε να διατηρηθεί η επιθυµητή σειρά εκτύπωσης.

Όχι
Απενεργοποιεί την παροχέτευση. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την χωρητικότητα της 
προσωρινής µνήµης εισαγωγής, από 1024 έως 2048 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Μνήµη
Καθορίζει την παροχέτευση στη µνήµη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την χωρητικότητα 
της προσωρινής µνήµης, από 0,50 έως 32,00 MB, µε προσαυξήσεις των 0,25 MB, 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Σκληρός δίσκος
Καθορίζει την παροχέτευση στο σκληρό δίσκο.
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Προσωρινή µνήµη λήψης - Netware
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση 
Netware, από 64 έως 1024 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο 
επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”

Προσωρινή µνήµη λήψης - Παροχέτευση SMB
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση 
SMB. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο 
µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν γίνεται εκτύπωση µε την παροχέτευση προσωρινής µνήµης λήψης 
να είναι σε ρυθµισµένη σε [Μνήµη] ή [Σκληρός δίσκος], κάθε σελίδα µιας εργασίας 
εκτυπώνεται µε τη σειρά που υπαγορεύεται από το λειτουργικό σύστηµα. Ωστόσο, 
κάποιες φορές οι σελίδες µεταξύ διαφορετικών εργασιών µπορεί να µην εκτυπώνονται 
µε την επιθυµητή σειρά εάν, για παράδειγµα, εκτυπώνονται πολλαπλά αντίγραφα µιας 
µονοσέλιδης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, καθορίστε την παροχέτευση σε [Όχι] 
ως προεπιλογή, ώστε να διατηρηθεί η επιθυµητή σειρά εκτύπωσης.

Όχι
Απενεργοποιεί την παροχέτευση. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την χωρητικότητα της 
προσωρινής µνήµης εισαγωγής, από 64 έως 1.024 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Μνήµη
Καθορίζει την παροχέτευση στη µνήµη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την χωρητικότητα 
της προσωρινής µνήµης εισαγωγής, από 0,50 έως 32,00 MB, µε προσαυξήσεις των 
0,25 MB, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Σκληρός δίσκος
Καθορίζει την παροχέτευση στο σκληρό δίσκο.

Προσωρινή µνήµη λήψης - Παροχέτευση IPP
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση 
IPP. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο 
µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν γίνεται εκτύπωση µε την παροχέτευση προσωρινής µνήµης λήψης 
να είναι σε ρυθµισµένη σε [Μνήµη] ή [Σκληρός δίσκος], κάθε σελίδα µιας εργασίας 
εκτυπώνεται µε τη σειρά που υπαγορεύεται από το λειτουργικό σύστηµα. Ωστόσο, 
κάποιες φορές οι σελίδες µεταξύ διαφορετικών εργασιών µπορεί να µην εκτυπώνονται 
µε την επιθυµητή σειρά εάν, για παράδειγµα, εκτυπώνονται πολλαπλά αντίγραφα µιας 
µονοσέλιδης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, καθορίστε την παροχέτευση σε [Όχι] 
ως προεπιλογή, ώστε να διατηρηθεί η επιθυµητή σειρά εκτύπωσης.
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Όχι
Απενεργοποιεί την παροχέτευση. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την χωρητικότητα της 
προσωρινής µνήµης εισαγωγής, από 64 έως 1.024 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Σκληρός δίσκος
Καθορίζει την παροχέτευση στο σκληρό δίσκο.

Προσωρινή µνήµη λήψης - EtherTalk
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση 
Ethertalk, από 1024 έως 2048 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο 
επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”

Προσωρινή µνήµη λήψης - Θύρα 9100
Καθορίζει την χωρητικότητα της προσωρινής µνήµης εισαγωγής για τη διασύνδεση της 
θύρας 9100, από 64 έως 1024 KB, µε προσαυξήσεις των 32 KB, χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Η διαθέσιµη µνήµη θα εµφανίζεται στο 
επάνω µέρος της οθόνης µε το ακόλουθο µήνυµα: “∆ιαθέσιµη µνήµη: XXX MB.”

Άλλες ρυθµίσεις
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε µια εκτυπώσιµη περιοχή καθώς και τον 
τρόπο αντικατάστασης του χαρτιού όταν αυτό τελειώσει.

1. Επιλέξτε [Άλλες ρυθµίσεις] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
εκτύπωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Περιοχή εκτύπωσης
Καθορίστε την εκτυπώσιµη περιοχή. Επιλέξτε [Βασική] ώστε να κοπεί ένα περιθώριο 
πλάτους 4,1 χλστ (0,16 ίντσες) κατά µήκος και των τεσσάρων άκρων του χαρτιού. 
Επιλέξτε [Εκτεταµένη] ώστε να κοπεί ένα περιθώριο πλάτους 2 χλστ (0,08 ίντσες) κατά 
µήκος των άκρων.

Εφεδρικός δίσκος
Καθορίζει τον εφεδρικό δίσκο σε περίπτωση που το µηχάνηµα δεν µπορεί να 
ανιχνεύσει τον δίσκο χαρτιού που αντιστοιχεί στο µέγεθος του εγγράφου µε την επιλογή 
της αυτόµατης ανίχνευσης.
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Εµφάνιση µηνύµατος
Καθορίζει την εµφάνιση ενός µηνύµατος ειδοποίησης για την τροφοδοσία χαρτιού 
χωρίς να γίνει εναλλαγή δίσκου χαρτιού.

Χρησιµοποιήστε µεγαλύτερο µέγεθος
Καθορίζει την εναλλαγή στο δίσκο όπου είναι τοποθετηµένο το αµέσως µεγαλύτερο 
µέγεθος χαρτιού και εκτυπώνει το έγγραφο στο αρχικό του µέγεθος.

Χρήση πλησιέστερου µεγέθους
Καθορίζει την εναλλαγή στο δίσκο όπου είναι τοποθετηµένο το πλησιέστερο µε την 
επιλογή σας µέγεθος χαρτιού. Το µέγεθος ειδώλου µπορεί να µειωθεί αυτόµατα 
ανάλογα µε τις ανάγκες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασία που έχει αποσταλεί από τον υπολογιστή έχει προτεραιότητα 
σε σχέση µε την εργασία που έχει ρυθµιστεί στο µηχάνηµα.

Επιλογή δίσκου 5 (Bypass)
Καθορίζει την εναλλαγή στο δίσκο Βypass.

Ασυµβατότητα είδους χαρτιού
Καθορίζει εάν θα γίνει εκτύπωση, εάν θα εµφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης ή η οθόνη 
τροφοδοσίας χαρτιού όταν προκύψει ασυµβατότητα είδους χαρτιού.

Μη καταχωρηµένες φόρµες
Καθορίζει εάν θα ακυρώνεται µια εργασία η οποία έχει καθοριστεί ώστε να 
χρησιµοποιεί φόρµα επικάλυψης όταν αυτή η φόρµα δεν µπορεί να εντοπιστεί (δεν 
είναι καταχωρηµένη) στο µηχάνηµα.

Ταυτότητα χρήστη εκτύπωσης
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται ο κωδικός χρήστη ή τη θέση εκτύπωσης του κωδικού, 
όταν γίνεται εκτύπωση µε τη βοήθεια οδηγού εκτυπωτή, για τον διαχωρισµό µεταξύ 
των χρηστών. Ο κωδικός χρήστη µπορεί να αποτελείται από 64 χαρακτήρες το µέγιστο 
οι οποίοι καθορίζονται από τον οδηγό εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την ηλεκτρονική βοήθεια του οδηγού εκτυπωτή.

Αρχική σελίδα
Καθορίζει εάν θα προστεθούν φύλλα ταξινόµησης (αρχικές σελίδες). Η λειτουργία αυτή 
είναι χρήσιµη στην περίπτωση που θέλετε να ταξινοµήσετε/κατηγοριοποιήσετε για να 
διαχωρίσετε τα εκτυπωµένα φύλλα από τα υπόλοιπα. Μπορείτε να προσθέσετε 
αρχικές σελίδες πριν και/ή στο τέλος της εργασίας εκτύπωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόµα και όταν χρησιµοποιείται ο τελικός επεξεργαστής, δεν θα γίνει 
συρραφή των αρχικών σελίδων. Οι αρχικές σελίδες εργασιών εκτύπωσης από 
Macintosh δεν εµφανίζουν το όνοµα του εγγράφου. Η εκτύπωση αρχικών σελίδων 
καταγράφεται στο µετρητή χρέωσης.
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∆ίσκος αρχικών σελίδων
Καθορίζει το δίσκο για τις αρχικές σελίδες.

Προεπιλογή χρώµατος PostScript
Καθορίζει την προεπιλογή χρώµατος εξόδου για AdobePS και PDF.

Τροφοδοσία χαρτιού PostScript 
Καθορίζει αν θα χρησιµοποιείται η λειτουργία DMS (Deferred Media Selection-Επιλογή 
µέσων εκτύπωσης) για το PostScript ή θα επιλέγεται δίσκος χαρτιού.

Απουσία γραµµατοσειράς PostScript 
Καθορίζει εάν θα γίνεται αυτόµατη αντικατάσταση των γραµµατοσειρών και θα 
συνεχίζεται η εργασία εκτύπωσης όταν η επιθυµητή γραµµατοσειρά δεν εντοπίζεται. Η 
γραµµατοσειρά αντικατάστασης είναι η Courier.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει τοποθετηθεί PostScript.

Αντικατάσταση γραµµατοσειράς PostScript
Καθορίζει εάν θα χρησιµοποιηθεί ATCx κατά τη διάρκεια αντικατάστασης της 
γραµµατοσειράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει τοποθετηθεί PostScript.

Ρυθµίσεις λειτουργίας σάρωσης 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του µηχανήµατος που αφορούν τις λειτουργίες σάρωσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Προεπιλογές σάρωσης – σελίδα 318
Προεπιλογές σάρωσης σε FTP/SMB – σελίδα 320
Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων – σελίδα 320
Προεπιλογές µεγέθους χαρτιού εξόδου – σελίδα 321
Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης – σελίδα 321
Άλλες ρυθµίσεις – σελίδα 322

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Προεπιλογές σάρωσης 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε διάφορες 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις των λειτουργιών σάρωσης.

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
σάρωσης] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Χρώµα σάρωσης
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Χρώµα σάρωσης] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Είδος πρωτοτύπου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Μορφότυπο αρχείου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Μορφή αρχείου] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Φωτεινό/Σκούρο
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Αντίθεση
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αντίθεση] στην οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Ευκρίνεια
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Ευκρίνεια] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Καταστολή φόντου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Καταστολή φόντου] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].

Καταστολή σκιών
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Καταστολή σκιών] στην οθόνη [Ποιότητα 
ειδώλου].
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Γκάµα χρωµάτων
Καθορίζει την προεπιλεγµένη γκάµα χρωµάτων για την οθόνη [Ποιότητα ειδώλου].

Προσανατολισµός πρωτοτύπου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Προσανατολισµός πρωτοτύπου] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

Ανάλυση σάρωσης
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Ανάλυση σάρωσης] στην οθόνη [Ρύθµιση 
διάταξης].

Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

∆ιαγραφή άκρων
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [∆ιαγραφή άκρων] στην οθόνη [Ρύθµιση 
διάταξης].

∆ιαγραφή άκρων - Άνω & Κάτω άκρα
Καθορίζει την προεπιλογή για τα άνω και κάτω περιθώρια της λειτουργίας [∆ιαγραφή 
άκρων] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης]. Καθορίστε τα περιθώρια εντός του εύρους 0–
50 χλστ (0–2,0 ίντσες) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

∆ιαγραφή άκρων - Αριστερά & ∆εξιά άκρα
Καθορίζει την προεπιλογή για τα αριστερά και δεξιά περιθώρια της λειτουργίας 
[∆ιαγραφή άκρων] στην οθόνη [Ρύθµιση διάταξης]. Καθορίστε τα περιθώρια εντός του 
εύρους 0–50 χλστ (0–2,0 ίντσες) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Συµπίεση ειδώλου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Συµπίεση ειδώλου] στην οθόνη [Μορφή 
εξόδου].
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Προεπιλογές σάρωσης σε FTP/SMB
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις σάρωσης και αποστολής εγγράφων σε καθορισµένους προορισµούς µέσω 
του πρωτοκόλλου FTP ή SMB.

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
Σάρωσης-σε-FTP/SMB] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Πρωτόκολλο µεταφοράς
Καθορίζει το προεπιλεγµένο πρωτόκολλο µεταφοράς.

Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τα πλήκτρα µεγέθους 
σάρωσης στη λειτουργία [Μέγεθος πρωτοτύπου] της οθόνης [Ρύθµιση διάταξης].

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
µεγέθους πρωτοτύπου] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης]. 

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μέγεθος σάρωσης 1 έως 11

Μέγεθος σειράς A/B 
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων στο µέγεθος σειράς A/B. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Μέγεθος ίντσας
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων σε ίντσες. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης 
για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Άλλα
Καθορίζει άλλα τυχαία µεγέθη. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.
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Μεταβλητό µέγεθος
Καθορίζει ένα προσδιορισµένο από τον χρήστη µέγεθος χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
κύλισης.

Προεπιλογές µεγέθους χαρτιού εξόδου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τα πλήκτρα µεγέθους 
εξόδου που εµφανίζονται όταν είναι επιλεγµένο το [Αυτόµατο %] στη λειτουργία 
[Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] της οθόνης [Ρύθµιση διάταξης].

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
µεγέθους εξόδου] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μέγεθος χαρτιού εξόδου 1 έως 8

Μέγεθος σειράς A/B 
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων στο µέγεθος σειράς A/B.

Μέγεθος ίντσας
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων σε ίντσες.

Άλλα
Καθορίζει άλλα τυχαία µεγέθη. 

Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τα πλήκτρα 
ποσοστού µεγέθυνσης /σµίκρυνσης που εµφανίζονται όταν είναι επιλεγµένη η 
[Προεπιλογή %] στη λειτουργία [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] της οθόνης [Ρύθµιση 
διάταξης].

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Προεπιλογή Σ/Μ 1 έως 7

Προεπιλογή %
Καθορίζει τα ποσοστά σµίκρυνσης/µεγέθυνσης που έχουν ανατεθεί σε κάθε ένα από 
τα επτά πλήκτρα. Επιλέξτε µία από τις 25 επιλογές, από 25 έως 400%.

Μεταβλητή %
Καθορίζει το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης 
από 25% έως 400%, µε προσαυξήσεις του 1%.

Άλλες ρυθµίσεις
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαµορφώσετε ή να αλλάξετε άλλες ρυθµίσεις του 
µηχανήµατος σχετικά µε τις λειτουργίες σάρωσης.

1. Επιλέξτε [Άλλες ρυθµίσεις] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Υπηρεσία σάρωσης
Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία σαρωτή.

∆ιαδικασία πλήρους µνήµης
Καθορίζει την προεπιλεγµένη διαδικασία που θα εφαρµόζεται όταν ο σκληρός δίσκος 
γεµίζει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των εγγράφων. Εµφανίζεται ένα µήνυµα το 
οποίο σας ζητά να καθορίσετε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων που έχουν 
αναγνωστεί µέχρι αυτή τη στιγµή. Μπορείτε να προκαθορίσετε τη µέθοδο 
επεξεργασίας που θα χρησιµοποιείται µετά την εµφάνιση του µηνύµατος για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εάν επιλέξετε [Ακύρωση εργασίας], τα δεδοµένα θα 
διαγραφούν. Εάν επιλέξετε [Εκτέλεση εργασίας], θα γίνει επεξεργασία των δεδοµένων 
που έχουν αναγνωστεί µέχρι αυτή τη στιγµή.

Mέγιστος αριθµός αποθηκευµένων σελίδων
Καθορίζει το µέγιστο αριθµό εγγράφων που µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη 
µέσω της σάρωσης. Επιλέξτε έναν αριθµό από 1 έως 999.

Κορεσµός
Καθορίζει τον κορεσµό των χρωµάτων όταν σαρώνετε ένα έγγραφο πλήρους 
χρώµατος. Οι σαρώσεις ρυθµίζονται αυτόµατα.
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Επίπεδο καταστολής φόντου
Καθορίζει το επίπεδο καταστολής φόντου όταν γίνεται έγχρωµη σάρωση ενός 
εγγράφου.

Επίπεδο καταστολής σκίασης
Καθορίζει το επίπεδο καταστολής σκίασης όταν γίνεται έγχρωµη σάρωση ενός 
εγγράφου.

Γκάµα χρωµάτων
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται η λειτουργία γκάµα χρωµάτων. Επιλέξτε 
[Ενεργοποιηµένη] για να εµφανίζεται η λειτουργία [Γκάµα χρωµάτων] στην οθόνη 
[Ποιότητα ειδώλου] για τις λειτουργίες [E-mail], [Σάρωση σε θυρίδα], [Σάρωση σε SMB/
FTP] και [∆ικτυακή σάρωση].

Μορφή TIFF 
Καθορίζει τον τύπο της µορφής TIFF που θα χρησιµοποιείται όταν είναι επιλεγµένο το 
TIFF για την αποθήκευση των σαρωµένων δεδοµένων.

Οθόνη µεταφοράς ειδώλου
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης όταν η σάρωση έχει 
ολοκληρωθεί. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Απενεργοποιηµένο], [Εµφάνιση µηνύµατος µόνο] 
και [Εµφάνιση µηνύµατος και οθόνης].

Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις της λειτουργίας φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Προεπιλογές οθόνης – σελίδα 324
Προεπιλογές φαξ – σελίδα 324
Έλεγχος φαξ – σελίδα 326
Προορισµός αρχείου /Προορισµός εξόδου – σελίδα 329
Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης – σελίδα 330
Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων – σελίδα 331
Πληροφορίες τοπικού τερµατικού – σελίδα 331
Έλεγχος iFax – σελίδα 332

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
φαξ] στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Προεπιλογές οθόνης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις αρχικές ρυθµίσεις για τις οθόνες της 
λειτουργίας φαξ.

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές οθόνης] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
λειτουργίας φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Προεπιλεγµένη οθόνη φαξ
Καθορίζει την αρχική οθόνη φαξ που θα εµφανίζεται όταν επιλέγετε τις λειτουργίες Φαξ/
∆ιαδικτυακό φαξ. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Οθόνη προγραµµ. παραληπτ. φαξ], [Γενικές 
ρυθµίσεις] και [Βιβλίο διευθύνσεων].

Γενικές ρυθµίσεις - 2η Στήλη
Καθορίζει τη λειτουργία που θα απεικονίζεται στη δεύτερη στήλη της οθόνης [Γενικές 
ρυθµίσεις] όταν επιλέγετε τις λειτουργίες Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ. Αυτό σας επιτρέπει να 
έχετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιµοποιείτε συχνά.

Προεπιλεγµένο βιβλίο διευθύνσεων
Καθορίζει τον προεπιλεγµένο αριθµό καταχώρισης στο βιβλίο διευθύνσεων που θα 
εµφανίζεται στην κορυφή της οθόνης [Βιβλίο διευθύνσεων]. Καθορίστε τον αριθµό του 
πλήκτρου, από 1 έως 500, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Οθόνη µετάδοσης
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται η κατάσταση µετάδοσης ενώ αποστέλλονται τα έγγραφα.

Προεπιλογές φαξ
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις προεπιλογές για κάθε λειτουργία 
Φαξ/∆ιαδικτυακού Φαξ. Γίνεται επαναφορά της προεπιλεγµένης ρύθµισης όταν το 
µηχάνηµα τεθεί σε λειτουργία, όταν ακυρωθεί η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, ή 
πατηθεί το πλήκτρο <Επαναφορά>. Εάν ρυθµίσετε µία προεπιλογή για τις λειτουργίες 
που χρησιµοποιείτε συχνά, µπορείτε να αποστέλλετε εύκολα και γρήγορα τα έγγραφα 
χωρίς να αλλάζετε κάθε φορά τις ρυθµίσεις. 

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές φαξ] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
λειτουργίας φαξ].
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2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για 
εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Φωτεινό/Σκούρο
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Είδος πρωτοτύπου
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Είδος πρωτοτύπου] στην οθόνη [Γενικές 
ρυθµίσεις].

Ανάλυση
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Ανάλυση] στην οθόνη [Γενικές ρυθµίσεις].

Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Πρωτότυπα διαφόρων µεγεθών] στην 
οθόνη [Ρύθµιση διάταξης].

Αναφορά µετάδοσης
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αναφορά µετάδοσης] στην οθόνη (φαξ) 
[Επιλογές µετάδοσης].

Αποδείξεις παράδοδης/ανάγνωσης
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αποδείξεις αναφοράς/ανάγνωσης] στην 
οθόνη (διαδικτυακού φαξ) [Επιλογές διαδικτυακού φαξ].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε [Αποδείξεις ανάγνωσης] µόνο αν το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα διαδικτυακού φαξ υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Μέθοδος επικοινωνίας
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Μέθοδος επικοινωνίας] στην οθόνη (φαξ) 
[Επιλογές µετάδοσης] και στην οθόνη (διαδικτυακού φαξ) [Επιλογές διαδικτυακού φαξ].

Μεταχρονολογηµένη Έναρξη - Χρόνος Έναρξης
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αποστολή µε προτεραιότητα/
Καθυστερηµένη έναρξη] στην οθόνη [Επιλογές µετάδοσης].

Αποστολή κεφαλίδας
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Αποστολή κεφαλίδας] στην οθόνη 
[Επιλογές µετάδοσης].
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Προφίλ iFax
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία [Προφίλ iFax] στην οθόνη [Επιλογές 
διαδικτυακού φαξ].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρά το ότι το [TIFF-S] µπορεί να ληφθεί από οποιοδήποτε 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα το οποίο υποστηρίζει διαδικτυακό φαξ, µπορεί να µην είναι 
δυνατή η λήψη [TIFF-F] και [TIFF-J]. Όταν ρυθµίζετε τη λειτουργία για [TIFF-F] ή 
[TIFF-J], ελέγξτε εκ των προτέρων τη δυνατότητα λήψης του αποµακρυσµένου 
µηχανήµατος.

Έλεγχος φαξ 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε τις διάφορες λειτουργίες φαξ.

1. Επιλέξτε [Έλεγχος φαξ] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Αποστολή Αρχή - τηλεπαραλαβή
Καθορίζει εάν θα αποστέλλονται οι πληροφορίες κεφαλίδας όταν αποστέλλετε έγγραφα 
µε τη λειτουργία [Αποθήκευση για τηλεπαραλαβή] στην οθόνη [Ανοιχτή ακρόαση/ 
Άλλα].

Έγγραφα για τηλεπαραλαβή - Αυτόµατη διαγραφή
Καθορίζει εάν θα διαγράφονται αυτόµατα από τη µνήµη, µετά την ολοκλήρωση της 
τηλεπαραλαβής, τα δεδοµένα εγγράφων για τη λειτουργία [Αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή] στην οθόνη [Ανοιχτή ακρόαση/Άλλα].

Περιστροφή 90 µοίρες
Καθορίζει εάν θα περιστρέφεται αυτόµατα το είδωλο προς αποστολή χωρίς να 
µειώνεται το µέγεθός του, όσο αυτό είναι δυνατό, όταν έχετε επιλέξει [Αυτόµατο %] στη 
λειτουργία [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση].

Λειτουργία σάρωσης πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών
Καθορίζει κατά τη σάρωση ότι το έγγραφο περιέχει χαρτιά διαφόρων µεγεθών.

Κωδικός αποστολέα
Καθορίζει εάν θα ειδοποιείται το αποµακρυσµένο µηχάνηµα για το G3-ID του 
µηχανήµατος (αριθµός φαξ) όταν αποστέλλετε έγγραφα µε G3 ως [Μέθοδος 
επικοινωνίας].
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Αποθήκευση απαράδοτων φαξ
Καθορίζει εάν θα αποθηκεύονται τα έγγραφα φαξ η αποστολή των οποίων απέτυχε. 
Επιλέξτε [Ναι] για να εµφανιστεί η πρόσφατη λειτουργία στην καρτέλα [Αποθηκευµένα 
έγγραφα] στην οθόνη [Κατάσταση εργασίας], απ' όπου και µπορείτε να αποστείλετε 
ξανά τα έγγραφα φαξ.

Αποθήκευση φαξ που ακυρώθηκαν
Καθορίζει αν θα αποθηκεύονται έγγραφα φαξ η µετάδοση των οποίων ακυρώθηκε 
χειροκίνητα.

Αποθηκευµένα φαξ - Αυτόµατη διαγραφή
Καθορίζει εάν θα διαγράφονται αυτόµατα τα αποθηκευµένα έγγραφα.

Ενδιάµεσος χρόνος µετάδοσης
Καθορίζει τον ενδιάµεσο χρόνο µεταξύ των µεταδόσεων, από 3 έως 255 δευτερόλεπτα, 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου. Όσο µεγαλώνει ο ενδιάµεσος χρόνος µεταδόσεων, τόσο µεγαλώνει και ο 
συνολικός χρόνος της εφαρµογής, αλλά το µηχάνηµα µπορεί να λάβει φαξ κατά τον 
χρόνο αναµονής.

Οµαδική αποστολή
Καθορίζει εάν η αποστολή στον ίδιο προορισµό εκκρεµών εγγράφων θα γίνεται ως 
σύνολο, δηλαδή µε µία µόνο µετάδοση, ώστε να µειώνονται οι τηλεφωνικές χρεώσεις.

Προεπιλογή χειροκίνητης αποστολής/λήψης 
Καθορίζει την προεπιλογή για την περίπτωση που επιλέγεται το πλήκτρο [Χειροκίνητη 
λήψη] ή [Χειροκίνητη αποστολή] όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία [Ανοιχτή ακρόαση].

Λειτουργία λήψης φαξ
Καθορίζει την προεπιλογή για τη λειτουργία λήψης φαξ. Επιλέξτε ανάµεσα σε 
[Αυτόµατη λήψη] και [Χειροκίνητη λήψη].

Όριο πλαισίου
Καθορίζει την τιµή στην οποία θα χωρίζεται το έγγραφο σε δύο σελίδες όταν τα 
ληφθέντα έγγραφα είναι µεγαλύτερα από το τοποθετηµένο µέγεθος χαρτιού. Εισάγετε 
µια τιµή µεταξύ 0–127 χλστ (0–5,0 ίντσες) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε 
αυτή τη λειτουργία σε συνδυασµό µε τη λειτουργία [Αυτόµατη σµίκρυνση κατά τη 
λήψη].
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Αυτόµατη σµίκρυνση κατά τη λήψη
Καθορίζει εάν θα γίνεται σµίκρυνση του ειδώλου ώστε αυτό να απεικονιστεί σε µία µόνο 
σελίδα όταν το έγγραφο που έχει ληφθεί ξεπερνάει σε µήκος το τοποθετηµένο χαρτί, 
αλλά το µήκος βρίσκεται µέσα στο όριο που τέθηκε στη λειτουργία Όριο πλαισίου. Σας 
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε συνδυασµό µε τη λειτουργία [Όριο 
πλαισίου]. Εάν η λειτουργία αυτή έχει ρυθµιστεί στην τιµή [Όχι] και το µήκος του 
εγγράφου υπερβαίνει το µήκος του χαρτιού, µπορεί να υπάρξει απώλεια ειδώλου.

2 Είδωλα/σελίδα κατά τη λήψη
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνονται δύο διαδοχικά ληφθέντα έγγραφα σε µία σελίδα. Αυτή 
η λειτουργία είναι πολύ αποτελεσµατική για εξοικονόµηση χαρτιού. Εάν ο αριθµός των 
ληφθέντων σελίδων είναι µονός, στο τέλος θα προστίθεται µία κενή σελίδα. Εάν τα 
µεγέθη των ληφθέντων σελίδων είναι διαφορετικά, θα χρησιµοποιείται το µεγαλύτερο 
µέγεθος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι διαθέσιµο το ίδιο µέγεθος χαρτιού µε εκείνο του ληφθέντος 
εγγράφου, αυτό το χαρτί θα εκτυπωθεί, ακόµα και εάν η λειτουργία αυτή ρυθµιστεί στο 
[Ναι].

Εκτύπωση διπλής όψης
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνονται τα ληφθέντα έγγραφα ή τα έγγραφα ιδιωτικής θυρίδας 
και στις δύο όψεις του φύλλου. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ αποτελεσµατική για 
εξοικονόµηση χαρτιού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια δεδοµένα µπορεί να µην σας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτή, ακόµα και όταν την έχετε ρυθµίσει στο [Ναι].

∆ιαγραφή άκρων - Άνω & Κάτω άκρα
Καθορίζει τα περιθώρια στο πάνω και στο κάτω µέρος του ληφθέντος εγγράφου, 
διαγράφοντας µια περιοχή από το πρωτότυπο είδωλο. Μπορείτε να ορίσετε τα 
περιθώρια από 0 έως 20 χλστ (0 έως 0,8 ίντσες), χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. 

∆ιαγραφή άκρων - Αριστερά & ∆εξιά άκρα
Καθορίζει τα περιθώρια στα αριστερά και δεξιά του ληφθέντος εγγράφου, 
διαγράφοντας µια περιοχή από το πρωτότυπο είδωλο. Μπορείτε να ορίσετε τα 
περιθώρια από 0 µέχρι 20 χλστ (0 έως 0,8 ίντσες), χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 
κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. 

Σµίκρυνση πρωτοτύπου 8,5x11” SEF σε A4 SEF
Καθορίζει αν ένα πρωτότυπο µεγέθους 8,5 x 11,0 ιντσών (216 x 279 χλστ) θα 
σµικρύνεται σε µέγεθος A4 όταν η [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] στην οθόνη [Ρύθµιση 
διάταξης] είναι ρυθµισµένη στο [Αυτόµατο %].
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Λειτουργία διαβάθµισης ψευδο-φωτογραφίας
Καθορίζει εάν θα εκτελείται διόρθωση του επιπέδου διαβάθµισης όταν τα έγγραφα 
περιέχουν φωτογραφίες. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Μετάδοση σφάλµατος] και 
[Εξοµάλυνση].

Επιλογέας πεδίου - Ρύθµιση γραµµής
Καθορίζει εάν η ταξινόµηση των ληφθέντων εγγράφων στις θυρίδες θα γίνεται βάσει 
της εισερχόµενης γραµµής, όταν χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία γραµµές. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθµίζετε τη λειτουργία του επιλογέα πεδίου, να επιλέγετε µία ήδη 
καταχωρηµένη θυρίδα. Εάν επιλεγεί µία µη καταχωρηµένη θυρίδα, το έγγραφο που 
λαµβάνεται, αντί να αποθηκευτεί σε µια θυρίδα, εκτυπώνεται αυτόµατα.

∆ιαδικασία πλήρους µνήµης
Καθορίζει την προεπιλεγµένη διαδικασία που θα εφαρµόζεται όταν ο σκληρός δίσκος 
γεµίζει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των εγγράφων. Εµφανίζεται ένα µήνυµα το 
οποίο σας ζητά να καθορίσετε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων που έχουν 
αναγνωστεί µέχρι αυτή τη στιγµή. Μπορείτε να προκαθορίσετε τη µέθοδο 
επεξεργασίας που θα χρησιµοποιείται µετά την εµφάνιση του µηνύµατος για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εάν επιλέξετε [Ακύρωση εργασίας], τα δεδοµένα θα 
διαγραφούν. Εάν επιλέξετε [Εκτέλεση εργασίας], θα γίνει επεξεργασία των δεδοµένων 
που έχουν αναγνωστεί µέχρι αυτή τη στιγµή.

Mέγιστος αριθµός αποθηκευµένων σελίδων
Καθορίζει τον µέγιστο αριθµό εγγράφων που µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη 
όταν αντιγράφετε τα έγγραφα. Επιλέξτε έναν αριθµό από 1 έως 999.

Προτεραιότητα 1 έως 3 οθόνης λήψης σε θυρίδα
Καθορίζει την προτεραιότητα εµφάνισης των εγγράφων φαξ στις θυρίδες. Επιλέξτε 
ανάµεσα σε [Κωδικός F], [Κωδικός αποµακρυσµένου τερµατικού], και [Όνοµα 
αποµακρυσµένου τερµατικού].

Προορισµός αρχείου /Προορισµός εξόδου 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ταξινοµήσετε τα ληφθέντα έγγραφα βάσει της 
εισερχόµενης γραµµής σε συγκεκριµένες θυρίδες ή στους δίσκους εξόδου.

1. Επιλέξτε [Προορισµός αρχείου /
Προορισµός εξόδου] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Προορισµός αρχείου - Ρυθµίσεις γραµµής
Καθορίζει τη θυρίδα όπου θα αποθηκεύονται τα ληφθέντα έγγραφα που ταξινοµούνται 
βάσει της εισερχόµενης γραµµής. Μπορούν να καταχωρηθούν µέχρι 200 θυρίδες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε [Ενεργοποιηµένη] 
στη λειτουργία [Επιλογέας πεδίων - Ρύθµιση γραµµών] της οθόνης [Έλεγχος φαξ].

Γραµµή 1, 2 και 4
Καθορίζει εάν τα εισερχόµενα έγγραφα σε αυτή γραµµή θα αποθηκεύονται σε µια 
θυρίδα. Επιλέξτε [Ναι] για να εµφανιστεί ο [Αριθµός θυρίδας].

Προορισµός εξόδου - Ρύθµιση γραµµής
Καθορίζει το δίσκο εξόδου για την εκτύπωση των ληφθέντων εγγράφων που 
ταξινοµούνται βάσει της εισερχόµενης γραµµής. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το 
δίσκο εξόδου για τα [Εκτυπωµένα έντυπα θυρίδας].

Γραµµή 1, 2 και 4
Καθορίζει το δίσκο εξόδου.

Εκτυπωµένα έντυπα θυρίδας
Καθορίζει το δίσκο εξόδου για έγγραφα που εκτυπώνονται από τις θυρίδες, αυτόµατα 
και χειροκίνητα, χρησιµοποιώντας φύλλα εργασιακής ροής.

Προεπιλογές Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τα πλήκτρα 
ποσοστού µεγέθυνσης /σµίκρυνσης που εµφανίζονται όταν είναι επιλεγµένη η 
[Προεπιλογή %] στη λειτουργία [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση] της οθόνης [Ρύθµιση 
διάταξης].

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
Σµίκρυνσης/Μεγέθυνσης] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Προεπιλογή Σ/Μ 1 έως 7

Προεπιλογή %
Καθορίζει τα ποσοστά σµίκρυνσης/µεγέθυνσης που έχουν ανατεθεί σε κάθε ένα από 
τα επτά πλήκτρα. Επιλέξτε µία από τις 25 επιλογές, από 50 έως 400%.
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Μεταβλητή %
Καθορίζει το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης 
από 50% έως 400%, µε προσαυξήσεις του 1%.

Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τα πλήκτρα µεγέθους 
σάρωσης στη λειτουργία [Μέγεθος πρωτοτύπων] της οθόνης [Ρύθµιση διάταξης].

1. Επιλέξτε [Προεπιλογές 
µεγέθους πρωτοτύπων] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
φαξ]. 

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μέγεθος πρωτοτύπου 1 έως 11

Μέγεθος σειράς A/B 
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων στο µέγεθος σειράς A/B. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Μέγεθος ίντσας
Καθορίζει τα βασικά µεγέθη εγγράφων σε ίντσες. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης 
για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

Άλλα
Καθορίζει άλλα τυχαία µεγέθη. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

Πληροφορίες τοπικού τερµατικού
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ή να αλλάξετε τις πληροφορίες 
τοπικού τερµατικού.

1. Επιλέξτε [Πληροφορίες τοπικού 
τερµατικού] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Τοπικό όνοµα
Καθορίζει το τοπικό όνοµα ώστε να µπορεί το αποµακρυσµένο µηχάνηµα να 
αναγνωρίσει το δικό σας µηχάνηµα. Εισάγετε έως και 20 χαρακτήρες µε το 
πληκτρολόγιο οθόνης στην οθόνη αφής. Το τοπικό όνοµα θα εµφανίζεται στην 
προβολή ή την αναφορά διαχείρισης επικοινωνίας του προορισµού.
Για πληροφορίες σχετικά µε το πληκτρολόγιο οθόνης, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Πληκτρολόγιο στην ενότητα Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ στη σελίδα 104.

Λογότυπο εταιρείας
Καθορίζει το όνοµα του αποστολέα (λογότυπο εταιρείας). Εισάγετε έως και 30 
χαρακτήρες µε το πληκτρολόγιο οθόνη στην οθόνη αφής. Το όνοµα αποστολέα 
εκτυπώνεται στην [Αποστολή κεφαλίδας] ή τη [Συνοδευτική σελίδα].

Κωδικός πρόσβασης µηχανήµατος
Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση στα 
αποµακρυσµένα µηχανήµατα που αποστέλλουν έγγραφα. Καταχωρώντας τον κωδικό 
πρόσβασης µηχανήµατος, το µηχάνηµά σας αποδέχεται να κάνει λήψη ή 
τηλεπαραλαβή µόνο από αποµακρυσµένα µηχανήµατα που στέλνουν το σωστό 
κωδικό πρόσβασης µηχανήµατος σε Κωδικό F. Εισάγετε έως και 20 ψηφία µε το 
πληκτρολόγιο οθόνης στην οθόνη αφής. Οι επιτρεπόµενοι χαρακτήρες είναι 0 έως 9, *, 
#, και <κενό διάστηµα>. Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αυτή, δεν µπορείτε να 
λάβετε έγγραφα από αποµακρυσµένα µηχανήµατα που δεν διαθέτουν τη λειτουργία 
του Κωδικού F.

G3 Γραµµή 1, 2 και 4

Κωδικός φαξ
Καθορίζει τον κωδικό G3 (αριθµός φαξ). Εισάγετε έως και 20 ψηφία, επιλέγοντας 
ανάµεσα στους χαρακτήρες 0–9, +, και το <κενό διάστηµα>.

Μέθοδος κλήσης
Καθορίζει την παλµική ή τονική κλήση.

Είδος γραµµής
Καθορίζει ως είδος γραµµής τη συνδροµητική γραµµή (PSTN) ή ένα ιδιωτικό κέντρο 
(PBX).
Επιλογή γραµµής
Καθορίζει τις επιλογές αποστολή, λήψη ή λήψη µόνο.

Έλεγχος iFax
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις λειτουργίες ελέγχου του 
διαδικτυακού φαξ.
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1. Επιλέξτε [Έλεγχος iFax] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ιαδροµή iFax
Καθορίζει τη διαδροµή διαδικτυακού Φαξ. Επιλέξτε [Μέσω διακοµιστή e-mail] για να 
γίνεται η αποστολή µέσω διακοµιστή mail. Επιλέξτε [Άµεσα (P2P)] ώστε να 
παρακάµπτεται ο διακοµιστής SMTP και να γίνεται απευθείας αποστολή σε ένα 
µηχάνηµα που υποστηρίζει διαδικτυακό φαξ.

Προφίλ ευρείας µετάδοσης iFax
Καθορίζει το προεπιλεγµένο προφίλ διαδικτυακού φαξ για ευρεία µετάδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ διαδικτυακού φαξ, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Προφίλ iFax στη σελίδα 326.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρά το ότι το [TIFF-S] µπορεί να ληφθεί από οποιοδήποτε 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα το οποίο υποστηρίζει διαδικτυακό φαξ, µπορεί να µην είναι 
δυνατή η λήψη [TIFF-F] και [TIFF-J]. Όταν ρυθµίζετε τη λειτουργία για [TIFF-F] ή 
[TIFF-J], ελέγξτε εκ των προτέρων τη δυνατότητα λήψης του αποµακρυσµένου 
µηχανήµατος.

Μέθοδος επικοινωνίας ευρείας µετάδοσης
Καθορίζει την προεπιλεγµένη µέθοδο επικοινωνίας για ευρεία µετάδοση διαδικτυακού 
φαξ.

Μέθοδος επιβεβαίωσης παράδοσης 
Καθορίζει τη µέθοδο επιβεβαίωσης της παράδοσης ενός διαδικτυακού φαξ. Επιλέξτε 
[Αποδείξεις παράδοσης] ώστε να λαµβάνετε ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα σας 
ενηµερώνει για το αν παραδόθηκε στον προορισµό ένα διαδικτυακό φαξ. Επιλέξτε 
[Αποδείξεις ανάγνωσης] ώστε να λαµβάνετε ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα σας 
ενηµερώνει για το αν έγινε η κατάλληλη διαχείριση του διαδικτυακού φαξ στον 
προορισµό.

Επιλογές εκτύπωσης εισερχόµενων iFax
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται η κεφαλίδα και το κυρίως µέρος, το θέµα και το κυρίως 
µέρος, ή τα προσαρτηµένα αρχεία ενός ληφθέντος Email. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ 
αποτελεσµατική για την εξοικονόµηση χαρτιού και την εκτύπωση των προσαρτηµένων 
αρχείων.

Προορισµός εξόδου εισερχόµενων iFax
Καθορίζει το δίσκο εξόδου για εκτύπωση των ληφθέντων e-mail.
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Μετάδοση φαξ από το βιβλίο διευθύνσεων
Καθορίζει εάν θα απαγορεύεται η προώθηση των εισερχόµενων e-mail ως φαξ σε µια 
διεύθυνση µη καταχωρηµένη στο βιβλίο διευθύνσεων. Εάν είναι ενεργοποιηµένη η 
επιλογή [Ναι] και προσπαθήσετε να προωθήσετε ένα e-mail που έχετε λάβει προς µία 
διεύθυνση που δεν είναι καταχωρηµένη στο Βιβλίο διευθύνσεων, η προώθηση δεν θα 
πραγµατοποιηθεί, και τα δεδοµένα e-mail θα διαγραφούν.

Μετάδοση φαξ - Προσθήκη κεφαλίδας αποστολέα
Καθορίζει εάν θα χρησιµοποιείται η λειτουργία [Κεφαλίδα αποστολέα] όταν προωθείτε 
ένα e-mail σε κάποιο αποµακρυσµένο µηχάνηµα ως έγγραφο φαξ. Επιλέξτε [Ναι] ώστε 
να αποστέλλονται οι πληροφορίες κεφαλίδας στην κορυφή κάθε σελίδας του εγγράφου.

Μέγιστο µέγεθος δεδοµένων µετάδοσης φαξ
Καθορίζει το µέγιστο µέγεθος των δεδοµένων όταν προωθείτε ένα e-mail σε κάποιο 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα ως έγγραφο φαξ. Εισάγετε µια τιµή µεταξύ 1 και 65535 KB 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η επιλογή [Ναι] και προσπαθήσετε να προωθήσετε ένα e-mail το 
οποίο περιλαµβάνει δεδοµένα µεγαλύτερου µεγέθους από αυτό που έχει καθοριστεί, η 
προώθηση δεν θα πραγµατοποιηθεί, και τα δεδοµένα e-mail θα διαγραφούν.

Ρυθµίσεις E-mail/διαδικτυακού φαξ

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να 
προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του µηχανήµατος όσον 
αφορά την αποστολή σαρωµένων εγγράφων ως προσαρτήµατα e-mail. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Προεπιλογές E-mail – σελίδα 334
Έλεγχος E-mail – σελίδα 335

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις E-mail/
διαδικτυακού φαξ] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Προεπιλογές E-mail
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις του µηχανήµατος όσον αφορά την αποστολή σαρωµένων εγγράφων ως 
προσαρτήµατα e-mail.
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1. Επιλέξτε [Προεπιλογές E-mail] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις E-mail/
διαδικτυακού φαξ].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Θέµα
Καθορίζει την προεπιλογή για το θέµα όταν αποστέλλεται ένα E-mail.

Έλεγχος E-mail
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρµόσετε ή να αλλάξετε άλλες ρυθµίσεις του 
µηχανήµατος όσον αφορά την αποστολή σαρωµένων εγγράφων ως προσαρτήµατα 
e-mail.

1. Επιλέξτε [Έλεγχος E-mail] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις E-mail/
διαδικτυακού φαξ.

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Mέγιστο µέγεθος e-mail
Καθορίζει αν θα υπάρχει περιορισµός στο µέγεθος των σαρωµένων δεδοµένων που 
θα αποστέλλονται ως προσαρτήµατα e-mail. Επιλέξετε [Ναι] για να εισάγετε το µέγιστο 
µέγεθος δεδοµένων µεταξύ 50–65535 KB χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Μέγιστος αριθµός καταχωρίσεων διευθύνσεων
Καθορίζει τον µέγιστο συνολικό αριθµό παραληπτών στα Προς, Κοινοποίηση και 
Ιδιαίτερη κοινοποίηση που θα λάβουν ένα e-mail. Επιλέξτε µια τιµή µεταξύ 1 και 100 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Επιλογές εκτύπωσης εισερχόµενων Ε-mail
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται η κεφαλίδα και το κυρίως µέρος, το θέµα και το κυρίως 
µέρος, ή τα προσαρτηµένα αρχεία ενός ληφθέντος Email. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ 
αποτελεσµατική για την εξοικονόµηση χαρτιού και την εκτύπωση των προσαρτηµένων 
αρχείων.

Αυτόµατη εκτύπωση e-mail σφάλµατος
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνονται τα mail ειδοποίησης σφάλµατος όταν τα e-mail δεν 
παραδόθηκαν εξαιτίας σφάλµατος.
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Απάντηση στα αποδεικτικά ανάγνωσης
Καθορίζει εάν θα αποστέλλεται το αποτέλεσµα της επεξεργασίας στο µηχάνηµα 
ξενιστή όταν λαµβάνεται ένα διαδικτυακό φαξ.

Αποδείξεις ανάγνωσης
Καθορίζει εάν θα ζητείται από τους προορισµούς να αποστέλλουν επιβεβαίωση όταν 
ανοίγουν ένα e-mail.

Αυτόµατη εκτύπωση επιβεβαίωσης παράδοσης µηνυµάτων
Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται αυτόµατα το e-mail επιβεβαίωσης µετάδοσης.

Μέγιστος αριθµός σελίδων για διαιρούµενη αποστολή
Καθορίζει εάν θα χωρίζονται τα σαρωµένα δεδοµένα σε πολλαπλά αρχεία σύµφωνα µε 
τον επιλεγµένο αριθµό σελίδων. Επιλέξετε [Ναι] για να εισάγετε τον αριθµό των 
σελίδων µεταξύ 1–999 χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σαρωµένα δεδοµένα µπορούν να χωριστούν σε πολλαπλά αρχεία 
όταν το PDF ή το πολυσέλιδο TIFF είναι επιλεγµένα ως µορφότυπο αρχείου.

Επιτρέπεται σε περιστασιακούς χρήστες η επεξεργασία του πεδίου Από
Καθορίζει αν οι µη πιστοποιηµένοι χρήστες έχουν την άδεια να επεξεργαστούν τη 
διεύθυνση mail του πεδίου Από στη λειτουργία [Παραλήπτης(ες)] της οθόνης [E-mail].

Επιτρέπεται σε επισκέπτες η επεξεργασία του πεδίου Από
Καθορίζει αν οι επισκέπτες χρήστες έχουν την άδεια να επεξεργαστούν τη διεύθυνση 
mail του πεδίο Από στη λειτουργία [Παραλήπτης(ες)] της οθόνης [E-mail].

Επιτρέπεται η επεξεργασία του πεδίου Από εάν βρεθεί η αναζήτηση
Καθορίζει αν οι καταχωρηµένοι, πιστοποιηµένοι χρήστες έχουν την άδεια να 
επεξεργαστούν τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο Από, µετά από µια επιτυχηµένη 
αναζήτηση σε υπηρεσία αποµακρυσµένου καταλόγου, στη λειτουργία 
[Παραλήπτης(ες)] της οθόνης [E-mail].

Επιτρέπεται η επεξεργασία του πεδίου Από εάν αποτύχει η αναζήτηση
Καθορίζει αν οι καταχωρηµένοι, πιστοποιηµένοι χρήστες έχουν την άδεια να 
επεξεργαστούν τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο Από, µετά από µια αποτυχηµένη 
αναζήτηση σε υπηρεσία αποµακρυσµένου καταλόγου, στη λειτουργία 
[Παραλήπτης(ες)] της οθόνης [E-mail].

Αποστολή E-mail κατά την αποτυχία αναζήτησης
Καθορίζει αν επιτρέπεται στους πιστοποιηµένους χρήστες να αποστείλουν ένα e-mail 
µετά από µια αποτυχία αναζήτησης σε υπηρεσία αποµακρυσµένου καταλόγου.
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Ρυθµίσεις θυρίδας/αποθηκευµένων εγγράφων

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να 
τροποποιήσετε διάφορες ρυθµίσεις για θυρίδες που έχουν δηµιουργηθεί για 
αποθήκευση εµπιστευτικών εισερχόµενων εγγράφων φαξ ή εγγράφων σάρωσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Ρυθµίσεις θυρίδας – σελίδα 337
Ρυθµίσεις αποθηκευµένων εγγράφων – σελίδα 338

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις θυρίδας/
αποθηκευµένων εγγράφων] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρυθµίσεις θυρίδας 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν θα διαγράφονται τα έγγραφα όταν 
λαµβάνονται από κάποιον πελάτη και αν τα ληφθέντα διαδικτυακά φαξ µπορούν να 
προωθηθούν. 

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις θυρίδας] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις θυρίδας/
αποθηκευµένων εγγράφων].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Πρωτότυπα ανακτηµένα από τον πελάτη
Καθορίζει αν και πότε θα διαγράφονται τα έγγραφα από τις θυρίδες µετά την ανάκτησή 
τους.

∆ιαγραφή ανάλογα µε τις ρυθµίσεις θυρίδας
Καθορίζει η διαγραφή των εγγράφων να γίνεται ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της κάθε 
θυρίδας ξεχωριστά. 

Εξαναγκασµός διαγραφής
Καθορίζει τη διαγραφή των εγγράφων αµέσως µετά την ανάκτησή τους.

Οθόνη επιβεβαίωσης Εκτύπωσης & ∆ιαγραφής
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης όταν διαγράφεται ένα 
έγγραφο.
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Μετατροπή µεγέθους ειδικής επιλογής σε βασικό
Καθορίζει αν θα γίνεται µετατροπή εγγράφων φαξ και iFax ειδικού, µη βασικού, 
µεγέθους σε έγγραφα βασικού µεγέθους πριν την αποστολή τους.

Τιµή ορίου κοινού µεγέθους
Καθορίζει την οριακή τιµή µεγέθους στην οποία τα έγγραφα ειδικού µεγέθους 
µετατρέπονται σε έγγραφα βασικού µεγέθους.

iFax προς iFax
Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η απευθείας αναµετάδοση µέσω της υπηρεσίας 
διαδικτυακού φαξ των εγγράφων iFax που λαµβάνονται.

iFax προς e-mail
Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η απευθείας αναµετάδοση ως e-mail των εγγράφων iFax 
που λαµβάνονται.

Ρυθµίσεις αποθηκευµένων εγγράφων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόµατα τα έγγραφα 
που είναι αποθηκευµένα σε µια θυρίδα. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστηµα 
διατήρησης των εγγράφων και το χρόνο διαγραφής τους.
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν τα µεµονωµένα έγγραφα θα διαγράφονται ή όχι.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
αποθηκευµένων εγγράφων] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις θυρίδας/
αποθηκευµένων εγγράφων].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ηµεροµηνία λήξης εγγράφου
Καθορίζει αν θα διαγράφονται τα έγγραφα από τις θυρίδες µετά το πέρας του 
καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Εισάγετε τον αριθµό των ηµερών που θα 
αποθηκεύονται τα έγγραφα, από 1 έως 14 ηµέρες, και το χρόνο διαγραφής του 
εγγράφου, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

∆ιαγραφή εγγράφων ασφαλούς εκτύπωσης
Καθορίζει εάν θα διαγράφονται τα έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης µετά το πέρας της 
περιόδου αποθήκευσης.

∆ιαγραφή εγγράφων δοκιµαστικής εκτύπωσης
Καθορίζει εάν θα διαγράφονται τα έγγραφα δοκιµαστικής εκτύπωσης µετά το πέρας της 
περιόδου αποθήκευσης.
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Οθόνη επιβεβαίωσης εκτύπωσης εργασίας
Καθορίζει εάν θα εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης όταν εκτυπώνεται ένα 
έγγραφο.

Μενού ρυθµίσεων

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να 
καταχωρήσετε διάφορα στοιχεία όπως θυρίδες, διευθύνσεις προορισµού και φύλλα 
εργασιακής ροής. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Θυρίδα – σελίδα 339
Φύλλα εργασιακής ροής – σελίδα 341
Λέξεις-κλειδιά των φύλλων εργασιακής ροής - σελίδα 338
Βιβλίο διευθύνσεων – σελίδα 345
Οµαδική αποστολή – σελίδα 350
Σχόλια – σελίδα 351
Μέγεθος/είδος χαρτιού – σελίδα 351

1. Επιλέξτε [Μενού ρυθµίσεων] 
στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Θυρίδα
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε θυρίδες για να αποθηκεύετε τα 
εµπιστευτικά εισερχόµενα έγγραφα φαξ ή σαρωµένα έγγραφα. Τα έγγραφα φαξ των 
θυρίδων µπορούν να εκτυπωθούν τη στιγµή που εσείς επιθυµείτε και τα σαρωµένα 
έγγραφα των θυρίδων µπορούν να εισαχθούν σε υπολογιστή. Επίσης, τα έγγραφα 
µπορούν να εξαχθούν από τον υπολογιστή και να εισαχθούν στη θυρίδα, καθορίζοντας 
την καταχωρηµένη θυρίδα που χρησιµοποιεί τον οδηγό εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε [Θυρίδα] στην οθόνη 
[Μενού ρυθµίσεων].

2. Επιλέξτε αριθµό θυρίδας για να 
καταχωρήσετε τη νέα θυρίδα.

3. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/
∆ιαγραφή].

4. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση για τον [Έλεγχο κωδικού πρόσβασης].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε [Ναι], προχωρήστε στο βήµα 5 για να καταχωρίσετε τον 
κωδικό πρόσβασης. Το µηχάνηµα δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση στη θυρίδα αν δεν 
εισαχθεί ο καταχωρηµένος κωδικός. Εάν επιλέξετε [Όχι], µεταβείτε στο βήµα 8. 
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5. Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης (έως 20 ψηφία το 
µέγιστο) χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο στον 
πίνακα ελέγχου.

6. Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση 
για τη [Λειτουργία-στόχος].

7. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

8. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

9. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας 
[∆ιαγραφή θυρίδας], µπορείτε να 
διαγράψετε όλα τα έγγραφα στη θυρίδα και όλα τα φύλλα εργασιακής ροής που έχουν 
δηµιουργηθεί µέσω της θυρίδας.

Όνοµα θυρίδας
Καθορίζει το όνοµα της θυρίδας. Εισάγετε το όνοµα (µέχρι 20 χαρακτήρες) που θα 
οριστεί για τη θυρίδα.

Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης
Ελέγχει τον κωδικό για τη λειτουργία-στόχος. Ενεργοποιήστε την επιλογή που 
επιθυµείτε για τον περιορισµό πρόσβασης στη θυρίδα µέσω του κωδικού πρόσβασης. 
Εάν επιλέξετε [Αποθήκευση (Εγγραφή)], όταν θα γίνεται προσπάθεια επεξεργασίας 
κάποιου εγγράφου στη θυρίδα, θα εµφανίζεται η οθόνη καταχώρισης κωδικού 
πρόσβασης. Εάν επιλέξετε [Εκτύπωση/∆ιαγραφή (Ανάγνωση)], όταν θα γίνεται 
προσπάθεια εκτύπωσης ή διαγραφής κάποιου εγγράφου στη θυρίδα, θα εµφανίζεται η 
οθόνη καταχώρισης κωδικού πρόσβασης.

∆ιαγραφή εγγράφων µετά την ανάκτηση
Καθορίζει αν θα διαγράφονται τα έγγραφα στη θυρίδα µετά την εκτύπωση ή ανάκτησή 
τους ή µετά τη µεταφορά ή εκτύπωσή τους µέσω ενός φύλλου εργασιακής ροής.

∆ιαγραφή εγγράφων µε ηµεροµηνία λήξης
Καθορίζει αν θα διαγράφονται τα έγγραφα στη θυρίδα µετά το πέρας του καθορισµένου 
χρονικού διαστήµατος.

Σύνδεση φύλλου ροής εργασίας µε θυρίδα
Εµφανίζει την οθόνη [Σύνδεση φύλλου ροής εργασίας µε θυρίδα].
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Οθόνη [Σύνδεση φύλλου ροής εργασίας µε θυρίδα].
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνδέσετε τη θυρίδα µε ένα φύλλο εργασιακής 
ροής που υποδεικνύει τον τρόπο επεξεργασίας των εγγράφων της θυρίδας. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα φύλλα εργασιακής ροής, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Φύλλα εργασιακής ροής στη σελίδα 341.

1. Επιλέξτε [Σύνδεση φύλλου ροής 
εργασίας µε θυρίδα] στην οθόνη 
[Θυρίδα XXX – ∆ηµιουργία/
∆ιαγραφή].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ιακοπή συνδέσµου
∆ιακόπτει τη σύνδεση µε το φύλλο εργασιακής ροής, εφόσον έχει γίνει ήδη σύνδεση.

∆ηµιουργία/Αλλαγή συνδέσµου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα φύλλο εργασιακής ροής το οποίο θα συνδεθεί µε τη 
θυρίδα. Για τα πλήκτρα [Φιλτράρισµα φύλλων], [∆ηµιουργία] και [Επεξεργασία/
∆ιαγραφή] που εµφανίζονται, συµβουλευτείτε την παράγραφο Φύλλα εργασιακής ροής 
στη σελίδα 341.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η θυρίδα συνδέεται µε κάποιο φύλλο εργασιακής ροής, 
εµφανίζονται επίσης το πλαίσιο επιλογής [Αυτόµατη εκκίνηση] και η [Εκκίνηση] στην 
οθόνη [Σύνδεση φύλλου ροής εργασίας µε θυρίδα]. Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο 
επιλογής [Αυτόµατη εκκίνηση], κατά την αποθήκευση ενός νέου εγγράφου στη θυρίδα, 
το συνδεδεµένο φύλλο εργασιακής ροής θα εκτελείται αυτόµατα. Επιλέγοντας 
[Έναρξη], αρχίζει η εκτέλεση του συνδεδεµένου φύλλου εργασιακής ροής.

Φύλλα εργασιακής ροής
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο επεξεργασίας σαρωµένων 
εγγράφων ή εγγράφων θυρίδας σε ένα φύλλο εργασιακής ροής. Τα φύλλα εργασιακής 
ροής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: φύλλα που έχουν δηµιουργηθεί εξωτερικά και 
έχουν αποθηκευτεί στο µηχάνηµα, που έχουν δηµιουργηθεί και αποθηκευτεί στο 
µηχάνηµα και φύλλα που έχουν δηµιουργηθεί στο µηχάνηµα και έχουν αποθηκευτεί σε 
έναν εξωτερικό διακοµιστή. Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να δηµιουργήσετε 
ή τροποποιήσετε ένα φύλλο εργασιακής ροής. Μπορείτε να προγραµµατίσετε τα φύλλα 
εργασιακής ροής για τις ακόλουθες λειτουργίες.

• Προώθηση εγγράφων (FTP, SMB, E-mail, Φαξ και ∆ιαδικτυακό φαξ)

• Πολλαπλή προώθηση εγγράφων, εκτέλεση πολλαπλής επεξεργασίας

• Εκτύπωση
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O: ∆ιατίθεται
X: ∆εν διατίθεται
*1: Εάν το καλώδιο USB του φαξ αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ενός 
εγγράφου φαξ που έχει ληφθεί, το έγγραφο δεν διαγράφεται µετά την εκτύπωση, ακόµα 
και αν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση διαγραφής µετά την εκτύπωση στις ρυθµίσεις 
της θυρίδας.
*2: Εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του Βασικού χειριστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προωθηθεί ένα έγγραφο, εάν αποσταλεί µε φαξ ή αποθηκευτεί σε 
θυρίδα µέσω E-mail, FTP, ή SMB, δεν µπορεί να ανοιχτεί από τον παραλήπτη εάν το 
[Μορφότυπο αρχείου] του φύλλου εργασιακής ροής είναι ρυθµισµένο σε [JPΕG].

Οθόνη [Θυρίδα - Σύνδεση φύλλου ροής εργασίας µε θυρίδα]

1. Επιλέξτε [Φύλλα εργασιακής 
ροής] στην οθόνη [Μενού 
ρυθµίσεων].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Φιλτράρισµα φύλλων
Εµφανίζει την οθόνη [Φιλτράρισµα φύλλων]. Επιλέξτε τον ιδιοκτήτη της λίστας φύλλων 
εργασιακής ροής που θα φιλτράρονται.

• Κοινόχρηστα – Εµφανίζει όλα τα κοινόχρηστα φύλλα εργασιακής ροής.

• Προσωπικά – Εµφανίζει όλα τα φύλλα εργασιακής ροής ο κάτοχος των οποίων είναι 
ο συνδεδεµένος χρήστης.

Είσοδος/

Έξοδος

Εκτυ-
πωτής Φαξ

∆ιαδικ-
τυακό 
Φαξ

E-mail FTP SMB

Φαξ για 
τηλεπαραλαβή

O O O Ο Ο Ο

Σάρωση O O O Ο Ο Ο

Ληφθέντα φαξ O*1 O O Ο Ο Ο

Ληφθέντα 
διαδικτυακά 
φαξ

O O *2 *2 Ο Ο

Αποθηκευµένε
ς εκτυπώσεις

X X X X X X
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∆ηµιουργία
Εµφανίζει την οθόνη [∆ηµιουργία νέου φύλλου ροής εργασίας].

Επεξεργασία/∆ιαγραφή
Εµφανίζει την οθόνη [Εµφάνιση λεπτοµερειών].

• ∆ιαγραφή – ∆ιαγράφει το επιλεγµένο φύλλο εργασιακής ροής.

• Αντιγραφή – Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα νέο φύλλο εργασιακής ροής 
αντιγράφοντας και τροποποιώντας το επιλεγµένο φύλλο εργασιακής ροής.

• Επεξεργασία – Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το επιλεγµένο φύλλο εργασιακής 
ροής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα περιεχόµενα αυτής της επιλογής είναι ίδια µε εκείνα της [Εµφάνισης 
λεπτοµερειών] στην οθόνη [Επιλογή φύλλου εργασιακής ροής] µιας θυρίδας.

Αναζήτηση µε όνοµα
Εµφανίζει την οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε το όνοµα ενός φύλλου εργασιακής ροής 
προς αναζήτηση.

Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί
Εµφανίζει την οθόνη [Πληκτρολόγιο]. Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που έχει ανατεθεί σε ένα 
φύλλο εργασιακής ροής προς αναζήτηση.

Επιλογή λέξης-κλειδί
Εµφανίζει την οθόνη [Επιλογή λέξης-κλειδί]. Επιλέξτε την προεπιλεγµένη λέξη-κλειδί 
που έχει ανατεθεί σε ένα φύλλο εργασιακής ροής προς αναζήτηση.

Οθόνη [∆ηµιουργία φύλλου ροής εργασίας]
Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα νέο φύλλο εργασιακής ροής.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία] στην 
οθόνη [Φύλλα εργασιακής 
ροής].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε [∆ιαγραφή ρυθµίσεων] αν θέλετε να διαγραφεί η τρέχουσα 
ρύθµιση από το επιλεγµένο στοιχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το όνοµα και ο αριθµός ενός παραλήπτη στο Βιβλίο διευθύνσεων 
αλλάξει µετά την ανάθεση σε µια νέα ροή εργασίας, αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν 
την εργασιακή ροή, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποστολή των 
εγγράφων στον προηγούµενο προορισµό. Η εργασιακή ροή πρέπει επίσης να 
ενηµερωθεί προκειµένου τα έγγραφα να αποσταλούν στο σωστό προορισµό.
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Όνοµα
Εισάγετε το όνοµα (µέχρι 64 χαρακτήρες) που θα οριστεί για το φύλλο εργασιακής 
ροής.

Περιγραφή
Εισάγετε ένα σχόλιο (µέχρι 128 χαρακτήρες) το οποίο θα αποθηκευτεί µαζί µε το φύλλο 
εργασιακής ροής.

Λέξη-κλειδί
Εισάγετε µια λέξη-κλειδί που θα χρησιµοποιείται κατά την αναζήτηση ενός φύλλου 
εργασιακής ροής στην οθόνη [Θυρίδα - Σύνδεση Φύλλου εργασιακής ροής µε θυρίδα].

Αποστολή ως φαξ
Εµφανίζει την οθόνη για την καταχώριση προορισµών φαξ ή την αλλαγή των 
ρυθµίσεων των ήδη καταχωρηµένων προορισµών. Μπορείτε να καταχωρίσετε µέχρι 
100 προορισµούς.

Αποστολή ως iFax
Εµφανίζει την οθόνη για την καταχώριση προορισµών διαδικτυακού φαξ ή την αλλαγή 
των ρυθµίσεων των ήδη καταχωρηµένων προορισµών. Μπορείτε να καταχωρίσετε 
µέχρι 100 προορισµούς.

Αποστολή ως E-mail
Εµφανίζει την οθόνη για την καταχώριση προορισµών e-mail ή την αλλαγή των 
ρυθµίσεων των ήδη καταχωρηµένων προορισµών. Μπορείτε να καταχωρίσετε µέχρι 
100 προορισµούς.

Μεταφορά µέσω FTP (1)
Εµφανίζει την οθόνη για τον καθορισµό του διακοµιστή προς τον οποίο θα 
αποστέλλονται τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα FTP.

Μεταφορά µέσω FTP (2)
Εµφανίζει την οθόνη για τον καθορισµό ενός άλλου διακοµιστή προς τον οποίο θα 
αποστέλονται τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα FTP. 

Μεταφορά µέσω SMB (1)
Εµφανίζει την οθόνη για τον καθορισµό του διακοµιστή προς τον οποίο θα 
αποστέλλονται τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα SMB.

Μεταφορά µέσω SMB (2)
Εµφανίζει την οθόνη για τον καθορισµό ενός άλλου διακοµιστή προς τον οποίο θα 
αποστέλλονται τα έγγραφα, χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα SMB.
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Εκτύπωση
Καθορίζει τον αριθµό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν και το είδος χαρτιού που 
θα χρησιµοποιηθεί.

Λέξεις-κλειδιά των φύλλων εργασιακής ροής
Η καταχώρηση µιας λέξης-κλειδιού για Αναζήτηση ενός φύλλου εργασιακής ροής σας 
επιτρέπει να αναζητήσετε το φύλλο εργασιακής ροής µε τη βοήθεια µιας λέξης-κλειδιού. 
Η λέξη-κλειδί που θα χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση ενός φύλλου εργασιακής ροής 
επιτρέπεται να έχει µέχρι και 12 χαρακτήρες.

Βιβλίο διευθύνσεων
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραλήπτες έγγραφων στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Καταχωρίστε προορισµούς προς τους οποίους περιστασιακά θα 
αποστέλλονται έγγραφα µε φαξ, διαδικτυακό φαξ, e-mail, πρωτόκολλα FTP, ή 
πρωτόκολλα SMB. Οι προορισµοί καταχωρούνται ως 3-ψήφιοι αριθµοί διευθύνσεων, 
µε τους οποίους µπορείτε µε εύκολο τρόπο να αποστείλετε έγγραφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προγραµµατίσετε το Βιβλίο διευθύνσεων µε 500 συνολικά 
προορισµούς το πολύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποθηκεύετε το νέο Βιβλίο διευθύνσεων σε µορφή CSV, όλες οι 
προηγούµενες διευθύνσεις αντικαθιστώνται από τις καινούριες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε το αρχείο CSV µε λογισµικό, όπως το Microsoft Excel. Εάν 
ανοίξετε το αρχείο CSV µε κάποιο λογισµικό, γίνεται αυτόµατη επεξεργασία και το 
επεξεργασµένο αρχείο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθµοί διευθύνσων που ορίζονται για το Βιβλίο διευθύνσεων 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως κωδικοί ταχείας κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το όνοµα και ο αριθµός ενός παραλήπτη στο Βιβλίο διευθύνσεων 
αλλάξει µετά την ανάθεση σε µια νέα ροή εργασίας, αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν 
την εργασιακή ροή, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποστολή των 
εγγράφων στον προηγούµενο προορισµό. Η εργασιακή ροή πρέπει επίσης να 
ενηµερωθεί προκειµένου τα έγγραφα να αποσταλούν στο σωστό προορισµό.

1. Επιλέξτε [Βιβλίο διευθύνσεων] 
στην οθόνη [Μενού ρυθµίσεων].

2. Επιλέξτε έναν Αριθµό 
διεύθυνσης.

3. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/
∆ιαγραφή].
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4. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε την επιλογή του [Είδους διεύθυνσης] στο βήµα 4, 
εµφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία στην οθόνη.

Έχοντας επιλέξει [Φαξ]:

Στοιχείο Περιγραφή Προεπιλογή

Αριθµός Φαξ Εισάγετε έναν αριθµό φαξ (µέχρι 128 
ψηφία).

–

Όνοµα παραλήπτη Εισάγετε ένα όνοµα παραλήπτη (µέχρι 18 
χαρακτήρες).

–

Ευρετήριο Εισάγετε ένα µόνο αλφαριθµητικό 
χαρακτήρα τον οποίο θα χρησιµοποιήσετε 
ως λέξη-κλειδί για την αναζήτηση στο 
Βιβλίο διευθύνσεων.

–

Ρύθµιση ενδιάµεσου 
σταθµού

Καθορίστε εάν ο καταχωρηµένος Αριθµός 
διεύθυνσης θα αναγνωρίζεται ως αρχικός 
σταθµός ευρείας αναµετάδοσης, όταν το 
µηχάνηµα χρησιµοποιείται ως σταθµός 
ευρείας αναµετάδοσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιµοποιήσετε την 
εφαρµογή Ευρεία αναµετάδοση, εισάγετε 
τους Αριθµούς διεύθυνσης για την 
εκκίνηση της λειτουργίας των σταθµών, 
ανεξαρτήτως από τη µέθοδο εκκίνησής 
τους.

Όχι

Μέθοδος επικοινωνίας Επιλέξτε µέθοδο επικοινωνίας ανάµεσα 
σε [Αυτόµατο G3], [F4800] και [Αυτόµατο 
G4].

Αυτόµατο G3

Ανάλυση Επιλέξτε το επίπεδο ανάλυσης που θα 
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση, µεταξύ 
των [Πίνακας], [Κανονική], [Υψηλή], [Πολύ 
υψηλή (400dpi)], και [Πολύ Υψηλή 
(600dpi)]. Επιλέγοντας [Πίνακας], 
χρησιµοποιείται το επίπεδο ανάλυσης 
που έχει επιλεγεί στον πίνακα ελέγχου.

Πίνακας
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Συνοδευτική σελίδα Καθορίστε εάν θα γίνει επισύναψη 
Συνοδευτικής σελίδας. Εάν επιλέξετε 
[Ναι], στη συνέχεια επιλέξτε ένα σχόλιο 
για τον παραλήπτη και/ή τον αποστολέα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν καταχωρηθούν εκ 
των προτέρων, τα σχόλια δεν µπορούν να 
επιλεγούν. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 
καταχώρησης σχολίων, συµβουλευτείτε 
την παράγραφο Σχόλια στη σελίδα 351.

Όχι 

Μέγιστο µέγεθος ειδώλου Επιλέξτε το µέγιστο µέγεθος ειδώλου, 
ανάλογα µε το µέγεθος χαρτιού του 
παραλήπτη, ανάµεσα σε [A3], [B4], και 
[A4], ή [8,5 x 11"], B4 και [11 x 17"] 
(ανάλογα µε τη χώρα).

11 x 17"

Μεταχρονολογηµένη 
έναρξη

Επιλέξτε εάν θα γίνει καθορισµός του 
χρόνου έναρξης της µετάδοσης. Εάν 
επιλέξετε [Ναι], στη συνέχεια επιλέξτε το 
χρόνο έναρξης.

Όχι

Αποµακρυσµένη θυρίδα Καθορίστε εάν θα γίνει αποστολή 
εµπιστευτικών εγγράφων φαξ. Εάν 
επιλέξετε [Ναι], στη συνέχεια εισάγετε τον 
αριθµό θυρίδας του παραλήπτη (3 ψηφία) 
και τον κωδικό πρόσβασης (4 ψηφία).

Όχι

Κωδικός F Καθορίστε εάν θα εκτελεστεί µετάδοση µε 
Κωδικό F. Εάν επιλέξετε [Ναι], στη 
συνέχεια εισάγετε τον κατάλληλο Κωδικό 
F και τον κωδικό πρόσβασης.

Όχι

Ευρεία αναµετάδοση Καθορίστε εάν θα χρησιµοποιήσετε το 
µηχάνηµα ως αρχικό σταθµό ευρείας 
αναµετάδοσης προκειµένου να 
χρησιµοποιήσετε τον καταχωρηµένο 
Αριθµό διεύθυνσης ως σταθµό 
αναµετάδοσης. Εάν επιλέξετε [Ναι], 
εισάγετε τον κωδικό σταθµού 
αναµετάδοσης, τους παραλήπτες της 
Ευρείας αναµετάδοσης, και την 
Εκτύπωση στο σταθµό αναµετάδοσης.

Όχι

Στοιχείο Περιγραφή Προεπιλογή
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Όταν είναι επιλεγµένο το [∆ιαδικτυακό φαξ]:

Στοιχείο Περιγραφή Προεπιλογή

∆ιεύθυνση E-mail Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail (µέχρι 128 
χαρακτήρες).

–

Όνοµα παραλήπτη Εισάγετε ένα όνοµα παραλήπτη (µέχρι 18 
χαρακτήρες).

–

Ευρετήρ. Εισάγετε ένα µόνο αλφαριθµητικό 
χαρακτήρα για να γίνει αναζήτηση στο 
Βιβλίο διευθύνσεων.

–

Μέθοδος επικοινωνίας Επιλέξτε τη µέθοδο επικοινωνίας µεταξύ 
των [G3 Αυτόµατο], [F4800], και [G4 
Αυτόµατο]. Η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη για παραλήπτες iFax. Ωστόσο, 
η επιλεγµένη λειτουργία εφαρµόζεται σε 
άλλο µηχάνηµα iFax, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσος σταθµός 
για µετάδοση φαξ.

Αυτόµατο G3

Ανάλυση Επιλέξτε το επίπεδο ανάλυσης που θα 
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση, µεταξύ 
των [Πίνακας], [Κανονική], [Υψηλή], [Πολύ 
υψηλή (400dpi)], και [Πολύ Υψηλή 
(600dpi)]. Επιλέγοντας [Πίνακας], 
χρησιµοποιείται το επίπεδο ανάλυσης 
που έχει επιλεγεί στον πίνακα ελέγχου. 

Πίνακας

Μέγιστο µέγεθος ειδώλου Επιλέξτε το µέγιστο µέγεθος ειδώλου, 
ανάλογα µε το µέγεθος χαρτιού του 
παραλήπτη, ανάµεσα σε [A3], [B4], και 
[A4], ή [8,5 x 11"], B4 και [11 x 17"] 
(ανάλογα µε τη χώρα).

11 x 17"

Προφίλ iFax Επιλέξτε προφίλ iFax από τα [TIFF-S], 
[TIFF-F] και [TIFF-J]. Ένα προφίλ iFax 
αποτελεί µια συµφωνία ανάµεσα στα 
µηχανήµατα αποστολής και λήψης του 
iFax, σύµφωνα µε τα οποία περιορίζονται 
χαρακτηριστικά όπως η ανάλυση 
ειδώλου, το µέγεθος χαρτιού κτλ.

TIFF-S

Πιστοποιητικό S/MIME Επιλέξτε το πιστοποιητικό S/MIME που 
θα προσαρτηθεί. Τα πιστοποιητικά πρέπει 
να έχουν ρυθµιστεί εκ των προτέρων. 

–
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Έχοντας επιλέξει [E-mail]:

Στοιχείο Περιγραφή Προεπιλογή

∆ιεύθυνση E-mail Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail (µέχρι 128 
χαρακτήρες).

–

Όνοµα παραλήπτη Εισάγετε ένα όνοµα παραλήπτη (µέχρι 18 
χαρακτήρες).

–

Επίθετο Εισάγετε το επώνυµο του παραλήπτη 
(µέχρι 32 χαρακτήρες).

–

Όνοµα Εισάγετε το επώνυµο του παραλήπτη 
(µέχρι 32 χαρακτήρες). 

–

Ειδικό στοιχείο 1 Εισάγετε συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
όπως αριθµό τηλεφώνου (µέχρι 20 
χαρακτήρες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο µπορεί να 
µετονοµαστεί στην οθόνη [Αναζήτηση 
διεύθυνσης (Υπηρεσία καταλόγου)].

–

Ειδικό στοιχείο 2 Εισάγετε συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
όπως όνοµα εταιρίας ή τµήµατος (µέχρι 
40 χαρακτήρες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο µπορεί να 
µετονοµαστεί στην οθόνη [Αναζήτηση 
διεύθυνσης (Υπηρεσία καταλόγου)].

–

Ειδικό στοιχείο 3 Εισάγετε συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
όπως διεύθυνση (µέχρι 60 χαρακτήρες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο µπορεί να 
µετονοµαστεί στην οθόνη [Αναζήτηση 
διεύθυνσης (Υπηρεσία καταλόγου)].

–

Πιστοποιητικό S/MIME Επιλέξτε το πιστοποιητικό S/MIME που 
θα προσαρτηθεί. Τα πιστοποιητικά πρέπει 
να έχουν ρυθµιστεί εκ των προτέρων. 

–
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Έχοντας επιλέξει [∆ιακοµιστής]:

Οµαδική αποστολή
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να οµαδοποιήσετε πολλούς αριθµούς διευθύνσεων. 
Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα αποστέλονται προς όλους τους Αριθµούς 
διευθύνσεων που έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό τον αριθµό οµάδας, όταν θα καθορίσετε 
τον αριθµό οµάδας. Μπορείτε να καταχωρίσετε Αριθµούς διευθύνσεων για 50 
αριθµούς οµάδων το πολύ. Κάθε οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 20 Αριθµούς 
διευθύνσεων.

1. Επιλέξτε [Οµαδική αποστολή] 
στην οθόνη [Μενού ρυθµίσεων].

2. Επιλέξτε αριθµό οµάδας.

3. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/
∆ιαγραφή].

4. Εισάγετε έναν τριψήφιο αριθµό διεύθυνσης χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

5. Επιλέξτε [Προσθήκη].

Στοιχείο Περιγραφή Προεπιλογή

Όνοµα παραλήπτη Εισάγετε ένα όνοµα παραλήπτη (µέχρι 18 
χαρακτήρες).

–

Πρωτόκολλο µεταφοράς Επιλέξτε FTP ή SMB ως το πρωτόκολλο 
µεταφοράς.

FTP

Όνοµα διακοµιστή/
∆ιεύθυνση IP

Εισάγετε το όνοµα και τη διεύθυνση IP 
του διακοµιστή προορισµού.

–

Κοινόχρηστο όνοµα (Μόνο 
SMB)

Εισάγετε το όνοµα που θα οριστεί για την 
κοινή χρήση του φακέλου.

–

Αποθήκευση σε Καθορίστε την τοποθεσία (ή τη διαδροµή) 
του καταλόγου για την αποθήκευση 
αρχείων. 

–

Όνοµα χρήστη Εισάγετε ένα όνοµα χρήστη εάν απαιτείται 
από τον διακοµιστή προορισµού.

–

Κωδικός πρόσβασης Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης εάν 
απαιτείται από τον διακοµιστή 
προορισµού. 

–

Αριθµός θύρας Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθµό θύρας 
που θα χρησιµοποιηθεί.

–
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν *(αστερίσκο) για να καθορίσετε 
πολλαπλούς Αριθµούς διευθύνσεων την ίδια στιγµή. Εάν εισάγετε “01*”, καθορίζονται 
Αριθµοί διευθύνσεων από το 010 µέχρι το 019. Εάν εισάγετε “***”, καθορίζονται όλοι οι 
Αριθµοί διευθύνσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαγράψετε έναν Αριθµό διεύθυνσης κάποιας οµάδας, εισάγετε 
τον Αριθµό διεύθυνσης, και στη συνέχεια επιλέξτε [∆ιαγραφή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το όνοµα και ο αριθµός ενός παραλήπτη στο Βιβλίο διευθύνσεων 
αλλάξει µετά την ανάθεση σε µια νέα ροή εργασίας, αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν 
την εργασιακή ροή, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποστολή των 
εγγράφων στον προηγούµενο προορισµό. Η εργασιακή ροή πρέπει επίσης να 
ενηµερωθεί προκειµένου τα έγγραφα να αποσταλούν στο σωστό προορισµό.

Σχόλια
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ένα σχόλιο που θα χρησιµοποιείται 
όταν επισυνάπτεται µια συνοδευτική σελίδα. Μπορείτε να καταχωρίσετε µέχρι 50 
σχόλια. Κάθε σχόλιο µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 18 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.

1. Επιλέξτε [Σχόλια] στην οθόνη 
[Μενού ρυθµίσεων].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μέγεθος/είδος χαρτιού
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε το είδος και το µέγεθος του χαρτιού που 
τοποθετείται στους δίσκους, και καθορίζει τον τρόπο χειρισµού του δίσκου χαρτιού για 
λειτουργίες έγχρωµης εξόδου. Οι δίσκοι χαρτιού ποικίλουν ανάλογα µε τη διαµόρφωση 
του µηχανήµατός σας.

1. Επιλέξτε [Μέγεθος/είδος 
χαρτιού] στην οθόνη [Μενού 
ρυθµίσεων].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Μέγεθος χαρτιού
Καθορίζει την αυτόµατη ανίχνευση του µεγέθους χαρτιού για τους δίσκους 1 έως 3 µε 
τη χρήση των µοχλών του οδηγού του δίσκου. Εάν οι µοχλοί του οδηγού του δίσκου 
χαρτιού δεν είναι στη σωστή θέση για το µέγεθος χαρτιού που είναι τοποθετηµένο στο 
δίσκο, θα προκύψει σφάλµα µεγέθους. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη για το δίσκο 
5 (Bypass).
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Είδος χαρτιού
Καθορίζει το είδος χαρτιού στο δίσκο χαρτιού επιλέγοντας από µια λίστα 
υποστηριζόµενων ειδών χαρτιού, συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών ειδικού 
χαρτιού 1 έως 5.

Αυτόµατη επιλογή χαρτιού σύµφωνα µε το χρώµα εξόδου
Καθορίζει τις προϋποθέσεις για Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων για τη ρύθµιση χρώµατος 
εξόδου. Για παράδειγµα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τοποθετήσετε σε ένα 
δίσκο ένα είδος χαρτιού µόνο για έγχρωµη εκτύπωση, και ένα άλλο είδος χαρτιού µόνο 
για ασπρόµαυρες εκτυπώσεις. Αυτή η ρύθµιση δεν είναι διαθέσιµη για το δίσκο 5 
(Bypass).

Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να 
προσαρµόσετε πολλές ρυθµίσεις του µηχανήµατος ώστε να ικανοποιηθούν οι 
συγκεκριµένες απαιτήσεις σας. Το µηχάνηµα µπαίνει σε λειτουργία Βασικού χειριστή 
µόνο όταν εισαχθεί το σωστό Αναγνωριστικό πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος. 
Πριν την αποστολή του µηχανήµατός σας, το προεπιλεγµένο Αναγνωριστικό 
πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος έχει ρυθµιστεί στην τιµή “11111”. Η οθόνη 
[Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος] σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τις διαδικασίες για την 
αλλαγή του προεπιλεγµένου Αναγνωριστικού πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Αναγνωριστικό πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος – σελίδα 352
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος – σελίδα 353
Μέγιστος αριθµός προσπαθειών πρόσβασης – σελίδα 353

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις διαχειριστή 
συστήµατος] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Αναγνωριστικό πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγµένο αναγνωριστικό 
πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος. Καθορίστε ένα νέο αναγνωριστικό, από 1 έως 32 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.

1. Επιλέξτε [Αναγνωρ. πρόσβασης 
διαχειριστή συστήµ. στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις διαχειριστή 
συστήµατος].

2. Επιλέξτε [Ναι].
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3. Εισάγετε το νέο Αναγνωριστικό πρόσβασης του διαχειριστή συστήµατος.

Χρησιµοποιήστε το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου ή επιλέξτε 
[Πληκτρολόγιο] για να εµφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης.

4. Επιλέξτε [Επόµενο].

5. Εισάγετε το ίδιο Αναγνωριστικό πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος που 
καταχωρίσατε στο βήµα 3.

6. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προεπιλεγµένο κωδικό πρόσβασης 
διαχειριστή συστήµατος. Προγραµµατίστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης από 4 µέχρι 12 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων των κενών διαστηµάτων.

1. Επιλέξτε [Κωδικός πρόσβασης 
διαχειριστή συστήµ.] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις διαχειριστή 
συστήµατος].

2. Εισάγετε το νέο Κωδικό 
πρόσβασης διαχειριστή 
συστήµατος. 

Χρησιµοποιήστε το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου ή επιλέξτε 
[Πληκτρολόγιο] για να εµφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης.

3. Επιλέξτε [Επόµενο].

4. Εισάγετε τον ίδιο Κωδικό πρόσβασης διαχειριστή συστήµατος που καταχωρίσατε 
στο βήµα 2. 

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Μέγιστος αριθµός προσπαθειών πρόσβασης
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαγορεύετε την πρόσβαση όταν εισάγεται 
λανθασµένος κωδικός διαχειριστή για ένα καθορισµένο αριθµό προσπαθειών. 
Μπορείτε να επιλέξτε αυτόν τον αριθµό από το 1 µέχρι το 10.

1. Επιλέξτε [Μέγιστος αριθµός 
προσπαθειών πρόσβασης] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις διαχειριστή 
συστήµατος].

2. Εκτελέστε τις απαραίτητες 
λειτουργίες.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Ρυθµίσεις πρόσβασης/∆ιαχείριση Auditron

Η λειτουργία Auditron χρησιµοποιείται για να προστατεύει το µηχάνηµα από µη 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες, να επιβάλλει κάποιους περιορισµούς στους 
προσωπικούς χρήστες (λογαριασµοί), και να υπολογίζει το συνολικό αριθµό 
αντιγράφων, φαξ, σαρωµένων σελίδων και εκτυπώσεων για κάθε λογαριασµό. Όταν η 
λειτουργία Auditron είναι ενεργοποιηµένη, οι χρήστες πρέπει να εισάγουν το σωστό 
κωδικό χρήστη, ή τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης µαζί, προκειµένου να 
µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν το µηχάνηµα. Χρησιµοποιώντας πιστοποιηµένους 
κωδικούς χρήστη, η Auditron αναγνωρίζει τους διάφορους λογαριασµούς και εντοπίζει 
τις εργασίες που εκτελούνται µε τον κάθε λογαριασµό. Η οθόνη [Ρύθµιση σύνδεσης/
∆ιαχείριση Auditron] σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις διάφορες ρυθµίσεις Auditron. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
∆ηµιουργία/Έλεγχος λογαριασµών χρηστών – σελίδα 354
Επαναφορά λογαριασµών χρηστών – σελίδα 356
Μετρητής διαχειριστή συστήµατος (Εργασίες αντιγραφής) – σελίδα 357
Ρύθµιση λεπτοµερειών χρήστη – σελίδα 357
Ρυθµίσεις εκτύπωσης χρεώσεων – σελίδα 358
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης από τον πίνακα ελέγχου – σελίδα 359
Ρύθµιση σύνδεσης /Λειτουργία Auditron – σελίδα 360

1. Επιλέξτε [Ρύθµιση σύνδεσης/
∆ιαχείριση Auditron] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις συστήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

∆ηµιουργία/Έλεγχος λογαριασµών χρηστών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε κωδικούς και ονόµατα χρήστη, 
όνοµα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης τον για έλεγχο πιστοποίησης όταν επιχειρείται 
πρόσβαση στις υπηρεσίες σάρωσης µέσω του δικτύου, και να επιβάλλετε 
περιορισµούς όσον αφορά το µέγιστο αριθµό σελίδων που µπορούν να εκτυπωθούν ή 
να σαρωθούν. Μπορούν να καταχωρηθούν µέχρι 500 λογαριασµοί χρηστών.

1. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/Έλεγχος 
λογαριασµών χρηστών] στην 
οθόνη [Ρύθµιση σύνδεσης/
∆ιαχείριση Auditron].

2. Επιλέξτε έναν αριθµό στοιχείου.

3. Επιλέξτε [∆ηµιουργία/
∆ιαγραφή].
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4. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε

5. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Κωδικός χρήστη
Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα κωδικό χρήστη χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο 
οθόνης. Ως κωδικό χρήστη µπορείτε να εισάγετε µέχρι 32 αλφαριθµητικούς 
χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων των κενών διαστηµάτων.

Όνοµα χρήστη
Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα όνοµα χρήστη χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο 
οθόνης. Ως όνοµα χρήστη µπορείτε να εισάγετε µέχρι 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, 
συµπεριλαµβανοµένων των κενών διαστηµάτων.

Κωδικός πρόσβασης
Σας επιτρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο 
οθόνης. Μπορείτε να εισάγετε από 4 µέχρι 12 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο [Κωδικός πρόσβασης] επίσης εµφανίζεται εάν έχετε επιλέξει 
να χρησιµοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης από την οθόνη [Ρύθµιση σύνδεσης /
Λειτουργία Auditron].

∆ιεύθυνση E-mail
Σας επιτρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση Ε-mail. Η καθορισµένη διεύθυνση είναι η 
διεύθυνση αποστολέα που εµφανίζεται στην οθόνη [E-mail]. Εισάγετε µέχρι και 128 
χαρακτήρες.

Όριο λογαριασµού
Εµφανίζει την οθόνη [Αρ. λογαριασµού XXX - Όριο λογαριασµού]. Επιλέξτε [Υπηρεσία 
αντιγραφής], [Υπηρεσία φαξ], [Υπηρεσία σάρωσης] ή [Υπηρεσία εκτύπωσης] για να 
καθορίσετε τις άδειες πρόσβασης στις λειτουργίες και τα όρια λογαριασµού γι' αυτή την 
υπηρεσία.
Πρόσβαση λειτουργιών – Εµφανίζει την οθόνη [Αρ. λογαριασµού xxx - Πρόσβαση 
λειτουργιών]. Επιλέξτε τις άδειες πρόσβασης σε κάθε υπηρεσία γι' αυτό τον 
λογαριασµό.
Όριο λογαριασµού – Εµφανίζει την οθόνη [Αρ. λογαριασµού. xxx - Όριο {Υπηρεσιών}]. 
Εισάγετε ένα όριο λογαριασµού για το [Χρώµα] και το [Μαύρο] για να καθορίσετε τον 
µέγιστο αριθµό σελίδων που µπορούν να επεξεργαστούν από αυτό τον λογαριασµό. Ο 
µέγιστος αριθµός που µπορεί να καταχωρηθεί είναι από 1 µέχρι 9.999.999 σελίδες.

Επαναφορά συνόλου αποτυπώσεων
∆ιαγράφει όλα τα δεδοµένα που βρέθηκαν για τον επιλεγµένο λογαριασµό.
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Επαναφορά λογαριασµού
∆ιαγράφει όλες τις ρυθµίσεις και τα δεδοµένα που αφορούν τον επιλεγµένο 
λογαριασµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο δεν εµφανίζεται όταν επιλεχθούν η [Πρόσβασ. στο 
δίκτυο] ή τα [Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox] στη Ρύθµιση σύνδεσης/λειτουργία 
Auditron στη σελίδα 364.

Λεπτοµέρειες λογαριασµού
Όταν επιλέγετε [Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox] στην οθόνη [Ρύθµιση σύνδεσης/
Λειτουργία Auditron], σας επιτρέπετε να ελέγξετε τα ακόλουθα όσον αφορά σε κάθε 
καταχωρηµένο χρήστη ή οµάδα: (1) το µέγιστο αριθµό φορών που ο λογαριασµός 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε υπηρεσία ή για τη λειτουργία χρώµατος εξόδου και 
(2) πόσες φορές ο λογαριασµός χρησιµοποιήθηκε για κάθε υπηρεσία ή για τη 
λειτουργία χρώµατος εξόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καταχωρήσετε χρήστες και οµάδες στις Υπηρεσίες 
∆ιαδικτύου CentreWare. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια των 
Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου CentreWare.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο δεν εµφανίζεται όταν επιλεχθεί [Όχι], [Πρόσβαση σε 
Τοπικό µηχάνηµα] ή [Αποµακρυσµένη πρόσβαση] στη Ρύθµιση σύνδεσης/λειτουργία 
Auditron στη σελίδα 353.

1. Κάντε κλικ στις [Λεπτοµέρειες λογαριασµού].

2. Επιλέξτε [Λογαριασµός χρήστη] ή [Οµαδικός λογαριασµός]. Εάν επιλέξετε 
[Λογαριασµός χρήστη], επιλέξτε επίσης τον Κωδικό χρήστη που πρέπει να 
ελεγχθεί.

3. Κάντε κλικ στις [Λεπτοµέρειες...].

Επαναφορά λογαριασµών χρηστών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε επαναφορά των παραµέτρων για όλους 
τους χρήστες (λογαριασµούς) και να καθαρίσετε όλα τα δεδοµένα που εντοπίστηκαν 
από το µηχάνηµα. Σας επιτρέπει επίσης να εκτυπώσετε µια αναφορά Auditron για όλες 
τις υπηρεσίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στοιχείο δεν εµφανίζεται όταν επιλεχθούν η [Πρόσβασ. δικτύου] 
ή τα [Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox] στη Ρύθµιση σύνδεσης/λειτουργία Auditron στη 
σελίδα 364.

1. Επιλέξτε [Επαναφορά 
λογαριασµών χρηστών] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις πρόσβασης/
∆ιαχείριση Auditron].

2. Επιλέξτε [Εκτύπωση αναφοράς] 
ή [Επαναφορά].

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].
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Όλοι οι λογαριασµοί χρηστών
Επαναφέρει/εκτυπώνει όλες τις παραµέτρους των λογαριασµών.

Ρυθµίσεις πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες
Επαναφέρει/εκτυπώνει τις ρυθµίσεις πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες. 

Όρια όλων των λογαριασµών
Επαναφέρει/εκτυπώνει το ανώτερο όριο που έχει επιβληθεί στον συνολικό αριθµό 
σελίδων που θα εκτυπωθούν ή/και θα σαρωθούν. Επαναφέροντας τα όρια 
λογαριασµού για όλους τους λογαριασµούς, τα όρια επαναφέρονται στην 
προεπιλεγµένη τιµή 9.999.999.

Σύνολο αποτυπώσεων
Επαναφέρει/εκτυπώνει όλα τα δεδοµένα που εντοπίστηκαν για όλους τους 
λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του Βασικού χειριστή.

Μετρητής (εργασίες εκτύπωσης)
Επαναφέρει/εκτυπώνει όλα τα δεδοµένα για τον αριθµό των εκτυπώσεων που παράγει 
το µηχάνηµα.

Μετρητής διαχειριστή συστήµατος (Εργασίες αντιγραφής)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε και/ή να επαναφέρετε τον αριθµό των 
σελίδων που αντιγράφονται, αποστέλλονται µε φαξ, σαρώνονται και εκτυπώνονται 
όταν ισχύει η λειτουργία Βασικού χειριστή.

1. Επιλέξτε [Μετρητής αντιγράφων 
διαχειριστή συστήµατος] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις πρόσβασης/
∆ιαχείριση Auditron].

2. Για να κάνετε εκκαθάριση στο 
συνολικό αριθµό, επιλέξτε 
[Επαναφορά].

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Ρύθµιση λεπτοµερειών χρήστη
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις για την πιστοποίηση 
χρήστη.

1. Επιλέξτε [Ρύθµιση 
λεπτοµερειών χρήστη] στην 
οθόνη [Ρυθµίσεις πρόσβασης/
∆ιαχείριση Auditron].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 
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3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Χαρακτήρες αναγνωριστικού χρήστη
Εµφανίζει το πληκτρολόγιο της οθόνης. Εισάγετε το όνοµα που θα εµφανίζεται στην 
οθόνη αφής, την οθόνη αναζήτησης των Υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare, ή θα 
εκτυπώνεται στις αναφορές αντί του κωδικού χρήστη. Αυτό το όνοµα µπορεί να 
περιλαµβάνει µέχρι 15 χαρακτήρες.

Εµφάνιση λειτουργίας χρήστη
Καθορίζει εάν κατά την εισαγωγή κωδικού χρήστη αυτός θα είναι κρυπτογραφηµένος 
ή όχι.

Αποτυχία πρόσβασης αρχείου
Εµφανίζει την οθόνη [Αποτυχία πρόσβασης αρχείου]. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει 
να καθορίσετε τον αριθµό αποτυχηµένων προσπαθειών πιστοποίησης σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πριν η προσπάθεια καταχωρηθεί ως σφάλµα. 

1. Επιλέξτε [Αρχείο αποτυχηµένων 
προσπαθειών πρόσβασης] στην 
οθόνη [Ρύθµιση λεπτοµερειών 
χρήστη].

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

• Αποτυχηµένες προσπάθειες - Εισάγετε τον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό 
αποτυχηµένων προσπαθειών πιστοποίησης χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Ρυθµίσεις εκτύπωσης χρεώσεων
Η εφαρµογή αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα χειρίζεστε τις εργασίες 
εκτύπωσης τις οποίες λαµβάνετε όταν το µηχάνηµα λειτουργεί µε τη ∆ιαχείριση 
Auditron.

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις εκτύπωσης 
χρεώσεων] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις πρόσβασης/
∆ιαχείριση Auditron].

2. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις που 
επιθυµείτε.

3. Επιλέξτε [Κλείσιµο].

Έλεγχος λήψης
Καθορίζει τον έλεγχο λήψης για εργασίες που έχουν ανατεθεί εξωτερικά.
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• Ανάλογα προς την εκτύπωση Auditron – Ο έλεγχος λήψης εξαρτάται από τη 
ρύθµιση που έχει γίνει στο µηχάνηµα. Εµφανίζονται οι επιλογές της [Αποτυχίας 
σύνδεσης µε την εργασία].

• Αποθήκευση σε εκτύπωση ιδιωτικών χρεώσεων – Αποθηκεύει τις εργασίες µε 
λανθασµένο κωδικό χρήστη σε εκτύπωση ιδιωτικών χρεώσεων. Η επιλογή [Εργ. 
χωρ. κωδ. χρήστη] είναι διαθέσιµη για εκτύπωση της εργασίας. Όταν επιλεχθεί η 
[Αποθήκευση σε εκτ. ιδιωτ. χρεώσ.], ο κωδικός χρήστη πρέπει να είναι 24 bytes ή 
µικρότερος. Εάν ο κωδικός χρήστη που έχει καθοριστεί στον οδηγό εκτύπωσης 
υπερβαίνει τα 24 bytes, οι εργασίες θα ακυρωθούν χωρίς να αποθηκευτούν.

• Αποθήκευση σε εκτύπωση µε χρέωση – Αποθηκεύει τις εργασίες σε εκτύπωση µε 
χρέωση. Καµία άλλη επιλογή δεν είναι διαθέσιµη. Οι ανεπιθύµητες εργασίες πρέπει 
να διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

• Επιτυχής σύνδεση εργασίας – ∆ιαθέσιµη µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Σύµφωνα 
µε την εκτύπωση Auditron]. Καθορίζει πώς θα γίνει ο χειρισµός των εργασιών 
εκτύπωσης για τις οποίες πιστοποιήθηκαν µε επιτυχία ο κωδικός χρήστη ή ο 
κωδικός πρόσβασης. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Εργασία εκτύπωσης] και [Αποθήκευση 
σε Εκτύπωση µε προσωπική χρέωση].

• Αποτυχία σύνδεσης εργασίας – ∆ιαθέσιµη µόνο όταν είναι επιλεγµένο το [Σύµφωνα 
µε την εκτύπωση Auditron]. Καθορίζει πώς θα γίνει ο χειρισµός των εργασιών 
εκτύπωσης για τις οποίες απέτυχε η πιστοποίηση κωδικού χρήστη ή κωδικού 
πρόσβασης. Επιλέξτε ανάµεσα σε [Αποθήκευση σε Εκτύπωση µε χρέωση] και 
[Ακύρωση εργασίας].

• Εργασία χωρίς κωδικό χρήστη – Καθορίζει το πώς θα γίνει ο χειρισµός των 
εργασιών χωρίς κωδικό χρήστη (όπως εργασίες εκτύπωσης email). Επιλέξτε 
ανάµεσα σε [Εργασία εκτύπωσης], [Αποθήκευση σε εκτ. χρεώσ.] και [Ακύρωση 
εργασίας].

Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης από τον πίνακα ελέγχου
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε την εισαγωγή 
κωδικού πρόσβασης χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Ωστόσο, ο κωδικός 
πρόσβασης απαιτείται πάντα κατά την αποµακρυσµένη πρόσβαση ή µέσω δικτύου.

1. Επιλέξτε [Εισαγωγή κωδικού 
πρόσβασης από τον πίνακα 
ελέγχου] στην οθόνη [Ρυθµίσεις 
πρόσβασης/∆ιαχείριση 
Auditron].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Ρύθµιση σύνδεσης /Λειτουργία Auditron
Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
της ∆ιαχείρισης Auditron και να καθορίσετε τα είδη των εργασιών που απαιτούν έλεγχο 
ταυτότητας.

1. Επιλέξτε [Ρύθµιση σύνδεσης /
Λειτουργία Auditron] στην οθόνη 
[Ρυθµίσεις σύνδεσης/∆ιαχείριση 
Auditron]. 

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
ρύθµιση. 

Εάν επιλέξετε [Πρόσβαση σε Τοπικό µηχάνηµα] ή [Πρόσβασ. δικτύου], εµφανίζονται τα 
πλήκτρα [Μέθοδος Auditron] και [Πρόσβαση στη θυρίδα].

3. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Όχι
Απενεργοποιεί τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας. 

Πρόσβαση σε τοπικό µηχάνηµα
Ενεργοποιεί τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας. Η εγγραφή χρήστη µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας την οθόνη αφής ή την εφαρµογή του υπολογιστή. 
Εάν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας, πρέπει να γίνει έλεγχος ταυτότητας σε όλες 
τις σχετικές υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αντιστοίχως τον έλεγχο 
ταυτότητας, σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.

Πρόσβαση δικτύου
Εκτελεί ∆ιαχείριση Auditron χρησιµοποιώντας τα στοιχεία χρήστη, η οποία ελέγχεται 
από µια εξωτερική υπηρεσία διαχείρισης σε ένα δίκτυο. Η καταχώριση του χρήστη 
γίνεται από τον εξωτερικό διακοµιστή.

• Έλεγχος στοιχείων χρήστη – Καθορίζει εάν θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων 
χρήστη. Επιλέξτε [Όχι (∆ιατήρηση αρχείων σύνδεσης] ώστε να επιτρέπεται η 
πρόσβαση χωρίς να πιστοποιείται ο κωδικός χρήστη και ο κωδικός λογαριασµού. Οι 
πληροφορίες που εισάγονται καταχωρούνται στο µηχάνηµα. Επιλέξτε [Ναι] ώστε να 
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία χρήστη.

Αποµακρυσµένη πρόσβαση
Επιβεβαιώνει τον αποµακρυσµένο διακοµιστή πιστοποίησης. Η εγγραφή χρήστη 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας τον αποµακρυσµένο διακοµιστή 
πιστοποίησης. Τα στοιχεία χρήστη δεν µπορούν να καταχωρηθούν στο µηχάνηµα.

• Χρήστης-Επισκέπτης – Καθορίζει εάν µπορούν να εισέλθουν χρήστες-επισκέπτες 
που δεν είναι καταχωρηµένοι στον αποµακρυσµένο διακοµιστή πιστοποίησης.

• Κωδικός πρόσβασης επισκέπτη – Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης επισκέπτη εάν 
επιτρέπεται η πρόσβαση στους χρήστες-επσικέπτες. Εισάγετε έναν κωδικό 
πρόσβασης 4 έως 12 χαρακτήρων.
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Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox
Η λειτουργία αυτή πραγµατοποιεί την πιστοποίηση auditron µε βάση τους χρήστες των 
λογιστικών στοιχείων, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο µηχάνηµα.

Λειτουργία Auditron
Εµφανίζει την οθόνη [Λειτουργία Auditron]. Καθορίζει εάν θα πραγµατοποιείται έλεγχος 
πιστοποίησης για τις υπηρεσίες αντιγραφής, φαξ, σάρωσης και εκτύπωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενεργοποιήσετε κάποια απο αυτές τις υπηρεσίες, όταν πατήσετε το 
πλήκτρο <Σύνδεση/Αποσύνδεση> στον πίνακα ελέγχου θα εµφανιστεί η οθόνη 
[Σύνδεση χρήστη].

Πρόσβαση στη θυρίδα
Εµφανίζει την οθόνη [Πρόσβαση στη θυρίδα]. Καθορίζει εάν θα πραγµατοποιείται 
έλεγχος πιστοποίησης όταν γίνεται απόπειρα εκτύπωσης ή ανάκτησης εγγράφων που 
βρίσκονται σε θυρίδες.



10 Ρυθµίσεις 

362 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132



Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 363

11 Κατάσταση εργασίας

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις οθόνες κατάστασης εργασίας και 
τις διαθέσιµες λειτουργίες.

Κατάσταση εργασίας 

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε την πρόοδο µιας εργασίας, ή να 
εµφανιστεί το ιστορικό και λεπτοµερείς πληροφορίες των ολοκληρωµένων εργασιών. 
Η πιο πρόσφατη εργασία θα εµφανίζεται στο επάνω µέρος της λίστας. Μπορείτε 
επίσης να ελέγξετε, να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε έγγραφα που είναι αποθηκευµένα 
σε κοινή θυρίδα του µηχανήµατος. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης για να 
µετακινηθείτε µεταξύ των οθονών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κάθε πλήκτρο, συµβουλευτείτε τα 
ακόλουθα.
Τρέχουσες και εκκρεµείς εργασίες – σελίδα 364
Ολοκληρωµένες εργασίες – σελίδα 365
Αποθηκευµένα έγγραφα – σελίδα 366

1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας> στον πίνακα ελέγχου.
Πιέστε το πλήκτρο 
<Λειτουργίες> ή <Όλες οι 
υπηρεσίες> οποιαδήποτε στιγµή 
για να εξέλθετε.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή.

Πλήκτρο 
<Κατάσταση 
εργασίας>
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Τρέχουσες και εκκρεµείς εργασίες

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προβάλετε ατελείς εργασίες που βρίσκονται σε 
αναµονή, σε εξέλιξη ή έχουν αναβληθεί. Μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά της 
εργασίας, ή να προωθήσετε/διαγράψετε την εργασία.

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

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Τρέχουσες και εκκρεµείς 
εργασίες]. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε µια εργασία για να την ακυρώσετε ή να την προωθήσετε σύµφωνα µε τις 
ανάγκες.

Έγγραφο/Είδος εργασίας
Αναγνωρίζει κάθε εργασία από τον αριθµό και το είδος.

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση της εργασίας, π.χ. αντιγραφή, εκτύπωση και σάρωση.

Αποµακρυσµένο τερµατικό/περιεχόµενα
Εµφανίζει το όνοµα του παραλήπτη για µια εργασία φαξ, το µέγεθος χαρτιού για µια 
εργασία αντιγραφής, ή τον αριθµό πλαισίου για µια εργασία σάρωσης, κλπ.

Εξέλιξη 
Εµφανίζει τον τρέχοντα και συνολικό αριθµό σελίδων µιας εργασίας που εκτυπώνεται, 
σαρώνεται, αποστέλλεται, ή λαµβάνεται.

Οθόνη εργασίας 
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε µία εργασία από τη λίστα για να 
προβάλλετε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εργασία ή για να την 
προωθήσετε/διαγράψετε. Το περιεχόµενο της οθόνης και τα πλήκτρα που 
εµφανίζονται διαφέρουν ανάλογα µε το είδος υπηρεσίας και την κατάσταση εργασίας.

Τερµατισµός
Ακυρώνει εργασίες που επεξεργάζεστε ή βρίσκονται σε αναµονή.

Προώθηση εργασίας
Προωθεί µια εργασία στη λίστα για να την επεξεργαστείτε άµεσα µετά από αυτήν που 
είναι υπό επεξεργασία. Η προωθηµένη εργασία θα σηµειωθεί µε ένα βέλος στη λίστα 
εργασιών στην οθόνη [Τρέχουσες και εκκρεµείς εργασίες].
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Τελευταίο πρωτότυπο
Υποδεικνύει ότι η παρούσα οµαδική σάρωση είναι η τελευταία εργασία προς σάρωση.

Επόµενο πρωτότυπο
Σαρώνει διαδοχικά περισσότερα τµήµατα στην ίδια εργασία σάρωσης.

Έναρξη
Ξεκινάει τη σάρωση του επόµενου πρωτοτύπου ή εκτυπώνει µια εργασία που 
βρίσκεται σε αναµονή στο µηχάνηµα.

Εκτύπωση εκκρεµών εργασιών
Εκτυπώνει τις εργασίες που βρίσκονται σε αναµονή στη σειρά µη ολοκληρωµένων 
εργασιών.

Ολοκληρωµένες εργασίες

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προβάλετε τις ολοκληρωµένς εργασίες στο 
µηχάνηµα. Μπορείτε να επιλέξετε µία εργασία στη λίστα για να προβάλλετε τις 
λεπτοµερείς ιδιότητες αυτής της εργασίας. Το περιεχόµενο κάθε οθόνης µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε το είδος ή την κατάσταση της εργασίας.

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

2. Επιλέξτε την καρτέλα [Ολοκληρ. 
εργ.]. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

Είδος εγγράφου/εργασίας
Αναγνωρίζει κάθε εργασία από τον αριθµό και το είδος. 

Κατάσταση
Εµφανίζει την κατάσταση της εργασίας, όπως ολοκληρώθηκε, ακυρώθηκε, 
τερµατίστηκε.

Αποµακρυσµένο τερµατικό/περιεχόµενα
Εµφανίζει το όνοµα του παραλήπτη µιας εργασίας φαξ, το µέγεθος χαρτιού για µια 
εργασία αντιγραφής ή τον αριθµό πλαισίου για µια εργασία σάρωσης.

Σελίδες
Εµφανίζει τον αριθµό σελίδων που εκτυπώθηκαν, σαρώθηκαν, στάλθηκαν, ή 
παραλήφθηκαν. Για εργασίες που ακυρώθηκαν, η κατάσταση θα είναι κενή.
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Περιλαµβάνονται γονικές εργασίες
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να συγκεντρώσετε όλες τις κύριες εργασίες στη 
λίστα εργασιών.

Ιδιότητες εργασίας
Επιλέξτε µία εργασία στην οθόνη <Ολοκληρωµένες εργασίες> για να προβάλλετε τις 
ιδιότητες της εργασίας. Οι ιδιότητες που εµφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα µε τα είδη 
εργασίας.

Εµφάνιση δευτερευουσών εργασιών
Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να προβάλλετε όλες τις δευτερεύουσες εργασίες για την 
επιλεγµένη εργασία. Το πλήκτρο εµφανίζεται µόνο όταν υπάρχουν διαθέσιµες 
δευτερεύουσες εργασίες.

Αναφορά ιστορικού εργασιών
Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτυπώσετε µια αναφορά ιστορικού κύριων και 
δευτερευουσών εργασιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Αναφορά ιστορικού εργασιών ενεργοποιείται µε τη ρύθµιση 
της λειτουργίας [Πλήκτρο εκτύπωσης αναφοράς] σε Ενεργοποιηµένο στη λειτουργία 
[Κοινές Ρυθµίσεις] > [Αναφορές]. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το 
Αναφορές στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη σελίδα 279.

Αποθηκευµένα έγγραφα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγχετε έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί τοπικά, 
να εκτυπώνετε αποθηκευµένα έγγραφα και να διαγράφετε αποθηκευµένα έγγραφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργασίες που εµφανίζονται αποστέλλονται από τον Η/Υ µε τη χρήση 
του οδηγού εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
ηλεκτρονική βοήθεια του οδηγού PCL.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Ασφαλής εκτύπωση – σελίδα 367
∆οκιµαστική εκτύπωση – σελίδα 368
Μεταχρονολογηµένη εκτύπωση – σελίδα 369
Κοινή Θυρίδα – σελίδα 370
Απαράδοτα φαξ – σελίδα 371
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1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
εργασίας> στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Αποθηκευµένα έγγραφα].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή.

Ασφαλής εκτύπωση
Οι λειτουργίες αυτές σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε αποθηκευµένα 
έγγραφα που προστατεύονται µε κωδικό πρόσβασης. Μια εργασία ασφαλούς 
εκτύπωσης απαιτεί έναν κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης καταχωρηµένα 
στο µηχάνηµα.

1. Επιλέξτε [Ασφαλής εκτύπωση] 
στην οθόνη [Αποθηκευµένα 
έγγραφα].

2. Επιλέξτε έναν κωδικό χρήστη. 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 
κύλισης για εναλλαγή µεταξύ 
των οθονών.

3. Επιλέξτε [Λίστα εγγράφων].

4. Εισάγετε κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε [Επιβεβαίωση].

5. Επιλέξτε ένα έγγραφο για εκτύπωση ή διαγραφή.

6. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

Ανανέωση
Πραγµατοποιεί ανανέωση των εµφανιζόµενων πληροφοριών.

Μετάβαση σε
Καθορίζει τον αριθµό ασφαλούς εκτύπωσης που θα εµφανιστεί στην οθόνη. Εισάγετε 
έναν αριθµό από 001 έως 200 χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

Λίστα εγγράφων
Εµφανίζει την οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης για τον επιλεγµένο κωδικό 
χρήστη στη λίστα. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να προβάλλετε τη λίστα των 
αποθηκευµένων εγγράφων. Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές:

• Επιλογή όλων – Επιλέγει όλα τα έγγραφα από τη λίστα.

• ∆ιαγραφή – ∆ιαγράφει ένα έγγραφο.

• Εκτύπωση – Εκτυπώνει ένα επιλεγµένο έγγραφο από τη λίστα. Επιλέξτε εάν θα 
διαγράψετε ή όχι τα αποθηκευµένα έγγραφα µετά την εκτύπωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε µε τον Βασικό 
χειριστή. Ο βασικός χειριστής µπορεί να έχει πρόσβαση στα αποθηκευµένα έγγραφα 
χωρίς εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.
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∆οκιµαστική εκτύπωση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα δοκιµαστικό σετ ενός εγγράφου 
πριν την εκτύπωση ολόκληρου του εγγράφου. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να 
εκτυπώσει περισσότερα σύνολα αφού ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε [∆οκιµαστική 
εκτύπωση] στην οθόνη 
[Αποθηκευµένα έγγραφα].

2. Επιλέξτε έναν κωδικό χρήστη. 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 
κύλισης για εναλλαγή µεταξύ 
των οθονών.

3. Επιλέξτε [Λίστα εγγράφων].

4. Επιλέξτε ένα έγγραφο για εκτύπωση ή διαγραφή.

5. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

Ανανέωση
Πραγµατοποιεί ανανέωση των εµφανιζόµενων πληροφοριών.

Μετάβαση σε
Καθορίζει τον αριθµό δοκιµαστικής εκτύπωσης που θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Εισάγετε έναν αριθµό από 001 έως 200 χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Λίστα εγγράφων
Εµφανίζει τη λίστα των αποθηκευµένων εγγράφων για τον επιλεγµένο κωδικό χρήστη 
στη λίστα. Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

• Επιλογή όλων – Επιλέγει όλα τα έγγραφα από τη λίστα.

• Εκτύπωση – Εκτυπώνει ένα πρωτότυπο που έχει επιλεγεί στη λίστα. Μετά την 
εκτύπωση, τα έγγραφα διαγράφονται.

• Εκτύπωση – Εκτυπώνει ένα πρωτότυπο που έχει επιλεγεί στη λίστα. 
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Μεταχρονολογηµένη εκτύπωση
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε στο µηχάνηµα έγγραφα που θα 
εκτυπώσετε αργότερα. Μπορείτε να ελέγξετε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε 
αποθηκευµένα έγγραφα πριν τον καθορισµένο χρόνο εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε [Μεταχρονολογηµένη 
εκτύπωση] στην οθόνη 
[Αποθηκευµένα έγγραφα].

2. Επιλέξτε ένα έγγραφο για 
εκτύπωση ή διαγραφή. 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 
κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

Όνοµα εγγράφου
Προσδιορίζει κάθε έγγραφο µε ένα όνοµα.

Χρόνος εκτύπωσης
Εµφανίζει το χρόνο εκτύπωσης του εγγράφου.

Σελίδες
Εµφανίζει τον αριθµό των σελίδων.

Ανανέωση
Πραγµατοποιεί ανανέωση των εµφανιζόµενων πληροφοριών.

Εκτύπωση
Εκτυπώνει ένα πρωτότυπο που έχει επιλεγεί στη λίστα.

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει ένα πρωτότυπο που έχει επιλεγεί στη λίστα.
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Κοινή Θυρίδα
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε, να εκτυπώσετε και να διαγράψετε 
έγγραφα αποθηκευµένα στην κοινή θυρίδα του µηχανήµατος για τηλεπαραλαβή.
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το Αποθήκευση σε: Κοινή Θυρίδα στο 
Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ κεφάλαιο στη σελίδα 127.

1. Επιλέξτε [Κοινή θυρίδα] στην 
οθόνη [Αποθηκευµένα 
έγγραφα].

2. Επιλέξτε ένα έγγραφο για 
εκτύπωση ή διαγραφή. 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 
κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε την επιθυµητή εφαρµογή.

Έγγραφο/Είδος
Προσδιορίζει κάθε έγγραφο µε έναν αριθµό ή είδος.

Ηµεροµηνία αποθήκευσης
Εµφανίζει την ηµεροµηνία αποθήκευσης του εγγράφου.

Σελίδες
Εµφανίζει τον αριθµό σελίδων που εκτυπώθηκαν, σαρώθηκαν, στάλθηκαν, ή 
παραλήφθηκαν.

Ανανέωση
Πραγµατοποιεί ανανέωση των εµφανιζόµενων πληροφοριών.

Επιλογή όλων
Επιλέγει όλα τα έγγραφα στην [Κοινή θυρίδα].

Εκτύπωση
Εκτυπώνει ένα πρωτότυπο που έχει επιλεγεί στη λίστα.

∆ιαγραφή
∆ιαγράφει ένα πρωτότυπο που έχει επιλεγεί στη λίστα.
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Απαράδοτα φαξ
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε ή να αποστείλετε ξανά φαξ που δεν 
έχουν παραδοθεί. Μπορείτε να στείλετε εκ νέου τα φαξ στον αρχικό τους παραλήπτη ή 
να αλλάξετε παραλήπτη.

1. Επιλέξτε [Απαράδοτα φαξ] στην 
οθόνη [Αποθηκευµένα 
έγγραφα].

2. Επιλέξτε ένα έγγραφο για 
διαγραφή ή επανάληψη 
αποστολής. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή µεταξύ των οθονών.

3. Πιέστε το πλήκτρο <Έναρξη> 
στον πίνακα ελέγχου για να 
επαναλάβετε την αποστολή του 
φαξ στον αρχικό του 
παραλήπτη. Εναλλακτικά, 
επιλέξτε τη διαγραφή του 
εγγράφου ή την αποστολή του σε διαφορετικό παραλήπτη.

∆ιαγραφή του εγγράφου
∆ιαγράφει το επιλεγµένο έγγραφο. Πριν τη διαγραφή του εγγράφου εµφανίζεται µια 
οθόνη επιβεβαίωσης.

Αλλαγή παραλήπτη
Εµφανίζει την οθόνη [Επανάληψη αποστολής φαξ] όπου µπορείτε να προσδιορίσετε 
ένα νέο παραλήπτη φαξ.

Οθόνη [Επανάληψη αποστολής φαξ]

1. Επιλέξτε το πλήκτρο [Αλλαγή 
παραλήπτη] στην οθόνη 
[Απαράδοτα φαξ].

2. Προσδιορίστε έναν νέο 
παραλήπτη χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο ή το βιβλίο 
διευθύνσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή ενός 
παραλήπτη, συµβουλευτείτε το 3. Καθορισµός του προορισµού στο Φαξ/∆ιαδικτυακό 
φαξ κεφάλαιο στη σελίδα 99.

Μέθοδος επικοινωνίας
Εµφανίζει την οθόνη [Μέθοδος επικοινωνίας] όπου µπορείτε να επιλέξετε τη µέθοδο 
επικοινωνίας µεταξύ των [Αυτόµατο G3], [F4800] ή [Αυτόµατο G4]. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε το Μέθοδος επικοινωνίας στο Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ 
κεφάλαιο στη σελίδα 120.
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12 Κατάσταση µηχανήµατος

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς να ελέγξετε την κατάσταση του µηχανήµατος, τον 
µετρητή χρέωσης, την κατάσταση της κασέτας γραφίτη και να εκτυπώσετε διάφορες 
αναφορές. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κάθε καρτέλα, συµβουλευτείτε τα ακόλουθα.
Κατάσταση µηχανήµατος – σελίδα 373
Μετρητής χρέωσης/Αναφορά εκτύπωσης – σελίδα 379
Αναλώσιµα – σελίδα 386
Σφάλµατα – σελίδα 387

1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος> στον πίνακα 
ελέγχου.
Πιέστε το πλήκτρο 
<Λειτουργίες> ή <Όλες οι 
υπηρεσίες> οποιαδήποτε στιγµή 
για να εξέλθετε.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή.

Κατάσταση µηχανήµατος

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να προβάλλετε γενικές πληροφορίες σχετικά µε το 
µηχάνηµα, την κατάσταση των δίσκων χαρτιού και του σκληρού δίσκου καθώς και τον 
τρόπο αλλαγής της λειτουργίας εκτύπωσης ή της λειτουργίας λήψης φαξ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες, συµβουλευτείτε 
τα ακόλουθα. 
Πληροφορίες µηχανής – σελίδα 374
∆ίσκος χαρτιού – σελίδα 374
Επεγγραφή σκληρού δίσκου – σελίδα 375
Λειτουργία εκτύπωσης – σελίδα 375
Λειτουργία λήψης φαξ – σελίδα 378

Πλήκτρο <Κατάσταση µηχανήµατος>
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1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος> στον πίνακα 
ελέγχου.

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή.

Πληροφορίες µηχανής
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά µε την 
υποστήριξη των χρηστών και τον σειριακό αριθµό του µηχανήµατος καθώς και για την 
διαµόρφωση του µηχανήµατος και την έκδοση λογισµικού.

1. Επιλέξτε [Πληροφορίες 
µηχανής] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

∆ιαµόρφωση µηχανήµατος
Εµφανίζει την οθόνη [Σύνθεση µηχανήµατος]. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των 
εξαρτηµάτων του µηχανήµατος. Αυτή η λίστα εµφανίζει τα εξαρτήµατα του υλικού και 
τις µονάδες που υποστηρίζονται από το µηχάνηµα.

Έκδοση λογισµικού
Εµφανίζει την οθόνη [Έκδοση λογισµικού]. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την έκδοση 
λογισµικού των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος.

∆ίσκος χαρτιού
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του κάθε δίσκου χαρτιού, 
συµπεριλαµβανοµένων του δίσκου bypass και της προαιρετικής Σειριακής µονάδας 
δίσκου. Εµφανίζει επίσης το µέγεθος, το είδος, και το υπολοιπόµενο ποσό µέσων 
εκτύπωσης σε κάθε δίσκο.

1. Επιλέξτε [∆ίσκος χαρτιού] στην 
οθόνη [Κατάσταση 
µηχανήµατος].
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Επεγγραφή σκληρού δίσκου
Η λειτουργία αυτή εµφανίζει την κατάσταση επεγγραφής του σκληρού δίσκου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή εµφανίζεται εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη στις 
Ρυθµίσεις συστήµατος από τον βασικό χειριστή.

1. Επιλέξτε [Επεγγραφή σκληρού 
δίσκου] στην οθόνη [Κατάσταση 
µηχανήµατος].

Λειτουργία εκτύπωσης
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγµένη λειτουργία εκτυπωτή 
και τις ρυθµίσεις των παραµέτρων εξοµοίωσης.
Για τις λίστες των παραµέτρων εξοµοίωσης και τις τιµές τους, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Παράµετροι εξοµοίωσης στην ενότητα Εκτύπωση στη σελίδα 182.

1. Επιλέξτε [Λειτουργία 
εκτύπωσης] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

Εκτός δικτύου
Θέτει τον εκτυπωτή εκτός δικτύου. Ο εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιµος σε αυτή τη 
λειτουργία.

Σε δίκτυο
Συνδέει τον εκτυπωτή στο δίκτυο και τον καθιστά έτοιµο να δεχτεί δεδοµένα.

Εξοµοίωση PCL 
Σας επιτρέπει να ορίσετε τις τιµές των παραµέτρων για την εξοµοίωση PCL για να 
εκτυπώσετε έγγραφα. Για λίστα παραµέτρων, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Εξοµοίωση PCL στη σελίδα 183.

1. Επιλέξτε [Εξοµοίωση PCL] στην 
οθόνη [Λειτουργία εκτύπωσης].

2. Εισάγετε έναν τριψήφιο αριθµό 
είδους παραµέτρου στο πεδίο 
[Αριθµός στοιχείου].

3. Επιλέξτε [Αλλαγή τιµής] για να αλλάξετε την τιµή που εµφανίζεται, ή επιλέξτε 
[Επιβεβαίωση] εάν δεν απαιτείται καµία αλλαγή.
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4. Εάν επιλέξατε [Αλλαγή τιµής], εισάγετε την απαιτούµενη τιµή στο πεδίο [Νέα τιµή].

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Εξοµοίωση HP-GL/2
Σας επιτρέπει να ορίσετε τις τιµές των παραµέτρων για την εξοµοίωση HP-GL/2 για να 
εκτυπώσετε έγγραφα. Επίσης, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε, να ανακτήσετε και να 
διαγράψετε έως και 20 ρυθµίσεις εξοµοίωσης.

1. Επιλέξτε [Εξοµοίωση HP-GL/2] 
στην οθόνη [Λειτουργία 
εκτύπωσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

Ανάκτηση προγραµµατισµού
Πραγµατοποιεί ανάκτηση των ρυθµίσεων εξοµοίωσης και τις ενεργοποιεί.

1. Επιλέξτε [Ανάκτηση 
προγραµµατισµού] στην οθόνη 
[Εξοµοίωση HP-GL/2].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

• Εργοστασιακές προεπιλογές – Πραγµατοποιεί ανάκτηση των εργοστασιακών 
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων του µηχανήµατος.

• Ειδικές ρυθµίσεις – Πραγµατοποιεί ανάκτηση των ρυθµίσεων της λειτουργίας 
εξοµοίωσης που έχουν προγραµµατιστεί από τον χρήστη.

Προγραµµατισµοί
Σας επιτρέπει να ορίσετε τις τιµές είδους παραµέτρου εξοµοίωσης. Για λίστα 
παραµέτρων, συµβουλευτείτε την παράγραφο Εξοµοίωση HP-GL/2 στη σελίδα 186.

1. Επιλέξτε [Προγραµµατισµοί] 
στην οθόνη [Εξοµοίωση 
HP-GL/2].

2. Εισάγετε έναν τριψήφιο αριθµό 
είδους παραµέτρου στο πεδίο 
[Αριθµός στοιχείου].

3. Επιλέξτε [Αλλαγή τιµής] για να αλλάξετε την τιµή που εµφανίζεται, ή επιλέξτε 
[Επιβεβαίωση] εάν δεν απαιτείται καµία αλλαγή.

4. Εάν επιλέξατε [Αλλαγή τιµής], εισάγετε την απαιτούµενη τιµή στο πεδίο [Νέα τιµή].

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].
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Αποθήκευση/∆ιαγραφή προγραµµατισµών
Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε στο µηχάνηµα τις παραµέτρους της λειτουργίας 
εξοµοίωσης που έχουν προγραµµατιστεί από χρήστη.

1. Επιλέξτε [Αποθήκευση/
∆ιαγραφή προγραµµατισµών] 
στην οθόνη [Εξοµοίωση 
HP-GL/2].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

• Αποθήκευση τρεχουσών επιλογών – Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθµίσεις 
εξοµοίωσης στην επιλεγµένη τοποθεσία. Αυτή η λειτουργία επεγγράφει τις όποιες 
ρυθµίσεις έχουν αποθηκευτεί στο παρελθόν σε αυτή την τοποθεσία.

• ∆ιαγραφή – ∆ιαγράφει τις ρυθµίσεις της λειτουργίας εξοµοίωσης από την 
επιλεγµένη τοποθεσία. Οι ρυθµίσεις που έχουν διαγραφεί δεν µπορούν να 
ανακτηθούν.

Προεπιλεγµένοι προγραµµατισµοί
Ρυθµίζει τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις λειτουργίας εξοµοίωσης όταν το µηχάνηµα είναι 
ενεργοποιηµένο.

1. Επιλέξτε [Προεπιλεγµένοι 
προγραµµατισµοί] στην οθόνη 
[Εξοµοίωση HP-GL/2].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

• Εργοστασιακές προεπιλογές – Επαναφέρει τις προεπιλεγµένες εργοστασιακές 
ρυθµίσεις του µηχανήµατος.

• Ειδικές ρυθµίσεις – Καθορίζει τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις στις επιλεγµένες 
ρυθµίσεις.

PDF
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τιµές παραµέτρων και κωδικό πρόσβασης για απευθείας 
εκτύπωση PDF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο µε τον οδηγό PostScript.

1. Επιλέξτε [PDF] στην οθόνη 
[Λειτουργία εκτύπωσης].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή



12 Κατάσταση µηχανήµατος 

378 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Ρύθµιση
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις τιµές είδους παραµέτρου εξοµοίωσης για απευθείας 
εκτύπωση PDF. Για λίστα των παραµέτρων PSF, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Απευθείας εκτύπωση PDF στη σελίδα 191.

1. Επιλέξτε [Ρύθµιση] στην οθόνη 
[PDF].

2. Εισάγετε έναν τριψήφιο αριθµό 
είδους παραµέτρου στο πεδίο 
[Αριθµός στοιχείου].

3. Επιλέξτε [Αλλαγή τιµής] για να αλλάξετε την τιµή που εµφανίζεται, ή επιλέξτε 
[Επιβεβαίωση] εάν δεν απαιτείται καµία αλλαγή.

4. Εάν επιλέξατε [Αλλαγή τιµής], εισάγετε την απαιτούµενη τιµή στο πεδίο [Νέα τιµή].

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Κωδικός πρόσβασης
Σας επιτρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να περιορίσετε την πρόσβαση 
στην απευθείας εκτύπωση PDF.

1. Επιλέξτε [Κωδικός πρόσβασης] 
στην οθόνη [PDF].

2. Εισάγετε έναν κωδικό 
πρόσβασης χρησιµοποιώντας 
το πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε [Επόµενο].

4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ξανά.

5. Επιλέξτε [Αποθήκευση].

Λειτουργία λήψης φαξ
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη λειτουργία λήψης φαξ: Χειροκίνητη 
λήψη ή Αυτόµατη λήψη.

1. Επιλέξτε [Λειτουργία λήψης φαξ] 
στην οθόνη [Κατάσταση 
µηχανήµατος].

Χειροκίνητη λήψη 
Ξεκινάει τη λήψη φαξ ή την τηλεπαραλαβή αφού έχετε απαντήσει στο τηλεφώνηµα και 
έχετε επιβεβαιώσει ότι είναι φαξ.

Αυτόµατη λήψη
Λαµβάνει ένα φαξ αυτόµατα.
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Μετρητής χρέωσης/Αναφορά εκτύπωσης

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες που σας επιτρέπουν να προβάλλετε τα 
στοιχεία του µετρητή χρέωσης καθώς και να καθορίσετε τη σειρά παραγωγής 
διαφόρων αναφορών και λιστών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Εκτύπωση αναφοράς/λίστας ενεργοποιείται µε τη ρύθµιση 
της λειτουργίας [Πλήκτρο εκτύπωσης αναφοράς] σε Ενεργοποιηµένο στη λειτουργία 
[Κοινές Ρυθµίσεις] > [Αναφορές]. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Αναφορές στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 279.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τα παρακάτω.
Μετρητής χρέωσης – σελίδα 379
Εκτύπωση αναφοράς/λίστας – σελίδα 380

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

2. Επιλέξτε την καρτέλα [Μετρητής 
χρέωσης/Εκτύπωση αναφοράς].

3. Επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή.

Μετρητής χρέωσης
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε τον συνολικό αριθµό εκτυπώσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν στο µηχάνηµα χρησιµοποιώντας την [Τρέχουσα ένδειξη 
µετρητή]. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον σειριακό αριθµό.

1. Επιλέξτε [Μετρητής χρέωσης] 
στην οθόνη [Μετρητής χρέωσης/
Εκτύπωση αναφοράς].

Σειριακός αριθµός
Εµφανίζει τον σειριακό αριθµό του µηχανήµατος.

Τρέχουσα ένδειξη µετρητή
• Μαύρες αποτυπώσεις – Εµφανίζει τον αριθµό των συνολικών ασπρόµαυρων 

αντιγράφων και εκτυπώσεων.

• Έγχρωµες αποτυπώσεις – Εµφανίζει τον αριθµό των συνολικών έγχρωµων 
αντιγράφων και εκτυπώσεων.

• Σύνολο αποτυπώσεων – Εµφανίζει τον αριθµό των συνολικών αντιγράφων και 
εκτυπώσεων.
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Εκτύπωση αναφοράς/λίστας
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε διάφορες αναφορές και λίστες για κάθε 
υπηρεσία.

1. Επιλέξτε [Εκτύπωση αναφοράς/
λίστας] στην οθόνη [Μετρητής 
χρέωσης/Εκτύπωση αναφοράς].

Κατάσταση εργασίας/Αναφορά δραστηριότητας

1. Επιλέξτε [Κατάσταση εργασίας/
Αναφορά δραστηριότητας] στην 
οθόνη [Εκτύπωση αναφοράς/
λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Αναφορά ιστορικού εργασιών
Απαριθµεί τις εργασίες που είναι καταχωρηµένες στο µηχάνηµα. Εκτυπώνονται τα 
δεδοµένα για τις τελευταίες 50 εργασίες. Οι αναφορές εκτύπωσης είναι διαθέσιµες 
για [Όλες οι εργασίες], [Εργασίες Φαξ/E-mail/Σάρωσης], [Εργασίες αυτόµατης 
µεταφοράς] και [Εργασίες εκτύπωσης]. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις [Σχετικές 
εργασίες] όταν επιλέγετε [Όλες οι εργασίες].

Αναφορά δραστηριότητας
Εµφανίζει τα αποτελέσµατα δραστηριότητας των εισερχόµενων και εξερχόµενων 
επικοινωνιών.

Αναφορά ιστορικού σφαλµάτων
Εµφανίζει τα 50 πιο πρόσφατα σφάλµατα που προέκυψαν στο µηχάνηµα.

Λίστα αποθηκευµένων εγγράφων
Απαριθµεί τα αποθηκευµένα έγγραφα στη θυρίδα για εκτύπωση, σάρωση, και φαξ. 
Επίσης εµφανίζει τις εργασίες φαξ που βρίσκονται σε αναµονή στο µηχάνηµα.
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Ρυθµίσεις λειτουργίας αντιγραφής

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
αντιγραφής] στην οθόνη 
[Εκτύπωση αναφοράς/λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα ρυθµίσεων - Κοινά στοιχεία
Εµφανίζει τις κοινές ρυθµίσεις, όπως η διαµόρφωση υλικού, οι πληροφορίες δικτύου 
και οι ρυθµίσεις των λειτουργιών εκτύπωσης και αντιγραφής.

Ρυθµίσεις λειτουργίας εκτύπωσης

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
εκτύπωσης] στην οθόνη 
[Εκτύπωση αναφοράς/λίστας.

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή. Χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα κύλισης για εναλλαγή 
µεταξύ των οθονών.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα ρυθµίσεων - Κοινά στοιχεία
Εµφανίζει τις κοινές ρυθµίσεις, όπως η διαµόρφωση υλικού, οι πληροφορίες δικτύου 
και οι ρυθµίσεις των λειτουργιών εκτύπωσης και αντιγραφής.

Λίστα ρυθµίσεων PCL
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις της λειτουργίας εξοµοίωσης PCL.

Λίστα µακροεντολών PCL
Εµφανίζει τις µακροεντολές που έχουν καταχωρηθεί για χρήση µε την εξοµοίωση PCL.

Λίστα ρυθµίσεων PDF
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις για τη λειτουργία εκτύπωσης PDF.

Λίστα ρυθµίσεων TIFF
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις για τη λειτουργία εκτύπωσης TIFF.

Λίστα λογισµικών εκτυπωτών TIFF
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις για έως και 20 λογισµικούς εκτυπωτές που δηµιουργήθηκαν σε 
λειτουργία εκτύπωσης TIFF.
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Λίστα λογισµικών εκτυπωτών PS
Εµφανίζει τους λογισµικούς εκτυπωτές που δηµιουργήθηκαν σε λειτουργία PostScript.

Λίστα ρυθµίσεων HP-GL/2
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις της λειτουργίας εξοµοίωσης HP-GL/2.

Λίστα αποθηκευµένων προγραµµατισµών HP-GL/2
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις λειτουργίας εξοµοίωσης HP-GL/2 που έχουν αποθηκευτεί στη 
µνήµη.

Λίστα παλέτας HP-GL/2
Εµφανίζει τις διαθέσιµες ρυθµίσεις ιδιοτήτων στυλό της εξοµοίωσης HP-GL/2.

Λίστα γραµµατοσειρών
Εµφανίζει τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές του µηχανήµατος.

Λίστα γραµµατοσειρών PCL
Εµφανίζει τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές στη λειτουργία εξοµοίωσης PCL.

Λίστα γραµµατοσειρών PostScript
Εµφανίζει τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές PostScript.

Ρυθµίσεις λειτουργίας σάρωσης

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
σάρωσης] στην οθόνη 
[Εκτύπωση αναφοράς/λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα ρυθµίσεων
• Λίστα ρυθµίσεων - Κοινά στοιχεία - Εµφανίζει τις κοινές ρυθµίσεις, όπως η 

διαµόρφωση υλικού, οι πληροφορίες δικτύου και οι ρυθµίσεις των λειτουργιών 
εκτύπωσης και αντιγραφής.

• Λίστα ρυθµίσεων προηγµένων λειτουργιών – Εµφανίζει τις ειδικές ρυθµίσεις για τις 
λειτουργίες φαξ και σάρωσης.

• Λίστα φίλτρων Domain – Εµφανίζει τα καταχωρηµένα domain για φιλτράρισµα 
domain.
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Λίστα προτύπων εργασιών
Εµφανίζει τα πρότυπα εργασιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µηχάνηµα. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα εργασίας συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Υπηρεσίες στην ενότητα Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare στη 
σελίδα 196 και το Εγχειρίδιο των CentreWare Network Scanning Services.

Βιβλίο διευθύνσεων
Εµφανίζει τα περιεχόµενα του βιβλίου διευθύνσεων και των σταθµών αναµετάδοσης 
για τις επιλογές 50 διευθύνσεων στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Υποστηρίζονται 
πολλαπλές επιλογές.

Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ

1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις λειτουργίας 
φαξ] στην οθόνη [Εκτύπωση 
αναφοράς/λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

Λίστα ρυθµίσεων
• Λίστα ρυθµίσεων - Κοινά στοιχεία - Εµφανίζει τις κοινές ρυθµίσεις, όπως η 

διαµόρφωση υλικού, οι πληροφορίες δικτύου και οι ρυθµίσεις των λειτουργιών 
εκτύπωσης και αντιγραφής.

• Λίστα επιλογέα πεδίων – Εµφανίζει τις ρυθµίσεις για αποθήκευση σε θυρίδες.

• Λίστα ρυθµίσεων προηγµένων λειτουργιών – Εµφανίζει τις ειδικές ρυθµίσεις για τις 
λειτουργίες φαξ και σάρωσης.

• Λίστα φίλτρων Domain – Εµφανίζει τα καταχωρηµένα domain για φιλτράρισµα 
domain.

Βιβλίο διευθύνσεων
Εµφανίζει τα περιεχόµενα του βιβλίου διευθύνσεων και των σταθµών αναµετάδοσης 
για τις επιλογές 50 διευθύνσεων στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Υποστηρίζονται 
πολλαπλές επιλογές. ∆ιατίθενται τα πλαίσια επιλογής για την επιλογή των ρυθµίσεων 
οµαδικής αποστολής και όλων των αριθµών διευθύνσεων.

Λίστα σχολίων
Εµφανίζει τα αποθηκευµένα σχόλια για χρήση σε συνοδευτικές σελίδες.

Λίστα δεδοµένων χρέωσης
Εµφανίζει τα δεδοµένα χρέωσης γα εργασίες φαξ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή εµφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί από τον βασικό 
χειριστή.
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Λίστα θυρίδων

1. Επιλέξτε [Θυρίδα] στην οθόνη 
[Εκτύπωση αναφοράς/λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> 
στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή εµφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί από τον βασικό 
χειριστή.

Λίστα θυρίδων
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις θυρίδας και τη διαδικασία κατά την αποθήκευση των 
δεδοµένων στη θυρίδα.

Αναφορά µετρητή εργασιών

1. Επιλέξτε [Αναφορά µετρητή 
εργασιών] στην οθόνη 
[Εκτύπωση αναφοράς/λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή εµφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί από τον βασικό 
χειριστή.

Αναφορά µετρητή εργασιών
Εµφανίζει τις αναφορές µετρητή εργασιών για κάθε λειτουργία.

∆ιαχείριση Auditron

1. Επιλέξτε [∆ιαχείριση Auditron] 
στην οθόνη [Εκτύπωση 
αναφοράς/λίστας].

2. Επιλέξτε την επιθυµητή 
εφαρµογή.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο <Έναρξη> στον πίνακα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή εµφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί από τον βασικό 
χειριστή.
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Όταν η Auditron έχει ρυθµιστεί σε [Όχι]
• Αναφορά µετρητή (Εργασίες εκτύπωσης) – Εµφανίζει τον αριθµό των εκτυπωµένων 

σελίδων ανά χρήστη και για όλους τους χρήστες για έγχρωµες και µονόχρωµες 
εργασίες.

Όταν η Auditron έχει ρυθµιστεί σε [Ναι]
• Αναφορά Auditron (Εκτύπωση) – Εµφανίζει την αναφορά Auditron για όλες τις 

ολοκληρωµένες εργασίες εκτύπωσης από τους επιλεγµένους χρήστες.

• Αναφορά Auditron (Αντιγραφή) – Εµφανίζει την αναφορά Auditron για όλες τις 
ολοκληρωµένες εργασίες αντιγραφής από τους επιλεγµένους χρήστες.

• Αναφορά Auditron (Φαξ) – Εµφανίζει την αναφορά Auditron για όλες τις 
ολοκληρωµένες εργασίες φαξ από τους επιλεγµένους χρήστες.

• Αναφορά Auditron (Σάρωση) – Εµφανίζει την αναφορά Auditron για όλες τις 
ολοκληρωµένες εργασίες σάρωσης από τους επιλεγµένους χρήστες.

Αυτόµατα εκτυπωµένες Αναφορές/Λίστες
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διάφορες αναφορές και λίστες που µπορούν να 
εκτυπωθούν αυτόµατα.

Αναφορά ιστορικού εργασιών
Εµφανίζει όλες εργασίες που έχουν συνδεθεί στο µηχάνηµα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά ιστορικού εργασιών στη 
σελίδα 279.

Αναφορά δραστηριότητας
Εµφανίζει τα αποτελέσµατα δραστηριότητας των εισερχόµενων και εξερχόµενων 
επικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Αναφορά δραστηριότητας στη σελίδα 279.

Αναφορά µετάδοσης - ∆εν έχουν παραδοθεί
Εµφανίζει τα έγγραφα που δεν έχουν παραδοθεί και την κατάσταση µετάδοσής τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά 
µεταβίβασης - ∆εν παρεδόθη στη σελίδα 279.

Αναφορά µετάδοσης - Ακυρώθηκαν
Εµφανίζει τις µεταδόσεις που ακυρώθηκαν από το χρήστη. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά µεταβίβασης - Ακυρώθηκε στη 
σελίδα 279.

Αναφορά θυρίδας
Εµφανίζει τα έγγραφα που ελήφθησαν σε µια θυρίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά θυρίδας στη σελίδα 279.
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Αναφορά ευρείας µετάδοσης/Πολλαπλής τηλεπαραλαβής
Εµφανίζει τα αποτελέσµατα των µεταδόσεων πολλαπλής τηλεπαραλαβής. Για 
περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά ευρείας 
µετάδοσης/Πολλαπλής τηλεπαραλαβής στη σελίδα 280.

Αναφορά ευρείας αναµετάδοσης
Εµφανίζει τα αποτελέσµατα της ευρείας αναµετάδοσης κατά τη λήξη της µετάδοσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορά ευρείας 
αναµετάδοσης στη σελίδα 280.

Αναλώσιµα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε τη χρήση του γραφίτη και την κατάσταση 
της κασέτας, καθώς επίσης να αλλάξετε τα αναλώσιµα όταν αυτό απαιτείται.

Παρακολούθηση κατάστασης αναλώσιµων

1. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Αναλώσιµα] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη

1. Επιλέξτε τις κασέτες γραφίτη 
που πρέπει να 
αντικατασταθούν, οι οποίες 
φέρουν την ένδειξη ενός 
σταυρού.

2. Επιλέξτε [Αντικατάσταση 
κασέτας].

3. Αναµείνατε µέχρι ο κύλινδρος να 
επιστρέψει στη σωστή του θέση 
και να εµφανιστεί η υπενθύµιση 
στην οθόνη. Τότε µπορείτε να 
αντικαταστήσετε την κασέτα.
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Κατά την αντικατάσταση του γραφίτη, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αντικατάσταση 
της κασέτας γραφίτη στη σελίδα 425.

Αντικατάσταση αναλώσιµων SMart Kit

1. Επιλέξτε τα αναλώσιµα που 
πρέπει να αντικατασταθούν, τα 
οποία φέρουν την ένδειξη ενός 
σταυρού.

2. Αντικαταστήστε τα αναλώσιµα 
όταν εµφανιστεί η ειδοποίηση 
στην οθόνη.

Κατά την αντικατάσταση του γραφίτη, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κιτ SMart 
(Μονάδες αντικαθιστώµενες από τον πελάτη) στη σελίδα 431.

Σφάλµατα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε µια αναφορά πρόσφατων σφαλµάτων, 
την ηµεροµηνία και την ώρα των σφαλµάτων, τους κωδικούς σφαλµάτων και την 
κατάσταση του κάθε σφάλµατος. Η κατάσταση είναι είτε ενεργή ή ανενεργή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Αναφορά ιστορικού σφαλµάτων ενεργοποιείται µε τη 
ρύθµιση της λειτουργίας [Πλήκτρο εκτύπωσης αναφοράς] σε Ενεργοποιηµένο στη 
λειτουργία [Κοινές Ρυθµίσεις] > [Αναφορές]. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Αναφορές στην ενότητα Ρυθµίσεις στη σελίδα 279.

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

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Σφάλµατα].

3. Επιλέξτε [Αναφορά ιστορικού σφαλµάτων] και πατήστε το πλήκτρο <Έναρξη> 
στον πίνακα ελέγχου.
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13 Πιστοποίηση ταυτότητας και ∆ιαχείριση 
Auditron

Το µηχάνηµα έχει µια µοναδική λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας που περιορίζει τη 
δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών, και µια λειτουργία ∆ιαχείρισης Auditron που 
διαχειρίζεται τη χρήση κάθε λειτουργίας του µηχανήµατος.
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον Βασικό χειριστή για τις λειτουργίες 
που χρησιµοποιούνται για την αλλαγή των ρυθµίσεων και τις διαδικασίες των 
ρυθµίσεων.
Συνοπτική παρουσίαση της πιστοποίησης ταυτότητας – σελίδα 389
Πιστοποίηση ταυτότητας για φύλλα εργασιακής ροής και θυρίδα – σελίδα 393
Συνοπτική παρουσίαση της ∆ιαχείρισης Auditron – σελίδα 411

Συνοπτική παρουσίαση της πιστοποίησης ταυτότητας

Η ενότητα περιγράφει συνοπτικά τη λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας που 
χρησιµοποιείται µε το µηχάνηµα. 

Χρήστες που ελέγχονται από την Πιστοποίηση ταυτότητας
Τα ακόλουθα επεξηγούν τα διάφορα είδη χρηστών που ελέγχονται από τη λειτουργία 
Πιστοποίησης ταυτότητας.
Οι χρήστες κατατάσσονται στα ακόλουθα τέσσερα είδη. Η λειτουργία Πιστοποίησης 
ταυτότητας περιορίζει τις λειτουργίες ανάλογα µε το είδος του χρήστη.

• Βασικοί χειριστές

• Πιστοποιηµένοι χρήστες

• Μη πιστοποιηµένοι χρήστες

• Γενικοί χρήστες

Βασικοί χειριστές
Αυτοί είναι χρήστες οι οποίοι µπορούν να εισάγουν και να αλλάξουν τις ρυθµίσεις του 
συστήµατος.
Ο Βασικός χειριστής χρησιµοποιεί έναν ειδικό κωδικό χρήστη που ονοµάζεται Κωδικός 
βασικού χειριστή.
Για να µπείτε στη λειτουργία Βασικού χειριστή, εισάγετε τον Κωδικό βασικού χειριστή 
στο πεδίο καταχώρισης κωδικού χρήστη στην οθόνη πιστοποίησης ταυτότητας.
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Πιστοποιηµένοι χρήστες
Είναι χρήστες οι οποίοι είναι καταχωρηµένοι στο µηχάνηµα.
Όταν ένας πιστοποιηµένος χρήστης χρησιµοποιεί µια υπηρεσία που είναι 
περιορισµένη πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης στην οθόνη πιστοποίησης 
ταυτότητας.

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες
Είναι χρήστες οι οποίοι δεν είναι καταχωρηµένοι στο µηχάνηµα. 
Ο µη πιστοποιηµένος χρήστης δεν µπορεί να χρησιµοποιεί υπηρεσίες που είναι 
περιορισµένες.

Γενικοί χρήστες
Είναι γενικοί χρήστες στους οποίους δεν επιτρέπεται η χρήση του µηχανήµατος στη 
λειτουργία πιστοποίησης ταυτότητας.

Είδη πιστοποίησης ταυτότητας
Το µηχάνηµα χρησιµοποιεί τρία είδη πιστοποίησης ταυτότητας ανάλογα µε την 
τοποθεσία αποθήκευσης των στοιχείων χρήστη.

Πιστοποίηση ταυτότητας τοπικού µηχανήµατος
Η πιστοποίηση ταυτότητας τοπικού µηχανήµατος χρησιµοποιεί τα στοιχεία χρήστη που 
έχουν αποθηκευτεί στο µηχάνηµα για τη διαχείριση πιστοποίησης ταυτότητας. Τα 
δεδοµένα εκτύπωσης ή φαξ που εστάλησαν απευθείας από τον υπολογιστή µπορούν 
να ληφθούν στο µηχάνηµα αφού πιστοποιηθούν µέσω ελέγχου αντιστοίχισης των 
στοιχείων πιστοποίησης που διαµορφώθηκαν εκ των προτέρων στον οδηγό 
εκτύπωσης φαξ του πελάτη µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο µηχάνηµα.
Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική Βοήθεια του Οδηγού 
Εκτύπωσης Φαξ.

Πιστοποίηση δικτύου
Η πιστοποίηση δικτύου χρησιµοποιεί τα στοιχεία χρήστη από έναν αποµακρυσµένο 
διακοµιστή για τη διαχείριση της πιστοποίησης ταυτότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πιστοποίηση δικτύου απαιτείται το προαιρετικό κιτ λογιστικών 
δικτύου.

Τα στοιχεία χρήστη σε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή στέλνονται προς, και 
αποθηκεύονται στο µηχάνηµα. Όταν αλλάξουν τα στοιχεία χρήστη στο διακοµιστή, τότε 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να σταλούν από τον διακοµιστή για την ενηµέρωση των 
στοιχείων του χρήστη στο µηχάνηµα.
Αυτή η µέθοδος πιστοποίησης ταυτότητας χρησιµοποιείται για την απλούστευση της 
διαχείρισης των στοιχείων χρήστη σε πολλαπλά µηχανήµατα.
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Αποµακρυσµένη πιστοποίηση
Η αποµακρυσµένη πιστοποίηση χρησιµοποιεί έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή 
πιστοποίησης για τη διαχείριση της πιστοποίησης. Τα στοιχεία χρήστη δεν 
καταχωρούνται στο µηχάνηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός ενός καταχωρηµένου χρήστη στον αποµακρυσµένο 
διακοµιστή πιστοποίησης µπορεί να αποτελείται από 32 χαρακτήρες το πολύ και ο 
κωδικός πρόσβασης από 128 χαρακτήρες το πολύ. Για την πιστοποίηση SMB, 
ωστόσο, ο κωδικός πρόσβασης µπορεί να αποτελείται από 32 χαρακτήρες το πολύ.

Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox
Η πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε τα στοιχεία χρήστη και λογαριασµού που έχουν 
καταχωρηθεί εκ των προτέρων στο µηχάνηµα. Τα δεδοµένα εκτύπωσης ή φαξ που 
εστάλησαν απευθείας από τον υπολογιστή µπορούν να ληφθούν στο µηχάνηµα αφού 
πιστοποιηθούν µέσω ελέγχου αντιστοίχισης των στοιχείων πιστοποίησης που 
καταχωρήθηκαν εκ των προτέρων στον οδηγό εκτύπωσης φαξ του πελάτη µε τα 
στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο µηχάνηµα. Για πληροφορίες που αφορούν τον 
οδηγό εκτύπωσης ή τον οδηγό εκτύπωσης φαξ, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια 
του κάθε προαναφερόµενου οδηγού. Για πληροφορίες που αφορούν τις ρυθµίσεις των 
στοιχείων του χρήστη ή τις ρυθµίσεις των στοιχείων λογαριασµού, ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεα των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου CentreWare.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθµίζετε τα στοιχεία χρήστη ή λογαριασµού για άλλα WorkCentre 
7132, σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Κλωνοποίησης των Υπηρεσιών 
∆ιαδικτύου CentreWare. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
βοήθεια των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου CentreWare.

Λειτουργίες που ελέγχονται από την Πιστοποίηση ταυτότητας
Τα ακόλουθα επεξηγούν τις λειτουργίες που περιορίζονται από τη λειτουργία 
Πιστοποίησης ταυτότητας.
Ο περιορισµός εξαρτάται από έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους µε τους 
οποίους χρησιµοποιείται το µηχάνηµα.

• Τοπική πρόσβαση

• Αποµακρυσµένη πρόσβαση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους περιορισµούς πρόσβασης σε θυρίδες 
και φύλλα εργασιακής ροής χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Πιστοποίηση ταυτότητας για φύλλα εργασιακής ροής 
και θυρίδα στη σελίδα 393.

Τοπική πρόσβαση
Ο άµεσος χειρισµός του µηχανήµατος από τον πίνακα ελέγχου ονοµάζεται Τοπική 
πρόσβαση.
Οι λειτουργίες που περιορίζονται από την Τοπική πρόσβαση είναι οι ακόλουθες.



13 Πιστοποίηση ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron 

392 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Αντιγραφή 
Η λειτουργία αντιγραφής περιορίζεται. Όταν η λειτουργία χρησιµοποιεί µνήµη 
εργασιών, τότε περιορίζεται και αυτή η µνήµη εργασιών.

Φαξ/∆ιαδικτυακό φαξ
Οι λειτουργίες φαξ και διαδικτυακού φαξ περιορίζονται. Όταν οποιαδήποτε από αυτές 
τις λειτουργίες χρησιµοποιεί µνήµη εργασιών, τότε περιορίζεται και αυτή η µνήµη 
εργασιών.

Σάρωση
Οι λειτουργίες σάρωσης στη θυρίδα, δικτυακής σάρωση και σάρωσης σε FTP/SMB 
περιορίζονται. Όταν οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες χρησιµοποιεί µνήµη 
εργασιών, τότε περιορίζεται και αυτή η µνήµη εργασιών.

Θυρίδα
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε απαιτείται 
πιστοποίηση ταυτότητας για τις λειτουργίες θυρίδας ακόµα και αν δεν χρησιµοποιείτε 
τις λειτουργίες Πιστοποίησης ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron για αντιγραφή, φαξ, 
σάρωση, και εκτύπωση.

Φύλλα εργασιακής ροής
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε απαιτείται η 
πιστοποίηση ταυτότητας για την εκτέλεση φύλλων εργασιακής ροής ακόµα και αν δεν 
χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Πιστοποίησης ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron για 
αντιγραφή, φαξ, σάρωση, και εκτύπωση. 

Εκτύπωση
Η εκτύπωση εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί στο µηχάνηµα είναι περιορισµένη για 
τις λειτουργίες Εκτύπωσης µε χρέωση και Εκτύπωσης ιδιωτικών χρεώσεων.

Αποµακρυσµένη πρόσβαση
Ο χειρισµός του µηχανήµατος µέσω ενός δικτύου χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες 
διαδικτύου CentreWare ονοµάζεται Αποµακρυσµένη πρόσβαση.
Οι λειτουργίες που περιορίζονται από την Αποµακρυσµένη πρόσβαση είναι οι 
ακόλουθες. 

Εκτύπωση
Η εκτύπωση περιορίζεται σε εργασίες εκτύπωσης που στάλθηκαν από έναν 
υπολογιστή.
Για τη χρήση της λειτουργίας Πιστοποίησης ταυτότητας, χρησιµοποιήστε τον οδηγό 
εκτύπωσης για να ρυθµίσετε τις πληροφορίες πιστοποίησης ταυτότητας όπως ο 
κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. 
Οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποσταλεί στο µηχάνηµα και η πιστοποίησή τους 
έχει αποτύχει ρυθµίζονται σε Εκτύπωση µε χρέωση και αποθηκεύονται στο µηχάνηµα 
ή διαγράφονται, ανάλογα µε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτύπωση δεν είναι περιορισµένη όταν οι [Ρυθµίσεις συστήµατος] > 
[Σύνδεση/Ρύθµιση διαχείρισης Auditron] > [Ρύθµιση σύνδεσης/Λειτουργία Auditron] 
έχουν ρυθµιστεί σε [Αποµακρυσµένη πρόσβαση]. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την [Αποµακρυσµένη πρόσβαση], συµβουλευτείτε την παράγραφο 
Αποµακρυσµένη πρόσβαση στη σελίδα 360.

Απευθείας φαξ
Το Απευθείας φαξ από έναν υπολογιστή περιορίζεται.
Για τη χρήση της λειτουργίας Πιστοποίησης ταυτότητας, χρησιµοποιήστε τον οδηγό 
φαξ για να ρυθµίσετε τις πληροφορίες πιστοποίησης ταυτότητας όπως ο κωδικός 
χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. 
Οι εργασίες φαξ που έχουν αποσταλεί στο µηχάνηµα και η πιστοποίησή τους έχει 
αποτύχει ρυθµίζονται σε Εκτύπωση µε χρέωση και αποθηκεύονται στο µηχάνηµα ή 
διαγράφονται, ανάλογα µε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Απευθείας φαξ δεν είναι περιορισµένη όταν οι [Ρυθµίσεις 
συστήµατος] > [Σύνδεση/Ρύθµιση διαχείρισης Auditron] > [Ρύθµιση σύνδεσης/
Λειτουργία Auditron] έχουν ρυθµιστεί σε [Αποµακρυσµένη πρόσβαση]. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την [Αποµακρυσµένη πρόσβαση], 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Αποµακρυσµένη πρόσβαση στη σελίδα 360.

Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare
Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε απαιτείται 
πιστοποίηση ταυτότητας για την πρόσβαση στην κεντρική σελίδα των Υπηρεσιών 
διαδικτύου CentreWare ακόµα και αν δεν χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Πιστοποίηση 
ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron για αντιγραφή, φαξ, σάρωση, και εκτύπωση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο στον βασικό χειριστή όταν οι [Ρυθµίσεις 
συστήµατος] > [Σύνδεση/Ρύθµιση διαχείρισης Auditron] > [Ρύθµιση σύνδεσης/
Λειτουργία Auditron] έχουν ρυθµιστεί σε [Αποµακρυσµένη πρόσβαση]. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την [Αποµακρυσµένη πρόσβαση], 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Αποµακρυσµένη πρόσβαση στη σελίδα 360.

Πιστοποίηση ταυτότητας για φύλλα εργασιακής ροής και θυρίδα

Το ακόλουθο επεξηγεί τους περιορισµούς για Φύλλα εργασιακής ροής και θυρίδα όταν 
είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν διαγράφεται ένας λογαριασµός χρήστη, τότε θα διαγραφούν και οι 
θυρίδες και τα φύλλα εργασιακής ροής που σχετίζονται µε το λογαριασµό. 
Οποιαδήποτε έγγραφα είναι αποθηκευµένα στη θυρίδα θα διαγραφούν επίσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι λειτουργίες Πιστοποίηση ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron 
χρησιµοποιούνται από αποµακρυσµένο διακοµιστή λογαριασµού, τότε τα στοιχεία 
χρήστη που είναι αποθηκευµένα στο µηχάνηµα ενδέχεται να διαγραφούν προσωρινά 
για τον περιορισµό πρόσβασης χρηστών. Όταν συµβεί αυτό, οι θυρίδες και τα φύλλα 
εργασιακής ροής που σχετίζονται µε το χρήστη θα διαγραφούν επίσης. Όταν 
χρησιµοποιείτε αποµακρυσµένο διακοµιστή λογαριασµού για τη διαχείριση της 
πιστοποίησης ταυτότητας, συνιστάται η χρήση των θυρίδων και των φύλλων 
εργασιακής ροής στη λειτουργία του Βασικού χειριστή.

Είδη φύλλων εργασιακής ροής
Υπάρχουν τέσσερα είδη φύλλων εργασιακής ροής που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µε το µηχάνηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δηµιουργήσετε Φύλλα εργασιακής ροής θυρίδας µε το 
µηχάνηµα.

Κοινόχρηστο φύλλο εργασιακής ροής
Αυτό το φύλλο εργασιακής ροής δηµιουργείται από έναν Γενικό χρήστη χωρίς τη χρήση 
της λειτουργίας Πιστοποίηση ταυτότητας.
Όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε αυτό το 
φύλλο εργασιακής ροής είναι κοινόχρηστο και ενδέχεται να αλλάξουν οι ρυθµίσεις του 
από οποιονδήποτε χρήστη.
Όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε αυτό το 
φύλλο εργασιακής ροής µπορεί να το χρησιµοποιήσει µόνο ο Βασικός χειριστής.

Φύλλο εργασιακής ροής θυρίδας 
Αυτό το φύλλο εργασιακής ροής δηµιουργείται από έναν Γενικό χρήστη ή από τον 
Βασικό χειριστή χρησιµοποιώντας [Θυρίδα] στην οθόνη [Μενού ρυθµίσεων].
Ο κάτοχος αυτού του φύλλου εργασιακής ροής ορίζεται στη θυρίδα από την οποία 
δηµιουργήθηκε. Οποιοσδήποτε χρήστης έχει πρόσβαση στη θυρίδα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει και να αλλάξει τις ρυθµίσεις του.
Αυτό το φύλλο εργασιακής ροής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν δεν είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε µόνο ο Βασικός χειριστής µπορεί να 
χρησιµοποιήσει αυτό το φύλλο εργασιακής ροής.

Κοινόχρηστο φύλλο εργασιακής ροής βασικού χειριστή
Αυτό το φύλλο εργασιακής ροής δηµιουργείται από έναν Βασικό χειριστή.
Όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε αυτό το 
φύλλο εργασιακής ροής είναι κοινόχρηστο και ενδέχεται να αλλάξουν οι ρυθµίσεις του 
από οποιονδήποτε χρήστη.
Όταν η λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη, το γονικό φύλλο 
εργασιακής ροής είναι κοινόχρηστο για όλους τους πιστοποιηµένους χρήστες. Ωστόσο, 
µόνο ο βασικός χειριστής µπορεί να αλλάξει τις ρυθµίσεις.



Πιστοποίηση ταυτότητας για φύλλα εργασιακής ροής και θυρίδα 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 395

Για τη δηµιουργία ενός Κοινόχρηστου φύλλου εργασιακής ροής βασικού χειριστή, 
χρησιµοποιήστε το µηχάνηµα ως Βασικός χειριστής.

Προσωπικό φύλλο εργασιακής ροής
Αυτό το φύλλο εργασιακής ροής δηµιουργείται από έναν πιστοποιηµένο χρήστη όταν 
η λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας ήταν ενεργοποιηµένη.
Το φύλλο εργασιακής ροής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από τον πιστοποιηµένο 
χρήστη που το δηµιούργησε.
Αυτό το φύλλο εργασιακής ροής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από τον Βασικό 
χειριστή όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας.

Ο τρόπος λειτουργίας των φύλλων εργασιακής ροής διαφέρει ανάλογα µε το αν είναι 
ενεργοποιηµένη ή όχι η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας. Το ακόλουθο επεξηγεί τις 
διαθέσιµες λειτουργίες.

• Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη

• Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη 

Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τη σχέση µε το Φύλλο εργασιακής ροής για κάθε είδος 
χρήστη όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη.
Οι διαθέσιµες λειτουργίες φύλλων εργασιακής ροής διαφέρουν, ανάλογα µε το αν το 
φύλλο εργασιακής ροής δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας τη [Θυρίδα] στην οθόνη 
[Μενού ρυθµίσεων] ή τα [Φύλλα εργασιακής ροής] στην οθόνη [Μενού ρυθµίσεων].

∆ηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας τη [Θυρίδα] στις οθόνες [Μενού ρυθµίσεων]/
[Έλεγχος θυρίδας]

O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη

Λειτουργίες 
εργασιακής 

ροής 

Γενικοί χρήστες Βασικοί χειριστές

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρη
στο από 
τους 

Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρη
στο από 
τους 

Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία Χ O Χ Χ Χ Χ O Χ

Εµφάνιση O O O Χ O O O O

Επεξεργασία O O Χ Χ O O O O

Αντιγραφή* O O O Χ O O O O

∆ιαγραφή O O Χ Χ O O O O

Επιλογή/
Εκτέλεση

O O O Χ O O O O

Σύνδεση µε 
θυρίδα

O O O Χ O O O O
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X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
* Ο κάτοχος ενός εκτυπωµένου φύλλου εργασιακής ροής γίνεται διπλός χρήστης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φύλλα εργασιακής ροής που δηµιουργήθηκαν από τη [Θυρίδα] στην 
οθόνη [Μενού ρυθµίσεων] µπορούν να χρησιµοποιηθούν, να αλλαχθούν, να 
αντιγραφούν και να διαγραφούν µόνο από τη θυρίδα στην οποία δηµιουργήθηκαν. Οι 
ισχύοντες χρήστες είναι όλοι οι χρήστες που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη θυρίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν φύλλα εργασιακής ροής που δεν διατίθενται για χρήση συνδέονται 
σε µια θυρίδα, ανάλογα µε τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην κατάσταση 
πιστοποίησης ταυτότητας, µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε αλλά δεν µπορείτε να τα 
αλλάξετε/αντιγράψετε. Εάν απελευθερώσετε τη σύνδεση, τότε το φύλλο εργασιακής 
ροής δεν θα εµφανίζεται πλέον και θα απενεργοποιηθεί.

∆ηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας την επιλογή [Φύλλα εργασιακής ροής] στην 
οθόνη [Μενού ρυθµίσεων] 

O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
* Ο κάτοχος ενός εκτυπωµένου φύλλου εργασιακής ροής γίνεται διπλός χρήστης.

Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη 
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τη σχέση µε τις θυρίδες για κάθε είδος χρήστη όταν η 
λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες ανεξάρτητα από το αν τα 
φύλλα εργασιακής ροής δηµιουργήθηκαν χρησιµοποιώντας [Θυρίδα] ή [Φύλλα 
εργασιακής ροής] στην οθόνη [Μενού ρυθµίσεων].

Λειτουργίες 
εργασιακής 

ροής 

Γενικοί χρήστες Βασικοί χειριστές

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρη
στο από 
τους 

Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρη
στο από 
τους 

Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία O Χ Χ Χ Χ Χ O Χ

Εµφάνιση O Χ O Χ O O O O

Επεξεργασία O Χ Χ Χ O O O O

Αντιγραφή* O Χ O Χ O O O O

∆ιαγραφή O Χ Χ Χ O O O O

Επιλογή/
Εκτέλεση

O Χ O Χ O O O O
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Όταν είναι επιλεγµένη η [Πρόσβαση σε τοπικό µηχάνηµα] ή τα [Βασικά 
λογιστικά στοιχεία Xerox], όταν η ρύθµιση [Έλεγχος στοιχείων χρήστη] έχει 
καθοριστεί σε [Ναι] στην [Πρόσβαση δικτύου], ή όταν πραγµατοποιείται 
πιστοποίηση χρήστη εκτός του χρήστη-επισκέπτη στην [Αποµακρυσµένη 
πρόσβαση].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πιστοποίηση έγινε ως χρήστης-επισκέπτης στην [Αποµακρυσµένη 
πρόσβαση], θεωρείστε µη πιστοποιηµένος χρήστης (γενικός χρήστης) και δεν 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα φύλλα εργασιακής ροής.

Λειτουργίες 
εργασιακής ροής 

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρηστο από 
τους Βασικούς 

χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία Χ Χ Χ Χ

Εµφάνιση Χ Χ Χ Χ

Επεξεργασία Χ Χ Χ Χ

Αντιγραφή* Χ Χ Χ Χ

∆ιαγραφή Χ Χ Χ Χ

Επιλογή/Εκτέλεση Χ Χ Χ Χ

Σύνδεση µε θυρίδα Χ Χ Χ Χ

Λειτουργίες 
εργασιακής ροής 

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό 

(κάτο-
χος)

Προσω-
πικό 

(άλλος)

∆ηµιουργία Χ Χ Χ O Χ

Εµφάνιση Χ Χ O O Χ

Επεξεργασία Χ Χ Χ O Χ

Αντιγραφή* Χ Χ O O Χ

∆ιαγραφή Χ Χ Χ O Χ

Επιλογή/Εκτέλεση Χ Χ O O Χ

Σύνδεση µε θυρίδα Χ Χ O O Χ
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O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
* Ο κάτοχος ενός εκτυπωµένου φύλλου εργασιακής ροής γίνεται διπλός χρήστης.

Όταν ο [Έλεγχος στοιχείων χρήστη] στην [Πρόσβαση δικτύου] είναι 
ρυθµισµένος σε [Όχι (∆ιατήρηση αρχείων σύνδεσης)]

Λειτουργίες 
εργασιακής ροής 

Βασικοί χειριστές

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία Χ Χ O Χ

Εµφάνιση O O O O

Επεξεργασία O O O O

Αντιγραφή* O O O O

∆ιαγραφή O O O O

Επιλογή/Εκτέλεση O O O O

Σύνδεση µε θυρίδα O O O O

Λειτουργίες 
εργασιακής ροής 

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρηστο από 
τους Βασικούς 

χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία Χ Χ Χ Χ

Εµφάνιση Χ Χ Χ Χ

Επεξεργασία Χ Χ Χ Χ

Αντιγραφή* Χ Χ Χ Χ

∆ιαγραφή Χ Χ Χ Χ

Επιλογή/Εκτέλεση Χ Χ Χ Χ

Σύνδεση µε θυρίδα Χ Χ Χ Χ
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O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
* Ο κάτοχος ενός εκτυπωµένου φύλλου εργασιακής ροής γίνεται διπλός χρήστης.

Λειτουργίες 
εργασιακής ροής 

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπ
ικό 

(κάτο-
χος)

Προσω-
πικό 

(άλλος)

∆ηµιουργία O Χ Χ Χ Χ

Εµφάνιση O Χ O Χ Χ

Επεξεργασία O Χ Χ Χ Χ

Αντιγραφή* O Χ O Χ Χ

∆ιαγραφή O Χ Χ Χ Χ

Επιλογή/Εκτέλεση O Χ O Χ Χ

Σύνδεση µε θυρίδα O Χ O Χ Χ

Λειτουργίες 
εργασιακής ροής 

Βασικοί χειριστές

Κοινόχ-
ρηστο Θυρίδα

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία Χ Χ O Χ

Εµφάνιση O O O O

Επεξεργασία O O O O

Αντιγραφή* O O O O

∆ιαγραφή O O O O

Επιλογή/Εκτέλεση O O O O

Σύνδεση µε θυρίδα O O O O
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Είδη θυρίδων
Τα ακόλουθα τρία είδη θυρίδων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το µηχάνηµα.

Κοινόχρηστη θυρίδα
Είναι µια θυρίδα που δηµιουργήθηκε από έναν Γενικό χρήστη χωρίς τη χρήση της 
λειτουργίας Πιστοποίηση ταυτότητας.
Όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε αυτή η 
θυρίδα είναι κοινόχρηστη και ενδέχεται να αλλάξουν οι ρυθµίσεις της από 
οποιονδήποτε χρήστη.
Όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε αυτή η 
θυρίδα µπορεί να τη χρησιµοποιήσει µόνο ο Βασικός χειριστής. 

Κοινόχρηστη θυρίδα βασικού χειριστή
Η Κοινόχρηστη θυρίδα βασικού χειριστή είναι µια θυρίδα που δηµιουργήθηκε από τον 
Βασικό χειριστή.
Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη, η θυρίδα είναι 
κοινόχρηστη για όλους τους χρήστες.
Όταν η λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη, αυτή η θυρίδα είναι 
κοινόχρηστη για όλους τους πιστοποιηµένους χρήστες.
Ωστόσο, µόνο ο Βασικός χειριστής µπορεί να αλλάξει τις ρυθµίσεις. 
Για τη δηµιουργία µιας Κοινόχρηστης θυρίδας βασικού χειριστή, χρησιµοποιήστε το 
µηχάνηµα ως Βασικός χειριστής. 

Προσωπική θυρίδα
Αυτή είναι µια θυρίδα που δηµιουργήθηκε από έναν πιστοποιηµένο χρήστη 
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας.
Η θυρίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από τον πιστοποιηµένο χρήστη που την 
δηµιούργησε.
Όταν δεν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, τότε αυτή τη 
θυρίδα µπορεί να τη χρησιµοποιήσει µόνο ο Βασικός χειριστής. 

Ο τρόπος χρήσης των θυρίδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το µηχάνηµα 
διαφέρουν ανάλογα µε το αν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση 
ταυτότητας. Το ακόλουθο επεξηγεί τις διαθέσιµες λειτουργίες.

• Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη

• Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη 
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Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τη σχέση µε τις θυρίδες για κάθε είδος χρήστη όταν η 
λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη.

O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
*1: Όταν αποθηκεύετε έγγραφα ή ανακτάτε έγγραφα από τη θυρίδα, η πιστοποίηση 

ταυτότητας δεν εφαρµόζεται για τις ακόλουθες λειτουργίες.

• Λήψη εµπιστευτικού φαξ 

• Λήψη εµπιστευτικού διαδικτυακού φαξ

• Ανάκτηση εγγράφων που χρησιµοποιούν πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή ή 
Θυρίδα Viewer

Λειτουργίες 
θυρίδας

Γενικοί χρήστες Βασικοί χειριστές

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχ-
ρηστο 

από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

Κοινόχρη
στο

Κοινόχ-
ρηστο 

από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

∆ηµιουργία O Χ Χ Χ O Χ

Εµφάνιση O O Χ O O O

∆ιαγραφή O Χ Χ O O O

Αλλαγή ρυθµίσεων O Χ Χ O O O

Εµφάνιση 
πρωτοτύπου

O O Χ O O O

∆ιαγραφή 
πρωτοτύπου

O O Χ O O O

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

O O Χ O O O

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

O O Χ O O O

Φύλλο 
εργασ
-ιακής 
ροής

Εµφάνιση O O Χ O O O

Σύνδεσµος O Χ Χ O O O

Αυτόµατη 
εκτέλεση

O O Χ O O O

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

O O Χ O O O
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν φύλλα εργασιακής ροής που δεν διατίθενται για χρήση συνδέονται 
σε µια θυρίδα, ανάλογα µε τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην κατάσταση 
πιστοποίησης ταυτότητας, µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε αλλά δεν µπορείτε να τα 
αλλάξετε/αντιγράψετε. Εάν απελευθερώσετε τη σύνδεση, τότε το φύλλο εργασιακής 
ροής δεν θα εµφανίζεται πλέον και θα απενεργοποιηθεί.

Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τη σχέση µε τις θυρίδες για κάθε είδος χρήστη όταν η 
λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία Πιστοποίησης ταυτότητας, συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Αποµακρυσµένη πρόσβαση στη σελίδα 360.

Όταν είναι επιλεγµένη η [Πρόσβαση σε τοπικό µηχάνηµα] ή τα [Βασικά 
λογιστικά στοιχεία Xerox], όταν η ρύθµιση [Έλεγχος στοιχείων χρήστη] έχει 
καθοριστεί σε [Ναι] στην [Πρόσβαση δικτύου], ή όταν πραγµατοποιείται 
πιστοποίηση χρήστη εκτός του χρήστη-επισκέπτη στην [Αποµακρυσµένη 
πρόσβαση].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πιστοποίηση έγινε ως χρήστης-επισκέπτης στην [Αποµακρυσµένη 
πρόσβαση], θεωρείστε µη πιστοποιηµένος χρήστης (γενικός χρήστης) και δεν 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα φύλλα εργασιακής ροής.

Λειτουργίες θυρίδας

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

∆ηµιουργία Χ Χ Χ

Εµφάνιση Χ O*2 Χ

∆ιαγραφή Χ Χ Χ

Αλλαγή ρυθµίσεων Χ Χ Χ

Εµφάνιση πρωτοτύπου Χ O*2 Χ

∆ιαγραφή πρωτοτύπου Χ O*2 Χ

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

Χ O*2 Χ

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

Χ O*2 Χ



Πιστοποίηση ταυτότητας για φύλλα εργασιακής ροής και θυρίδα 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 403

Φύλλο 
εργασιακής 
ροής

Εµφάνιση Χ X*3 Χ

Σύνδεσµος Χ Χ Χ

Αυτόµατη 
εκτέλεση

Χ X*3 Χ

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

Χ X*3 Χ

Λειτουργίες θυρίδας

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό 

(κάτοχος)

Προσω-
πικό 

(άλλος)

∆ηµιουργία Χ Χ O Χ

Εµφάνιση Χ O O Χ

∆ιαγραφή Χ Χ O Χ

Αλλαγή ρυθµίσεων Χ Χ O Χ

Εµφάνιση πρωτοτύπου Χ O O Χ

∆ιαγραφή πρωτοτύπου Χ O O Χ

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

Χ O O Χ

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

Χ O O Χ

Φύλλο 
εργασιακής 
ροής

Εµφάνιση Χ O O Χ

Σύνδεσµος Χ Χ O Χ

Αυτόµατη 
εκτέλεση

Χ O O Χ

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

Χ O O Χ

Λειτουργίες θυρίδας

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό
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O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
*1: Όταν αποθηκεύετε έγγραφα ή ανακτάτε έγγραφα από τη θυρίδα, η πιστοποίηση 

ταυτότητας δεν εφαρµόζεται για τις ακόλουθες λειτουργίες.

• Λήψη εµπιστευτικού φαξ 

• Λήψη εµπιστευτικού διαδικτυακού φαξ

• Ανάκτηση εγγράφων που χρησιµοποιούν πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή ή 
Θυρίδα Viewer2

*2: Μπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε µόνο όταν οι λειτουργίες θυρίδας επιτρέπονται 
στις ρυθµίσεις της λειτουργίας Πιστοποίησης ταυτότητας του Βασικού χειριστή.

*3: Μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες προβολή, αυτόµατη εκτέλεση και 
χειροκίνητη εκτέλεση για φύλλα εργασιακής ροής συνδεδεµένα σε µια θυρίδα.

Λειτουργίες θυρίδας

Βασικοί χειριστές

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

∆ηµιουργία Χ O Χ

Εµφάνιση O O O

∆ιαγραφή O O O

Αλλαγή ρυθµίσεων O O O

Εµφάνιση πρωτοτύπου O O O

∆ιαγραφή πρωτοτύπου O O O

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

O O O

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

O O O

Φύλλο 
εργασιακής 
ροής

Εµφάνιση O O O

Σύνδεσµος O O O

Αυτόµατη 
εκτέλεση

O O O

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

O O O
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τα φύλλα εργασιακής ροής που δεν διατίθενται για χρήση 
συνδέονται σε µια θυρίδα, ανάλογα µε τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην 
κατάσταση πιστοποίησης, µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε αλλά δεν µπορείτε να τα 
αλλάξετε/αντιγράψετε. Εάν διακόψετε τη σύνδεση, τότε το φύλλο εργασιακής ροής δεν 
θα εµφανίζεται πλέον και θα απενεργοποιηθεί.

Όταν ο [Έλεγχος στοιχείων χρήστη] στην [Πρόσβαση δικτύου] είναι 
ρυθµισµένος σε [Όχι (∆ιατήρηση αρχείων σύνδεσης)]

Λειτουργίες θυρίδας

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

∆ηµιουργία Χ Χ Χ

Εµφάνιση Χ O*2 Χ

∆ιαγραφή Χ Χ Χ

Αλλαγή ρυθµίσεων Χ Χ Χ

Εµφάνιση πρωτοτύπου Χ O*2 Χ

∆ιαγραφή πρωτοτύπου Χ O*2 Χ

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

Χ O*2 Χ

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

Χ O*2 Χ

Φύλλο 
εργασιακής 
ροής

Εµφάνιση Χ X*3 Χ

Σύνδεσµος Χ Χ Χ

Αυτόµατη 
εκτέλεση

Χ X*3 Χ

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

Χ X*3 Χ

Λειτουργίες θυρίδας

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό 

(κάτοχος)

Προσω-
πικό 

(άλλος)

∆ηµιουργία O Χ Χ Χ

Εµφάνιση O O Χ Χ
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∆ιαγραφή O Χ Χ Χ

Αλλαγή ρυθµίσεων O Χ Χ Χ

Εµφάνιση πρωτοτύπου O O Χ Χ

∆ιαγραφή πρωτοτύπου O O Χ Χ

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

O O Χ Χ

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

O O Χ Χ

Φύλλο 
εργασιακής 
ροής

Εµφάνιση O O Χ Χ

Σύνδεσµος O Χ Χ Χ

Αυτόµατη 
εκτέλεση

O O Χ Χ

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

O O Χ Χ

Λειτουργίες θυρίδας

Βασικοί χειριστές

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

∆ηµιουργία Χ O Χ

Εµφάνιση O O O

∆ιαγραφή O O O

Αλλαγή ρυθµίσεων O O O

Εµφάνιση πρωτοτύπου O O O

∆ιαγραφή πρωτοτύπου O O O

Αποθήκευση 
πρωτοτύπου*1

O O O

Εκτύπωση 
πρωτοτύπου*1

O O O

Λειτουργίες θυρίδας

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό 

(κάτοχος)

Προσω-
πικό 

(άλλος)
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O: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
X: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη
*1: Όταν αποθηκεύετε έγγραφα ή ανακτάτε έγγραφα από τη θυρίδα, η πιστοποίηση 

ταυτότητας δεν εφαρµόζεται για τις ακόλουθες λειτουργίες.

• Λήψη εµπιστευτικού φαξ 

• Λήψη εµπιστευτικού διαδικτυακού φαξ

• Ανάκτηση εγγράφων που χρησιµοποιούν πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή ή 
Θυρίδα Viewer2

*2: Μπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε µόνο όταν οι λειτουργίες θυρίδας επιτρέπονται 
στις ρυθµίσεις της λειτουργίας Πιστοποίησης ταυτότητας του Βασικού χειριστή.

*3: Μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες προβολή, αυτόµατη εκτέλεση και 
χειροκίνητη εκτέλεση για φύλλα εργασιακής ροής συνδεδεµένα σε µια θυρίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τα φύλλα εργασιακής ροής που δεν διατίθενται για χρήση 
συνδέονται σε µια θυρίδα, ανάλογα µε τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην 
κατάσταση πιστοποίησης, µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε αλλά δεν µπορείτε να τα 
αλλάξετε/αντιγράψετε. Εάν διακόψετε τη σύνδεση, τότε το φύλλο εργασιακής ροής δεν 
θα εµφανίζεται πλέον και θα απενεργοποιηθεί.

Φύλλο 
εργασιακής 
ροής

Εµφάνιση O O O

Σύνδεσµος O O O

Αυτόµατη 
εκτέλεση

O O O

Χειροκίνητη 
εκτέλεση

O O O

Λειτουργίες θυρίδας

Βασικοί χειριστές

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό
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Σύνδεση φύλλων εργασιακής ροής σε θυρίδες
Οι τρόποι σύνδεσης φύλλων εργασιακής ροής σε θυρίδα διαφέρουν, ανάλογα µε το εάν 
είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας. Το ακόλουθο επεξηγεί τις 
διαθέσιµες σχέσεις. 

• Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη

• Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν φύλλα εργασιακής ροής που δεν διατίθενται για χρήση συνδέονται 
σε µια θυρίδα, ανάλογα µε τις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην κατάσταση 
πιστοποίησης ταυτότητας, µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε αλλά δεν µπορείτε να τα 
αλλάξετε/αντιγράψετε. Εάν απελευθερώσετε τη σύνδεση, τότε το φύλλο εργασιακής 
ροής δεν θα εµφανίζεται πλέον και θα απενεργοποιηθεί.

Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τη σχέση µε τις θυρίδες για κάθε είδος χρήστη όταν η 
λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιηµένη.

O: Η σχέση είναι διαθέσιµη
X: Η σχέση δεν είναι διατίθεται

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή ροή

Γενικοί χρήστες Βασικοί χειριστές

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσω-
πικό

Θυρίδα O Χ Χ O O O

Κοινόχρηστο O Χ Χ O O O

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

O Χ Χ O O O

Προσωπικό Χ Χ Χ O O O
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Όταν η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη
Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει τη σχέση µε τις θυρίδες για κάθε είδος χρήστη όταν η 
λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας είναι ενεργοποιηµένη.

Όταν είναι επιλεγµένη η [Πρόσβαση σε τοπικό µηχάνηµα] ή τα [Βασικά 
λογιστικά στοιχεία Xerox], όταν η ρύθµιση [Έλεγχος στοιχείων χρήστη] έχει 
καθοριστεί σε [Ναι] στην [Πρόσβαση δικτύου], ή όταν πραγµατοποιείται 
πιστοποίηση χρήστη εκτός του χρήστη-επισκέπτη στην [Αποµακρυσµένη 
πρόσβαση].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πιστοποίηση έγινε ως χρήστης-επισκέπτης στην [Αποµακρυσµένη 
πρόσβαση], θεωρείστε µη πιστοποιηµένος χρήστης (γενικός χρήστης) και δεν 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα φύλλα εργασιακής ροής ή τις θυρίδες.

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

Κοινόχρηστο Χ Χ Χ

Κοινόχρηστο από τους 
Βασικούς χειριστές

Χ Χ Χ

Προσωπικό (ιδίου) Χ Χ Χ

Προσωπικό (άλλος) Χ Χ Χ

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό 
(κάτοχος)

Προσωπικό 
(άλλος)

Κοινόχρηστο Χ Χ Χ Χ

Κοινόχρηστο από τους 
Βασικούς χειριστές

Χ Χ O Χ

Προσωπικό (ιδίου) Χ Χ O Χ

Προσωπικό (άλλος) Χ Χ Χ Χ
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O: Η σχέση είναι διαθέσιµη
X: Η σχέση δεν είναι διατίθεται

Όταν ο [Έλεγχος στοιχείων χρήστη] στην [Πρόσβαση δικτύου] είναι 
ρυθµισµένος σε [Όχι (∆ιατήρηση αρχείων σύνδεσης)]

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Βασικοί χειριστές

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

Κοινόχρηστο O O O

Κοινόχρηστο από τους 
Βασικούς χειριστές

O O O

Προσωπικό (ιδίου) O O O

Προσωπικό (άλλος) O O O

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Μη πιστοποιηµένοι χρήστες (Γενικοί χρήστες)

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

Κοινόχρηστο Χ Χ Χ

Κοινόχρηστο από τους 
Βασικούς χειριστές

Χ Χ Χ

Προσωπικό (ιδίου) Χ Χ Χ

Προσωπικό (άλλος) Χ Χ Χ

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό 
(κάτοχος)

Προσωπικό 
(άλλος)

Κοινόχρηστο O Χ Χ Χ

Κοινόχρηστο από τους 
Βασικούς χειριστές

O Χ Χ Χ

Προσωπικό (ιδίου) Χ Χ Χ Χ
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O: Η σχέση είναι διαθέσιµη
X: Η σχέση δεν είναι διατίθεται

Συνοπτική παρουσίαση της ∆ιαχείρισης Auditron

Η ενότητα περιγράφει συνοπτικά τη λειτουργία διαχείρισης Auditron που 
χρησιµοποιείται µε το µηχάνηµα. 

Πιστοποίηση ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron
Η λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron λειτουργεί σε συνδυασµό µε τη λειτουργία 
Πιστοποίηση ταυτότητας.
Χρησιµοποιήθηκαν τρία είδη πιστοποίησης ταυτότητας.

Πιστοποίηση ταυτότητας τοπικού µηχανήµατος
Η διαχείριση Auditron πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία ενός πιστοποιηµένου 
χρήστη τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο µηχάνηµα, µε τη βοήθεια ποικίλων µετρητών 
που δηµιουργήθηκαν αυτόµατα για κάθε πιστοποιηµένο χρήστη.

Πιστοποίηση δικτύου
Μπορείτε να εκτελέσετε τη ∆ιαχείριση Auditron χρησιµοποιώντας τα στοιχεία χρήστη 
τα οποία διαχειρίζεται ένας αποµακρυσµένος διακοµιστής.

Προσωπικό (άλλος) Χ Χ Χ Χ

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Βασικοί χειριστές

Κοινόχρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό

Κοινόχρηστο O O O

Κοινόχρηστο από τους 
Βασικούς χειριστές

O O O

Προσωπικό (ιδίου) O O O

Προσωπικό (άλλος) O O O

Θυρίδα

Εργασ-
ιακή 
ροή

Πιστοποιηµένοι χρήστες

Κοινόχ-
ρηστο

Κοινόχρηστο 
από τους 
Βασικούς 
χειριστές

Προσωπικό 
(κάτοχος)

Προσωπικό 
(άλλος)
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Αυτό γίνεται για την ενιαία διαχείριση στοιχείων χρήστη και ∆ιαχείριση Auditron από 
πολλαπλές συσκευές.

Αποµακρυσµένη πιστοποίηση
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε διαχείριση Auditron χρησιµοποιώντας τα στοιχεία 
χρήστη που διαχειρίζεται ο διακοµιστής αποµακρυσµένης πιστοποίησης. Τα στοιχεία 
χρήστη δεν καταγράφονται στο µηχάνηµα καθώς η πιστοποίηση πραγµατοποιείται 
στον αποµακρυσµένο διακοµιστή πιστοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός ενός καταχωρηµένου χρήστη στον αποµακρυσµένο 
διακοµιστή πιστοποίησης µπορεί να αποτελείται από 32 χαρακτήρες το µέγιστο και ο 
κωδικός χρήστη από 128 χαρακτήρες το µέγιστο. Για την πιστοποίηση SMB, ωστόσο, 
ο κωδικός πρόσβασης µπορεί να αποτελείται από 32 χαρακτήρες το µέγιστο.

Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox
Η διαχείριση Auditron πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία χρήστη και λογαριασµού 
που έχουν καταχωρηθεί εκ των προτέρων στο µηχάνηµα. Η διαχείριση Auditron 
χρησιµοποιεί κάθε µετρητή που δηµιουργήθηκε αυτόµατα για µεµονωµένους χρήστες. 
Οι αναφορές Auditron δηµιουργούνται σε µορφή CSV, χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες 
∆ιαδικτύου CentreWare. Για πληροφορίες ως προς τις ρυθµίσεις του οδηγού 
εκτύπωσης ή του οδηγού φαξ, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του κάθε 
προαναφερόµενου οδηγού. Για πληροφορίες ως προς τις ρυθµίσεις των στοιχείων 
χρήστη, τις ρυθµίσεις των στοιχείων λογαριασµού και το πώς να δηµιουργείτε 
αναφορές, ανατρέξτε στις Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου CentreWare. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθµίζετε τα στοιχεία χρήστη ή λογαριασµού για άλλα WorkCentre 
7132, σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Κλωνοποίησης των 
Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου CentreWare.

Λειτουργίες διαχείρισης και υπηρεσίες 
Το ακόλουθο επεξηγεί τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που µπορείτε να διαχειριστείτε 
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron.

Λειτουργίες και υπηρεσίες που µπορεί να διαχειριστεί η πιστοποίηση ταυτότητας
Οι λειτουργίες και υπηρεσίες που µπορεί να διαχειριστεί η λειτουργία Πιστοποίηση 
ταυτότητας διαφέρουν ανάλογα µε το εάν τα στοιχεία χρήστη είναι αποθηκευµένα στο 
µηχάνηµα ή σε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή λογαριασµού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία Πιστοποίησης 
ταυτότητας, συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρύθµιση σύνδεσης /Λειτουργία Auditron 
στη σελίδα 360.

• Τοπική πρόσβαση

• Πρόσβαση δικτύου

• Αποµακρυσµένη πρόσβαση

• Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox
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Τοπική πρόσβαση
Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που µπορούν να διαχειριστούν χρησιµοποιώντας τη 
λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron είναι οι ακόλουθες.

O: Με δυνατότητα διαχείρισης
X: Χωρίς δυνατότητα διαχείρισης
*1: Η λειτουργία αυτή θέτει περιορισµούς στις λειτουργίες χρώµατος που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
περιορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Όριο λογαριασµού στη σελίδα 355.

*2: Η λειτουργία αυτή απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια πέρα από τον καθορισµένο 
αριθµό σελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
περιορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Όριο λογαριασµού στη σελίδα 355.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις µεθόδους ρύθµισης, συµβουλευτείτε 
το∆ηµιουργία/Έλεγχος λογαριασµών χρηστών στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη σελίδα 354.

Υπηρεσίες

Περιορισµένη χρήση
Συνολική 
χρήση ανά 
λογαριασµόΠιστοποίηση 

ταυτότητας

Όριο 
λειτουργίας 
χρώµατος*1

Όριο 
λογαρια-
σµού*2

Αντιγραφή O O O O

Εκτύπωση O O O O

Εκτύπωση µε 
χρέωση και 
Εκτύπωση 
ιδιωτικών 
χρεώσεων

O O O O

Σάρωση O O O O

Φαξ, διαδικτυακό 
φαξ

O Χ Χ O

Απευθείας φαξ O Χ Χ O

Αναφορά/λίστα Χ Χ Χ Χ
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Πρόσβαση δικτύου
Όταν χρησιµοποιείτε την ∆ικτυακή πιστοποίηση ταυτότητας µε το µηχάνηµα, τις 
πληροφορίες ∆ιαχείρισης Auditron διαχειρίζεται ένας αποµακρυσµένος διακοµιστής 
λογαριασµού.
Οι λειτουργίες και υπηρεσίες που µπορούν να διαχειριστούν χρησιµοποιώντας τη 
λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron είναι οι ακόλουθες.

O: Με δυνατότητα διαχείρισης
X: Χωρίς δυνατότητα διαχείρισης
*1: Η λειτουργία αυτή θέτει περιορισµούς στις λειτουργίες χρώµατος που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
περιορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Όριο λογαριασµού στη σελίδα 355.

*2: Η λειτουργία αυτή απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια πέρα από τον καθορισµένο 
αριθµό σελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
περιορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Όριο λογαριασµού στη σελίδα 355.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πιστοποίηση ταυτότητας δεν πραγµατοποιείται όταν οι [Ρυθµίσεις 
συστήµατος]>[Ρύθµιση σύνδεσης/∆ιαχείριση Auditron]>[Ρύθµιση σύνδεσης/
Λειτουργία Auditron]>[Πρόσβαση δικτύου]>[Έλεγχος στοιχείων χρήστη] είναι 
ρυθµισµένες σε [Όχι (∆ιατήρηση αρχείων σύνδεσης)].

Υπηρεσίες

Περιορισµένη χρήση
Συνολική 
χρήση ανά 
λογαριασµόΠιστοποίηση 

ταυτότητας

Όριο 
λειτουργίας
χρώµατος

*1

Όριο 
λογαριασµού

*2

Αντιγραφή O O Χ Χ

Εκτύπωση O O Χ Χ

Εκτύπωση µε 
χρέωση και 
Εκτύπωση 
ιδιωτικών 
χρεώσεων

O O Χ Χ

Σάρωση O O Χ Χ

Φαξ, διαδικτυακό 
φαξ

O Χ Χ Χ

Απευθείας φαξ O Χ Χ Χ

Αναφορά/λίστα Χ Χ Χ Χ
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Αποµακρυσµένη πρόσβαση
Όταν χρησιµοποιείτε την Αποµακρυσµένη πιστοποίηση µε το µηχάνηµα, η διαχείριση 
των πληροφοριών Auditron πραγµατοποιείται από έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή 
πιστοποίησης.
Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που µπορούν να διαχειριστούν χρησιµοποιώντας τη 
λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron είναι οι ακόλουθες.

O: Με δυνατότητα διαχείρισης
X: Χωρίς δυνατότητα διαχείρισης
*1: Η λειτουργία αυτή θέτει περιορισµούς στις λειτουργίες χρώµατος που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
περιορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Όριο λογαριασµού στη σελίδα 355.

*2: Η λειτουργία αυτή απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια πέρα από τον καθορισµένο 
αριθµό σελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των 
περιορισµών, συµβουλευτείτε την παράγραφο Όριο λογαριασµού στη σελίδα 355.

Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox
Οι λειτουργίες και υπηρεσίες που µπορείτε να διαχειριστείτε στα Βασικά λογιστικά 
στοιχεία Xerox είναι οι εξής.

Υπηρεσίες

Περιορισµένη χρήση
Συνολική 
χρήση ανά 
λογαριασµόΠιστοποίηση 

ταυτότητας

Όριο 
λειτουργίας 
χρώµατος

*1

Όριο 
λογαριασµού*

2

Αντιγραφή O Χ Χ Χ

Εκτύπωση Χ Χ Χ Χ

Εκτύπωση µε 
χρέωση

O Χ Χ Χ

Σάρωση O Χ Χ Χ

Φαξ, διαδικτυακό 
φαξ

O Χ Χ Χ

Απευθείας φαξ Χ Χ Χ Χ

Αναφορά/λίστα Χ Χ Χ Χ

Αντίστοιχη 
Υπηρεσία

Περιορισµοί χρήσης
Μετρητής 
χρήσης ανά 
χρήστη

Πιστοποίηση 
*1

Περιορισµοί 
λειτουργιών*2

Όριο 
λογαριασµού*

3

Αντιγραφή O O O O
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*1: Αυτή η στήλη υποδεικνύει κατά πόσο απαιτείται πιστοποίηση για κάθε υπηρεσία. Η 
ένδειξη “Ο” υποδεικνύει ότι απαιτείται πιστοποίηση.

*2: Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες που είναι διαθέσιµες για κάθε χρήστη. Για 
περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια των Υπηρεσιών 
∆ιαδικτύου CentreWare.

*3: Αυτή η λειτουργία σταµατάει την περαιτέρω λειτουργία του µηχανήµατος εάν ο 
αριθµός των σελίδων έχει φτάσει τον καθορισµένο µέγιστο αριθµό. Για περαιτέρω 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 
CentreWare.

Εκτύπωση O O O O

Εκτύπωση µε 
χρέωση, 
Εκτύπωση 
ιδιωτικών 
χρεώσεων

O O O O

Υπηρεσία 
σάρωσης

O O O O

Φαξ, iFax O O O O

Απευθείας φαξ O O X O

Αναφορά/λίστα X X X X

Αντίστοιχη 
Υπηρεσία

Περιορισµοί χρήσης
Μετρητής 
χρήσης ανά 
χρήστη

Πιστοποίηση 
*1

Περιορισµοί 
λειτουργιών*2

Όριο 
λογαριασµού*

3
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Εργασίες που µπορείτε να διαχειριστείτε για κάθε υπηρεσία
Τα είδη των εργασιών που µπορείτε να διαχειριστείτε χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
∆ιαχείριση Auditron διαφέρουν για την εκτύπωση, τη σάρωση, και τις υπηρεσίες φαξ.
Η ενότητα απαριθµεί τα στοιχεία τα οποία µπορείτε να διαχειριστείτε για κάθε 
υπηρεσία.

Εκτύπωση
Τα στοιχεία που µπορείτε να διαχειριστείτε για εργασίες εκτύπωσης χρησιµοποιώντας 
τη λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron είναι τα ακόλουθα.

Εργασίες
Απαιτείται 

πιστοποίηση 
ταυτότητας

Είδος χρήστη ∆ιαχειρίσιµα 
στοιχεία

Κανονική 
εκτύπωση

Πρόγραµµα 
οδήγησης 
εκτυπωτή για το 
µηχάνηµα

Ναι Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα

Άλλα 
προγράµµατα 
οδήγησης 
εκτυπωτή

–*2 Μη 
πιστοποιηµένος

Σελίδες/φύλλα

Ασφαλής 
εκτύπωση 

Αποθήκευση 
εγγράφων

Ναι – –

Εκτύπωση 
εγγράφων

Όχι*1 Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα

∆οκιµαστική 
εκτύπωση

Αποθήκευση/
εκτύπωση 
εγγράφων 
δοκιµαστικής 
εκτύπωσης 

Ναι Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα

∆οκιµαστική 
εκτύπωση 
Εκτύπωση 
αποθηκευµένων 
εγγράφων

Όχι*1 Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα

Μεταχρονολογη
µένη εκτύπωση

Αποθήκευση 
εγγράφων

Ναι – –

Εκτύπωση 
εγγράφων

Όχι*1 Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα

Εκτύπωση µε 
χρέωση

Αποθήκευση 
εγγράφων

Όχι – –

Εκτύπωση 
εγγράφων

Ναι Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα
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*1: Η Πιστοποίηση ταυτότητας δεν χρειάζεται κατά την εκτύπωση γιατί ελέγχεται η 
ταυτότητα της εργασίας εκτύπωσης όταν λαµβάνεται από το µηχάνηµα.

*2: Η εκτύπωση είναι διαθέσιµη µόνο εάν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή 
[Εκτυπώσεις εκτός λογαριασµών] στις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare.

*3: Απαιτείται πιστοποίηση ανάλογα µε τις ρυθµίσεις [Ελέγχου λήψης] στη λειτουργία 
[Ρύθµιση σύνδεσης/∆ιαχείριση Auditron]. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Έλεγχος λήψης στη σελίδα 358.

Φαξ
Τα στοιχεία που µπορείτε να διαχειριστείτε για εργασίες φαξ χρησιµοποιώντας τη 
λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron είναι τα ακόλουθα. 

Εκτύπωση 
ιδιωτικών 
χρεώσεων

Αποθήκευση 
εγγράφων

Όχι*3 – –

Εκτύπωση 
εγγράφων

Ναι Πιστοποιηµένος Σελίδες/φύλλα

Εκτύπωση E-mail –*2 Μη 
πιστοποιηµένος

Σελίδες/φύλλα

Εργασίες
Απαιτείται 

πιστοποίηση 
ταυτότητας 

Χρήστης/Είδος 
πρωτοτύπου ∆ιαχειρίσιµα στοιχεία

Αποστολή Αυτόµατα Ναι Πιστοποιηµένος Απεσταλµένα φαξ/
σελίδες, µεταδόσεις

Χειροκίνητα Ναι Πιστοποιηµένος Απεσταλµένα φαξ/
σελίδες, µεταδόσεις

Λήψη/
Εκτύπωση

Αυτόµατα Όχι Εισερχόµενα 
φαξ

Λήψεις/σελίδες, 
µεταδόσεις, 
εκτυπωµένες σελίδες/
φύλλα

Χειροκίνητα Ναι Εισερχόµενα 
φαξ

Λήψεις/σελίδες, 
µεταδόσεις, 
εκτυπωµένες σελίδες/
φύλλα

Λήψη 
εµπιστ-
ευτικών 
εγγράφων

Λήψη 
εµπιστευτικών 
εγγράφων

Όχι Εισερχόµενα 
φαξ

Λήψεις/σελίδες, 
µεταδόσεις

Εκτύπωση 
εµπιστευτικών 
εγγράφων

Ναι*1 Πιστοποιηµένος Εκτυπωµένες 
σελίδες/φύλλα

Εργασίες
Απαιτείται 

πιστοποίηση 
ταυτότητας

Είδος χρήστη ∆ιαχειρίσιµα 
στοιχεία



Συνοπτική παρουσίαση της ∆ιαχείρισης Auditron 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 419

Τηλεπ-
αραλαβή

Αποθήκευση 
εγγράφων για 
τηλεπαραλαβή

Ναι*1 – –

Αυτόµατη αποστολή 
(εµπιστευτικό)

Όχι Μη 
πιστοποιηµένος

Απεσταλµένα φαξ/
σελίδες

Εκτύπωση 
εγγράφων 
τηλεπαραλαβής

Ναι Πιστοποιηµένος Τηλεπαραλαβές/
σελίδες, 
αναµεταδόσεις, 
εκτυπωµένες σελίδες/
φύλλα

Εκτύπωση 
εγγράφων για 
τηλεπαραλαβή

Ναι*1 Πιστοποιηµένος Εκτυπωµένες 
σελίδες/φύλλα

Ευρεία 
αναµετ-
άδοση

Λήψη εγγράφων 
αναµετάδοσης

Όχι Εισερχόµενα 
φαξ

Λήψεις/σελίδες, 
µεταδόσεις

Ευρεία 
αναµετάδοση, 
εκτύπωση

Όχι Ευρεία 
αναµετάδοση

Απεσταλµένα φαξ/
σελίδες, 
αναµεταδόσεις, 
εκτυπωµένες σελίδες/
φύλλα

Απευθείας φαξ Ναι Πιστοποιηµένος Απεσταλµένα φαξ/
σελίδες, µεταδόσεις

Αποστολή διαδικτυακού φαξ Ναι Πιστοποιηµένος Απεσταλµένα 
διαδικτυακά φαξ/
σελίδες

Λήψη/
εκτύπωση 
διαδικ-
τυακού φαξ 

Αυτόµατη 
εκτύπωση 
ληφθέντων 
εγγράφων

Όχι Εισερχόµενο 
διαδικτυακό φαξ

Λήψεις/σελίδες, 
εκτυπωµένες σελίδες/
φύλλα 

Αυτόµατη 
εµπιστευτική λήψη

Όχι Εισερχόµενο 
διαδικτυακό φαξ

Λήψεις/σελίδες

Εκτύπωση 
εµπιστευτικών 
εγγράφων

Ναι*1 Πιστοποιηµένος Εκτυπωµένες 
σελίδες/φύλλα

Εργασίες
Απαιτείται 

πιστοποίηση 
ταυτότητας 

Χρήστης/Είδος 
πρωτοτύπου ∆ιαχειρίσιµα στοιχεία
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*1: Εάν η [Υπηρεσία εκτύπωσης] στην οθόνη [Μέθοδος Auditron] έχει ρυθµιστεί σε 
[Όχι] στη λειτουργία Βασικού χειριστή, τότε δεν απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας 
για την πρόσβαση στις κοινόχρηστες θυρίδες των Βασικών χειριστών, και το 
µηχάνηµα θα εκτυπώσει την εργασία χωρίς να την έχει ελέγξει.

Όταν χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Πιστοποίηση ταυτότητας και ∆ιαχείριση Auditron 
για εργασίες φαξ, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα.

• Η αποστολή εγγράφων από διαφορετικούς λογαριασµούς χρήστη προς τον ίδιο 
προορισµό δεν θεωρείται συνδυασµένη αποστολή.

• Ο ρυθµός επικοινωνίας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το ενσωµατωµένο 
χρονόµετρο του µηχανήµατος. Εποµένως, το υπολογιζόµενο κόστος ενδέχεται να 
διαφέρει ελαφρώς από εκείνο που υπολογίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία.

• Όταν λαµβάνετε φαξ που είναι χωρισµένα σε σελίδες, το µηχάνηµα µετράει τον 
αριθµό των ληφθέντων σελίδων αντί για τον αριθµό των εκτυπωµένων σελίδων.

• Οι εργασίες φαξ δεν υπολογίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
– Όταν καλείτε έναν αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο 

στον πίνακα ελέγχου ή τη λειτουργία της ανοικτής ακρόασης.
– Όταν χρησιµοποιείτε τον κωδικό ταχείας κλήσης, στον οποίο οι πληροφορίες 

χρέωσης δεν είναι καταχωρηµένες.
– Όταν λάβει χώρα µια τηλεφωνική συνοµιλία, συµπεριλαµβανοµένης εκείνης πριν 

την µετάδοση.

Προώθηση 
διαδικ-
τυακού φαξ 
Πρωτότυπα

Λήψη εγγράφων 
διαδικτυακού φαξ 
από αναµετάδοση

Όχι Εισερχόµενο 
διαδικτυακό φαξ

Λήψεις/σελίδες

Αυτόµατη 
προώθηση φαξ 

Όχι Εισερχόµενο 
διαδικτυακό 
φαξ, 
προωθηµένα 
φαξ

Απεσταλµένα φαξ/
σελίδες, µεταδόσεις

Εργασίες
Απαιτείται 

πιστοποίηση 
ταυτότητας 

Χρήστης/Είδος 
πρωτοτύπου ∆ιαχειρίσιµα στοιχεία
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Σάρωση
Τα στοιχεία που µπορείτε να διαχειριστείτε για εργασίες σάρωσης χρησιµοποιώντας τη 
λειτουργία ∆ιαχείριση Auditron είναι τα ακόλουθα. 

Υπηρεσίες
Απαιτείται 

πιστοποίηση 
ταυτότητας

Είδος χρήστη ∆ιαχειρίσιµα στοιχεία

E-mail Ναι Πιστοποιηµένος Σαρωµένες σελίδες, 
απεσταλµένες σελίδες

Σάρωση στη 
θυρίδα

Ναι Πιστοποιηµένος Σαρωµένες σελίδες, 
αποθηκευµένες σελίδες

Σάρωση σε FTP/
SMB

Ναι Πιστοποιηµένος Σαρωµένες σελίδες, 
απεσταλµένες σελίδες

∆ικτυακή σάρωση Ναι Πιστοποιηµένος Σαρωµένες σελίδες, 
απεσταλµένες σελίδες
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14 Συντήρηση

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις λειτουργίες που απαιτούνται κατά καιρούς για τη 
συντήρηση του µηχανήµατος όπως ο καθαρισµός του µηχανήµατος, η αλλαγή των 
εξαρτηµάτων του Κιτ SMart (µονάδες που µπορούν να αντικατασταθούν από τον 
πελάτη) και η βαθµονόµηση της ρύθµισης διαβάθµισης.

Παραγγελία αναλώσιµων

∆ιατίθεται ποικιλία αναλώσιµων για το µηχάνηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εξαρτηµάτων ειδικών για κάθε τύπο µηχανήµατος όπως φύσιγγες τυµπάνου, κασέτες 
γραφίτη CMYK, κασέτες συρραπτικών και ανταλλακτικά. ∆ιατίθενται επίσης 
αναλώσιµα γενικής χρήσης, όπως καθαριστικά επιφάνειας σάρωσης, διαλύτες, 
χαρτικά και µέσα εκτύπωσης.
Για να προµηθευτείτε τα αναλώσιµα, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων 
της Xerox στην περιοχή σας, δίνοντάς του την επωνυµία της εταιρείας, τον αριθµό 
προϊόντος και τον σειριακό αριθµό του µηχανήµατος.
Μπορείτε να σηµειώσετε τον τηλεφωνικό αριθµό στο χώρο που διατίθεται παρακάτω. 

Τηλέφωνο παραγγελίας αναλωσίµων: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιµοποιείτε την φύσιγγα τυµπάνου/κασέτα γραφίτη που 
συνιστάται από τη Xerox, η απόδοση του µηχανήµατος µπορεί να µην είναι η βέλτιστη 
δυνατή. Χρησιµοποιείτε µόνο φύσιγγες τυµπάνου/κασέτες γραφίτη που συνιστώνται 
γι' αυτό το προϊόν.

Καθαρισµός του µηχανήµατος

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο καθαρισµού του µηχανήµατος για την 
εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν προβείτε στον καθαρισµό οποιουδήποτε εξαρτήµατος του 
µηχανήµατος, βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι απενεργοποιηµένο και 
αποσυνδεδεµένο από την πρίζα προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον καθαρισµό του µηχανήµατος, µην χρησιµοποιείτε οργανικούς 
και χηµικούς διαλύτες καθώς και καθαριστικά ψεκασµού. Αυτά µπορεί να επηρεάσουν 
την απόδοση του µηχανήµατος ή να προκαλέσουν βλάβη. Μην ρίχνετε υγρά 
απευθείας πάνω σε κάποια επιφάνεια του µηχανήµατος και αποφύγετε την 
υπερβολική χρήση υγρών καθαριστικών. ∆ιατηρείτε όλα τα καθαριστικά µέσα µακριά 
από παιδιά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφαιρείτε τα καλύµµατα ή τις διατάξεις ασφαλείας που είναι 
βιδωµένα στο µηχάνηµα. Όλα τα εξαρτήµατα που µπορούν να αντικατασταθούν από 
τον χρήστη είναι εύκολα προσβάσιµα. Μην επιχειρείτε διαδικασίες συντήρησης οι 
οποίες δεν καθορίζονται σαφώς στα έντυπα που συνοδεύουν το µηχάνηµά σας.

Πίνακας ελέγχου και Οθόνη αφής
Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό του µηχανήµατος, την οθόνη αφής και τον πίνακα 
ελέγχου για να µην σκονίζονται, λερώνονται και να µην µένουν πάνω στις επιφάνειες 
δαχτυλιές. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες µε ένα µαλακό, βρεγµένο σε νερό και 
καλά στυµµένο πανί. Μην χρησιµοποιείτε άλλα καθαριστικά εκτός από νερό και 
ουδέτερα απορρυπαντικά. Σκουπίστε το νερό µε στεγνό πανί.

Επιφάνεια σάρωσης και επιφάνεια τροφοδότη εγγράφων
Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης και το κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης σε µηνιαία 
βάση ώστε να µην εµφανίζονται στην εκτυπωµένη έξοδο λεκέδες, κηλίδες και άλλα 
σηµάδια. Εάν είναι τοποθετηµένος ο προαιρετικός τροφοδότης εγγράφων, καθαρίστε 
επίσης την ταινία και την επιφάνεια του τροφοδότη εγγράφων.

1. Σκουπίστε την επιφάνεια 
σάρωσης και το κάλυµµα της 
επιφάνειας σάρωσης µε ένα 
µαλακό πανί, βρεγµένο σε νερό 
ή ειδικό καθαριστικό υγρό 
εγκεκριµένο από τη Xerox για να 
αποµακρύνετε τα σηµάδια και 
στη συνέχεια σκουπίστε µε ένα 
µαλακό στεγνό πανί.

2. Εάν είναι τοποθετηµένος ο τροφοδότης εγγράφων, σκουπίστε την επιφάνεια 
σάρωσης και την ταινία µε ένα µαλακό πανί, βρεγµένο σε νερό ή ειδικό 
καθαριστικό υγρό εγκεκριµένο από τη Xerox για να αποµακρύνετε τυχόν σηµάδια 
και στη συνέχεια σκουπίστε µε ένα µαλακό στεγνό πανί.

Επιφάνεια 
σάρωσης 

Επιφάνεια 
τροφοδότη 
εγγράφων

Ταινία 
τροφοδοσίας
Κάλυµµα 
επιφάνειας 
σάρωσης
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Κύλινδροι τροφοδότη εγγράφων
Εάν το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο µε έναν τροφοδότη εγγράφων, καθαρίστε τους 
κυλίνδρους σε µηνιαία βάση για να αποφύγετε την εµφάνιση λεκέδων στην έξοδο και 
τις εµπλοκές χαρτιού του τροφοδότη εγγράφων.

1. Ανοίξτε το κάλυµµα του 
τροφοδότη εγγράφων.

2. Σκουπίστε τους κυλίνδρους του 
τροφοδότη εγγράφων ενώ τους 
γυρίζετε µε ένα µαλακό πανί, 
βρεγµένο σε νερό για να 
αποµακρύνετε τις ακαθαρσίες.

3. Κλείστε το κάλυµµα.

Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Το µηχάνηµα διαθέτει ξεχωριστή κασέτα γραφίτη για κάθε ένα από τα χρώµατα του 
µοντέλου CMYK—Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, και Μαύρο. Η κασέτα γραφίτη µαύρου 
χρώµατος (Κ) έχει απόδοση περίπου 21.000 αντιγράφων και εκτυπώσεων. Η έγχρωµη 
(CMY) κασέτα γραφίτη έχει απόδοση περίπου 8.000 αντιγράφων και εκτυπώσεων. 
Αυτό υπολογίζεται µε κάλυψη του 5% της σελίδας.
Το µηχάνηµα εµφανίζει µια υπενθύµιση όταν τα επίπεδα του γραφίτη πέφτουν κάτω 
από καθορισµένο επίπεδο, δίνοντάς σας έτσι τον χρόνο να παραγγείλετε µια καινούρια 
κασέτα. Το µηχάνηµα θα εµφανίσει στη συνέχεια ένα µήνυµα προειδοποίησης περίπου 
1.500/3.500 (CMY/K) σελίδες πριν η κασέτα γραφίτη εξαντληθεί, δηλώνοντας ότι ο 
γραφίτης πρέπει να αντικατασταθεί. Αργότερα θα εµφανιστεί αυτόµατα µια οθόνη στην 
οθόνη αφής όταν η µονάδα γραφίτη πρέπει να αντικατασταθεί. Το µηχάνηµα τερµατίζει 
τη λειτουργία του όταν η κασέτα γραφίτη εξαντλείται.

Οι κασέτες γραφίτη αντικαθίστανται ενώ το µηχάνηµα είναι ενεργοποιηµένο. Οι κασέτες 
τοποθετούνται στους κυλίνδρους της κασέτας που περιστρέφονται στην απαιτούµενη 
θέση ώστε να αντικατασταθεί η κασέτα γραφίτη. 

Κύλινδροι 
τροφοδότη 
εγγράφων
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Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να αντικαταστήσετε το γραφίτη ως εξής.

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

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Αναλώσιµα] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µηχάνηµα εµφανίζει αυτόµατα το παράθυρο [Κατάσταση 
αναλώσιµων] όταν απαιτείται άµεση αντικατάσταση κάποιου αναλώσιµου.

3. Επιλέξτε την κασέτα γραφίτη µε την ένδειξη του σταυρού που δηλώνει ότι 
απαιτείται η αλλαγή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει ένδειξη σταυρού σε πολλές κασέτες η αλλαγή τους 
πραγµατοποιείται κατά την σειρά KYMC.

4. Επιλέξτε [Αντικατάσταση 
κασέτας].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία 
αντικατάστασης επαναλαµβάνεται 
για κάθε κασέτα γραφίτη που 
αντικαθίσταται.

Πλήκτρο <Κατάσταση 
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Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη µαύρου χρώµατος (Κ)

Αφαίρεση παλιάς κασέτας γραφίτη 

1. Αναµείνατε µέχρι ο κύλινδρος να 
επιστρέψει στη σωστή του θέση 
και να εµφανιστεί η υπενθύµιση 
στην οθόνη. Στη συνέχεια, 
επιβεβαιώστε ότι στην οθόνη 
εµφανίζεται ο Μαύρος (K) 
Γραφίτης.

2. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
µπροστινό κάλυµµα.

3. Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας 
γραφίτη.

4. Αφαιρέστε από το µηχάνηµα την 
κασέτα γραφίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆είξτε προσοχή µε τον 
χειρισµό της παλιάς κασέτας για να 
µη χύσετε τυχόν υπολείµµατα 
γραφίτη.

Ανακύκλωση της κασέτας γραφίτη
Η κασέτα γραφίτη ανακυκλώνεται. Επιστρέψτε την κασέτα γραφίτη στη Xerox στην 
αρχική της συσκευασία χρησιµοποιώντας τις ειδικές ετικέτες επιστροφής που 
συνοδεύουν κάθε καινούρια κασέτα.
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Εισαγωγή καινούριας κασέτας γραφίτη 

1. Αφαιρέστε την καινούρια κασέτα 
από τη συσκευασία της. 
Περιστρέψτε την κασέτα 
περίπου 10 φορές από τη µία 
πλευρά στην άλλη για να 
κατανεµηθεί οµοιόµορφα ο 
γραφίτης µέσα στην κασέτα.

2. Εισάγετε την κασέτα, 
ευθυγραµµίζοντας το βελάκι 
στην κασέτα µε το βελάκι του 
µηχανήµατος και πιέστε τη µέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση της.

3. Κλείστε τη θύρα της κασέτας 
γραφίτη.

4. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε δυνατά επάνω 
στο κέντρο όταν κλείνετε το 
κάλυµµα. Εάν εµφανιστεί µήνυµα 
σφάλµατος στην οθόνη, πιέστε το 
κάλυµµα στη δεξιά πλευρά για να το 
κλείσετε καλά. 
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Αντικατάσταση έγχρωµης (CMY) κασέτας γραφίτη

Αφαίρεση παλιάς κασέτας γραφίτη 

1. Αναµείνατε µέχρι ο κύλινδρος να 
επιστρέψει στη σωστή του θέση 
και να εµφανιστεί η υπενθύµιση 
στην οθόνη. Στη συνέχεια, 
επιβεβαιώστε ποιος γραφίτης 
χρειάζεται αλλαγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη δείγµατος υποδεικνύει την αλλαγή του κίτρινου (Υ) γραφίτη.

2. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
µπροστινό κάλυµµα.

3. Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας 
γραφίτη.

4. Αφαιρέστε από το µηχάνηµα την 
κασέτα γραφίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆είξτε προσοχή µε τον 
χειρισµό της παλιάς κασέτας για να 
µη χύσετε τυχόν υπολείµµατα 
γραφίτη.

Ανακύκλωση της κασέτας γραφίτη
Η κασέτα γραφίτη ανακυκλώνεται. Επιστρέψτε την κασέτα γραφίτη στη Xerox στην 
αρχική της συσκευασία χρησιµοποιώντας τις ειδικές ετικέτες επιστροφής που 
συνοδεύουν κάθε καινούρια κασέτα.
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Εισαγωγή καινούριας κασέτας γραφίτη 

1. Αφαιρέστε την καινούρια κασέτα 
από τη συσκευασία της. 
Περιστρέψτε την κασέτα 
περίπου 10 φορές από τη µία 
πλευρά στην άλλη για να 
κατανεµηθεί οµοιόµορφα ο 
γραφίτης µέσα στην κασέτα.

2. Εισάγετε την κασέτα, 
ευθυγραµµίζοντας το βελάκι 
στην κασέτα µε το βελάκι του 
µηχανήµατος και πιέστε τη µέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση της.

3. Κλείστε τη θύρα της κασέτας 
γραφίτη.

4. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε δυνατά επάνω 
στο κέντρο όταν κλείνετε το 
κάλυµµα. Εάν εµφανιστεί µήνυµα 
σφάλµατος στην οθόνη, πιέστε το 
κάλυµµα στη δεξιά πλευρά για να το 
κλείσετε καλά.

5. Όταν η οθόνη αφής υποδεικνύει ότι και κάποιος άλλος γραφίτης χρειάζεται 
αλλαγή, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ανατρέχοντας στην Αφαίρεση παλιάς 
κασέτας γραφίτη και στην Εισαγωγή καινούριας κασέτας γραφίτη.
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Κιτ SMart (Μονάδες αντικαθιστώµενες από τον πελάτη)

Το µηχάνηµα διαθέτει διάφορα εξαρτήµατα η πρόσβαση στα οποία είναι εύκολη ενώ η 
αλλαγή τους είναι απαραίτητη σε τακτικά διαστήµατα. Η οθόνη αφής εµφανίζει 
αυτόµατα ένα µήνυµα το οποίο προειδοποιεί ότι απαιτείται αντικατάσταση της µονάδας 
Κιτ SMart.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση των διάφορων αναλώσιµων εξαρτηµάτων 
στην οθόνη Κατάσταση µηχανήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρειάζεται να αντικαταστήσετε κάποιο από τα εξαρτήµατα που δεν 
περιγράφονται στο παρόν έντυπο, επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox στην περιοχή σας για εµπεριστατωµένη και επαγγελµατική 
υποστήριξη.

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

2. Επιλέξτε την καρτέλα 
[Αναλώσιµα] στην οθόνη 
[Κατάσταση µηχανήµατος].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µηχάνηµα εµφανίζει 
αυτόµατα το παράθυρο [Κατάσταση 
αναλώσιµων] όταν απαιτείται άµεση 
αντικατάσταση κάποιου αναλώσιµου.

3. Επιλέξτε το εξάρτηµα µε την ένδειξη του σταυρού που δηλώνει ότι απαιτείται η 
αλλαγή του.

Πλήκτρο <Κατάσταση µηχανήµατος>



14 Συντήρηση 

432 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Φύσιγγα τυµπάνου
Η φύσιγγα τυµπάνου διαρκεί περίπου για 24.000 έγχρωµα αντίγραφα και εκτυπώσεις 
ή 61.000 ασπρόµαυρα αντίγραφα και εκτυπώσεις. Αυτή η εκτίµηση προϋποθέτει ότι το 
µηχάνηµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε λειτουργία ασπρόµαυρης ή αποκλειστικά 
σε λειτουργία έγχρωµης εκτύπωσης. Το µηχάνηµα εµφανίζει ένα µήνυµα 
προειδοποίησης περίπου 2.500 σελίδες πριν εξαντληθεί η φύσιγγα τυµπάνου. Σε αυτό 
το σηµείο εµφανίζεται ένα άλλο µήνυµα όταν απαιτείται η αλλαγή της φύσιγγας 
τυµπάνου.

Αφαίρεση παλιάς φύσιγγας τυµπάνου

1. Επιλέξτε [Φύσιγγα τυµπάνου] 
στην οθόνη [Αναλώσιµα] ή στην 
οθόνη [Κατάσταση 
αναλώσιµων].

2. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
µπροστινό κάλυµµα.

3. Περιστρέψτε τον µοχλό 
απελευθέρωσης της φύσιγγας 
τυµπάνου (R1) δεξιόστροφα 
κατά 90 µοίρες για να 
απελευθερώσετε τη φύσιγγα.

4. Αφαιρέστε τη φύσιγγα τυµπάνου 
από το µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την 
αντικατάσταση της φύσιγγας 
τυµπάνου, βεβαιωθείτε ότι η νέα 
φύσιγγα είναι η σωστή που έχει 
καθοριστεί για το µηχάνηµα.
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Ανακύκλωση της φύσιγγας τυµπάνου
Η φύσιγγα τυµπάνου ανακυκλώνεται. Επιστρέψτε τη φύσιγγα στη Xerox στην αρχική 
της συσκευασία χρησιµοποιώντας τις ειδικές ετικέτες επιστροφής που συνοδεύουν 
κάθε καινούρια κασέτα.

Εισαγωγή καινούριας φύσιγγας τυµπάνου

1. Αφαιρέστε την καινούργια 
φύσιγγα τυµπάνου από τη 
συσκευασία της.

2. Αφαιρέστε προσεκτικά το 
προστατευτικό φύλλο.

3. Τοποθετήστε τη φύσιγγα στη 
σωστή θέση ευθυγραµµίζοντας 
τους οδηγούς. Πιέστε τον µοχλό 
κύλισης στο άνω άκρο µέχρι το 
τέλος της ένδειξης για να 
εισάγετε τη φύσιγγα τυµπάνου. 
Αφαιρέστε το δοχείο φύσιγγας.

4. Περιστρέψτε τον µοχλό 
απελευθέρωσης της φύσιγγας 
τυµπάνου (R1) αριστερόστροφα 
κατά 90 µοίρες για να ασφαλίσει 
η φύσιγγα στη θέση της.

5. Αφαιρέστε εντελώς το σύστηµα 
καθαρισµού ROS (R4) από το 
µηχάνηµα.



14 Συντήρηση 

434 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

6. Εισάγετε ξανά το σύστηµα 
καθαρισµού ROS για να 
καθαρίσετε τον σαρωτή εξόδου 
raster.

7. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε δυνατά επάνω 
στο κέντρο όταν κλείνετε το 
κάλυµµα. Εάν εµφανιστεί µήνυµα 
σφάλµατος στην οθόνη, πιέστε το 
κάλυµµα στη δεξιά πλευρά για να το 
κλείσετε καλά.

∆οχείο απορριµµάτων γραφίτη και σύστηµα καθαρισµού ROS
Το δοχείο απορριµµάτων γραφίτη διαρκεί περίπου για 31.000 αντίγραφα και 
εκτυπώσεις. Το µηχάνηµα εµφανίζει ένα µήνυµα προειδοποίησης περίπου 1.500 
σελίδες πριν γεµίσει πλήρως το δοχείο απορριµµάτων γραφίτη. Το µηχάνηµα 
τερµατίζει τη λειτουργία του όταν το δοχείο απορριµµάτων γραφίτη είναι γεµάτο και 
εµφανίζεται ένα µήνυµα προειδοποίησης στην οθόνη για αντικατάσταση του δοχείου. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντικατασταθεί το σύστηµα καθαρισµού ROS. 

Αφαίρεση παλιού δοχείου απορριµµάτων γραφίτη

1. Επιλέξτε [∆οχείο απορριµµάτων 
γραφίτη] στην οθόνη 
[Αναλώσιµα] ή στην οθόνη 
[Κατάσταση αναλώσιµων].

2. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
µπροστινό κάλυµµα.

3. Αφαιρέστε το δοχείο 
απορριµµάτων γραφίτη (R3) 
από το µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆είξτε προσοχή κατά 
τον χειρισµό του δοχείου 
απορριµµάτων γραφίτη για να µην 
χύσετε τυχόν υπολείµµατα γραφίτη.
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Εισαγωγή νέου δοχείου απορριµµάτων γραφίτη

1. Αφαιρέστε το καινούριο δοχείο 
απορριµµάτων γραφίτη από τη 
συσκευασία του.

2. Εισάγετε το νέο δοχείο 
απορριµµάτων γραφίτη στο 
µηχάνηµα και πιέστε µέχρι να 
ασφαλίσει στη θέση του.

3. Αφαιρέστε εντελώς το παλιό 
σύστηµα καθαρισµού ROS (R4) 
από το µηχάνηµα.

4. Εισάγετε το καινούριο σύστηµα 
καθαρισµού ROS στο 
µηχάνηµα.

5. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε δυνατά επάνω 
στο κέντρο όταν κλείνετε το 
κάλυµµα. Εάν εµφανιστεί µήνυµα 
σφάλµατος στην οθόνη, πιέστε το 
κάλυµµα στη δεξιά πλευρά για να το 
κλείσετε καλά.
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Μονάδα δεύτερου κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου
Η µονάδα δεύτερου κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου διαρκεί περίπου για 150.000 
αντίγραφα και εκτυπώσεις. Το µηχάνηµα θα εµφανίσει ένα µήνυµα προειδοποίησης 
περίπου 1.500 αντίγραφα και εκτυπώσεις πριν εξαντληθεί η µονάδα. Όταν θα είναι 
απαραίτητη η αντικατάσταση της µονάδας, θα εµφανιστεί άλλο ένα µήνυµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάλυµµα στην αριστερή πλευρά δεν θα πρέπει να ανοιχτεί ενώ 
λειτουργεί το µηχάνηµα. Εάν ανοιχτεί το κάλυµµα στην αριστερή πλευρά, το µηχάνηµα 
διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία του. Πιέστε σταθερά για να κλείσει το κάλυµµα, 
καθώς µπορεί να βρείτε µια µικρή αντίσταση. Ακολουθήστε τα µηνύµατα στην οθόνη, 
εάν εµφανίζονται, για να αφαιρέσετε τυχόν χαρτί που έχει εµπλακεί στο µηχάνηµα.

Αφαίρεση της παλιάς µονάδας δεύτερου κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου

1. Επιλέξτε [∆εύτερος κύλινδρος µεταφοράς ειδώλου] στην οθόνη [Αναλώσιµα] ή 
στην οθόνη [Κατάσταση αναλώσιµων].

2. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
πλαϊνό κάλυµµα.

3. Ξελασκάρετε τις δύο βίδες που 
ασφαλίζουν τη µονάδα 
∆εύτερου κυλίνδρου µεταφοράς 
ειδώλου περιστρέφοντάς τις 
αριστερόστροφα.

4. Κρατήστε τις λασκαρισµένες 
βίδες προκειµένου να 
αφαιρέσετε τη µονάδα ∆εύτερου 
κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου 
από το µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να µην 
έρθετε σε επαφή µε τυχόν 
υπολείµµατα γραφίτη που 
απέµειναν στη µονάδα ∆εύτερου 
κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου, ενώ 
την χειρίζεστε.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα µόνα εξαρτήµατα που κρατάτε είναι οι βίδες που 
αφαιρούνται, προκειµένου να αποφευχθεί η παραµόρφωση του µεταλλικού τµήµατος 
του ∆εύτερου κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου και η πιθανή εµπλοκή χαρτιού.

Εισαγωγή νέας µονάδας ∆εύτερου κυλίνδρου µεταφοράς ειδώλου

1. Αφαιρέστε τη νέα µονάδα 
∆εύτερου κυλίνδρου µεταφοράς 
ειδώλου από τη συσκευασία της 
και βεβαιωθείτε ότι σπρώχνετε 
τα εξαρτήµατα και στα δύο άκρα 
της µονάδας σωστά προς τα 
µέσα, όπως υποδεικνύεται στο 
διάγραµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν σπρώξετε τα 
εξαρτήµατα αυτά και στα δύο άκρα 
σωστά προς τα µέσα, ενδέχεται να 
προκληθούν εµπλοκές χαρτιού ή να 
σηµειωθεί κακή απόδοση.

2. Εισάγετε τη µονάδα στο 
µηχάνηµα.

3. Τοποθετήστε τη µονάδα στο 
µηχάνηµα, ευθυγραµµίζοντας τα 
ενδεικτικά βέλη.

4. Ασφαλίστε τη µονάδα στη θέση 
της περιστρέφοντας τις βίδες 
δεξιόστροφα.
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5. Κλείστε το πλαϊνό κάλυµµα. 

6. Επιλέξτε [Επαναφορά µετρητή] 
στην οθόνη.

7. Επιλέξτε [Ναι] για επαναφορά 
του µετρητή.

Μονάδα φούρνου
Η µονάδα φούρνου διαρκεί περίπου για 100.000 αντίγραφα και εκτυπώσεις. Το 
µηχάνηµα θα εµφανίσει ένα µήνυµα προειδοποίησης περίπου 1.500 αντίγραφα και 
εκτυπώσεις πριν εξαντληθεί η µονάδα. Όταν θα είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της 
µονάδας, θα εµφανιστεί άλλο ένα µήνυµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάλυµµα στην αριστερή πλευρά δεν θα πρέπει να ανοιχτεί ενώ 
λειτουργεί το µηχάνηµα. Εάν ανοιχτεί το κάλυµµα στην αριστερή πλευρά, το µηχάνηµα 
διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία του. Πιέστε σταθερά για να κλείσει το κάλυµµα, 
καθώς µπορεί να βρείτε µια µικρή αντίσταση. Ακολουθήστε τα µηνύµατα στην οθόνη, 
εάν εµφανίζονται, για να αφαιρέσετε τυχόν χαρτί που έχει εµπλακεί στο µηχάνηµα.

Αφαίρεση παλιάς µονάδας φούρνου

1. Επιλέξτε [Μονάδα σύντηξης] στην οθόνη [Αναλώσιµα] ή στην οθόνη [Κατάσταση 
αναλώσιµων].
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2. Απενεργοποιήστε και 
αποσυνδέστε το µηχάνηµα από 
την πρίζα και αφήστε το να 
κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.

3. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
πλαϊνό κάλυµµα.

4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που 
ασφαλίζουν τη µονάδα φούρνου 
περιστρέφοντάς τες 
αριστερόστροφα.

5. Πιάστε καλά τη µονάδα φούρνου 
από τους δύο δακτυλίους και 
αφαιρέστε την από το 
µηχάνηµα.

Εισαγωγή νέας µονάδας φούρνου

1. Αφαιρέστε την καινούρια κασέτα 
από τη συσκευασία της. 
Κρατώντας τη µονάδα από τους 
δύο δακτυλίους, εισάγετέ την 
µέσα στο µηχάνηµα.
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2. Πιέστε τη µονάδα µέσα στο 
µηχάνηµα µέχρι να ασφαλίσει 
στη θέση της.

3. Ασφαλίστε τη µονάδα στη θέση 
της περιστρέφοντας τις βίδες 
δεξιόστροφα.

4. Κλείστε το πλαϊνό κάλυµµα.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη 
λειτουργίας του µηχανήµατος.

6. Επιλέξτε [Κιτ SMart φούρνου] στην οθόνη [Κατάσταση αναλώσιµων]. 

Όταν η οθόνη [Κατάσταση αναλώσιµων] δεν εµφανίζεται στην οθόνη αφής, πατήστε το 
πλήκτρο <Κατάσταση µηχανήµατος> στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε την καρτέλα 
[Αναλώσιµα] στην οθόνη αφής και µετά επιλέξτε [Κιτ SMart φούρνου].

7. Επιλέξτε [Επαναφορά µετρητή] 
στην οθόνη.
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8. Επιλέξτε [Ναι] για επαναφορά 
του µετρητή.

Σύστηµα καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς
Το σύστηµα καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς διαρκεί περίπου για 100.000 αντίγραφα και 
εκτυπώσεις. Το µηχάνηµα θα εµφανίσει ένα µήνυµα προειδοποίησης περίπου 1.500 
αντίγραφα και εκτυπώσεις πριν το τέλος ζωής του συστήµατος καθαρισµού. Όταν θα 
είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του συστήµατος καθαρισµού, θα εµφανιστεί άλλο 
ένα µήνυµα.

Αφαίρεση του παλιού συστήµατος καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς

1. Επιλέξτε [Σύστηµα καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς] στην οθόνη [Αναλώσιµα] ή 
στην οθόνη [Κατάσταση αναλώσιµων].

2. Τραβήξετε ώστε να ανοίξει το 
µπροστινό κάλυµµα.

3. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον 
µοχλό απελευθέρωσης της 
µονάδας συστήµατος 
καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς 
(R2).

4. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης 
της µονάδας συστήµατος 
καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς 
αριστερόστροφα.
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5. Αφαιρέστε τη µονάδα 
συστήµατος καθαρισµού ιµάντα 
µεταφοράς από το µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆είξτε προσοχή κατά 
τον χειρισµό της µονάδας για να µην 
χύσετε τυχόν υπολείµµατα γραφίτη 
που έχουν αποµείνει στη µονάδα 
συστήµατος καθαρισµού ιµάντα 
µεταφοράς.

Εισαγωγή νέου συστήµατος καθαρισµού ιµάντα µεταφοράς

1. Αφαιρέστε το καινούριο 
σύστηµα καθαρισµού ιµάντα 
µεταφοράς από τη συσκευασία 
του.

2. Εισάγετε τη νέα µονάδα 
συστήµατος καθαρισµού ιµάντα 
µεταφοράς στο µηχάνηµα και 
πιέστε µέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του.

3. Πιέστε και ασφαλίστε τη βίδα 
περιστρέφοντάς την 
δεξιόστροφα.

4. Αφαιρέστε τον δακτύλιο στη 
δεξιά πλευρά της βίδας 
ασφάλισης και πετάξτε τον.
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5. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον 
µοχλό απελευθέρωσης για να 
ασφαλίσετε τη µονάδα στη θέση 
της.

6. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε δυνατά επάνω 
στο κέντρο όταν κλείνετε το 
κάλυµµα. Εάν εµφανιστεί µήνυµα 
σφάλµατος στην οθόνη, πιέστε το 
κάλυµµα στη δεξιά πλευρά για να το 
κλείσετε καλά.

7. Επιλέξτε [Επαναφορά µετρητή] 
στην οθόνη.

8. Επιλέξτε [Ναι] για επαναφορά 
του µετρητή.
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Τοποθέτηση συρραπτικών

Τοποθέτηση συρραπτικών στον τελικό επεξεργαστή Office (Προαιρετικός)
Ο τελικός επεξεργαστής Office περιέχει ένα αυτόµατο συρραπτικό. Η κασέτα 
συρραπτικού περιέχει 5.000 συνδετήρες συρραπτικού. Όταν τελειώσουν οι 
συνδετήρες συρραπτικού, εµφανίζεται ένα µήνυµα στην οθόνη αφής. Όταν εµφανίζεται 
αυτό το µήνυµα, τοποθετήστε µια καινούρια θήκη συρραπτικών στην κασέτα 
συρραπτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τη σωστή θήκη συρραπτικών που ορίζεται για το µοντέλο 
του µηχανήµατος.

1. Ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα 
του τελικού επεξεργαστή Office.

2. Κρατήστε την κασέτα 
συρραπτικών από το µοχλό της 
όπως φαίνεται στην εικόνα, και 
τραβήξτε την κασέτα 
συρραπτικών στα δεξιά προς το 
µέρος σας.

3. Ανασηκώστε για να αφαιρέσετε 
την κασέτα συρραπτικών.
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4. Πιέστε τις δύο πλευρές της 
κασέτας συρραπτικών που 
αναγράφουν ΠΙΕΣΤΕ για να 
ανασηκωθεί η θήκη 
συρραπτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχουν ακόµα 
συνδετήρες συρραπτικού µέσα στη 
θήκη συρραπτικών, η θήκη δεν θα 
σηκωθεί.

5. Εισάγετε το δάχτυλό σας στο 
στρογγυλό τµήµα της κασέτας 
για να αφαιρέσετε την θήκη 
συρραπτικών.

6. Πιέστε µια νέα θήκη 
συρραπτικών στην κασέτα 
συρραπτικών.
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7. Πιέστε προς τα κάτω το επάνω 
µέρος της κασέτας συρραπτικών 
όπως φαίνεται στην εικόνα.

8. Αφαιρέστε την καρτέλα από τη 
νέα θήκη συρραπτικών όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

9. Επιστρέψτε την κασέτα 
συρραπτικών στην αρχική της 
θέση και πιέστε προς τα µέσα 
µέχρι να ασφαλίσει στη θέση 
της.

10. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα 
του τελικού επεξεργαστή Office.

Τοποθέτηση συρραπτικών στον ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή 
Office (Προαιρετικός)

Ο Ενσωµατωµένος τελικός επεξεργαστής Office περιέχει ένα αυτόµατο συρραπτικό. Η 
κασέτα συρραπτικού περιέχει 5.000 συρραπτικά. Όταν τα συρραπτικά του 
µηχανήµατος τελειώσουν, εµφανίζεται ένα µήνυµα στην οθόνη αφής. Όταν εµφανιστεί 
αυτό το µήνυµα, τοποθετήστε µια καινούργια θήκη συρραπτικών στην κασέτα 
συρραπτικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τη σωστή θήκη συρραπτικών που καθορίζεται για το 
µοντέλο του µηχανήµατος.
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1. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα 
έχει σταµατήσει και ανοίξτε το 
µπροστινό κάλυµµα του 
τελικού επεξεργαστή.

2. Αφαιρέστε την κασέτα 
συρραπτικού από τον τελικό 
επεξεργαστή.

3. Αφού αφαιρέσετε την κασέτα 
συρραπτικού, ελέγξτε το 
εσωτερικό του τελικού 
επεξεργαστή για τυχόν 
εναποµείναντα συρραπτικά.

4. Πιάστε την άδεια θήκη 
συρραπτικών µε τα δάχτυλά 
σας (1) και αφαιρέστε την από 
την κασέτα (2), όπως 
εικονίζεται στο σχήµα.

5. Προετοιµάστε µια καινούργια 
θήκη συρραπτικών. Εισάγετε 
το µπροστινό τµήµα της θήκης 
στην κασέτα συρραπτικού (1) 
και σπρώξτε το πίσω µέρος της 
θήκης για να τοποθετηθεί στη 
θέση της (2).

1

1

2

1

2
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6. Τοποθετήστε την κασέτα 
συρραπτικού στην αρχική της 
θέση

7. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα και το µηχάνηµα δεν θα λειτουργήσει, εκτός 
και αν το µπροστινό κάλυµµα κλείσει εντελώς.

Ρύθµιση αυτόµατης διαβάθµισης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ρύθµισης διαβάθµισης της κλίµακας χρωµάτων 
όταν η πυκνότητα ή το χρώµα των αντιγράφων και των εκτυπώσεών σας έχει αρχίσει 
να αλλοιώνεται. Το µηχάνηµα µπορεί να προσαρµόσει τη διαβάθµιση αυτόµατα για 
τρία είδη απεικόνισης:

• Εργασία αντιγραφής – Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για την αντιγραφή εγγράφων.

• Εργασία εκτύπωσης 1 – Βασική οθόνη για εκτύπωση.
Για προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή PCL:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για τα στοιχεία [Τύποι ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε 
[Βασικό] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [CAD] στο [Τύποι ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε 
[Υψηλή ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Για προγράµµατα οδήγησης PostScript:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για τα στοιχεία [Τύποι ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε 
[Βασικό] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [CAD] στο [Τύποι ειδώλου], όταν επιλέγετε [Υψηλή 
ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [Αυτόµατο], [Βασικό], και (Λεπτότητα] στην καρτέλα 
[Επιλογές Ειδώλου].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε [Αυτόµατο], η προβαλόµενη οθόνη ίσως διαφέρει σχετικά 
µε τις ρυθµίσεις του [Τύπου Ειδώλου] αφού έχετε επιλέξει [Βασικές ρυθµίσεις], ή 
[∆ιόρθωση χρώµατος RGB] και [∆ιόρθωση χρώµατος CMYK] αφού έχετε επιλέξει 
[Προηγµένες Ρυθµίσεις].
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• Εργασία εκτύπωσης 2
Για προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή PCL:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για οποιοδήποτε στοιχείο εκτός του [CAD] στο [Τύποι 
ειδώλου/ Σκοπός], όταν επιλέγετε [Υψηλή ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην 
καρτέλα [Επιλογές ειδώλου].
Για προγράµµατα οδήγησης PostScript:
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για οποιοδήποτε στοιχείο εκτός του [CAD] στο [Τύποι 
ειδώλου], όταν επιλέγετε [Υψηλή ταχύτητα] στην [Ποιότητα ειδώλου] στην καρτέλα 
[Επιλογές ειδώλου].
Ρυθµίζει τη διαβάθµιση για το [Αυτόµατο] και [∆ιαβάθµιση] στην καρτέλα [Επιλογές 
Ειδώλου].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε [Αυτόµατο], η προβαλόµενη οθόνη ίσως διαφέρει σχετικά 
µε τις ρυθµίσεις του [Τύπου Ειδώλου] αφού έχετε επιλέξει [Βασικές ρυθµίσεις], ή 
[∆ιόρθωση χρώµατος RGB] και [∆ιόρθωση χρώµατος CMYK] αφού έχετε επιλέξει 
[Προηγµένες Ρυθµίσεις].

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

2. Εισάγετε τον σωστό κωδικό 
χρήστη χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο στον 
πίνακα ελέγχου ή στο 
πληκτρολόγιο οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προεπιλεγµένος κωδικός του Βασικού χειριστή είναι “11111”. Εάν είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία Πιστοποίηση ταυτότητας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να 
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι “x-
admin”. Για να αλλάξετε τον προεπιλεγµένο κωδικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, 
συµβουλευτείτε την παράγραφο Ρυθµίσεις διαχειριστή συστήµατος στη σελίδα 352.

3. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

Πλήκτρο 
<Σύνδεση/
Αποσύνδεση>
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4. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις 
συστήµατος].

5. Επιλέξτε [Κοινές ρυθµίσεις].

6. Επιλέξτε [Προσαρµογή 
ποιότητας ειδώλου].

7. Επιλέξτε [Ρύθµιση αυτόµατης 
διαβάθµισης].

8. Επιλέξτε το απαιτούµενο είδος 
απεικόνισης, δίσκο τροφοδοσίας 
χαρτιού και είδος εργασίας-
στόχος.

9. Επιλέξτε [Έναρξη].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτυπώνεται ο 
Πίνακας ρύθµισης διαβάθµισης γι' 
αυτό το είδος απεικόνισης και 
εργασίας.

10. Ευθυγραµµίστε το δείγµα 
χρώµατος µατζέντα του πίνακα 
ρύθµισης διαβάθµισης µε την 
αριστερή άκρη της επιφάνειας 
σάρωσης.
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11. Τοποθετήστε αρκετά φύλλα 
λευκού χαρτιού επάνω στον 
πίνακα διαβάθµισης και κλείστε 
το κάλυµµα της επιφάνειας 
σάρωσης.

12. Επιλέξτε [Έναρξη].

Η διαδικασία Ρύθµισης αυτόµατης διαβάθµισης διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα. Εάν 
ολοκληρωθεί µε επιτυχία, µπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία για τα υπόλοιπα είδη 
απεικόνισης.

13. Επιλέξτε [Κλείσιµο] για να επιστρέψετε στην οθόνη [Μενού διαχειριστή 
συστηµάτων] και για να εξέλθετε.

14. ∆ηµιουργήστε ένα αντίγραφο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση ποιότητας του 
ειδώλου στην έξοδο.
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15 Επίλυση προβληµάτων

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει λύσεις σε προβλήµατα τα οποία ενδέχεται να 
αντιµετωπίσετε κατά τη χρήση του µηχανήµατος. Το µηχάνηµα έχει κάποιες 
ενσωµατωµένες διαγνωστικές δυνατότητες και µπορεί να αναγνωρίσει προβλήµατα και 
βλάβες, ενώ εµφανίζει µηνύµατα σφάλµατος κάθε φορά που εκδηλώνονται 
προβλήµατα ή διενέξεις. Υπάρχει επίσης ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στην 
αντιµετώπιση συνηθισµένων βλαβών.

∆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 προκύψει σφάλµα, συµβουλευτείτε πρώτα τα µηνύµατα στην οθόνη και τα 
κινούµενα γραφικά και αποκαταστήστε τη βλάβη µε τη σειρά που καθορίζεται.

• Εάν το πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί ακολουθώντας τα µηνύµατα της οθόνης 
και τα γραφικά, συµβουλευτείτε την παράγραφο Αντιµετώπιση προβληµάτων στη 
σελίδα 470 και εφαρµόστε την κατάλληλη λύση όπως περιγράφεται.

• Ανατρέξετε επίσης στους κωδικούς σφάλµατος που εµφανίζονται στην οθόνη αφής 
στη λειτουργία Κατάσταση µηχανήµατος. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Κωδικοί 
σφάλµατος στη σελίδα 477 για επεξήγηση κάποιων από τους κωδικούς σφάλµατος 
και τις αντίστοιχες ενέργειας αποκατάστασης.

• Εναλλακτικά, επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή για βοήθεια.

• Σε ορισµένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια 
να ενεργοποιήσετε το µηχάνηµα. Συµβουλευτείτε την παράγραφο Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση µηχανήµατος στη σελίδα 41.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν µεσολαβήσουν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα µεταξύ 
απενεργοποίησης και ενεργοποίησης αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη 
φθορά του σκληρού δίσκου στο µηχάνηµα.

• Εάν το πρόβληµα παραµένει, ή κάποιο µήνυµα υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η 
τεχνική υποστήριξη, συµβουλευτείτε την παράγραφο Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών Xerox στη σελίδα 511.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη στιγµή της διακοπής ρεύµατος, όλες οι εργασίες σε αναµονή θα 
αποθηκευτούν καθώς το µηχάνηµα διαθέτει µονάδα σκληρού δίσκου.Το µηχάνηµα θα 
συνεχίσει την επεξεργασία των εργασιών σε αναµονή µόλις ενεργοποιηθεί και πάλι το 
µηχάνηµα.
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Εµπλοκές χαρτιού

Όταν ένα φύλλο χαρτί παγιδεύεται µέσα στο µηχάνηµα, το µηχάνηµα διακόπτει τη 
λειτουργία του και παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο προειδοποίησης, ενώ εµφανίζεται 
ένα µήνυµα στην οθόνη αφής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται για να 
αποµακρύνετε το χαρτί που έχει εµπλακεί.
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 την ακολουθώντας το µήνυµα στην οθόνη.
Όταν έχετε ολοκληρώσει την αποκατάσταση της εµπλοκής χαρτιού, η εκτύπωση 
συνεχίζει αυτόµατα από το σηµείο που είχε σταµατήσει όταν παρουσιάστηκε η 
εµπλοκή χαρτιού.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την αποµάκρυνση του χαρτιού που έχει εµπλακεί, 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν µείνει κοµµάτια χαρτιού µέσα στο µηχάνηµα, καθώς 
θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν κι άλλες εµπλοκές ή ακόµα και να εκδηλωθεί 
φωτιά. Εάν ένα κοµµάτι χαρτιού είναι κολληµένο σε µία κρυφή περιοχή ή 
βρίσκεται τυλιγµένο γύρω από τη µονάδα φούρνου ή στους κυλίνδρους, µην το 
αφαιρείτε µε βία, καθώς µπορεί να τραυµατιστείτε ή να καείτε. 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.

∆ίσκος 1

∆ίσκος 2, 3 - 
Μονάδα δύο 
δίσκων 
(Προαιρετική)

∆ίσκος τροφοδοσίας 
πρωτοτύπων 

Κάλυµµα E

Κάλυµµα A

Κάλυµµα D της
µονάδας Duplex

∆ίσκος 5 (Bypass)

Κάλυµµα B

Κάλυµµα C

Κάλυµµα
τροφοδοσίας
πρωτοτύπων

Μπροστινό κάλυµµα 

Κεντρικός δίσκος 
εξόδου

∆ίσκος 3 - Σειριακή µονάδα 
δίσκου (Προαιρετική)

Επάνω κάλυµµα τελικού 
επεξεργαστή Office

Κάλυµµα µεταφοράς
F του τελικού

επεξεργαστή Office

∆ίσκος 2 - Σειριακή
µονάδα δίσκου

(Προαιρετική)

∆ίσκος τελικού 
επεξεργαστή Office
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Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα Α – σελίδα 457
Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα Β – σελίδα 458
Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα C – σελίδα 459
Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα Ε – σελίδα 460
Εµπλοκές χαρτιού στο ∆ίσκο 1 και στους ∆ίσκους 2, 3 (Προαιρετικοί) – σελίδα 460
Εµπλοκές χαρτιού στη Σειριακή µονάδα δίσκου (Προαιρετική) – σελίδα 461
Εµπλοκές χαρτιού στον ∆ίσκο 5 (Bypass) – σελίδα 462
Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα D της µονάδας Duplex - σελίδα 448
Εµπλοκές χαρτιού στον Τελικό επεξεργαστή Office (Προαιρετικός) - σελίδα 448
Εµπλοκές χαρτιού στον Ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή Office (Προαιρετικός) - 

σελίδα 450
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να σηµειωθούν εµπλοκές 
χαρτιού. Ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές οδηγίες για να µειώσετε τις πιθανές 
εµπλοκές χαρτιού στο µηχάνηµα.

• Χρησιµοποιείτε µόνο τα συνιστώµενα µέσα εκτύπωσης. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται στην ενότητα  Χαρτί και άλλα µέσα 
εκτύπωσης στη σελίδα 258 και Τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος στην ενότητα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 513 για τη λίστα των συνιστώµενων µέσων 
εκτύπωσης.

• 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. 

Μπροστ. κάλ. ενσωµ.
τελικ. επεξεργ. Office

Κεντρ. δίσκος 
ενσωµ. τελικ. 
επεξεργ. Office

Επάνω κάλ. ενσωµ. τελικ.
επεξεργ. Office

Κασέτα συρραπτικού
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• Μην χρησιµοποιείτε µέσα εκτύπωσης που είναι σκισµένα, τσακισµένα ή ζαρωµένα.

Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα Α
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να επιλύσετε εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα 
Α. Ακολουθήστε τα µηνύµατα στην οθόνη αφής και αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
εµπλακεί από την καθορισµένη τοποθεσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάλυµµα στην αριστερή πλευρά δεν θα πρέπει να ανοιχτεί κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος. Εάν ανοιχτεί το κάλυµµα στην 
αριστερή πλευρά, το µηχάνηµα διακόπτει τη λειτουργία του αυτόµατα. Πιέστε 
σταθερά για να κλείσει το κάλυµµα, καθώς µπορεί να βρείτε µια µικρή αντίσταση. 
Ακολουθήστε το µήνυµα στην οθόνη, εάν εµφανίζεται, για να αφαιρέσετε τυχόν 
χαρτί που έχει εµπλακεί στο µηχάνηµα.

1. Ανοίξτε το δίσκο bypass, και στη 
συνέχεια ανοίξτε το κάλυµµα A 
ενώ ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το χαρτί 
από τον πλαϊνό δίσκο πριν ανοίξετε 
το Κάλυµµα Α.

2. Εάν το χαρτί που έχει εµπλακεί 
προεξέχει πίσω από τη µονάδα 
φούρνου, περιστρέψτε το µοχλό 
στην δεξιά πλευρά σύµφωνα µε 
την κατεύθυνση του βέλους για 
να τροφοδοτήσετε το χαρτί.

3. Αφαιρέστε το χαρτί από το 
µηχάνηµα σύµφωνα µε την 
κατεύθυνση του βέλους.
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4. Εάν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού 
στη µονάδα φούρνου, 
ανασηκώστε το µοχλό στην 
αριστερή πλευρά σύµφωνα µε 
την κατεύθυνση του βέλους για 
να ανοίξετε το κάλυµµα της 
µονάδας φούρνου.

5. Κρατήστε το µοχλό και 
προσεκτικά αφαιρέστε το χαρτί 
από το µηχάνηµα. Κατεβάστε το 
µοχλό µετά την αφαίρεση του 
χαρτιού που έχει εµπλακεί.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην 
ακουµπήσετε τη µονάδα φούρνου 
γιατί ενδέχεται να είναι ζεστή.

6. Κλείστε το Κάλυµµα Α, µέχρι να 
ασφαλίσει, και στη συνέχεια 
κλείστε το δίσκο bypass.

Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα Β
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να απελευθερώσετε το χαρτί που έχει εµπλακεί 
στο Κάλυµµα Β.

1. Ανοίξτε το κάλυµµα B ενώ 
ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.
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2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

3. Κλείστε το Κάλυµµα B ώσπου 
να ασφαλίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε σταθερά στο 
κέντρο του καλύµµατος για να το 
κλείσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε το είδος της εµπλοκής χαρτιού, ενδέχεται να εµφανιστεί 
κάποιο µήνυµα στην οθόνη µε οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που θα ανοίξετε και θα 
κλείσετε το δίσκο χαρτιού.

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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε το είδος 
της εµπλοκής χαρτιού, ενδέχεται να 
εµφανιστεί κάποιο µήνυµα στην 
οθόνη µε οδηγίες σχετικά µε τον 
τρόπο που θα ανοίξετε και θα 
κλείσετε το δίσκο χαρτιού.
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Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα Ε
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε τις εµπλοκές χαρτιού στο 
Κάλυµµα E.

1. Ανοίξτε το δίσκο bypass, και στη 
συνέχεια ανοίξτε το Κάλυµµα A 
ενώ ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.

2. Ανασηκώστε το µοχλό για να 
ανοίξετε το Κάλυµµα E.

3. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

4. Κλείστε το Κάλυµµα E.

5. Κλείστε το Κάλυµµα Α, µέχρι να 
ασφαλίσει, και στη συνέχεια 
κλείστε το δίσκο bypass.

Εµπλοκές χαρτιού στο ∆ίσκο 1 και στους ∆ίσκους 2, 3 (Προαιρετικοί)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στους 
∆ίσκους 1 έως 3 του µηχανήµατος.

1. Τραβήξτε έξω τον ∆ίσκο 1, 2, 
ή 3.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

3. Κλείστε τον δίσκο χαρτιού.
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Εµπλοκές χαρτιού στη Σειριακή µονάδα δίσκου (Προαιρετική)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στη 
Σειρακή µονάδα δίσκου.

Στο ∆ίσκο 2

1. Τραβήξτε έξω τον ∆ίσκο 2 της 
σειριακής µονάδας δίσκου.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

3. Κλείστε το ∆ίσκο 2.

Στον ∆ίσκο 3

1. Τραβήξτε έξω τον ∆ίσκο 3 της 
σειριακής µονάδας δίσκου.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

3. Εάν το χαρτί έχει κολλήσει κάτω 
από το εσωτερικό κάλυµµα, 
ανοίξτε το κάλυµµα και 
αφαιρέστε το χαρτί.

4. Κλείστε το ∆ίσκο 3.



15 Επίλυση προβληµάτων 

462 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Εµπλοκές χαρτιού στον ∆ίσκο 5 (Bypass)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στον 
δίσκο Βypass.

1. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει στον δίσκο bypass.

Εµπλοκές χαρτιού στο Κάλυµµα D της µονάδας Duplex 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στη 
Μονάδα εκτυπώσεων διπλής όψης.

1. Ανοίξτε το δίσκο bypass.

2. Ανοίξτε το Κάλυµµα D της 
µονάδας Duplex ενώ 
ανασηκώνετε το µοχλό 
απελευθέρωσης.

3. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει στη µονάδα 
εκτυπώσεων διπλής όψης.

4. Κλείστε το Κάλυµµα µονάδας εκτυπώσεων διπλής όψης D ώσπου να ασφαλίσει.

5. Κλείστε τον δίσκο Βypass.

Εµπλοκές χαρτιού στον Τελικό επεξεργαστή Office (Προαιρετικός)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού στο 
Επάνω κάλυµµα και στο Κάλυµµα µεταφοράς F του τελικού επεξεργαστή Office.

Επάνω κάλυµµα τελικού επεξεργαστή Office

1. Πατήστε το πλήκτρο στο επάνω 
κάλυµµα του τελικού 
επεξεργαστή Office για να 
ανοίξει.
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2. Ανασηκώστε το κάλυµµα.

3. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

4. Κλείστε το επάνω κάλυµµα του 
τελικού επεξεργαστή Office.

Κάλυµµα µεταφοράς F του τελικού επεξεργαστή Office

1. Ανοίξτε το Κάλυµµα µεταφοράς 
F του τελικού επεξεργαστή 
Office.

2. Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 
κολλήσει.

3. Κλείστε το κάλυµµα µεταφοράς 
F του τελικού επεξεργαστή 
Office.
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Εµπλοκές χαρτιού στον Ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή Office 
(Προαιρετικός)

Ακολουθήστε τα παρακάτω στάδια προκειµένου να αποκαταστήσετε εµπλοκές χαρτιού 
στο Επάνω κάλυµµα του ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office.

Επάνω κάλυµµα ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office

1. Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα του 
Ενσωµατωµένου τελικού 
επεξεργαστή Office.

2. Γυρίστε τη ρόδα για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εµπλακεί.

3. Κλείστε το επάνω κάλυµµα του Ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µήνυµα για την εµπλοκή χαρτιού εµφανιστεί ξανά ή εάν δεν 
µπορείτε να δείτε το χαρτί που έχει εµπλακεί µέσα στο µηχάνηµα, πρέπει να 
αφαιρέσετε τον Ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή Office προκειµένου να 
αποκαταστήσετε την εµπλοκή. Για λεπτοµέρειες όσον αφορά στο πώς να αφαιρέσετε 
τον Ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή Office, ανατρέξτε στην Αφαίρεση του 
Ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office στο κεφάλαιο Παράρτηµα στη σελίδα 
511.
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Εµπλοκές τροφοδότη εγγράφων

Εάν κολλήσει ένα πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων, το µηχάνηµα σταµατάει, και 
εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη αφής. Αποκαταστήστε την εµπλοκή 
πρωτοτύπου σύµφωνα µε τις οδηγίες που εµφανίζονται, και στη συνέχεια 
επανατοποθετήστε το πρωτότυπο στον τροφοδότη εγγράφων.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποκαταστήσετε εµπλοκές πρωτοτύπων 
στον τροφοδότη εγγράφων.

1. Ανοίξτε το κάλυµµα 
τροφοδοσίας πρωτοτύπων, και 
στη συνέχεια αφαιρέστε το 
πρωτότυπο που έχει κολλήσει. 
Εάν υποδεικνύεται στην οθόνη 
αφής, περιστρέψτε τον τροχό για 
να αφαιρέσετε το έγγραφο που 
έχει εµπλακεί από τον 
τροφοδότη εγγράφων.

2. Εάν ένα έγγραφο διπλής όψης 
εµπλακεί κάτω από το 
εσωτερικό κάλυµµα, ανοίξτε το 
και περιστρέψτε τον τροχό για 
να αφαιρέσετε το έγγραφο.

3. Κλείστε το εσωτερικό κάλυµµα 
και στη συνέχεια το κάλυµµα 
τροφοδοσίας πρωτοτύπων. 

Εσωτερικό 
κάλυµµα
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Βλάβες συρραπτικού

Στη συνέχεια περιγράφονται προβλήµατα συρραφής όταν έχει εγκατασταθεί ο Τελικός 
επεξεργαστής (προαιρετικά).
Ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ακόλουθες σελίδες όταν δεν έχει γίνει συρραφή των 
αντιγράφων ή όταν τα συρραπτικά δεν έχουν εφαρµοστεί σωστά. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox εάν το πρόβληµα παραµένει ακόµα, παρότι 
έχετε δοκιµάσει τις ακόλουθες λύσεις.

Εάν τα συρραπτικά έχουν συρραφθεί στα αντίγραφα όπως φαίνεται στις εικόνες που 
ακολουθούν, επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. 

Λυγισμένο συρραπτικόΧωρίς συρραπτικό

Συρραπτικό λυγισμένο στην 

αντίθετη κατεύθυνση

Όλο το συρραπτικό προεξέχει

Μία πλευρά του 

συρραπτικού προεξέχει 

Πατημένο συρραπτικό

Συρραπτικό προεξέχει µε το 
κέντρο πιεσµένο
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Εµπλοκές συρραπτικών στον Τελικό επεξεργαστή Office (Προαιρετικός)
Τα στάδια που ακολουθούν περιγράφουν τον τρόπο απεµπλοκής των συρραπτικών 
όταν έχει τοποθετηθεί Τελικός επεξεργαστής Office. 

1. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα 
έχει σταµατήσει τη λειτουργία 
του, και στη συνέχεια ανοίξτε το 
µπροστινό κάλυµµα του τελικού 
επεξεργαστή Office.

2. Κρατήστε την κασέτα 
συρραπτικών από το µοχλό της 
όπως φαίνεται στην εικόνα στα 
δεξιά, και τραβήξτε την κασέτα 
συρραπτικών στα δεξιά προς το 
µέρος σας.

3. Ανασηκώστε για να αφαιρέσετε 
την κασέτα συρραπτικών. 

4. Μετά την αφαίρεση της κασέτας 
συρραπτικών, ελέγξτε το 
εσωτερικό του τελικού 
επεξεργαστή Office για 
συρραπτικά που έχουν τυχόν 
αποµείνει.
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5. Ανασηκώστε το µοχλό στο 
µπροστινό µέρος της κασέτας 
συρραπτικών.

6. Αφαιρέστε τα συρραπτικά που 
έχουν εµπλακεί µε το φύλλο 
συρραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αφαίρεση των 
συρραπτικών που έχουν εµπλακεί, 
αφαιρέστε επίσης το φύλλο 
συρραφής. Μη αφαιρείτε µόνο το 
λυγισµένο συρραπτικό.

7. Κατεβάστε το µοχλό στο 
µπροστινό µέρος της κασέτας 
συρραπτικών µέχρι να ακούσετε 
να ασφαλίζει στη θέση της.

8. Χαµηλώστε το µοχλό για να 
επαναφέρετε την κασέτα 
συρραπτικών στην αρχική της 
θέση µέχρι να ακούσετε να 
ασφαλίζει στη θέση της.

9. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα 
του τελικού επεξεργαστή Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το µπροστινό 
κάλυµµα του τελικού επεξεργαστή 
συρραφής Office είναι έστω και λίγο 
ανοιχτό θα εµφανιστεί ένα µήνυµα 
και το µηχάνηµα δεν θα λειτουργεί.

Εάν τα συρραπτικά δεν µπορούν να αφαιρεθούν αφού ακολουθηθούν οι παραπάνω 
διαδικασίες, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.
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Εµπλοκές συρραπτικών στον Ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή Office 
(Προαιρετικός)

Τα στάδια που ακολουθούν περιγράφουν τον τρόπο απεµπλοκής των συρραπτικών 
όταν έχει τοποθετηθεί Ενσωµατωµένος τελικός επεξεργαστής Office (Προαιρετικός). 

1. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα 
δεν λειτουργεί και ανοίξτε το 
µπροστινό κάλυµµα του 
Ενσωµατωµένου τελικού 
επεξεργαστή Office.

2. Αφαιρέστε την κασέτα 
συρραπτικού από τον τελικό 
επεξεργαστή.

3. Αφού αφαιρέσετε την κασέτα 
συρραπτικού, ελέγξτε το 
εσωτερικό του Ενσωµατωµένου 
τελικού επεξεργαστή Office για 
τυχόν εναποµείναντα 
συρραπτικά. 

4. Τραβήξτε προς τα πάνω τον 
µπροστινό µοχλό της κασέτας 
συρραπτικού.
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5. Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά 
µαζί µε το συρραπτικό που έχει 
εµπλακεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αφαιρέσει όλα τα συρραπτικά. Μην 
αφαιρείτε µόνο το συρραπτικό που 
έχει εµπλακεί.

6. Τραβήξτε προς τα κάτω τον 
µπροστινό µοχλό της κασέτας 
συρραπτικού έως ότου 
ασφαλίσει στη θέση του.

7. Επαναφέρετε την κασέτα 
συρραπτικού στην αρχική της 
θέση.

8. Κλείστε το µπροστινό κάλυµµα 
του Ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office.

Εάν διεξάγετε τις παραπάνω διαδικασίες και τα συρραπτικά δεν γίνεται να αφαιρεθούν, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά το χειρισµό του µηχανήµατος, ελέγξτε τις 
προτάσεις στους ακόλουθους πίνακες για συµβουλές. Εάν αυτές δεν αποκαθιστούν το 
πρόβληµα,συµβουλευτείτε την παράγραφο ∆ιαδικασία αποκατάστασης βλαβών στη 
σελίδα 453.
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Ένδειξη Σύσταση

Το µηχάνηµα δεν ανάβει. • Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Ελέγξτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας 
βρίσκεται στη θέση ΟΝ.

• Ελέγξτε ότι το πλήκτρο "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" 
στο πίσω µέρος του µηχανήµατος δεν είναι 
ενεργοποιηµένο (δεν έχει αναδυθεί). 
Πιέστε το πλήκτρο για να γίνει 
επανεκκίνηση.

• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει 
εναλλασσόµενο και συνεχές ρεύµα. 
Συνδέστε µια άλλη συσκευή στη πρίζα για 
να επιβεβαιώσετε την παροχή τάσης.

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.

Το µηχάνηµα δεν εµφανίζει την Σειριακή 
µονάδα δίσκου (ή 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 κάθε δίσκο χαρτιού και 
την Σειριακή µονάδα δίσκου. Εάν δεν 
διορθωθεί το πρόβληµα, τότε 
απενεργοποιήστε και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το µηχάνηµα.

Το µηχάνηµα δεν εµφανίζει την επιλογή 
Τελικός επεξεργαστής/Συρραπτικό.

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του Τελικού 
επεξεργαστή είναι σωστά συνδεδεµένα 
στο µηχάνηµα.

• Σπρώξτε τον Τελικό επεξεργαστή στη 
σωστή θέση.

• Το µηχάνηµα ρυθµίζεται αυτόµατα όταν 
προσαρτώνται πρόσθετες επιλογές.

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.
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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 είναι επιλεγµένη η [∆ιαφάνεια] 
στο [Είδος χαρτιού]. Το µηχάνηµα ρυθµίζει 
αυτόµατα το χειρισµό των διαφανειών. Οι 
διαφάνειες αντέχουν λιγότερη θερµότητα 
από ότι το χαρτί.

Κενό χαρτί εξόδου • Ελέγξτε ότι το πρωτότυπο είναι 
τοποθετηµένο µε την όψη προς τα πάνω 
στον τροφοδότη εγγράφων.

• Εάν είναι νέα η φύσιγγα τυµπάνου, µπορεί 
ο γραφίτης να µην έχει κατανεµηθεί. 
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, το 
CVT, την περιοχή κάτω από το κάλυµµα 
επιφάνειας σάρωσης, τον τροφοδότη 
εγγράφων, και τους οδηγούς χαρτιού.

• Αφαιρέστε πλήρως το σύστηµα 
καθαρισµού ROS και εισάγετε το σύστηµα 
καθαρισµού ROS ξανά για να καθαρίσετε 
τον σαρωτή απόδοσης ράστερ.

• Εάν το µηχάνηµα έχει παραµείνει σε 
αδράνεια για εκτεταµένο χρονικό 
διάστηµα, ή εάν είναι νέος ο γραφίτης ή η 
φύσιγγα τυµπάνου, ξεκινήστε πάλι την 
εργασία. Εκτελέστε την εργασία 
χρησιµοποιώντας την επιφάνεια σάρωσης. 
Εγκαταστήστε εκ νέου την φύσιγγα 
τυµπάνου. 

• Ελέγξτε την ποιότητα του εγγράφου. 
Χρησιµοποιήστε τη [∆ιαγραφή άκρων] για 
να αφαιρέσετε γραµµές και σηµάδια από 
τα άκρα του εγγράφου.

• Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Ελέγξτε την υγρασία στην τοποθεσία του 

µηχανήµατος.

Το χαρτί εξόδου είναι πολύ φωτεινό ή πολύ 
σκούρο.

• Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Ελέγξτε την ποιότητα του εγγράφου.
• Επιλέξτε [Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη 
αφής.

• Εκτελέστε περισσότερες εκτυπώσεις 
ώσπου να βελτιωθεί η ποιότητα 
αντιγραφής.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

Ανοµοιογενής εκτύπωση • Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη εάν 
εµφανίζεται στην οθόνη µήνυµα για 
αντικατάσταση.

Θολά είδωλα • Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.
• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη εάν 
εµφανίζεται στην οθόνη µήνυµα για 
αντικατάσταση.

Απουσία χαρακτήρων • Τοποθετήστε καινούργιο χαρτί. 
• Εγκαταστήστε εκ νέου την φύσιγγα 
τυµπάνου. 

• Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη εάν 
εµφανίζεται στην οθόνη µήνυµα για 
αντικατάσταση.

Ένδειξη Σύσταση
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Ακανόνιστη γυαλάδα • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Εάν το πρωτότυπο έχει µεγάλες περιοχές 
υψηλής πυκνότητας ρυθµίστε 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.

Αντίγραφα µε µπλε αποχρώσεις ∆εν συνιστάται να τοποθετείτε το µηχάνηµα 
κοντά σε κάποιο παράθυρο καθώς τα είδωλα 
των εκτυπωµένων φύλλων ενδέχεται να 
εµφανίζονται µε µπλε ή κόκκινες 
αποχρώσεις. Εάν το µηχάνηµα είναι 
τοποθετηµένο κοντά σε κάποιο παράθυρο, 
ακολουθήστε τα παρακάτω προληπτικά 
µέτρα.
• Μην θέτετε σε λειτουργία το µηχάνηµα µε 
το κάλυµµα της επιφάνειας σάρωσης 
ανοιχτό.

• Επαναφέρετε το µηχάνηµα από τη 
λειτουργία Εξοικονόµησης ενέργειας µε 
κλειστό το κάλυµµα της επιφάνειας 
σάρωσης.

• Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το 
µηχάνηµα µε κλειστό το κάλυµµα της 
επιφάνειας σάρωσης εάν τα είδωλα 
εµφανίζονται µε µπλε ή κόκκινες 
αποχρώσεις. Επαναλάβετε εάν είναι 
απαραίτητο.

Ίχνη • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Εάν χρησιµοποιείτε διαφάνειες, επιλέξτε 

[∆ιαφάνεια] στο [Είδος χαρτιού]. Το 
µηχάνηµα προσαρµόζει αυτόµατα την 
ποιότητα για διαφάνειες.

• Τροφοδοσία του πρωτοτύπου SEF.
• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

Αχνή εκτύπωση • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Εάν το είδωλο είναι πιο φωτεινό κοντά στο 
περίγραµµα, επιλέξτε µια πιο σκούρα 
ρύθµιση ποιότητας ειδώλου στην οθόνη 
αφής.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

∆ιακυµάνσεις υψηλής πυκνότητας • Ελέγξτε την ποιότητα των εγγράφων.
• Επιλέξτε [Φωτεινό/Σκούρο] στην οθόνη 
αφής.

• Αντικαταστήστε την φύσιγγα τυµπάνου.

Ένδειξη Σύσταση
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Απώλεια ειδώλου • Όταν αντιγράφετε ένα πρωτότυπο από 
µεγαλύτερο µέγεθος χαρτιού σε µικρότερο, 
σµικρύνετε το είδωλο για να χωρέσει στο 
µικρότερο µέγεθος χαρτιού.

• Εάν χρησιµοποιείτε χαρτί A4 (210 X 297 
χλστ/8,5 X 11,0 ίντσες), ρυθµίστε ένα 
ελάχιστα µικρότερο µέγεθος εγγράφου (για 
παράδειγµα, αντιγραφή 90% αντί για 
100%), ή επιλέξτε [Αντιγραφή όλων] στην 
οθόνη [Σµίκρυνση/Μεγέθυνση].

• Επιλέξτε [Αυτόµατο κεντράρισµα] στη 
[Μετατόπιση ειδώλου].

Εµφανίζονται λευκές γραµµές περίπου 210 
χλστ. από την κορυφή της εξόδου

• Όταν επιλέγετε Χαρτί Bond, Κοινό χαρτί, 
Ανακυκλωµένο χαρτί ή Ειδικό χαρτί ως το 
είδος χαρτιού και πραγµατοποιείτε 
ασπρόµαυρη εκτύπωση, αλλάξτε το είδος 
χαρτιού στην Ποιότητα ειδώλου σε 
Βαρύ 2D.

• Όταν επιλέγετε Χαρτί Bond, Κοινό χαρτί, 
Ανακυκλωµένο χαρτί ή Ειδικό χαρτί ως το 
είδος χαρτιού και πραγµατοποιείτε 
ασπρόµαυρη εκτύπωση, αλλάξτε το είδος 
χαρτιού στην Ποιότητα ειδώλου σε 
Βαρύ 1S.

• Όταν επιλέγετε Βαρύ 1S ως είδος χαρτιού 
και πραγµατοποιείτε ασπρόµαυρη 
εκτύπωση, αλλάξτε το είδος χαρτιού στην 
Ποιότητα ειδώλου σε Βαρύ 2A, 2B, 2C, 
ή 2S.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
είδος χαρτιού στην Ποιότητα ειδώλου, 
συµβουλευτείτε το Ρυθµίσεις δίσκου χαρτιού 
στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη σελίδα 272.

Ανεπαρκής ποσότητα γραφίτη στην όψη 2 
κατά την χειροκίνητη αντιγραφή διπλής όψης

• Τροφοδοτήστε το χαρτί όψης 2 από τον 
∆ίσκο 5 (∆ίσκος Bypass).

Λανθασµένη εγγραφή στο αντίγραφο διπλής 
όψης των επαγγελµατικών καρτών

Κατά την εκτύπωση ονοµαστικών καρτών 
από τον ∆ίσκο 5 (∆ίσκος Bypass), η εγγραφή 
του άκρου που προηγείται ενδέχεται να 
διαφέρει µεταξύ της όψης 1 και της όψης 2 
(µέγιστο 4,4 χλστ.).
• Ρυθµίστε τη θέση του ειδώλου στην έξοδο 
του αντιγράφου. Ανατρέξτε στην 
Μετατόπιση ειδώλου στη σελίδα 66.

Στην έξοδο δεν εµφανίζονται οι επιλογές που 
έγιναν στην οθόνη αφής.

• Επιλέξτε [Αποθήκευση] µετά από κάθε 
επιλογή στην οθόνη αφής, εάν υπάρχει.

Ένδειξη Σύσταση
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Ο Τελικός επεξεργαστής δεν ταξινοµεί σωστά 
την έξοδο. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δίσκου χαρτιού 
έχουν ασφαλίσει στη θέση τους σε σχέση 
µε το χαρτί.

Οι σελίδες του σετ δεν συρράπτονται. • Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δίσκου χαρτιού 
έχουν ασφαλίσει στη θέση τους σε σχέση 
µε το χαρτί.

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.

Χαρτί µε κυρτώσεις. • Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Τοποθετήστε χαρτί στους ∆ίσκους 
1, 2, και 3 µε την όψη της ραφής προς τα 
επάνω.

• Τοποθετήστε Χαρτί στην Σειριακή µονάδα 
δίσκου και στον δίσκο Βypass µε την όψη 
της ραφής προς τα κάτω.

• Τοποθετήστε τα ειδικά µέσα εκτύπωσης 
στον δίσκο Βypass.

• Συµβουλευτείτε την παράγραφο στην 
Χαρτί και άλλα µέσα εκτύπωσης  ενότητα 
για τις διαδικασίες.

∆εν µπορεί να αποθηκεύσει ένα πρωτότυπο 
για ασφαλή τηλεπαραλαβή επειδή η µνήµη 
είναι πλήρης.

• Ακυρώστε τη λειτουργία, έπειτα 
επαναλάβετε την ίδια λειτουργία όταν θα 
είναι διαθέσιµη επιπρόσθετη µνήµη

Ένδειξη Σύσταση
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Κωδικοί σφάλµατος

Όταν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, η οθόνη αφής 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 και/ή ∆ιαχειριστή συστηµάτων. Ο ακόλουθος 
πίνακας αντιπροσωπεύει ορισµένους απο τους κωδικούς σφάλµατος και τις 
αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Μπορεί να εµφανιστούν στην Σειρά εκτύπωσης ή 
στη Λίστα σφαλµάτων που είναι διαθέσιµες στη λειτουργία Κατάσταση µηχανήµατος.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση

002-770 ∆εν ήταν δυνατή η επεξεργασία του προτύπου εργασίας εξαιτίας ανεπάρκειας 
κενού χώρου στο δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα από τον δίσκο.

003-750 ∆εν αποθηκεύτηκε κανένα πρωτότυπο για τη λειτουργία ∆ηµιουργία φυλλαδίου 
διπλής όψης. Ελέγξτε τη ρύθµιση της λειτουργίας ∆ηµιουργία φυλλαδίου διπλής 
όψης.

003-751 Η καθορισµένη περιοχή πρωτοτύπου είναι πολύ µικρή. Επιλέξτε µεγαλύτερη 
ανάλυση ή µια µεγαλύτερη περιοχή σάρωσης.

003-754
003-755

Παρουσιάστηκε σφάλµα στον σαρωτή εγγράφων. Τοποθετήστε ξανά το 
έγγραφο και εκτελέστε εκ νέου τη σάρωση.

003-756 Το έγγραφο φαξ είναι λευκό. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο δεν είναι λευκό ή ότι 
η µπροστινή και πίσω πλευρά δεν έχουν αντιστραφεί.

003-760 Επιλέγονται ασύµβατες λειτουργίες στις ρυθµίσεις σάρωσης εγγράφου. Ελέγξτε 
τις επιλογές.

003-761 Το µέγεθος χαρτιού στο δίσκο που έχει επιλεγεί από την αυτόµατη εναλλαγή 
δίσκων, διαφέρει από το µέγεθος χαρτιού στο δίσκο που έχει επιλεγεί στην 
επιλογή δίσκου. Είτε αλλάξτε το µέγεθος χαρτιού για τον δίσκο, ή αλλάξτε τη 
ρύθµιση προτεραιότητα ειδών χαρτιού.

003-763 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την ανάγνωση του Πίνακα ρύθµισης διαβάθµισης. 
Τοποθετήστε σωστά τον πίνακα στην επιφάνεια σάρωσης.

003-780 Απέτυχε η συµπίεση των δεδοµένων σάρωσης. Χαµηλώστε την ανάλυση ή το 
ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης για να µειώσετε το µέγεθος των δεδοµένων, ή 
αποστείλετε το έγγραφο σε µικρότερα τµήµατα.

003-795 Το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης υπερβαίνει το εύρος ρύθµισης όταν το 
σαρωµένο πρωτότυπο σµικρύνεται/µεγεθύνεται στο καθορισµένο µέγεθος 
χαρτιού. Εισάγετε κατευθείαν το ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης, ή αλλάξτε το 
µέγεθος χαρτιού.

003-981 Η συρραφή εγγράφων διαφόρων µεγεθών είναι διαθέσιµη µόνο για έγγραφα µε 
το ίδιο πλάτος. Ακυρώστε τη λειτουργία συρραφής ή επανατοποθετήστε τα 
έγγραφα µε το ίδιο πλάτος.
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005-210
005-275
005-280
005-283
005-284
005-285
005-286

Παρουσιάστηκε σφάλµα στον τροφοδότη εγγράφων. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

012-211
012-212
012-221
012-223
012-224

Ο Τελικός επεξεργαστής δυσλειτουργεί. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε 
ξανά το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

012-259
012-260
012-263
012-280
012-282
012-283
012-284
012-285
012-291
012-293
012-294
012-295
012-296

Ο Τελικός επεξεργαστής δυσλειτουργεί. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε 
ξανά το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-210 Παρουσιάστηκε σφάλµα στις ρυθµίσεις επιλογών λογισµικού. Απενεργοποιήστε 
και ενεργοποιήστε ξανά το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-211 Παρουσιάστηκε σφάλµα λόγω ανεπαρκούς µνήµης. Ελέγξτε εάν η µνήµη έχει 
τοποθετηθεί σωστά. Εάν έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν µπορείτε να 
εντοπίσετε την αιτία του προβλήµατος, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

016-212 Παρουσιάστηκε σφάλµα λόγω ανεπαρκούς µνήµης. Ελέγξτε εάν η µνήµη έχει 
τοποθετηθεί σωστά. Εάν έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν µπορείτε να 
εντοπίσετε την αιτία του προβλήµατος, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

016-213 Η λειτουργία λογισµικού δεν λειτουργεί σωστά επειδή η Κάρτα εκτυπωτή δεν 
έχει τοποθετηθεί σωστά. Επανατοποθετήστε την Κάρτα εκτυπωτή σωστά.

016-214 Η λειτουργία λογισµικού δεν λειτουργεί σωστά επειδή η Κάρτα του φαξ δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. Επανατοποθετήστε την Κάρτα του φαξ σωστά.

016-450 Το όνοµα συστήµατος κεντρικού υπολογιστή SMB υπάρχει ήδη. Αλλάξτε το 
όνοµα του συστήµατος κεντρικού υπολογιστή.

016-454 ∆εν είναι δυνατή η ανάκτηση της διεύθυνσης IP από το DNS. Ελέγξτε τη 
διαµόρφωση του DNS και τη ρύθµιση ανάκτησης της διεύθυνσης IP.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση
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016-455 Η σύνδεση στο διακοµιστή SNTP ήταν εκτός χρονικού περιθωρίου. Ελέγξτε τη 
σύνδεση του καλωδίου δικτύου και τη διεύθυνση IP στο διακοµιστή SNTP.

016-456 Ελήφθη µήνυµα από το διακοµιστή SNTP σύµφωνα µε το οποίο δεν ήταν 
συγχρονισµένος µε την πηγή πρότυπης ώρας. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του 
διακοµιστή SNTP.

016-502 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εγγραφή δεδοµένων. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

016-503 ∆εν µπόρεσε να καθορίσει το όνοµα του διακοµιστή SMTP όταν έγινε µετάδοση 
του e-mail. Ελέγξτε εάν ο διακοµιστής SMTP έχει ρυθµιστεί σωστά 
χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare. Επίσης, ελέγξτε ότι ο 
διακοµιστής DNS έχει ρυθµιστεί σωστά.

016-504 ∆εν µπόρεσε να καθορίσει το όνοµα του διακοµιστή POP3 όταν έγινε µετάδοση 
του e-mail. Ελέγξτε εάν ο διακοµιστής POP3 έχει ρυθµιστεί σωστά 
χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare. Επίσης, ελέγξτε εάν ο 
διακοµιστής DNS έχει ρυθµιστεί σωστά.

016-505 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε το διακοµιστή POP3 όταν έγινε µετάδοση του 
e-mail. Ελέγξτε εάν το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που 
χρησιµοποιούνται για το διακοµιστή POP3 έχουν ρυθµιστεί σωστά 
χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare.

016-522 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πιστοποίησης SSL στον διακοµιστή LDAP. ∆εν 
επιτεύχθηκε η απόκτηση πιστοποιητικού πελάτη SSL. Ο διακοµιστής LDAP 
απαιτεί πιστοποιητικό πελάτη SSL. Ρυθµίστε το πιστοποιητικό πελάτη SSL στο 
µηχάνηµα.

016-523 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πιστοποίησης SSL στον διακοµιστή LDAP. Τα δεδοµένα 
πιστοποιητικού διακοµιστή ήταν λανθασµένα. Το µηχάνηµα δεν εµπιστεύεται το 
πιστοποιητικό SSL του διακοµιστή LDAP. Καταχωρήστε το πιστοποιητικό 
διαδροµής του πιστοποιητικού SSL διακοµιστή LDAP στο µηχάνηµα.

016-524 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πιστοποίησης SSL στον διακοµιστή LDAP. Το 
πιστοποιητικό διακοµιστή δεν είναι ακόµα έγκυρο. Αλλάξτε σε ένα έγκυρο 
πιστοποιητικό SSL διακοµιστή LDAP. Η ρύθµιση [Πιστοποίηση µε SSL] στο 
[∆ιακοµιστής LDAP/Υπηρεσία καταλόγου] µπορεί να ρυθµιστεί σε 
[Απενεργοποιηµένο] ώστε να αποφευχθεί κάποιο σφάλµα, ωστόσο δεν εγγυάται 
η ασφάλεια του συνδεδεµένου διακοµιστή LDAP.

016-525 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πιστοποίησης SSL στον διακοµιστή LDAP. Το 
πιστοποιητικό διακοµιστή έχει λήξει. Αλλάξτε σε ένα έγκυρο πιστοποιητικό SSL 
διακοµιστή LDAP. Η ρύθµιση [Πιστοποίηση µε SSL] στο [∆ιακοµιστής 
LDAP/Υπηρεσία καταλόγου] µπορεί να ρυθµιστεί σε [Απενεργοποιηµένο] ώστε 
να αποφευχθεί κάποιο σφάλµα, ωστόσο δεν εγγυάται η ασφάλεια του 
συνδεδεµένου διακοµιστή LDAP.
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016-526 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πιστοποίησης SSL στον διακοµιστή LDAP. Το όνοµα 
διακοµιστή δεν συµφωνεί µε το πιστοποιητικό. Ρυθµίστε τη διεύθυνση του 
διακοµιστή LDAP στο µηχάνηµα ώστε να αντιστοιχεί µε τη διεύθυνση στο 
πιστοποιητικό SSL του διακοµιστή LDAP. Η ρύθµιση [Πιστοποίηση µε SSL] στο 
[∆ιακοµιστής LDAP/Υπηρεσία καταλόγου] µπορεί να ρυθµιστεί σε 
[Απενεργοποίηση] ώστε να αποφευχθεί κάποιο σφάλµα, ωστόσο δεν εγγυάται η 
ασφάλεια του συνδεδεµένου διακοµιστή LDAP.

016-527 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πιστοποίησης SSL στον διακοµιστή LDAP. 
∆ιαπιστώθηκε εσωτερικό σφάλµα πιστοποίησης SSL. Αυτό το σφάλµα 
δηµιουργήθηκε από το λογισµικό. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

016-533 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πρωτοκόλλου κατά την πιστοποίηση του διακοµιστή 
Kerberos. Τα ρολόγια του µηχανήµατος και του διακοµιστή Kerberos 
παρουσιάζουν διαφορά ώρας η οποία υπερβαίνει την τιµή απόκλισης του 
ρολογιού του διακοµιστή Kerberos. Βεβαιωθείτε ότι τα ρολόγια του µηχανήµατος 
και του διακοµιστή Kerberos δείχνουν τη σωστή ώρα.

016-534 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πρωτοκόλλου κατά την πιστοποίηση του διακοµιστή 
Kerberos. Ο τοµέας που ανατέθηκε στο µηχάνηµα δεν υπάρχει στο διακοµιστή 
Kerberos ή το µηχάνηµα δεν συνδέεται µε τη διεύθυνση του διακοµιστή 
Kerberos. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις ονόµατος τοµέα και διεύθυνσης του 
διακοµιστή Kerberos στο µηχάνηµα είναι σωστές. Εάν υπάρχει σύνδεση µε 
διακοµιστή Windows 2000 ή Windows 2003, βεβαιωθείτε ότι το όνοµα τοµέα 
είναι µε κεφαλαίους χαρακτήρες.

016-539 ∆ιαπιστώθηκε σφάλµα πρωτοκόλλου κατά την πιστοποίηση του διακοµιστή 
Kerberos. Αυτό το σφάλµα δηµιουργήθηκε από το λογισµικό. Επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-701 Παρουσιάστηκε σφάλµα λόγω ανεπαρκούς µνήµης για τον αποσυνθέτη PLC. 
Μειώστε την ανάλυση, εφόσον είναι εφικτό.

016-702 ∆εν είναι δυνατό να επεξεργαστούν τα δεδοµένα εκτύπωσης PCL λόγω 
ανεπαρκούς ενδιάµεσης µνήµης εκτύπωσης σελίδας. Προβείτε σε µία από τις 
παρακάτω ενέργειες:
• Ορίστε τη [Λειτουργία εκτύπωσης] σε [Υψηλή ταχύτητα].
• Ελέγξτε εάν η µνήµη έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Ορίστε τη [Λειτουργία εκτύπωσης σελίδας] στο [Ναι] προκειµένου να 
αλλάξετε τη µέθοδο εκτύπωσης και προσπαθήστε και πάλι να εκτυπώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στη Λειτουργία εκτύπωσης 
σελίδας, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του οδηγού εκτύπωσης.

016-703 Έγινε λήψη e-mail καθορίζοντας έναν µη καταχωρηµένο ή άκυρο αριθµό 
θυρίδας.
Κατά την αποστολή φαξ ή ∆ιαδικτυακού φαξ:
• Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.
Κατά τη λήψη email, φαξ, ή ∆ιαδικτυακού φαξ:
• Καταχωρίστε τη θυρίδα µε τον καθορισµένο αριθµό.
• Στείλτε ένα e-mail σε µια έγκυρη θυρίδα.
• Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.
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016-704 Ο σκληρός δίσκος δεν έχει πλέον κενό χώρο επειδή οι θυρίδες είναι πλήρεις. 
∆ιαγράψτε περιττά έγγραφα από τις θυρίδες.

016-705 ∆εν είναι δυνατό να καταχωρηθούν το έγγραφο ασφαλούς εκτύπωσης, το 
έγγραφο θυρίδας ή τα δεδοµένα χρέωσης χρησιµοποιώντας τον οδηγό 
εκτύπωσης, ή δεν είναι δυνατό να καταχωρηθεί το σαρωµένο έγγραφο στη 
θυρίδα, επειδή η µονάδα σκληρού δίσκου ενδέχεται να µην έχει τοποθετηθεί 
σωστά στο µηχάνηµα ή ενδέχεται να έχει υποστεί ζηµιά. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

016-706 Ο σκληρός δίσκος δεν έχει πλέον κενό χώρο επειδή ξεπεράστηκε ο µέγιστος 
αριθµός χρηστών για ασφαλή εκτύπωση. ∆ιαγράψτε περιττά έγγραφα ή χρήστες 
καταχωρηµένους για τη λειτουργία Ασφαλής εκτύπωση.

016-707 ∆εν µπορούν να πραγµατοποιηθούν δοκιµαστικές εκτυπώσεις επειδή ο 
σκληρός δίσκος δεν λειτουργεί σωστά. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-708 ∆εν µπορεί να προστεθεί επισηµείωση καθώς δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιµος 
χώρος στο σκληρό δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά έγγραφα από τον δίσκο. 

016-710 Η εργασία µεταχρονολογηµένης εκτύπωσης δεν µπόρεσε να εκτελεστεί. 
Προβείτε σε µία από τις παρακάτω ενέργειες:
• ∆ιαγράψτε µη απαραίτητα δεδοµένα από το σκληρό δίσκο για να 
δηµιουργήσετε περισσότερο ελεύθερο χώρο.

• Επαναφέρετε τις ρυθµίσεις της εκτύπωσης θυρίδας και της δοκιµαστικής 
εκτύπωσης.

• Μειώστε τον αριθµό των αποθηκευµένων εργασιών µεταχρονολογηµένης 
εκτύπωσης σε λιγότερο από 100 εργασίες.

016-711 Ανατρέξτε στο 016-985.

016-712 Ανατρέξτε στο 003-751.

016-713 Ο κωδικός πρόσβασης εισόδου δεν αντιστοιχεί µε τον κωδικό πρόσβασης 
θυρίδας. Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

016-714 Η καθορισµένη θυρίδα δεν υπάρχει. ∆ηµιουργήστε µια νέα θυρίδα ή καθορίστε 
µια υπάρχουσα θυρίδα.

016-716 ∆εν µπόρεσε να γίνει παροχέτευση του αρχείου TIFF καθώς το µέγεθος του 
αρχείου υπερέβη τον υπολειπόµενο κενό χώρο στον δίσκο. Αυξήστε το µέγεθος 
της περιοχής φορµών PCL.

016-717 Ζητήθηκε [Αναφορά µεταβίβασης - ∆εν παραδόθει] ή [Αναφορά 
δραστηριότητας] αλλά τα απαιτούµενα στοιχεία του αποτελέσµατος µετάδοσης 
δεν αποθηκεύτηκαν στη µνήµη, και η αναφορά δεν δηµιουργήθηκε. 
Ακολουθήστε µία από τις προτεινόµενες ενέργειες.
• ∆ιαχωρίστε τις εργασίες που απαιτούν µνήµη (iFax) για να περιορίσετε τη 
χρήση µνήµης και του σκληρού δίσκου.

• Εκτελέστε όποιες εργασίες σάρωσης και iFax εκκρεµούν αφού έχουν 
ολοκληρωθεί άλλες εργασίες σάρωσης και iFax.

• Ζητήστε την αναφορά πριν εκτελεστούν 200 ή περισσότερες συνεχόµενες 
εργασίες.
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016-718 Η επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης PCL δεν ήταν εφικτή εξαιτίας 
ανεπαρκούς µνήµης. Ακολουθήστε µία από τις προτεινόµενες ενέργειες. 
Χαµηλώστε την ανάλυση, µην κάνετε ρυθµίσεις εκτύπωσης πολλαπλών 
ειδώλων ή διπλής όψης, και δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

016-719 Η επεξεργασία των δεδοµένων εκτύπωσης PCL δεν ήταν εφικτή εξαιτίας 
ανεπαρκούς προσωρινής µνήµης εκτύπωσης σελίδων. Αυξήστε την προσωρινή 
µνήµη εκτύπωσης σελίδων.

016-720 Τα δεδοµένα εκτύπωσης PCL περιείχαν µια εντολή η επεξεργασία της οποίας 
δεν ήταν εφικτή. Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτύπωσης και δοκιµάστε ξανά να 
εκτυπώσετε.

016-721 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εκτύπωση µιας εργασίας. Η λειτουργία 
Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων ενεργοποιείται όταν επιλεγεί [Αυτόµατη επιλογή 
χαρτιού απενεργοποιηµένη] για όλους τους ∆ίσκους χαρτιού στην οθόνη 
[Προτεραιότητα ειδών χαρτιού]. Όταν η λειτουργία Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων 
είναι ενεργοποιηµένη, επιλέξτε ένα είδος χαρτιού άλλο από [Αυτόµατη επιλογή 
χαρτιού απενεργοποιηµένη] στην οθόνη [Προτεραιότητα ειδών χαρτιού].

016-722 Καθορίστηκε µια ασύµβατη επιλογή συρραφής. Ελέγξτε τη θέση συρραφής και 
δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

016-723 Καθορίστηκε µια ασύµβατη επιλογή διάτρησης. Ελέγξτε τη θέση διάτρησης και 
δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

016-724 Καθορίστηκε ένας αδύνατος συνδυασµός επιλογών συρραφής και διάτρησης. 
Καθορίστε τη θέση διάτρησης και συρραφής κατά µήκος της ίδιας άκρης χαρτιού 
και δοκιµάστε ξανά να εκτυπώσετε.

016-725 Ένα σαρωµένο έγγραφο που αποθηκεύτηκε σε µια θυρίδα δεν µπόρεσε να 
µετατραπεί σε δεδοµένα φαξ κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της µετάδοσης 
χρησιµοποιώντας το φύλλο εργασιακής ροής. Μην χρησιµοποιείτε το φύλλο 
εργασιακής ροής, αλλά σαρώστε το έγγραφο και αποστείλετε απευθείας το φαξ.

016-726 Η γλώσσα εκτυπωτή δεν µπορεί να επιλεγεί αυτόµατα όταν η λειτουργία 
εκτύπωσης έχει ρυθµιστεί στο [Αυτόµατο], συµπεριλαµβάνοντας:
• τα δεδοµένα PostScript στάλθηκαν χωρίς να έχει εγκατασταθεί το κιτ 

PostScript3. Εγκαταστήστε το κιτ PostScript3.
• Ένα αρχείο PDF αποστέλλεται απευθείας στο µηχάνηµα µε εγκατεστηµένο το 
κιτ PostScript3 αλλά χωρίς κιτ HDD. Εγκαταστήστε το κιτ HDD.

• Τα δεδοµένα HP-GL/2 ή PCL αποστέλλονται στο µηχάνηµα χωρίς το 
προαιρετικό κιτ εξοµοίωσης. Εγκαταστήστε το κιτ εξοµοίωσης.

016-727 Το αποτέλεσµα ενός αιτήµατος εκτύπωσης είναι ένα έγγραφο µε καµία σελίδα το 
οποίο δεν µπορεί να αποθηκευτεί σε µια θυρίδα, και η εργασία ακυρώνεται. 
Ρυθµίστε την επιλογή εκτύπωσης ώστε να εκτυπώνει κενές σελίδες και 
επαναλάβετε την εκτύπωση για να βεβαιωθείτε εάν η έξοδος είναι κενή. 
Προσθέστε κείµενο εάν η έξοδος είναι κενή και δοκιµάστε να εκτυπώσετε εκ 
νέου.

016-728 Το αρχείο TIFF περιέχει µη υποστηριζόµενες ετικέτες. Ελέγξτε τα δεδοµένα 
εκτύπωσης.
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016-729 ∆εν µπόρεσε να εκτυπωθεί το αρχείο TIFF καθώς ο αριθµός χρωµάτων και η 
ανάλυση του αρχείου TIFF υπερβαίναν το όριο. Αλλάξτε τον αριθµό χρωµάτων 
και την ανάλυση του αρχείου TIFF, και δώστε εντολή να εκτυπώσει ξανά.

016-731 Η εκτύπωση των δεδοµένων TIFF σταµάτησε στη µέση. ∆ώστε εντολή να 
εκτυπώσει ξανά.

016-732 Η φόρµα που έχει καθοριστεί στην ρύθµιση εξοµοίωσης δεν είναι καταχωρηµένη 
στον κεντρικό υπολογιστή. Επανάληψη αποστολής των δεδοµένων φόρµας.

016-733 • ∆εν ήταν δυνατή η λήψη της διεύθυνσης ΙΡ από την ακολουθία κειµένου µετά 
το χαρακτήρα @ σε µια διεύθυνση e-mail. Εισάγετε την διεύθυνση e-mail 
σωστά.

• Η διεύθυνση διαδικτύου DNS µετά το χαρακτήρα @ δεν µπορεί να εντοπιστεί. 
Εισάγετε τη διεύθυνση διακοµιστή DNS σωστά.

016-734 Η εκτύπωση µιας απλής αναφοράς αποτελέσµατος παραλήπτη απέτυχε. 
Ρυθµίστε το [Πρωτόκολλο λήψης e-mail] από την πλευρά του αποστολέα σε 
[SMTP].

016-735 Έγινε απόπειρα εκτύπωσης ενός προτύπου εργασίας ενώ αυτό ενηµερωνόταν. 
Περιµένετε λίγο, και στη συνέχεια δώστε εντολή να εκτυπώσει ξανά.

016-736 Τα δεδοµένα δεν αποθηκεύονται σε έναν κατάλογο διευθύνσεων προώθησης. 
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος στο δίσκο-στόχος.
• Ελέγξτε τις άδειες πρόσβασης στον κατάλογο.
• ∆ιαγράψτε τυχόν αρχεία ασφαλείας [.LCK] στον κατάλογο-στόχος.

016-737 Τα δεδοµένα δεν αποθηκεύονται σε έναν κατάλογο διευθύνσεων προώθησης. 
∆ιαγράψτε τυχόν αρχεία ασφαλείας [.LCK] στον κατάλογο-στόχος.

016-741 ∆εν είναι δυνατή η µετακίνηση στη λειτουργία λήψης.

016-742 Εντοπίστηκε ασύµβατος κωδικός προϊόντος στα δεδοµένα που ελήφθησαν 
λόγω του ότι τα δεδοµένα που ελήφθησαν δεν είναι έγκυρα. Προσπαθήστε να τα 
λάβετε και πάλι.

016-744 Παρουσιάστηκε σφάλµα στα δεδοµένα που λαµβάνονται. Ελέγξτε εάν η 
σύνδεση µεταξύ της εξωτερικής συσκευής και του µηχανήµατος είναι ασφαλής 
και προσπαθήστε να διεξάγετε ξανά τη λειτουργία.

016-745 Παρουσιάστηκε σφάλµα XPJL κατά τη λήψη. Προσπαθήστε να εκτελέσετε την 
εργασία ξανά. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

016-746 Παραλήφθηκε ένα αρχείο PDF που περιέχει λειτουργίες που δεν 
υποστηρίζονται. Χρησιµοποιήστε έναν οδηγό εκτυπωτή για την εκτύπωση του 
αρχείου.
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016-747 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία των δεδοµένων ειδώλου 
επισηµείωσης λόγω ανεπαρκούς µνήµης. Προβείτε σε µία από τις παρακάτω 
ενέργειες:
• Αυξήστε το µέγεθος της γραµµατοσειράς επισηµείωσης.
• Μειώστε τον αριθµό των ειδώλων στην [Επανάληψη ειδώλου].

Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών της Xerox.

016-748 Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανεπάρκειας κενού χώρου στο δίσκο. 
Μειώστε τον αριθµό σελίδων στα δεδοµένα εκτύπωσης, χωρίζοντας, για 
παράδειγµα, τα δεδοµένα εκτύπωσης ή εκτυπώνοντας ένα αντίγραφο τη φορά 
όταν πραγµατοποιείτε πολλαπλά αντίγραφα.

016-749 • Η γλώσσα του εκτυπωτή που παραλήφθηκε από έναν οδηγό εκτυπωτή δεν 
µπορεί να εκτυπωθεί στο µηχάνηµα. Χρησιµοποιήστε τον οδηγό εκτυπωτή 
του µηχανήµατος. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

• Η γλώσσα του εκτυπωτή που παραλήφθηκε σε ένα iFax δεν µπορεί να 
εκτυπωθεί στο µηχάνηµα. Ζητήστε από τον αποστολέα να αποστείλει το 
έγγραφο χρησιµοποιώντας µια γλώσσα εκτυπωτή που υποστηρίζεται από το 
µηχάνηµα.

016-750 Η εκτύπωση αρχικών σελίδων ακυρώθηκε. Εισάγετε τη λειτουργία Ρυθµίσεων 
συστήµατος στην οθόνη αφής, [Ρυθµίσεις λειτουργίας εκτύπωσης] > [Άλλες 
ρυθµίσεις], επιλέξτε [Αρχική σελίδα] και καθορίστε [Σελίδα έναρξης], επίσης 
επιλέξτε [∆ίσκος αρχικής σελίδας] και καθορίστε [∆ίσκος 1].

016-751 Η µνήµη είναι ανεπαρκής όταν η λειτουργία απευθείας εκτύπωσης PDF έχει 
ρυθµιστεί σε PostScript. Χρησιµοποιήστε τον οδηγό εκτυπωτή του µηχανήµατος 
ή αυξήστε τη µνήµη PostScript.

016-753 Ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί δεν συµφωνεί µε αυτόν του αρχείου 
PDF. Καθορίστε το σωστό κωδικό πρόσβασης στο ContentsBridge.

016-755 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία µιας εργασίας εκτύπωσης ενός 
αρχείου PDF για το οποίο απαγορεύεται η εκτύπωση. Χρησιµοποιήστε Adobe 
Reader για να ακυρωθεί η απαγόρευση εκτύπωσης και εκτυπώστε το αρχείο.

016-756 Η χρήση της υπηρεσίας είναι περιορισµένη. Επικοινωνήστε µε τον Βασικό 
χειριστή.

016-757 Εισήχθη ένας εσφαλµένος κωδικός πρόσβασης. Εισάγετε τον σωστό 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 τη µνήµη PostScript.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση



Κωδικοί σφάλµατος 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 485

016-761 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία ειδώλου. Επιλέξτε Επιλογές 
ειδώλου > Ποιότητα ειδώλου > Υψηλή ταχύτητα στον οδηγό εκτυπωτή και 
εκτυπώστε ξανά. Εάν αυτό δεν επιδιορθώσει την εκτύπωση, επιλέξτε 
Λεπτοµερείς ρυθµίσεις > Άλλες ρυθµίσεις > Λειτουργία εκτύπωσης σελίδας στον 
οδηγό εκτυπωτή και προσπαθήστε ξανά.

016-762 Καθορίστηκε µια γλώσσα εκτύπωσης που δεν υποστηρίζεται από το µηχάνηµα. 
Καθορίστε τη γλώσσα εκτύπωσης στη [Λειτουργία εκτύπωσης] κάτω από 
τις[Ρυθµίσεις θύρας].

016-764 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε τον διακοµιστή SMTP. Επικοινωνήστε µε το 
∆ιαχειριστή συστηµάτων.

016-765 ∆εν µπόρεσε να γίνει αποστολή του e-mail καθώς ο δίσκος στον διακοµιστή 
SMTP ήταν πλήρης. Επικοινωνήστε µε το ∆ιαχειριστή συστηµάτων.

016-766 Παρουσιάστηκε σφάλµα στον διακοµιστή SMTP. Επικοινωνήστε µε το 
∆ιαχειριστή συστηµάτων.

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.

016-769 Ο διακοµιστής SMTP δεν υποστηρίζει την επιβεβαίωση παράδοσης (DSN). 
Στείλτε το e-mail χωρίς να ρυθµίσετε την επιβεβαίωση.

016-770 ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία απευθείας φαξ. Επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή 
συστηµάτων για την ενεργοποίηση της λειτουργίας. Εάν ενεργοποιηθεί, 
επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-771 ∆εν ήταν δυνατή η λήψη της διεύθυνσης αποθήκης των δεδοµένων σάρωσης. 
Επιβεβαιώστε τη σύνδεση DNS. Εναλλακτικά, καθορίστε το όνοµα τοµέα της 
αποθήκης δεδοµένων σάρωσης στο DNS.

016-772 ∆εν ήταν δυνατή η λήψη της διεύθυνσης αποθήκης των δεδοµένων σάρωσης. 
Καθορίστε τη σωστή διεύθυνση DNS. Εναλλακτικά, καθορίστε τη διεύθυνση 
αποθήκης των δεδοµένων σάρωσης στη διεύθυνση ΙΡ.

016-773 Η διεύθυνση IP του µηχανήµατος δεν έχει ρυθµιστεί σωστά. Ελέγξτε το 
περιβάλλον DHCP. Εναλλακτικά, καθορίστε χειροκίνητα µια διεύθυνση IP του 
µηχανήµατος.

016-774 ∆εν ήταν δυνατή η επεξεργασία της µετατροπής συµπίεσης εξαιτίας 
ανεπάρκειας κενού χώρου στο δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα από τον 
δίσκο.

016-775 ∆εν ήταν δυνατή η επεξεργασία της µετατροπής ειδώλου εξαιτίας ανεπάρκειας 
κενού χώρου στο δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα από τον δίσκο.

016-776 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία µετατροπής ειδώλου. Ελέγξτε τα 
δεδοµένα στις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare.
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016-777 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο δίσκο κατά την επεξεργασία ειδώλου, πιθανόν 
εξαιτίας της µη σωστής λειτουργίας του δίσκου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες 
σχετικά µε την αντικατάσταση του σκληρού δίσκου, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-778 ∆ιεκόπηκε η µετατροπή του σαρωµένου ειδώλου εξαιτίας της ανεπάρκειας 
κενού χώρου στο δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα από τον δίσκο.

016-779 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία µετατροπής του σαρωµένου 
ειδώλου. ∆ώστε ξανά εντολή για σάρωση.

016-780 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο δίσκο κατά την επεξεργασία µετατροπής του 
σαρωµένου ειδώλου, πιθανόν εξαιτίας της µη σωστής λειτουργίας του δίσκου. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την αντικατάσταση του σκληρού 
δίσκου, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

016-781 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε το διακοµιστή κατά την προώθηση αρχείου 
από τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare. Ζητήστε από τον ∆ιαχειριστή 
συστηµάτων να ελέγξει το δίκτυο και τον διακοµιστή.

016-782 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε το διακοµιστή για τις Υπηρεσίες σάρωσης 
CentreWare. Βεβαιωθείτε ότι είναι καταχωρηµένο το σωστό όνοµα χρήστη, ο 
κωδικός πρόσβασης και άλλες πληροφορίες.

016-783 ∆εν µπόρεσε να βρεθεί η καθορισµένη διαδροµή στο διακοµιστή κατά την 
προώθηση αρχείου από τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare. Ελέγξτε το όνοµα 
διαδροµής του τρέχοντα διακοµιστή που έχει ρυθµιστεί για το πρότυπο 
εργασίας.

016-784 Παρουσιάστηκε σφάλµα εγγραφής στο διακοµιστή κατά την προώθηση αρχείου 
από τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει αρκετός 
χώρος στον κατάλογο του διακοµιστή, και ότι υπάρχουν δικαιώµατα 
πρόσβασης.

016-785 Το αρχείο δεν µπόρεσε να σταλεί από τις Υπηρεσίες σάρωσης CentreWare 
εξαιτίας ανεπάρκειας κενού χώρου στον διακοµιστή. ∆ιαγράψτε περιττά 
δεδοµένα από τον διακοµιστή.

016-786 ∆εν µπόρεσαν να εγγραφούν τα δεδοµένα σάρωσης εξαιτίας ανεπάρκειας κενού 
χώρου στον σκληρό δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα ή εκκινήστε τον σκληρό 
δίσκο εάν δεν χρειάζονται πλέον τα αποθηκευµένα δεδοµένα.

016-787 Η διεύθυνση IP διακοµιστή που έχει ρυθµιστεί για το πρότυπο εργασίας είναι 
λανθασµένη. Καθορίστε το σωστό πρότυπο εργασίας.

016-788 Αποτυχία ανάκτησης του αρχείου από το πρόγραµµα περιήγησης. Ακολουθήστε 
µια από τις συνιστώµενες ενέργειες, και στη συνέχεια επιχειρήστε πάλι την 
ανάκτηση.
• Ανανεώστε τη σελίδα του προγράµµατος περιήγησης.
• Επανεκκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης.
• Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε πάλι το µηχάνηµα.
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016-789 Η επεξεργασία ταχυδροµείου διεκόπη εξαιτίας ανεπάρκειας κενού χώρου στον 
σκληρό δίσκο. Μειώστε την ανάλυση ειδώλου ή το ποσοστό 
σµίκρυνσης/µεγέθυνσης ή χωρίστε το έγγραφο και αποστείλετέ το σε µικρότερα 
τµήµατα.

016-791 Η πρόσβαση στον καθορισµένο προορισµό ή στον διακοµιστή προτύπου 
εργασίας απέτυχε κατά τη χρήση Σάρωσης σε FTP/SMB ή Υπηρεσίες σάρωσης 
CentreWare. Ελέγξτε εάν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στον καθορισµένο 
προορισµό ή διακοµιστή.

016-792 Το καθορισµένο ιστορικό εργασιών δεν µπορεί να ανακτηθεί κατά την εκτύπωση 
µιας αναφοράς ιστορικού εργασιών. Το καθορισµένο ιστορικό εργασιών δεν 
είναι διαθέσιµο.

016-793 Ο σκληρός δίσκος δεν έχει πλέον κενό χώρο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα ή 
εκκινήστε τον σκληρό δίσκο εάν δεν χρειάζονται πλέον τα αποθηκευµένα 
δεδοµένα.

016-794 Τα µέσα εκτύπωσης δεν εισήχθησαν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τα µέσα 
εκτύπωσης έχουν εισαχθεί σωστά.

016-795
016-796
016-797

Παρουσιάστηκε σφάλµα ανάγνωσης κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των 
δεδοµένων στα µέσα εκτύπωσης. Ελέγξτε τα περιεχόµενα που έχουν 
καταγραφεί στα µέσα εκτύπωσης χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή.

016-798 Η εκτύπωση δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί. Η µονάδα σκληρού δίσκου ή η 
µνήµη ενδέχεται να µην έχουν τοποθετηθεί σωστά στο µηχάνηµα ή ενδέχεται να 
έχουν υποστεί ζηµιά. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της 
Xerox.

016-799 Τα δεδοµένα εκτύπωσης περιέχουν µη έγκυρες παραµέτρους. Ελέγξτε τα 
δεδοµένα εκτύπωσης και τις επιλογές εκτύπωσης και δοκιµάστε ξανά να 
εκτυπώσετε.

016-982 Ο σκληρός δίσκος δεν έχει πλέον κενό χώρο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα από 
τον σκληρό δίσκο ή έγγραφα από τη θυρίδα.

016-985 Το µέγεθος e-mail υπερβαίνει τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή. ∆οκιµάστε µία από 
τις ακόλουθες διαδικασίες και επαναλάβετε την αποστολή του e-mail.
• Μειώστε τον αριθµό σελίδων στο πρωτότυπο.
• Μειώστε την ανάλυση στην [Ανάλυση σάρωσης].
• Μειώστε το µέγεθος πρωτοτύπου χρησιµοποιώντας [Σµίκρυνση / 
Μεγέθυνση].

• Αυξήστε τη µέγιστη τιµή στο [Mέγιστο µέγεθος e-mail] χρησιµοποιώντας την 
πρόσβαση Βασικού χειριστή

018-505 Παρουσιάστηκε σφάλµα πιστοποίησης εξαιτίας λανθασµένου ονόµατος χρήστη 
και/ή κωδικού πρόσβασης. Ελέγξτε εάν το όνοµα χρήστη και ο κωδικός 
πρόσβασης είναι σωστά.
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018-701 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 1 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα λειτουργιών) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Ελέγξτε εάν οι ρυθµίσεις [∆ιακοµιστής LDAP/Υπηρεσία 
καταλόγου] στο [Αποµακρυσµένος διακοµιστής πιστοποίησης/Υπηρεσία 
καταλόγου] είναι σωστά και ελέγξτε εάν το πρόβληµα προέκυψε από τη πλευρά 
του διακοµιστή.

018-702 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 2 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα πρωτοκόλλου) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις διακοµιστή LDAP και επαναλάβετε 
την ίδια ενέργεια.

018-703 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 3 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (υπέρβαση χρονικού ορίου) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε τις παραµέτρους και την καταχώριση ρίζας 
αναζήτησης, στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-704 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 4 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (υπέρβαση ορίου µεγέθους) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε τις παραµέτρους και την καταχώριση ρίζας 
αναζήτησης, στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-705 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 5 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σύγκριση σφάλµατος) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Η ενέργεια σύγκρισης εµφάνισε σφάλµα. Ελέγξτε την κατάσταση 
του διακοµιστή LDAP.

018-706 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 6 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σύγκριση σωστού) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Η ενέργεια σύγκρισης εµφάνισε σωστό, υποδεικνύοντας ότι δεν 
υπάρχει πρόβληµα.

018-707 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 7 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δεν υποστηρίζεται η µέθοδος πιστοποίησης) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Αλλάξτε τη µέθοδο πιστοποίησης και 
ελέγξτε τις ρυθµίσεις πιστοποίησης.

018-708 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 8 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (απαιτείται ισχυρή πιστοποίηση) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε εάν υπάρχουν σφάλµατα στις ρυθµίσεις 
πιστοποίησης ταυτότητας και ενισχύστε την πιστοποίηση ταυτότητας.
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018-710 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 10 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (αναφορά) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. ∆εν υπάρχει καµία καταχώρηση στο καθορισµένο εύρος 
αναζήτησης. Ελέγξτε την κατάσταση των ρυθµίσεων της πιστοποίησης 
ταυτότητας.

018-711 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 11 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (υπέρβαση ορίων διαχειριστή) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του διακοµιστή.

018-712 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 12 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (µη διαθέσιµη σηµαντική επέκταση) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του 
διακοµιστή.

018-713 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 13 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (απαιτείται εχεµύθεια) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του διακοµιστή.

018-714 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 14 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δέσµευση SASL σε εξέλιξη) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Περιµένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια 
ενέργεια. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή 
δικτύου.

018-716 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 16 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δεν υπάρχει τέτοιο χαρακτηριστικό) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Το καθορισµένο χαρακτηριστικό δεν 
υπάρχει. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-717 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 17 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (απροσδιόριστος τύπος χαρακτηριστικού) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ο τύπος χαρακτηριστικού που έχει 
καθοριστεί δεν είναι έγκυρος. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-718 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 18 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (ακατάλληλη αντιστοιχία) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ο τύπος φίλτρου δεν υποστηρίζεται για το καθορισµένο 
χαρακτηριστικό. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-719 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 19 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (παραβίαση περιορισµού) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Η καθορισµένη τιµή χαρακτηριστικού παραβιάζει κάποιο 
περιορισµό. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.
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018-720 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 20 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (υπάρχει χαρακτηριστικό ή τιµή) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Ο τύπος χαρακτηριστικού ή η τιµή υπάρχει ήδη. 
Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-721 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 21 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (µη έγκυρη σύνταξη χαρακτηριστικού) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Καθορίστηκε µη έγκυρη σύνταξη 
χαρακτηριστικού. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-732 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 32 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δεν υπάρχει τέτοιο αντικείµενο) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Η καθορισµένη διεύθυνση e-mail δεν υπάρχει στον 
κατάλογο. Ελέγξτε τη διεύθυνση e-mail που εισήχθη και εάν η διεύθυνση είναι 
καταχωρηµένη στο διακοµιστή LDAP.

018-733 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 33 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (πρόβληµα ψευδώνυµου) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Το ψευδώνυµο (όνοµα) στον κατάλογο παραπέµπει σε µη 
υπαρκτή καταχώριση. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-734 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 34 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (µη έγκυρη σύνταξη DN) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Καθορίστηκε µη έγκυρη σύνταξη DN. Ελέγξτε το όνοµα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις πιστοποίησης του 
διακοµιστή LDAP και άλλες παραµέτρους.

018-735 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 35 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (είναι φύλλο) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Το αντικείµενο που καθορίστηκε είναι κόµβος φύλλου. Ελέγξτε την 
κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-736 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 36 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (πρόβληµα αποαναφοροποίησης ψευδώνυµου) κατά 
την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την 
αποαναφοροποίηση ψευδώνυµου. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

018-748 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 48 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (ακατάλληλη πιστοποίηση) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Καθορίστηκε ακατάλληλη πιστοποίηση ταυτότητας. Ελέγξτε 
τις ρυθµίσεις πιστοποίησης ταυτότητας του διακοµιστή LDAP.
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018-749 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 49 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (µη έγκυρες διαπιστεύσεις) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Καθορίστηκαν µη έγκυρες διαπιστεύσεις (όνοµα χρήστη ή 
κωδικός πρόσβασης). Ελέγξτε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. 
Ελέγξτε τις ρυθµίσεις πιστοποίησης ταυτότητας του διακοµιστή LDAP.

018-750 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 50 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (ανεπαρκή δικαιώµατα πρόσβασης) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ο χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώµατα 
πρόσβασης για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Ελέγξτε τα δικαιώµατα 
πρόσβασης του διακοµιστή LDAP.

018-751 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 51 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (απασχοληµένος) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Ο διακοµιστής είναι υπερβολικά απασχοληµένος. Περιµένετε λίγο 
και στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-752 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 52 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δεν είναι διαθέσιµος) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Ο διακοµιστής δεν είναι διαθέσιµος. Περιµένετε λίγο και στη 
συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-753 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 53 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (απρόθυµος να εκτελέσει) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ο διακοµιστής είναι απρόθυµος να εκτελέσει την ενέργεια. 
Περιµένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν το 
πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-754 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 54 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (εντοπισµός βρόχου) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Εντοπίστηκε βρόχος (πρόβληµα υπηρεσίας). Ελέγξτε την 
κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας διακοµιστή LDAP.

018-764 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 64 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (παραβίαση ονοµασίας) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Παρουσιάστηκε παραβίαση ονοµασίας (πρόβληµα 
ενηµέρωσης). Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-765 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 65 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (παραβίαση κατηγορίας αντικειµένου) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Παρουσιάστηκε παραβίαση κατηγορίας 
αντικειµένου (πρόβληµα ενηµέρωσης). Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.
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018-766 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 66 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δεν επιτρέπεται σε nonleaf) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Η ενέργεια δεν επιτρέπεται σε αντικείµενο nonleaf 
(πρόβληµα ενηµέρωσης). Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-767 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 67 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (δεν επιτρέπεται σε RDN) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Η ενέργεια δεν επιτρέπεται σε RDN (πρόβληµα 
ενηµέρωσης). Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-768 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 68 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (η καταχώριση υπάρχει ήδη) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Η καταχώρηση υπάρχει ήδη (πρόβληµα ενηµέρωσης). 
Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-769 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 69 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (απαγόρευση τροποποίησης κατηγορίας αντικειµένου) 
κατά την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις 
της κατηγορίας αντικειµένου (πρόβληµα ενηµέρωσης). Ελέγξτε την κατάσταση 
του διακοµιστή LDAP.

018-770 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 70 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (αποτέλεσµα αναζήτησης πολύ µεγάλο) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε τις παραµέτρους και την 
καταχώριση ρίζας αναζήτησης, στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν 
το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-771 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 71 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (επηρεάζει πολλαπλά DSA) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-780 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 80 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (άγνωστο σφάλµα) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-781 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. ∆εν ήταν δυνατή η σύνδεση µε τον διακοµιστή. 
Χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες µεθόδους:
• Ελέγξτε εάν τα καλώδια δικτύου είναι συνδεδεµένα.
• Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του διακοµιστή προορισµού.
• Ελέγξτε εάν το όνοµα διακοµιστή στις ρυθµίσεις [∆ιακοµιστής 

LDAP/Υπηρεσία καταλόγου] στο [Αποµακρυσµένος διακοµιστής 
πιστοποίησης/Υπηρεσία καταλόγου] είναι σωστό.
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018-782 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 82 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα προγράµµατος ή σφάλµα πιστοποίησης 
SASL) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του 
διακοµιστή LDAP.

018-783 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 83 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα κωδικοποίησης αποστολής µηνύµατος) κατά 
την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

018-784 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 84 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα κωδικοποίησης λήψης µηνύµατος) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

018-785 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 85 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (λήξη χρόνου αναζήτησης αποτελέσµατος) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε τις παραµέτρους και την 
καταχώριση ρίζας αναζήτησης, στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. Εάν 
το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-786 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 86 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (καθορίστηκε άγνωστη µέθοδος πιστοποίησης) κατά 
την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

018-787 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε σφάλµα 87 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (παραχωρήθηκε µη έγκυρο φίλτρο αναζήτησης) κατά 
την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε τις συνθήκες αναζήτησης. Εάν 
το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή δικτύου.

018-788 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 88 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (η ενέργεια ακυρώθηκε) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-789 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 89 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα παραµέτρου) κατά την αναζήτηση στο βιβλίο 
διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-790 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 90 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα κατανοµής µνήµης) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.
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018-791 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 91 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (σφάλµα σύνδεσης διακοµιστή) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-792 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 92 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (η λειτουργία δεν υποστηρίζεται) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-793 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 93 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (το αποτέλεσµα δεν επιστράφηκε) κατά την αναζήτηση 
στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-794 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 94 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (το αποτέλεσµα δεν είναι πλέον διαθέσιµο) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

018-795 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 95 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (το αποτέλεσµα είναι ακόµα διαθέσιµο) κατά την 
αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

018-796 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 96 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (εντοπισµός βρόχου πελάτη) κατά την αναζήτηση στο 
βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή LDAP.

018-797 Παρουσιάστηκε σφάλµα πρωτοκόλλου διακοµιστή LDAP στη λειτουργία του 
βιβλίου διευθύνσεων. Ο διακοµιστής εµφάνισε το σφάλµα 97 πρωτοκόλλου της 
προδιαγραφής RFC2251 (υπέρβαση µέγιστου αριθµού σκελών αναφοράς) κατά 
την αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Ελέγξτε την κατάσταση του διακοµιστή 
LDAP.

024-742 Ο αριθµός των σελίδων εκτύπωσης, χρησιµοποιώντας τις επιλογές εκτύπωσης, 
σε µια εργασία δηµιουργίας φυλλαδίου ξεπερνά τον µέγιστο αριθµό σελίδων. 
Χωρίστε την εργασία σε µικρότερες, εύκολα επεξεργάσιµες εργασίες ή 
ακυρώστε τη δηµιουργία βιβλίου.

024-746 Η επιλογή (π.χ., µέγεθος χαρτιού, δίσκος πρωτοτύπων, δίσκος εξόδου, ή 
εκτύπωση διπλής όψης) δεν είναι συµβατή µε την καθορισµένη ποιότητα 
χαρτιού. Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτύπωσης.

024-747 Έγινε ρύθµιση ενός εσφαλµένου συνδυασµού παραµέτρων εκτύπωσης. 
Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτύπωσης. Για παράδειγµα, καθορίστηκε ένα ειδικό 
µέγεθος, και η [Τροφοδοσία χαρτιού] ρυθµίστηκε σε [Αυτόµατη επιλογή]. Στην 
περίπτωση αυτή, επιλέξτε τον δίσκο Βypass.

024-985 Παρουσιάστηκε σφάλµα στον δίσκο Βypass. Ελέγξτε το µέγεθος του εγγράφου, 
τον προσανατολισµό και το είδος χαρτιού και επαναλάβετε την ίδια ενέργεια.
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026-700 Κατά την αναζήτηση του βιβλίου διευθύνσεων έγινε λήψη από τον διακοµιστή 
LDAP ενός πρωτοκόλλου που δεν υποστηρίζεται από το µηχάνηµα. 
Πραγµατοποιήστε την ίδια ενέργεια. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

026-701 Ο αριθµός των αιτηµάτων στο βιβλίο διευθύνσεων ξεπερνάει τις δυνατότητες 
του µηχανήµατος. Περιµένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια 
ενέργεια. Εάν υπάρχει µόνο ένα αίτηµα για το βιβλίο διευθύνσεων, τότε το 
πρόβληµα πιθανόν βρίσκεται στο λογισµικό του µηχανήµατος. Επικοινωνήστε 
µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

026-702 Ο αριθµός των συναλλαγών από το διακοµιστή LDAP υπερβαίνει τις 
δυνατότητες του µηχανήµατος. Περιµένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε 
την ίδια ενέργεια. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

027-452 Η διεύθυνση IP που έχετε καθορίσει υπάρχει ήδη. Αλλάξτε τη διεύθυνση IP.

027-500 ∆εν ήταν δυνατός ο καθορισµός του ονόµατος του διακοµιστή SMTP κατά τη 
µετάδοση του e-mail. Χρησιµοποιήστε τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare για 
να ελέγξετε εάν ο διακοµιστής SMTP έχει ρυθµιστεί σωστά.

027-501 ∆εν ήταν εφικτός ο καθορισµός του ονόµατος του διακοµιστή POP3 κατά τη 
χρήση του πρωτοκόλλου POP3. Χρησιµοποιήστε τις Υπηρεσίες διαδικτύου 
CentreWare για να ελέγξετε εάν ο διακοµιστής POP3 έχει ρυθµιστεί σωστά. 

027-502 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε τον διακοµιστή POP3 κατά τη χρήση του 
πρωτοκόλλου POP3. Χρησιµοποιήστε τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare για 
να ελέγξετε εάν το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που 
χρησιµοποιούνται για τον διακοµιστή POP3 έχουν ρυθµιστεί σωστά.

027-547 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Στο καθορισµένο όνοµα 
Domain εντοπίστηκαν απαγορευµένοι χαρακτήρες. Ελέγξτε το όνοµα Domain 
και εάν έχει οριστεί το σωστό όνοµα Domain στο µηχάνηµα. Ελέγξτε το Domain 
ως εξής:
1. Επιλέξτε [Ρυθµίσεις συστήµατος] > [Ρυθµίσεις δικτύου] > [Αποµακρυσµένος 
διακοµιστής πιστοποίησης/Υπηρεσία καταλόγου] > [Ρυθµίσεις διακοµιστή 
SMB] στη λειτουργία του ∆ιαχειριστή συστηµάτων.

2. Επιλέξτε τον αντίστοιχο διακοµιστή SMB και ελέγξτε το όνοµα domain.

027-548 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Στο καθορισµένο όνοµα χρήστη 
εντοπίστηκαν απαγορευµένοι χαρακτήρες. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις ονόµατος 
χρήστη.

027-549 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. 
Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση



15 Επίλυση προβληµάτων 

496 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

027-564 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Ο διακοµιστής SMB δεν µπορεί 
να εντοπιστεί. Ελέγξτε ότι είναι εφικτή η επικοινωνία του διακοµιστή 
πιστοποίησης και του µηχανήµατος µέσω δικτύου. Για παράδειγµα, ελέγξτε τα 
ακόλουθα:
• Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου δικτύου.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις TCP/IP.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις θύρας για τις θύρες 137 (UDP), 138 (UDP), 139 (TCP).

027-565 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. 
Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

027-566 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. ∆εν είναι δυνατή η έναρξη του 
SMB (TCP/IP). Χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες διαδικτύου CentreWare, 
ανοίξτε το παράθυρο [Κατάσταση θύρας] στην καρτέλα [Ιδιότητες] και ελέγξτε 
εάν το TCP/IP για τον SMB είναι ενεργοποιηµένο.

027-572
027-573
027-574
027-576
027-578

Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. 
Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

027-584 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Ο διακοµιστής SMB λειτουργεί 
σε κατάσταση κοινόχρηστης ασφάλειας. Ο διακοµιστής SMB πιθανόν έχει 
ρυθµιστεί σε λειτουργικό σύστηµα Windows 95, Windows 98, ή Windows Me. 
Ρυθµίστε τον διακοµιστή SMB σε άλλο λειτουργικό σύστηµα εκτός από Windows 
95, Windows 98, ή Windows Me.

027-585 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Xρονικό διάστηµα που 
απαγορεύεται από τη σύνδεση. Επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή συστηµάτων 
για το επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα σύνδεσης.

027-586 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Το χρονικό διάστηµα 
εγκυρότητας κωδικού έχει λήξει. Ζητήστε έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης από 
τον διαχειριστή συστηµάτων.

027-587 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Ο ενδιάµεσος χρόνος αλλαγής 
κωδικού πρόσβασης έχει λήξει. Συνδεθείτε στα Windows και αλλάξτε τον κωδικό 
πρόσβασης. Ζητήστε από τον διαχειριστή συστηµάτων να αλλάξει τις ρυθµίσεις 
του ενδιάµεσου χρόνου αλλαγής για να αποφύγετε να σας ζητηθεί αλλαγή κατά 
την επόµενη σύνδεσή σας.

027-588 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Ο λογαριασµός χρήστη είναι 
απενεργοποιηµένος. Ζητήστε από τον διαχειριστή συστηµάτων να 
ενεργοποιήσει το χρήστη.

027-589 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Η πρόσβαση στο λογαριασµό 
χρήστη έχει απαγορευτεί. Ζητήστε από τον διαχειριστή συστηµάτων να 
επιτρέψει την πρόσβαση.
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027-590 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Το χρονικό διάστηµα 
εγκυρότητας χρήστη έχει λήξει. Ζητήστε έναν έγκυρο λογαριασµό χρήστη από 
τον διαχειριστή συστηµάτων ή ζητήστε του να παρατείνει τον ενδιάµεσο χρόνο 
λογαριασµού.

027-591 Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Ο λογαριασµός χρήστη είναι 
περιορισµένος. Απαγορεύεται ο κενός κωδικός πρόσβασης. Καθορίστε τον 
κωδικό πρόσβασης λογαριασµού χρήστη.

027-593
027-599

Παρουσιάστηκε σφάλµα στο πρωτόκολλο SMB. Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. 
Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

027-706 ∆εν υπήρξε πιστοποιητικό S/MIME προσαρτηµένο στη διεύθυνση e-mail κατά 
την αποστολή του e-mail. Εισάγετε στο µηχάνηµα ένα πιστοποιητικό S/MIME για 
τη διεύθυνση e-mail.

027-707 Το πιστοποιητικό S/MIME που ήταν προσαρτηµένο στη διεύθυνση e-mail κατά 
την αποστολή του e-mail έχει λήξει. Αποκτήστε ένα νέο πιστοποιητικό S/MIME 
και εισάγετέ το στο µηχάνηµα.

027-708 Το πιστοποιητικό S/MIME που ήταν προσαρτηµένο στη διεύθυνση e-mail κατά 
την αποστολή του e-mail δεν είναι αξιόπιστο. Εισάγετε στο µηχάνηµα ένα 
αξιόπιστο πιστοποιητικό S/MIME.

027-709 Το πιστοποιητικό S/MIME που ήταν προσαρτηµένο στη διεύθυνση e-mail κατά 
την αποστολή του e-mail έχει ανακληθεί. Εισάγετε στο µηχάνηµα ένα νέο 
πιστοποιητικό S/MIME.

027-710 ∆εν υπήρξε πιστοποιητικό S/MIME για τη λήψη e-mail. Επικοινωνήστε µε τον 
αποστολέα και ζητήστε του να σας αποστείλει ένα e-mail µε πιστοποιητικό 
S/MIME.

027-711 Το πιστοποιητικό S/MIME του αποστολέα δεν ανακτήθηκε από το ληφθέν 
e-mail. Εισάγετε στο µηχάνηµα το πιστοποιητικό S/MIME του αποστολέα ή 
προσαρτήστε ένα πιστοποιητικό S/MIME στο e-mail υπογραφής S/MIME του 
αποστολέα.

027-712 Το πιστοποιητικό του ληφθέντος e-mail S/MIME έχει λήξει ή δεν είναι αξιόπιστο. 
Επικοινωνήστε µε τον αποστολέα και ζητήστε του να σας αποστείλει ένα e-mail 
µε έγκυρο πιστοποιητικό.

027-713 Το ληφθέν e-mail απορρίφθηκε επειδή είχε τροποποιηθεί, πιθανόν έχει 
παραποιηθεί η διαδροµή µετάδοσης. Επικοινωνήστε µε τον αποστολέα, 
ενηµερώστε τον για την πιθανότητα παραποίησης και ζητήστε να σας αποστείλει 
ξανά το e-mail.

027-714 Το ληφθέν e-mail απορρίφθηκε επειδή το πεδίο “Από” διαφέρει από τη 
διεύθυνση e-mail υπογραφής S/MIME. Επικοινωνήστε µε τον αποστολέα, 
ενηµερώστε τον για την πιθανότητα πλαστοπροσωπίας και ζητήστε να σας 
αποστείλει ξανά το e-mail.
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027-715 Το ληφθέν πιστοποιητικό S/MIME του e-mail δεν είναι καταχωρηµένο στο 
µηχάνηµα ή δεν υποστηρίζεται από το µηχάνηµα. Εισάγετε στο µηχάνηµα το 
πιστοποιητικό S/MIME του αποστολέα ή, αν έχει ήδη καταχωρηθεί, 
ενεργοποιήστε το πιστοποιητικό, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο 
µηχάνηµα.

027-716 Το ληφθέν e-mail απορρίφθηκε γιατί το πιστοποιητικό S/MIME δεν ήταν 
αξιόπιστο. Επικοινωνήστε µε τον αποστολέα και ζητήστε του να σας αποστείλει 
ένα e-mail µε ένα αξιόπιστο πιστοποιητικό.

027-737 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την ανάγνωση δεδοµένων από τον διακοµιστή 
προτύπων εργασίας. Ελέγξτε τα δικαιώµατα πρόσβασης του καταλόγου στον 
οποίο είναι αποθηκευµένο το πρότυπο εργασίας.

027-739 ∆εν µπόρεσε να βρεθεί ο καθορισµένος διακοµιστής προτύπων εργασίας. 
Ελέγξτε το όνοµα της διαδροµής προς τον διακοµιστή προτύπων εργασίας.

027-740 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε τον διακοµιστή προτύπων εργασίας. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι καταχωρηµένο το σωστό όνοµα χρήστη, ο κωδικός 
πρόσβασης και άλλες πληροφορίες.

027-741 ∆εν µπόρεσε να γίνει σύνδεση µε τον διακοµιστή προτύπων εργασίας. Ζητήστε 
από τον διαχειριστή δικτύου να ελέγξει το δίκτυο ή τον διακοµιστή.

027-742 Το πρότυπο εργασίας δεν µπόρεσε να αποθηκευτεί στη µνήµη εξαιτίας 
ανεπάρκειας κενού χώρου στο δίσκο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα από τον 
δίσκο.

027-743 Οι ρυθµίσεις στον διακοµιστή προτύπων εργασίας είναι εσφαλµένες. Ελέγξτε τις 
ρυθµίσεις του διακοµιστή προτύπων εργασίας.

027-744 Υπάρχει πρόβληµα στο όνοµα domain του διακοµιστή προτύπων εργασίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση διακοµιστή DNS και το όνοµα domain είναι 
καταχωρηµένα στον διακοµιστή DNS.

027-745 Η διεύθυνση του διακοµιστή DNS δεν είναι καταχωρηµένη στο µηχάνηµα. 
Καταχωρίστε τη διεύθυνση του διακοµιστή DNS στο µηχάνηµα, ή ρυθµίστε τη 
διεύθυνση του διακοµιστή προτύπων εργασίας ως διεύθυνση IP.

027-746 Η ρύθµιση πρωτοκόλλου του διακοµιστή προτύπων εργασίας είναι λανθασµένη. 
Ρυθµίστε τη σωστή θύρα.

027-750 Έγινε απόπειρα προώθησης φαξ, εκτύπωσης, ή προώθησης διαδικτυακού φαξ 
για ένα σαρωµένο πρωτότυπο. ∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί προώθηση 
φαξ, εκτύπωση, ή προώθηση διαδικτυακού φαξ για σαρωµένα πρωτότυπα.

027-751 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία ενός φύλλου εργασιακής ροής. 
Ελέγξτε το φύλλο εργασιακής ροής.

027-752 Η εργασιακή ροή διαθέτει µια παράµετρο που απαιτεί καταχώρηση χρήστη η 
οποία δεν πραγµατοποιήθηκε. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:
• Μην συνδέσετε την εργασιακή ροή µε την απαιτούµενη καταχώριση χρήστη 
στη θυρίδα.

• Ρυθµίστε τις προκαθορισµένες τιµές για τις παραµέτρους που απαιτούνται 
από την εργασιακή ροή να καταχωρίσει ο χρήστης.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση



Κωδικοί σφάλµατος 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 499

027-753 Η απαιτούµενη θύρα δεν ήταν ανοιχτή για την εργασία που επιχειρήθηκε από 
ένα φύλλο εργασιακής ροής. Επικοινωνήστε µε τον Βασικό χειριστή.

027-754 Οι ρυθµίσεις για την [Υπογραφή DocuWorks] ή την [Υπογραφή PDF] στη ροή 
εργασιών είναι λανθασµένες. Ελέγξτε τις υπογραφές DocuWorks και PDF για τις 
ρυθµίσεις δεδοµένων συστήµατος (τρέχουσες ρυθµίσεις µηχανήµατος) και για 
τις ρυθµίσεις ροής της εργασίας που έχει εκτελεστεί. Εάν αυτές οι ρυθµίσεις δεν 
είναι οι ίδιες, αλλάξτε είτε τις µεν είτε τις δε.

027-796 ∆ιαγράφηκαν τα e-mail χωρίς συνηµµένο αρχείο επειδή το µηχάνηµα έχει 
ρυθµιστεί να εκτυπώνει µόνο τα συνηµµένα έγγραφα του e-mail. Για την 
εκτύπωση του σώµατος κειµένου και της κεφαλίδας ενός e-mail πέρα από τα 
συνηµµένα, αλλάξτε τις ρυθµίσεις από τις [Ιδιότητες] στις Υπηρεσίες διαδικτύου 
CentreWare.

027-797 Ο προορισµός Εξόδου δεν είναι σωστός. Καθορίστε τον σωστό προορισµό και 
στείλτε ξανά το e-mail.

033-363 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-710 Το έγγραφο προς τηλεπαραλαβή έχει διαγραφεί. Αποθηκεύστε ξανά το 
πρωτότυπο έγγραφο.

033-712 Η επεξεργασία δεν µπορεί να συνεχιστεί καθώς η µνήµη του συστήµατος είναι 
πλήρης. ∆ιαγράψτε τα ανεπιθύµητα δεδοµένα.

033-713 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-716 Η θυρίδα που καθορίστηκε από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα δεν υπάρχει. 
Καταχωρίστε τη θυρίδα στο µηχάνηµα.

033-717 Ο κωδικός πρόσβασης θυρίδας που καθορίστηκε από το αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα είναι λανθασµένος ή είναι λανθασµένος ο κωδικός λήψης κωδικού 
πρόσβασης. Ενηµερώστε τον πελάτη για τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

033-718 ∆εν υπάρχουν έγγραφα φαξ ή έγγραφα προς τηλεπαραλαβή στη θυρίδα που 
καθορίστηκε από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Αποθηκεύστε το έγγραφο φαξ 
ή το έγγραφο προς τηλεπαραλαβή στη θυρίδα, εάν αυτό απαιτείται.

033-719 Η εργασία φαξ ακυρώθηκε κατά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του 
µηχανήµατος. Αποστείλετε ξανά το έγγραφο.

033-721 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-722 Η εργασία σάρωσης ακυρώθηκε εξαιτίας προβλήµατος στην παροχή ρεύµατος 
ή το έγγραφο υπερβαίνει το µέγιστο αριθµό σελίδων που µπορούν να 
αποθηκευτούν. Ελέγξτε την παροχή ρεύµατος ή καθορίστε έγγραφα που είναι 
µικρότερα από τον µέγιστο αριθµό σελίδων.
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033-724 ∆εν είναι δυνατή η λήψη των δεδοµένων ειδώλου επειδή το µέγεθος των 
δεδοµένων που µπορεί να ληφθεί ανά µετάδοση φαξ υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο. Ζητήστε από τον αποστολέα να χωρίσει το έγγραφο σε µικρότερα µέρη 
προκειµένου να το στείλει ή να µειώσει την ανάλυση. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, ελέγξτε εάν η µνήµη έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν έχει τοποθετηθεί 
σωστά και δεν µπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήµατος, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

033-725 Ο σκληρός δίσκος είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε τα ανεπιθύµητα δεδοµένα στο 
σκληρό δίσκο για να αυξήσετε το διαθέσιµο χώρο στο σκληρό δίσκο.

033-726 Υπήρξαν σελίδες διαφόρων µεγεθών σε ένα ληφθέν έγγραφο οι οποίες δεν 
µπορούν να εκτυπωθούν στη λειτουργία διπλής όψης. Θα εκτυπωθούν σε 
λειτουργία µονής όψης. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

033-727 Το µέγεθος δεδοµένων της ληφθείσας σελίδας είναι υπερβολικά µεγάλο για να 
µπορέσει να περιστραφεί αυτόµατα προκειµένου να χωρέσει σε µία σελίδα. Οι 
σελίδες εκτυπώνονται χωρίς περιστροφή. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από 
τον χρήστη.

033-728 Η µορφή αυτόµατης εκτύπωσης εγγράφου φαξ έχει ακυρωθεί και έχει 
καθοριστεί χειροκίνητη εκτύπωση. Κατά τη λήξη της χειροκίνητης εκτύπωσης, το 
µηχάνηµα επιστρέφει αυτόµατα στη µορφή αυτόµατης εκτύπωσης. ∆εν 
απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

033-731 Η εκτύπωση του ληφθέντος εγγράφου σταµάτησε. Εάν το αίτηµα χειροκίνητης 
εκτύπωσης έχει γίνει στη λειτουργία αυτόµατης εκτύπωσης, η επεξεργασία της 
λειτουργίας αυτόµατης εκτύπωσης διακόπτεται προσωρινά. ∆εν απαιτείται 
κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

033-733 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-734 Η εκτύπωση φαξ έχει διακοπεί προσωρινά καθώς δηµιουργήθηκε µια αναφορά 
εργασίας κατά την προετοιµασία της εργασίας εκτύπωσης φαξ. ∆εν απαιτείται 
κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

033-735 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-736 Η µετάδοση ακυρώθηκε καθώς το µέγεθος των δεδοµένων µεταφοράς 
υπερβαίνει τις ρυθµίσεις ανώτερου ορίου. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από 
τον χρήστη.

033-737 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

033-738 Έχουν ληφθεί άκυρα δεδοµένα ειδώλου JBIG. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια 
από τον χρήστη.

033-740 Η εκτύπωση εγγράφου λήψης φαξ έχει ακυρωθεί. ∆εν απαιτείται κάποια 
ενέργεια από τον χρήστη.
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033-741
033-742

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. 
Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

033-743
033-744
033-745
033-746

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-747 Η εργασία έχει διακοπεί προσωρινά. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον 
χρήστη.

033-749 Το µηχάνηµα προέβη αυτόµατα στην επιδιόρθωση του προβλήµατος µνήµης για 
την εκτύπωση. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

033-750 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

033-751 Ανεπιτυχής απόπειρα εξόδου της αναφοράς συντήρησης ενώ το µηχάνηµα 
βρίσκεται σε Κατάσταση αδράνειας και η εκτύπωση δεν επιτρέπεται. Η εργασία 
εκτύπωσης αναφοράς θα συνεχιστεί αµέσως µόλις το µηχάνηµα εξέλθει από 
την Κατάσταση αδράνειας κατά την οποία δεν επιτρέπεται η εκτύπωση.

033-755 ∆εν είναι δυνατό να εκτυπωθεί το έγγραφο φαξ λόγω δυσλειτουργίας του φαξ. 
Προβείτε σε µία από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το µηχάνηµα.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει το µηχάνηµα και την Κάρτα φαξ έχει 
συνδεθεί µε ασφάλεια.

• Ελέγξτε το µήνυµα της οθόνης αφής ή εκτυπώστε την αναφορά ιστορικού 
εργασιών µε σφάλµα προκειµένου να βρείτε τον κωδικό σφάλµατος.

Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

034-211
034-212

Παρουσιάστηκε σφάλµα στον ελεγκτή φαξ. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

034-500 Ο αριθµός τηλεφώνου/φαξ είναι λανθασµένος. Ελέγξτε τον αριθµό και 
επαναλάβετε την ίδια ενέργεια.

034-501 Είναι συνδεδεµένο σωστά το καλώδιο του τηλεφώνου; Ελέγξτε ότι το καλώδιο 
του τηλεφώνου είναι συνδεδεµένο σωστά, και στείλτε ξανά το πρωτότυπο. 
Συµβουλευτείτε την παράγραφο Υποδοχή τηλεφώνου στην ενότητα Συνοπτική 
παρουσίαση µηχανήµατος στη σελίδα 36.

034-505 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

034-506 Η λειτουργία αποµακρυσµένης αντιγραφής (εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων 
ενός ληφθέντος εγγράφου) δεν υποστηρίζεται στο µηχάνηµα του πελάτη. 
Ελέγξτε εάν υπάρχει η λειτουργία αποµακρυσµένης αντιγραφής στο 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
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034-507 Η επικοινωνία απέτυχε επειδή ο κωδικός του αποµακρυσµένου µηχανήµατος 
και ο κωδικός πρόσβασης που καθορίσατε δεν ταιριάζουν. Βεβαιωθείτε ότι ο 
κωδικός πρόσβασης και ο αριθµός τηλεφώνου είναι σωστοί. Επίσης ελέγξτε ότι 
το αποµακρυσµένο µηχάνηµα έχει ρυθµιστεί ώστε να απορρίπτει ξένους 
κωδικούς. Ο κωδικός αυτός εµφανίζεται επίσης όταν απορριφθεί µια αίτηση 
τηλεπαραλαβής.

034-508
034-509
034-510

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Κατά την αποστολή ενός φαξ, 
ελέγξτε τα περιεχόµενα, τον αριθµό φαξ, και άλλες ρυθµίσεις, στη συνέχεια 
επαναλάβετε την ίδια εργασία. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

034-511 ∆εν µπορεί να µεταδοθεί ένα πρωτότυπο για ευρεία αναµετάδοση. Ελέγξτε ότι ο 
σταθµός αναµετάδοσης έχει καταχωρηθεί σωστά στον καθορισµένο κωδικό 
ταχείας κλήσης. Επίσης, ελέγξτε το περιεχόµενο του αριθµού διεύθυνσης που 
είναι καταχωρηµένος στον ενδιάµεσο σταθµό.

034-512 Έχει εντοπιστεί ατέρµων βρόχος στην αποµακρυσµένη ευρεία αναµετάδοση. 
Ελέγξτε ότι ο σταθµός αναµετάδοσης έχει καταχωρηθεί σωστά στον αριθµό 
ταχείας κλήσης και ελέγξτε τα σηµεία του αριθµού ταχείας κλήσης στον σταθµό 
αναµετάδοσης.

034-513 Ελήφθη άκυρη εντολή. Πρόκειται για λειτουργικό σφάλµα του αποµακρυσµένου 
συστήµατος συντήρησης της Xerox. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από το 
χρήστη.

034-514 Ελήφθη ένα µη υποστηριζόµενο αίτηµα. Πρόκειται για λειτουργικό σφάλµα του 
αποµακρυσµένου συστήµατος συντήρησης της Xerox. ∆εν απαιτείται κάποια 
ενέργεια από το χρήστη.

034-515 Υπάρχει πρόβληµα στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Ελέγξτε την κατάσταση του 
αποµακρυσµένου µηχανήµατος.

034-519 Ο αριθµός των προορισµών ξεπερνάει τον µέγιστο αριθµό κατά την ευρεία 
µετάδοση. Αναµείνατε µέχρι να µειωθεί ο αριθµός των εργασιών που εκκρεµούν 
ή µειώστε τον αριθµό των προορισµών και στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια 
ενέργεια.

034-520 Ο αριθµός των εργασιών προς λήψη ξεπερνάει το µέγιστο αριθµό. Αναµείνατε 
µέχρι να µειωθούν οι εργασίες σε εκκρεµότητα και στη συνέχεια επαναλάβετε 
την ίδια ενέργεια.

034-521 Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλµα. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το 
µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-522 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες γραµµές για την επικοινωνία χειροκίνητης αποστολής. 
Αναµείνατε µέχρι να ολοκληρωθούν οι τρέχουσες µεταδόσεις και επαναλάβετε 
την ίδια ενέργεια.

034-523 Η υπηρεσία φαξ έχει απενεργοποιηθεί και δεν είναι δυνατή η λήψη εργασιών. 
Περιµένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε την ίδια ενέργεια.
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034-527 Παρουσιάστηκε σφάλµα ελέγχου κλήσης. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε 
το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-528 ∆εν είναι δυνατή η χειροκίνητη αποστολή κατά την κλήση. Επαναλάβετε την ίδια 
ενέργεια ενώ δεν πραγµατοποιείται κάποια κλήση.

034-529 Το ληφθέν έγγραφο δεν µπορεί να εκτυπωθεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί 
στο µηχάνηµα. ∆οκιµάστε ένα από τα ακόλουθα.
• Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό µέγεθος χαρτιού στο µηχάνηµα.
• Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι σωστά τοποθετηµένος στο µηχάνηµα.

034-530 ∆εν εκτελέστηκε καµία σωστή λειτουργία σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Εκτελέστε µια λειτουργία σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

034-550 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία για εγγραφή στο FaxCard-ROM. 
Επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-700 Η σύνδεση G3 DP (Παύση κλήσης) είναι εκτός χρονικού περιθωρίου. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-701 Το λογισµικό πρέπει να επαναρυθµιστεί. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε 
το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-702 Η επικοινωνία απέτυχε εξαιτίας ενός λανθασµένου αριθµού τηλεφώνου/φαξ. 
Ελέγξτε τον αριθµό και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Εάν χρησιµοποιήθηκε 
το πλήκτρο ταχείας κλήσης, ελέγξτε τον αριθµό που έχει καταχωρηθεί στην 
τοποθεσία ταχείας κλήσης.

034-728 Προσδιορίστηκε µη έγκυρος αριθµός. Ελέγξτε τον αριθµό προορισµού και 
διεξάγετε την ίδια λειτουργία. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-730
034-731

Ανατρέξτε στο 034-508.

034-734 Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλµα. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το 
µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-796 Βρέθηκαν άκυρα δεδοµένα στα δεδοµένα κλήσης. Καλέστε και πάλι τον αριθµό 
και διεξάγετε την ίδια λειτουργία.

034-797 Παρουσιάστηκε σφάλµα παραµέτρου επικοινωνίας. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

034-798 Παρουσιάστηκε σφάλµα παραµέτρου δεδοµένων. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.
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034-799 Τα δεδοµένα χρήσης δεν έχουν καταχωρηθεί αν και καθορίστηκε η λειτουργία 
αυτόµατης κλήσης. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Εάν το 
πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της 
Xerox.

035-700 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια. 
Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

035-701 ∆εν είναι δυνατή η επικοινωνία λόγω λανθασµένου τηλεφωνικού αριθµού. 
Ελέγξτε τον τηλεφωνικό αριθµό και διεξάγετε την ίδια λειτουργία και πάλι.
Εάν χρησιµοποιείται ο DP (Παλµός κλήσης) για το G3, ελέγξτε ότι τα “*” και “#” 
δεν περιλαµβάνονται στον τηλεφωνικό αριθµό.

035-702
035-703

Το άλλο µέρος ακύρωσε την µετάδοση. Ζητήστε από το άλλο µέρος να ελέγξει 
την κατάσταση του µηχανήµατος του και να επαναλάβει την αποστολή του 
πρωτοτύπου εάν είναι απαραίτητο.

035-704 Η καθορισµένη λειτουργία (όπως η τηλεπαραλαβή) δεν υποστηρίζεται από το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Επικοινωνήστε µε το άλλο µέρος και ελέγξτε τις 
λειτουργίες που υποστηρίζονται.

035-705
035-706

Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα µπορεί να αντιµετωπίζει πρόβληµα. 
Επικοινωνήστε µε το άλλο µέρος και επαναλάβετε την αποστολή του 
πρωτοτύπου εάν είναι απαραίτητο.

035-707 ∆εν έχει καθοριστεί κωδικός πρόσβασης ή καθορίστηκε λανθασµένος κωδικός 
πρόσβασης. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη καθώς το 
συγκεκριµένο σφάλµα υποδεικνύει ότι απαιτείται ένας έγκυρος κωδικός 
πρόσβασης.

035-708
035-709
035-710
035-712
035-713

Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα µπορεί να αντιµετωπίζει πρόβληµα. 
Επικοινωνήστε µε το άλλο µέρος και επαναλάβετε την αποστολή του 
πρωτοτύπου εάν είναι απαραίτητο.

035-714 Ανατρέξτε στο 035-702.

035-715 Ανατρέξτε στο 035-507.

035-716
035-717
035-718
035-719

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας. Επικοινωνήστε µε το άλλο µέρος και 
επαναλάβετε την αποστολή του πρωτοτύπου εάν είναι απαραίτητο.
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035-720 Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα δεν µπορεί να λάβει το έγγραφό σας. Ζητήστε 
από το άλλο µέρος να ελέγξει ότι το µηχάνηµα του:
• Έχει χαρτί στο δίσκο
• Ότι δεν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού 
• Ότι έχει αρκετή µνήµη
• Ότι υποστηρίζει τη λήψη G3.
Όταν καθορίζετε λειτουργίες όπως ευρεία αναµετάδοση ή µια αποµακρυσµένη 
θυρίδα, ρωτήστε το άλλο µέρος εάν το µηχάνηµα του υποστηρίζει αυτές τις 
λειτουργίες, και εάν είναι σωστός ο κωδικός πρόσβασης.

035-721
035-722

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε από το 
άλλο µέρος να σας αποστείλει ξανά το έγγραφο.

035-723
035-724

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας. Κατά την αποστολή, ελέγξτε τον αριθµό 
τηλεφώνου/φαξ, τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από το αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα και τις άλλες ρυθµίσεις και επαναλάβετε ξανά την ίδια ενέργεια. Κατά 
τη λήψη, εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε από το άλλο µέρος να σας αποστείλει 
ξανά το έγγραφο.

035-725 Ανατρέξτε στο 034-511.

035-726 Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας. Κατά την αποστολή, ελέγξτε τον αριθµό 
τηλεφώνου/φαξ, τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από το αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα και τις άλλες ρυθµίσεις και επαναλάβετε ξανά την ίδια ενέργεια. Κατά 
τη λήψη, εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε από το άλλο µέρος να σας αποστείλει 
ξανά το έγγραφο.

035-727
035-728
035-729

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε από το 
άλλο µέρος να σας αποστείλει ξανά το έγγραφο.

035-730
035-731
035-732
035-733
035-734
035-735
035-736
035-737
035-738
035-739
035-740
035-741
035-742

Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας. Κατά την αποστολή, ελέγξτε τον αριθµό 
τηλεφώνου/φαξ, τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από το αποµακρυσµένο 
µηχάνηµα και τις άλλες ρυθµίσεις και επαναλάβετε ξανά την ίδια ενέργεια. Κατά 
τη λήψη, εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε από το άλλο µέρος να σας αποστείλει 
ξανά το έγγραφο.

035-743
035-744
035-745

Η επικοινωνία απέτυχε εξαιτίας ενός λανθασµένου αριθµού τηλεφώνου/φαξ ή η 
καθορισµένη ενέργεια δεν είναι διαθέσιµη στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. 
Ελέγξτε τον αριθµό τηλεφώνου/φαξ, τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από το 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα και άλλες τις ρυθµίσεις και επαναλάβετε ξανά την 
ίδια ενέργεια.
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035-746 Το δίκτυο φαξ δεν ανταποκρίνεται. Ελέγξτε τα ακόλουθα και στείλτε ξανά το 
πρωτότυπο.
• Η τηλεφωνική γραµµή είναι συνδεδεµένη σωστά στο µηχάνηµα;
• Το άλλο µέρος µπορεί να µην είναι συνδεδεµένο στο δίκτυο φαξ, ή ενδέχεται 
να υπάρχει πρόβληµα µε το δίκτυο.

Όταν είστε συνδεδεµένοι σε ένα δίκτυο φαξ που απαιτεί κωδικό πρόσβασης, 
εισάγετε δύο παύσεις µετά τον κωδικό πρόσβασης, και στη συνέχεια σχηµατίστε 
τον αριθµό τηλεφώνου.

035-747
035-748

Η µετάδοση διακόπηκε επειδή πατήθηκε το πλήκτρο <Τερµατισµός> κατά την 
κλήση ή την αποστολή. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

035-749 Ο αριθµός τηλεφώνου του καλούµενου επανακλήθηκε όσες φορές ορίζεται στη 
ρύθµιση αλλά το αποµακρυσµένο µηχάνηµα δεν απάντησε. Ζητήστε από το 
άλλο µέρος να ελέγξει την τηλεφωνική γραµµή και τη σύνδεση µε το µηχάνηµα.

035-750 Η µετάδοση διακόπηκε επειδή πατήθηκε το πλήκτρο <ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ> κατά την 
κλήση ή την αποστολή. Ενεργοποιήστε ξανά το µηχάνηµα και επαναλάβετε την 
αποστολή του εγγράφου. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

035-751
035-752

Η µετάδοση διακόπηκε επειδή πατήθηκε το πλήκτρο <Τερµατισµός> κατά την 
κλήση ή την αποστολή. ∆εν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

035-762 Ανατρέξτε στο 034-508.

036-500
έως
036-542
036-700
έως
036-777

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Κατά την αποστολή ενός φαξ, 
ελέγξτε τα περιεχόµενα, τον αριθµό φαξ, και άλλες ρυθµίσεις, στη συνέχεια 
επαναλάβετε την ίδια εργασία. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

036-778
036-779

Η επικοινωνία διακόπηκε από την πλευρά του αποµακρυσµένου µηχανήµατος. 
Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε από το άλλο µέρος να σας αποστείλει ξανά το 
έγγραφο.

036-780
036-781
036-782
036-783
036-784
036-785

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Κατά την αποστολή ενός φαξ, 
ελέγξτε τα περιεχόµενα, τον αριθµό φαξ, και άλλες ρυθµίσεις, στη συνέχεια 
επαναλάβετε την ίδια εργασία. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε 
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

036-786
036-787

Ανατρέξτε στο 034-507.

036-788
036-789

Έχει καθοριστεί µετάδοση χρησιµοποιώντας τηλεπαραλαβή αλλά δεν υπάρχει 
έγγραφο για τηλεπαραλαβή στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Επικοινωνήστε µε 
το άλλο µέρος για επιβεβαίωση και εκτελέστε την ίδια ενέργεια εάν είναι 
απαραίτητο.

036-790
036-791

Η επικοινωνία απέτυχε εξαιτίας άκυρου αιτήµατος. Ελέγξτε τη διαδικασία στον 
Οδηγό χρήσης και εκτελέστε την ενέργεια ξανά.
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036-792
036-793

Ανατρέξτε στο 034-508.

036-795 Η λειτουργία αποµακρυσµένης αντιγραφής (εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων 
ενός ληφθέντος εγγράφου) δεν υποστηρίζεται στο µηχάνηµα του πελάτη. 
Ελέγξτε εάν υπάρχει η λειτουργία αποµακρυσµένης αντιγραφής στο 
αποµακρυσµένο µηχάνηµα.

036-796 Η λειτουργία µετάδοσης άλλαξε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας επειδή η 
λειτουργία αποµακρυσµένης αντιγραφής (εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων 
του ληφθέντος εγγράφου) δεν υποστηρίζεται στο µηχάνηµα του πελάτη. ∆εν 
απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

036-797
036-798
036-799

Ανατρέξτε στο 034-508.

047-211 Παρουσιάστηκε πρόβληµα υλικού στη διάταξη εξόδου χαρτιού. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

047-214 Παρουσιάστηκε σφάλµα στη µονάδα εκτυπώσεων διπλής όψης. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

047-216 Παρουσιάστηκε σφάλµα στον τελικό επεξεργαστή. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

062-210 Υπάρχει δυσλειτουργία στον τροφοδότη εγγράφων. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

062-211 Παρουσιάστηκε σφάλµα στον τροφοδότη εγγράφων. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

062-220 Ανατρέξτε στο 062-210.

062-277 Παρουσιάστηκε σφάλµα επικοινωνίας µεταξύ των εξαρτηµάτων σάρωσης και 
τροφοδοσίας του µηχανήµατος. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

062-278 Παρουσιάστηκε σφάλµα στον τροφοδότη εγγράφων. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

062-790 Απαγορεύεται η αντιγραφή του σαρωµένου πρωτοτύπου. Συµβουλευτείτε την 
παράγραφο Παράνοµα αντίγραφα στην ενότητα  Πριν τη χρήση του 
µηχανήµατος στη σελίδα 31 και βεβαιωθείτε για τα είδη εγγράφων τα οποία 
µπορούν να αντιγραφούν.

071-210
071-212

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση του ∆ίσκου 1. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση



15 Επίλυση προβληµάτων 

508 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

072-210
072-212

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση του ∆ίσκου 2. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

073-210
073-212

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση του ∆ίσκου 3. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

077-215 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση της Μονάδας δύο δίσκων. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

078-210 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση του ∆ίσκου 1 του τροφοδότη υψηλής 
χωρητικότητας. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Εάν το 
πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της 
Xerox.

078-211 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση του ∆ίσκου 2 του τροφοδότη υψηλής 
χωρητικότητας. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Εάν το 
πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της 
Xerox.

081-799 Η εργασία φαξ ακυρώθηκε λόγω του ορίου µετάδοσης φαξ κατά την αποστολή 
της εργασίας χρησιµοποιώντας email. Προσπαθήστε να διεξάγετε και πάλι την 
εργασία.

116-220 Η λήψη δεν µπόρεσε να ενεργοποιηθεί µετά την µετάβαση στη λειτουργία 
λήψης. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

116-701 Η εκτύπωση διπλής όψης δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανεπάρκειας µνήµης. 
Προσθέστε µνήµη.

116-702 Η εκτύπωση πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας µια υποκατάστατη 
γραµµατοσειρά. Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτύπωσης.

116-703 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την επεξεργασία PostScript. Είτε επιβεβαιώστε τα 
δεδοµένα εκτύπωσης, ή ανοίξτε τις ρυθµίσεις παροχέτευσης στην καρτέλα 
Λεπτοµέρειες στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή για να απενεργοποιήσετε 
την αµφίδροµη επικοινωνία.

116-713 Η εργασία εκτυπώθηκε σε τµήµατα επειδή ο σκληρός δίσκος δεν είχε αρκετό 
κενό χώρο. ∆ιαγράψτε περιττά δεδοµένα.

116-714 Παρουσιάστηκε σφάλµα εντολής HP-GL/2. Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτύπωσης.

116-720 Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εκτύπωση εξαιτίας της ανεπάρκειας µνήµης. 
Κλείστε θύρες που δεν χρησιµοποιούνται ή διαγράψτε περιττά δεδοµένα.

116-740 Παρουσιάστηκε ένα σφάλµα λειτουργίας αριθµητικής τιµής επειδή τα δεδοµένα 
εκτύπωσης περιέχουν µια τιµή η οποία υπερβαίνει το όριο του εκτυπωτή. 
Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτύπωσης.

116-749 Η Εργασία εκτύπωσης σταµάτησε επειδή δεν βρέθηκε η καθορισµένη 
γραµµατοσειρά. Εγκαταστήστε τη γραµµατοσειρά ή ενεργοποιήστε την 
αντικατάσταση γραµµατοσειράς στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση
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116-752 Υπήρξε προειδοποίηση στην περιγραφή του δελτίου εργασίας εκτύπωσης PDF. 
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε 
µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

116-771
116-772
116-773
116-774
116-775
116-776
116-777
116-778

Οι τιµές των παραµέτρων διορθώθηκαν επειδή το µηχάνηµα αντιµετώπισε ένα 
πρόβληµα κατά την εκτύπωση των δεδοµένων. Εάν το ειληµµένο είδωλο είναι 
ηµιτελές ή κατεστραµµένο, ζητήστε από το άλλο µέρος να ελέγξει το είδωλο ή να 
επαναλάβει την αποστολή των δεδοµένων. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
προώθηση ∆ιαδικτυακού φαξ, ελέγξτε µε τον παραλήπτη εάν έλαβε το είδωλο 
αµετάβλητο.

116-780 Υπάρχει πρόβληµα µε το πρωτότυπο που είναι συνηµµένο στο ειληµµένο 
e-mail. Ελέγξτε το συνηµµένο πρωτότυπο.

116-790 1. Εάν ο χειριστής σταµατήσει τη συρραφή κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου 
εµπιστευτικού φαξ ή iFax, το πρώτο αντίγραφο εκτυπώνεται χωρίς συρραφή. 
Πραγµατοποιήστε τη συρραφή του πρώτου αντιγράφου χειροκίνητα ή 
εναλλακτικά, µη σταµατάτε τη λειτουργία συρραφής κατά την εκτύπωση.

2. Εάν ο χειριστής σταµατήσει τη συρραφή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: όλα 
τα αντίγραφα εκτυπώνονται χωρίς συρραπτικά. Ελέγξτε εάν η θέση 
συρραφής είναι σωστή και ξεκινήστε την εργασία ξανά.

123-400 Το µηχάνηµα εντόπισε πρόβληµα λογισµικού. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

124-701 Εξαιτίας της δυσλειτουργίας στον καθορισµένο δίσκο (πλευρικός δίσκος), ο 
προορισµός εξόδου άλλαξε στον κεντρικό δίσκο εξόδου. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. Μπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί 
ένας διαφορετικός δίσκος χαρτιού.

124-702 Εξαιτίας της δυσλειτουργίας στον καθορισµένο δίσκο (δίσκος τελικού 
επεξεργαστή), ο προορισµός εξόδου άλλαξε στον κεντρικό δίσκο εξόδου. 
Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox. Μπορεί ακόµα 
να χρησιµοποιηθεί ένας διαφορετικός δίσκος χαρτιού.

133-210
133-211
133-212
133-213
133-214
133-215
133-216
133-217
133-218
133-219
133-220
133-221
133-222
133-223
133-224

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση
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133-226 Εντοπίστηκε κωδικός χώρας µη συµβατός µε το µηχάνηµα. Επικοινωνήστε µε το 
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

133-280
133-281
133-282
133-283

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

134-210
134-211

Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά τη χρήση φαξ. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το µηχάνηµα. Εάν το πρόβληµα παραµένει, 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

Κωδικός Περιγραφή και Αντιµετώπιση
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Μηνύµατα οθόνης
Μαζί µε τους κωδικούς σφάλµατος, σε ορισµένες περιπτώσεις εµφανίζονται και τα 
ακόλουθα µηνύµατα στην οθόνη αφής.

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox 

Για πρόσθετη βοήθεια. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια σχετικά µε την χρήση του 
αντιγραφικού/εκτυπωτή WorkCentre, µπορείτε να:

1) Ανατρέξτε σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης

2) Επικοινωνήστε 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.

Μήνυµα Περιγραφή και Αντιµετώπιση

Παρουσιάστηκε πρόβληµα.
Απενεργοποιήστε το µηχάνηµα. Βεβαιωθείτε 
ότι εξαφανίζεται η οθόνη πριν το 
ενεργοποιήσετε.
Αν το πρόβληµα παραµένει, καλέστε την 
τεχνική υποστήριξη. 

Παρουσιάστηκε πρόβληµα. 
Απενεργοποιήστε το µηχάνηµα και 
περιµένετε ώσπου να τεθεί η οθόνη αφής 
πλήρως εκτός λειτουργίας, και στη συνέχεια 
επανεκκινήστε το µηχάνηµα. Αν το πρόβληµα 
παραµείνει, καταγράψτε τον κωδικό 
σφάλµατος (xxx-yyy) που εµφανίζεται στην 
οθόνη. Απενεργοποιήστε το µηχάνηµα και 
επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Xerox.

Παρουσιάστηκε πρόβληµα. Έγινε 
επανεκκίνηση του µηχανήµατος. Αν το 
πρόβληµα παραµένει, καλέστε την τεχνική 
υποστήριξη. 

Έγινε επανεκκίνηση του µηχανήµατος 
εξαιτίας ενός σφάλµατος. Συνεχίστε µε 
κανονικές λειτουργίες. Αν το πρόβληµα 
παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών της Xerox.

Η επεξεργασία ακυρώθηκε εξαιτίας ενός 
σφάλµατος.
∆είτε τον Οδηγό χρήσης για πληροφορίες 
σχετικά µε τους κωδικούς σφάλµατος. 

Η λειτουργία του µηχανήµατος έχει 
σταµατήσει εξαιτίας ενός σφάλµατος. 
Επανεκκινήστε την εργασία.
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1. Πιέστε το πλήκτρο <Κατάσταση 
µηχανήµατος> στον πίνακα 
ελέγχου. 
Πιέστε το πλήκτρο 
<Λειτουργίες> ή <Όλες οι 
υπηρεσίες> οποιαδήποτε στιγµή 
για να εξέλθετε.

2. Επιλέξτε [Πληροφορίες 
µηχανής].

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 το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Xerox στο Πριν τη 
χρήση του µηχανήµατος κεφάλαιο στη σελίδα 15.

Πλήκτρο <Κατάσταση µηχανήµατος>
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16 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 Αντιπρόσωπό σας της Xerox.

Τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος

Σύνθεση υλικού

WorkCentre 7132

• Επεξεργαστής

• Τροφοδότης εγγράφων/µονάδα εκτύπωσης διπλής όψης ή κάλυµµα επιφάνειας 
σάρωσης 

• ∆ίσκος χαρτιού 1 και δίσκος bypass

• Εκτυπωτής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξαρτήµατα που απαριθµούνται παραπάνω είναι για τη βασική 
σύνθεση του µηχανήµατος των αντίστοιχων µοντέλων.

Μέγεθος µηχανήµατος
Με τροφοδότη εγγράφων και µονάδα δύο δίσκων ή TTM: (Π X Β X Υ) 640 X 654 X 
1.112 χλστ (25,2 x 25,7 x 43,8 ίντσες).
Με κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης: (Π X Β X Υ) 640 X 654 X 716 χλστ (25,2 x 25,7 x 33,0 
ίντσες).

Απαιτήσεις χώρου
(Π X Β) 1.443 X 1.626 χλστ (56,8 X 64.0 ίντσες)
Με τελικό επεξεργαστή Office: (Π X Β) 2.154 X 1.626 χλστ (84,8 X 64,0 ίντσες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τοποθέτηση σε πολυσύχναστο χώρο, προσθέστε επιπλέον 610 χλστ. 
(24,0 ίντσες).

Βάρος µηχανήµατος
WorkCentre µε κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης: 83 κιλά (1832 lbs)
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Ταχύτητα αντιγραφής
Από ∆ίσκο 1/Μονής όψης:
WorkCentre 7132

A4/Letter LEF: 32 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) για ασπρόµαυρη αντιγραφή, 8 cpm για 
έγχρωµη (µονής όψης)
A4/Letter LEF: 21,3 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) για ασπρόµαυρη αντιγραφή, 8 cpm για 
έγχρωµη (διπλής όψης)
A3/11 X 17” SEF: 16 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) για ασπρόµαυρη αντιγραφή, 4 cpm για 
έγχρωµη (µονής όψης)
A3/11 X 17” SEF: 10,7 cpm (κύκλοι ανά λεπτό) για ασπρόµαυρη αντιγραφή, 4 cpm 
για έγχρωµη (διπλής όψης)

Χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου
Από τον δίσκο 1/A4 ή Letter LEF: 7,4 δευτερόλεπτα (ασπρόµαυρη), 18,7 δευτερόλεπτα 
(έγχρωµη)

Χρόνος προθέρµανσης
Έναρξη από απενεργοποιηµένο µηχάνηµα: Περίπου 42 δευτερόλεπτα (ποικίλλει 
ανάλογα µε τη διαµόρφωση του µηχανήµατος)

Επιφάνεια σάρωσης
Χωρητικότητα: Ένα πρωτότυπο πάχους µέχρι 30 χλστ µπορεί να αντιγραφεί µε το 
κάλυµµα επιφάνειας σάρωσης / τροφοδότη εγγράφων κλειστά.
Μεγέθη εγγράφων: (Βασικό µέγεθος) A5 LEF µέχρι A3 SEF

(Ειδικό µέγεθος) πλάτος: 15 µέχρι 297 χλστ (0,6 µέχρι 11,7”) / 
µήκος: 15 µέχρι 432 χλστ (0,6 µέχρι 17,0”).

Βάρος εγγράφων: 38 έως 128 g/m2 (50 έως 128 g/m2 σε λειτουργία διπλής όψης)
Αυτόµατη ανίχνευση µεγέθους: Ναι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βασικά µεγέθη εγγράφων που µπορούν να ανιχνευτούν ποικίλλουν 
ανάλογα µε τον πίνακα µεγέθους χαρτιού που έχει καθοριστεί από το Βασικό χειριστή. 
Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του πίνακα µεγεθών χαρτιού, συµβουλευτείτε 
το Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη σελίδα. 283.

Τροφοδότης εγγράφων
Χωρητικότητα: 50 φύλλα 38 έως 128 g/m2 (50 έως 128 g/m2 σε λειτουργία διπλής 
όψης)
Μεγέθη εγγράφων: (βασικό µέγεθος) A5 έως A3 SEF (5,5 X 8,5” έως 11 X 17” SEF)

(Ειδικό µέγεθος) για πλάτος: 139,7 µέχρι 297 χλστ (5,5 µέχρι 
11,7”) / για µήκος: 210 µέχρι 432 χλστ (8,3 µέχρι 17,0”).
Λειτουργία σάρωσης µεγάλου εγγράφου: µέγιστο µήκος 297 X 600 
χλστ (11,7 X 23,6”).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη στη λειτουργία διπλής όψης. Όταν 
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αυτή για την σάρωση µεγάλων πρωτοτύπων τα οποία 
ξεπερνούν τα 432 χλστ (17,0 ίντσες), ο χειριστής πρέπει να τροφοδοτεί τα πρωτότυπα 
µε ένα φύλλο τη φορά. Το βάρος του χαρτιού πρέπει να είναι µεταξύ 60 και 90 g/m2.

Βάρος εγγράφων: 38 έως 128 g/m2 (50 έως 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: Τα βασικά µεγέθη εγγράφων που µπορούν να ανιχνευτούν ποικίλλουν 
ανάλογα µε τον πίνακα µεγέθους χαρτιού που έχει καθοριστεί από τον Βασικό 
χειριστή. Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του πίνακα µεγεθών χαρτιού, 
συµβουλευτείτε το Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη 
σελίδα. 283.

Τροφοδοσία χαρτιού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βασικά µεγέθη εγγράφων που µπορούν να ανιχνευτούν ποικίλλουν 
ανάλογα µε τον πίνακα µεγέθους χαρτιού που έχει καθοριστεί από τον Βασικό 
χειριστή. Για πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του πίνακα µεγεθών χαρτιού, 
συµβουλευτείτε το Ρυθµίσεις µεγέθους χαρτιού στο Ρυθµίσεις κεφάλαιο στη 
σελίδα. 283.

∆ίσκοι 1, 2 & 3 (Μονάδα δύο δίσκων)
Χωρητικότητα: 520 φύλλα βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτί Bond) χαρτιού ανά δίσκο
Βάρος χαρτιού: 60 µέχρι 105 g/m2 για τον ∆ίσκο 1 και 60 έως 216* g/m2 για τους 
∆ίσκους 2 και 3
Μεγέθη χαρτιού: Για πλάτος: 148 έως 297 χλστ (5,8 έως 11,7”) / για µήκος: 210 έως 
432 χλστ (7,2 έως 17,0”).
Αυτόµατη ανίχνευση µεγέθους: Ναι
*:Ανάλογα µε τον τύπο χαρτιού που χρησιµοποιείται και το περιβάλλον λειτουργίας, το 
χαρτί µπορεί να µην τροφοδοτείται σωστά στο µηχάνηµα, ή η ποιότητα εκτύπωσης 
να επηρεάζεται αρνητικά.
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∆ίσκος 5 (Bypass)
Χωρητικότητα: Περίπου 97 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτί Bond**)
**: Χρησιµοποιώντας το βασικό χαρτί 4200 3R2047.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ύψος της δεσµίδας χαρτιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 χλστ (0,4 
ίντσες).

Βάρος χαρτιού: 60 έως 216** g/m2

Βασικά µεγέθη χαρτιού: Για πλάτος: 128 έως 297 χλστ (5,0 έως 11,7”) / για µήκος: 99 
έως 432 χλστ (3,9 έως 17,0”).
Ειδικά µεγέθη χαρτιού: Για πλάτος: 89 έως 297 χλστ (3,5 έως 11,7”) / για µήκος: 99 έως 
432 χλστ (3,9 µέχρι 17,0”).
Αυτόµατη ανίχνευση µεγέθους: Ναι

∆ίσκος 2, 3 (Σειριακή µονάδα δίσκου)
Χωρητικότητα: 
∆ίσκος 2 (Αριστερός δίσκος): περίπου 900 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτί 
Bond)
∆ίσκος 3 (∆εξιός δίσκος): περίπου 1.180 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτί 
Bond)
Βάρος χαρτιού: χαρτί 80 g/m2 (20 lb Χαρτί Bond) 
Μέγεθος χαρτιού: B5 LEF/A4 LEF/7,25 X 10,5” LEF/8,5 X 11” LEF
Βάρος χαρτιού: 60 έως 216** g/m2

Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης
Μεγέθη χαρτιού: A5 (148 X 210 χλστ/5,8 X 8,3”) SEF έως A3 (297 X 420 χλστ/11,7 X 
16,5”) SEF
Βάρος χαρτιού: 60–105 g/m2
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Έξοδος χαρτιού

Κεντρικός δίσκος εξόδου
Χωρητικότητα: 
∆ίσκος εξόδου 1: περίπου 400 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτιού Bond) 
όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο δίσκος εξόδου 2 και 250 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 
(20 lb χαρτιού Bond) όταν έχει τοποθετηθεί ο ∆ίσκος εξόδου 2.
∆ίσκος εξόδου 2: Περίπου 250 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτιού bond), ή 
125 φύλλα όταν έχει τοποθετηθεί ο δίσκος διαχωρισµού δεσµίδων.
Παράδοση: Όψη προς τα κάτω, σε σειρά (διατίθεται ταξινόµηση µε µετατόπιση)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος χαρτιού πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 60 και 216 g/m2 όταν 
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία ταξινόµησης µε µετατόπιση.

Πλευρικός δίσκος
Χωρητικότητα: Περίπου 98 φύλλα χαρτιού βάρους 80 g/m2 (20 lb χαρτί Bond)
Παράδοση: Όψη προς τα επάνω, σε σειρά

Τελικός επεξεργαστής Office
Χωρητικότητα: 1.000 φύλλα A4 SEF, A4 LEF, B5 LEF, 8,5 x 11” SEF και 8,5 X 11” LEF. 
500 φύλλα A3 SEF, B4 SEF, 8,5 X 13” SEF, 8,5 X 14” SEF και 17 X 11” SEF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την επιλογή της λειτουργίας Πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών για 
παραγωγή εγγράφων διαφορετικών µεγεθών, η µέγιστη απόδοση είναι 300 φύλλα.

Μεγέθη χαρτιού: A4 SEF/A4 LEF/A3 SEF/B5 LEF/B4 SEF/7,25 X 10,5” LEF/8,5 X 11” 
SEF/8,5 X 11” LEF/8,5 X 13” SEF/8,5 X 14” SEF/17 X 11” SEF/16K LEF/8K SEF
Βάρος χαρτιού: 64 µέχρι 128 g/m2

Ρύθµιση µεγέθους: 50 φύλλα των 90 g/m2 ή µικρότερο χαρτί (20 lb χαρτί Bond)
Συρραφές: 5.000 ανά κασέτα ή περισσότερες. Συρραφές 2 σε 50 φύλλα των 80 g/m2 ή 
ελαφρύτερο χαρτί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο µέγιστος αριθµός σετ συρραµµένων εγγράφων τη φορά είναι 50 σετ.

Ενσωµατωµένος τελικός επεξεργαστής Office
Χωρητικότητα: 500 φύλλα A4 LEF, 8,5 x 11” LEF
Χωρητικότητα: 250 φύλλα A4 SEF, 8,5 x 11” SEF, B5 SEF, B4 SEF
Χωρητικότητα: 200 φύλλα A3 SEF, 11 x 17” SEF
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Πρωτοτύπων διαφόρων µεγεθών για την 
έξοδο των εγγράφων διαφόρων µεγεθών, η µέγιστη χωρητικότητα είναι 250 φύλλα.
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Μεγέθη χαρτιού: A5 SEF, A5 LEF, A4 SEF, A4 LEF, A3 SEF, B6 SEF, B5 SEF, B5 LEF, 
B4 SEF, 5,5 x 8,5” SEF, 5,5 x 8,5” LEF, 7,25 x 10,5” SEF, 7,25 x 10,5” LEF, 8x10” LEF, 
8,5x11” SEF, 8,5 x 11” LEF, 8,5 x 13” SEF, 8,5 x 14” SEF, 11 x 17” SEF, 16K SEF, 16K 
LEF, 8K SEF, Postcard (100 x 148 χλστ.) LEF, Προπληρωµένη Postcard (148 x 200 
χλστ.) LEF, Postcard (4 x 6”) LEF, Postcard (Φωτογραφία 2L 5 x 7”) SEF, Postcard (6 
x 9”) SEF, Φάκελος European 3 LEF, Φάκελος Commercial 10 LEF, Φάκελος Monarch 
LEF, Φάκελος DL LEF, Φάκελος C4 SEF, Φάκελος C5 LEF.
Βάρος χαρτιού: 60 έως 216 g/m2

Μέγεθος σετ: 50 φύλλα των 90 g/m2 ή λιγότερα χαρτιά (24 lb bond)
Συρραπτικά: 5.000 ανά κασέτα ή περισσότερα. Πραγµατοποιούν συρραφή 2 έως 50 
φύλλων των 90 g/m2 ή πιο ελαφριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο µέγιστος αριθµός σετ συρραµένων εγγράφων ανά φορά είναι 30 σετ.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Συχνότητα
50/60 Hz

Ηλεκτρική τάση
110–127 VAC & 220–240 VAC

Κατανάλωση ισχύος
Mέγιστος µέσος όρος– 1,33 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

Χρόνος µετάδοσης σελίδας– ITU Αρ. πρωτοτύπου 1 
33,6 kbps (βασικό): λιγότερο από 4* δευτερόλεπτα (*: δεδοµένα αναφοράς)

Είδος τηλεφωνικής γραµµής 
Βασική κοινή αναλογική τηλεφωνική γραµµή ή αντίστοιχη

Συµβατότητα
Super G3, ECM, G3

∆υνατότητα ανάλυσης 
Κανονική: 200 X 100 dpi (8 X 3,85 γραµµές/χλστ)



Τεχνικά χαρακτηριστικά για τη λειτουργία φαξ 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 519

Υψηλή: 200 X 200 dpi (8 X 7,7 γραµµές/χλστ)
Πολύ υψηλή: 400 X 400 dpi (16 X 15,4 γραµµές/χλστ)
Πολύ υψηλή: 600 X 600 dpi

Μετατροπή ανάλυσης
∆ιαθέσιµη για την αποστολή και τη λήψη - οµαλή κατά τη λήψη

Συµπίεση ειδώλου 
BIG, MH, MR, MMR

Λειτουργία σάρωσης µεγάλης σελίδας 
µέγιστο µήκος 600 χλστ (23,6 ίντσες) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο όταν χρησιµοποιείτε τον 
τροφοδότη εγγράφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη στη λειτουργία διπλής όψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αυτή για την σάρωση µεγάλων 
πρωτοτύπων τα οποία ξεπερνούν τα 432 χλστ (17,0 ίντσες), ο χειριστής πρέπει να 
τροφοδοτεί τα πρωτότυπα ένα φύλλο τη φορά. Το βάρος του χαρτιού πρέπει να είναι 
µεταξύ 60 και 90 g/m2.

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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17 Γλωσσάριο

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.

Ένθετο Χαρτί που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό ενοτήτων ή 
θεµάτων σε ένα σετ εγγράφων, συνήθως έγχρωµο. 

Έξοδος Ολοκληρωµένα αντίγραφα, ειληµµένα έγγραφα φαξ, ή προς 
εκτύπωση.

Χειροκίνητη λήψη Μια λειτουργία φαξ που ξεκινάει τη λήψη φαξ ή την 
τηλεπαραλαβή αφού έχετε επικοινωνήσει µε τον συνοµιλητή 
σας και έχετε επιβεβαιώσει ότι η κλήση είναι µία εργασία φαξ. 
Πατήστε <Έναρξη> για να ξεκινήσει η λήψη.

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. Παραδειγµα: ∆ύο αντίγραφα ενός 
τρισέλιδου πρωτοτύπου, θα βγουν ως σελίδα1/αντίγραφο1, 
σελίδα1/αντίγραφο2, σελίδα2/αντίγραφο1, σελίδα2/
αντίγραφο2, σελίδα3/αντίγραφο1, σελίδα3/αντίγραφο2.

Όριο πλαισίου Μια οριακή τιµή για το µήκος ενός εγγράφου που µεταδίδεται 
πριν χωριστεί σε ξεχωριστές σελίδες εξόδου.
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.

16 K Χαρτί 194 x 267 χλστ. Υπάρχουν δύο ελάχιστα διαφορετικά 
µεγέθη ανάλογα µε το µέρος της αγοράς.
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8 K Χαρτί 267 x 388 χλστ. Υπάρχουν δύο ελάχιστα διαφορετικά 
µεγέθη ανάλογα µε το µέρος της αγοράς.

A3 Χαρτί 420 x 297 χλστ.

A4 Χαρτί 297 x 210 χλστ.

A5 Χαρτί 210 x 148 χλστ.

Βελτιστοποίηση εικόνας Μια λειτουργία ελέγχου ειδώλου η οποία εξοµαλύνει την 
αντίθεση λευκού -µαύρου, µειώνοντας τα έντονα 
περιγράµµατα και δίνοντας την αίσθηση υψηλότερης 
ανάλυσης.

∆εµένα πρωτότυπα Μια επιλογή σάρωσης όπου οι αντικριστές σελίδες ενός 
δεµένου πρωτοτύπου εκτυπώνονται σε δύο ξεχωριστές 
σελίδες χαρτιού.

Βασικός χειριστής Ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης που καθορίζει τις ρυθµίσεις 
Μηχανήµατος, Αντιγραφής και Φαξ και φροντίζει για τη 
συντήρηση του µηχανήµατος. 

Απευθείας φαξ Επιτρέπει στους Η/Υ να στέλνουν φαξ µέσω του 
µηχανήµατος.

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.

Επισηµείωση Σηµείωση ή σχόλιο που προστίθεται σε ένα έγγραφο. Με τη 
λειτουργία αυτή µπορείτε να προσθέσετε ηµεροµηνία, 
αρίθµηση σελίδων και σχόλια στο έγγραφο.

Επιτήρηση γραµµής Μια λειτουργία που επιτρέπει την ακουστική επιτήρηση των 
συνδέσεων κλήσεων.

Αποθήκευση για 
τηλεπαραλαβή

Για την αποθήκευση ενός εγγράφου στη µνήµη µέχρι να 
ανακτηθεί από κάποια αποµακρυσµένη συσκευή φαξ. 

Αποθήκη Ένας αποθηκευτικός χώρος για ηλεκτρονικά έγγραφα.

Αποµακρυσµένη θυρίδα Μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα 
πρωτότυπο από τη θυρίδα ενός αποµακρυσµένου 
µηχανήµατος.

Αποµακρυσµένο τερµατικό Ένα τερµατικό µε το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε. Είναι 
ένας γενικός όρος για τερµατικά όπως τηλέφωνα, µηχανήµατα 
φαξ και προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Αποστολή κεφαλίδας Μια κεφαλίδα εκτυπωµένη στην πρώτη γραµµή ειληµµένων 
εγγράφων.

∆ιαχειριστής συστηµάτων Ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης που ρυθµίζει και διατηρεί 
της ρυθµίσεις δικτύου του µηχανήµατος. 
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∆ιαδικτυακό φαξ Σε αντίθεση µε µια κανονική συσκευή φαξ, το διαδικτυακό φαξ 
χρησιµοποιεί εταιρικά δίκτυα ή το διαδίκτυο για την αποστολή 
ή λήψη e-mail (συνηµµένα TIFF).

∆ιαδοχική κλήση Μία µοναδική εντολή κλήσης, η οποία συνδέει την κλήση µε το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο και τις καταχωρίσεις του 
τηλεφωνικού καταλόγου για µια µοναδική λειτουργία κλήσης.

∆ιαβάθµιση χρώµατος Μια µέτρηση της εξοµάλυνσης από το ένα χρώµα στο άλλο. 
Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βηµάτων διαβάθµισης 
τόσο πιο οµαλή είναι η µετάβαση του χρώµατος.

Ειδικοί χαρακτήρες Χαρακτήρες τηλεφωνικής κλήσης που χρησιµοποιούνται µόνο 
στα µηχανήµατα Xerox που υποστηρίζουν θυρίδες φαξ. 

Ειδικό χαρτί Ειδικά µεγέθη χαρτιού εντός του εύρους των 89–297 χλστ 
(3,5–11,7 ίντσες) για πλάτος και 99–432 χλστ (3,9–17,0 
ίντσες) για µήκος για την παραγωγή αντιγράφων µονής όψης, 
και 89–297 χλστ για πλάτος, 127–432 χλστ για µήκος για την 
παραγωγή αντιγράφων διπλής όψης. Τα µεγέθη χαρτιού που 
µπορούν να τοποθετηθούν ποικίλλουν ανάλογα µε τον κάθε 
δίσκο.

∆ιακοµιστής αρχείων Ένας υπολογιστής που έχει αρκετά µεγάλο σκληρό δίσκο για 
την αποθήκευση και κοινόχρηστη χρήση αρχείων. 
Εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε πολλαπλούς χρήστες να έχουν 
ταυτόχρονα πρόσβαση στο ίδιο αρχείο.

∆ιακοµιστής φαξ Μια λειτουργία φαξ τοπικού επιπέδου που χρησιµοποιεί 
διακοµιστή φαξ τρίτων. 

Βιβλίο διευθύνσεων Η λίστα αριθµών τηλεφώνων που είναι αποθηκευµένοι στο 
µηχάνηµα για εύκολη αναφορά.

∆ιπλής όψης Αναφέρεται σε ένα πρωτότυπο το οποίο περιέχει είδωλο και 
στις δύο όψεις της σελίδας. 

Εκτυπώσιµη περιοχή Η πραγµατική περιοχή πάνω στο χαρτί η οποία µπορεί να 
εκτυπωθεί.

Ενδιάµεσος χρόνος 
µεταδόσεων

Η χρονική περίοδος µεταξύ των µεταδόσεων.

Ενδιάµεσος τόνος Τα γκρι µοτίβα που δεν είναι ούτε µαύρα ούτε λευκά.

Αναφορά δραστηριότητας Μια αναφορά η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις 
εργασίες φαξ που έχουν ληφθεί και αποσταλεί.

Αναφορά µετάδοσης Μια αναφορά που επιβεβαιώνει την κατάσταση ενός 
εγγράφου φαξ. 

Αναφορά σύνθεσης Μια αναφορά που απαριθµεί τις επιλογές που είναι 
εγκατεστηµένες στο µηχάνηµα. 

Εµπλοκή χαρτιού Εσφαλµένη τροφοδοσία µέσων εκτύπωσης όταν το µηχάνηµα 
εκτυπώνει ένα πρωτότυπο.
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Ανοικτή ακρόαση Η κατάσταση κατά την οποία το ακουστικό είναι τοποθετηµένο 
στη βάση του. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθµό τηλεφώνου 
ή να ακούσετε το άλλο µέρος, αλλά δεν µπορείτε να τους 
µιλήσετε. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ή να λάβετε ένα 
φαξ µε χειροκίνητο τρόπο όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία 
Ανοικτή ακρόαση.

Εξοµοίωση Η κατάσταση εκτυπωτή κατά την οποία ο εκτυπωτής µιµείται 
τις λειτουργίες µιας άλλης γλώσσας εκτυπωτή.

Αντίθεση Η ένταση εµφάνισης ενός ειδώλου ή ο βαθµός διαφοράς των 
γκρίζων τόνων σε µία σελίδα εγγράφου. ∆είτε επίσης 
Ενδιάµεσος τόνος και Φωτογραφία.

Εξώφυλλα Κάρτα ή χαρτί που προστίθεται στο µπροστινό ή πίσω µέρος 
ενός σετ αντιγράφων.

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.

Αρχεία PCL (αρχείο 
γλώσσας ελέγχου 
εκτυπωτή)

Η γλώσσα εντολών για τους εκτυπωτές LaserJet της HP.

Εργασία Μια οµάδα από δεδοµένα αντιγραφής, φαξ ή εκτύπωσης. Η 
ακύρωση και η παραγωγή αντιγράφων, φαξ, και εκτυπώσεων 
γίνεται σε βάση εργασίας.

Εργοστασιακή προεπιλογή Ρυθµίσεις που γίνονται στο µηχάνηµα από το εργοστάσιο και 
χρησιµοποιούνται από το µηχάνηµα όταν ο χρήστης δεν 
καθορίζει τις ρυθµίσεις. 

Αυτόµατη λήψη Λειτουργία φαξ µε την οποία το µηχάνηµα λαµβάνει φαξ 
αυτόµατα.

Αυτόµατη φωτεινότητα Μια ρύθµιση ποιότητας ειδώλου η οποία βελτιστοποιεί 
έγγραφα µε έγχρωµο φόντο. Το µηχάνηµα προσαρµόζει 
αυτόµατα τις ρυθµίσεις του για διαφορετικά είδη ειδώλων.

Αυτόµατο κεντράρισµα Μια επιλογή ελέγχου ειδώλου η οποία χρησιµοποιείται για τη 
µετακίνηση του ειδώλου στο κέντρο της εξόδου χαρτιού.

Αυτόµατος καθαρισµός Το µηχάνηµα µεταβαίνει στην κατάσταση αναµονής, εάν δεν 
υπάρχει δραστηριότητα για ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα.

APS Συντοµογραφία της Αυτόµατης επιλογής χαρτιού.

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 x 257 χλστ.
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B5 Χαρτί 257 X 182 χλστ.

BPS Συντοµογραφία για Bits Ανά ∆ευτερόλεπτο. Αποτελεί µέτρο 
για το πόσο γρήγορα µπορεί ένα µόντεµ να µεταδίδει ή να 
λαµβάνει δεδοµένα.

CMYK Ένα µοντέλο χρωµάτων που χρησιµοποιείται για το 
συνδυασµό των χρωµάτων κυανό, µατζέντα, κίτρινο και 
στοιχείων του µαύρου.

Παλµική-σε-Τονική Μετάβαση µεταξύ των ειδών κλήσης. Η λειτουργία αυτή είναι 
χρήσιµη αν χρειάζεστε παλµικό σήµα για να συνδεθείτε και 
τονικό για έχετε πρόσβαση στη µνήµη φαξ ή άλλη εφαρµογή.

Παραλήπτης Το άτοµο ή το τερµατικό προς το οποίο στέλνετε ένα 
πρωτότυπο. “Κλήση” υποδεικνύει τη λειτουργία εισαγωγής 
ενός αριθµού τηλεφώνου ενός παραλήπτη. Σε σχέση µε το 
διαδικτυακό φαξ αναφέρεται στην διεύθυνση e-mail ενός 
αποµακρυσµένου τερµατικού.

Περιστροφή ειδώλου Μια λειτουργία ελέγχου ειδώλου κατά την οποία το είδωλο 
περιστρέφεται αυτόµατα κατά 90 µοίρες για να προσαρµοστεί 
στο ίδιο µέγεθος χαρτιού αλλά µε αντίθετο προσανατολισµό.

Πληκτρολόγιο Τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου.

Πολυσυχνότητα ∆ιπλού 
Τόνου (DTMF)

Η χρήση µιας ακολουθίας πλήκτρων (τόνοι) για τη µετάδοση ή 
τη λήψη τηλεπαραλαβής από µια αποµακρυσµένη θυρίδα. 

Προεπιλεγµένη τιµή Τιµές που είναι ρυθµισµένες στην οθόνη προεπιλογών.

Προκαθορισµένη επιλογή Οι ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται από το µηχάνηµα, όταν 
δεν τις καθορίζει ο χρήστης. 

Προφίλ Ένα πρωτόκολλο που ελέγχει την ανάλυση ειδώλου, το 
µέγεθος χαρτιού και άλλα χαρακτηριστικά όταν στέλνετε ή 
λαµβάνετε φαξ χρησιµοποιώντας το διαδικτυακό φαξ. Τα 
προφίλ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφέρουν µε το 
διαδικτυακό φαξ του αποµακρυσµένου τερµατικού. Βρείτε το 
είδος του προφίλ που µπορεί να χειριστεί το αποµακρυσµένο 
τερµατικό διαδικτυακό φαξ[∆ιαδικτυακό φαξ] πριν ορίσετε ένα 
προφίλ.

Προσωρινή µνήµη 
εκτύπωσης σελίδας

Τοποθεσία όπου γίνεται επεξεργασία και αποθήκευση των 
δεδοµένων εκτύπωσης. 

Προσωρινή µνήµη λήψης Η προσωρινή µνήµη είναι µια τοποθεσία για την προσωρινή 
αποθήκευση δεδοµένων που στάλθηκαν από τον πελάτη. 
Αυξάνοντας τη χωρητικότητα µνήµης της προσωρινής µνήµης 
λήψης, ο πελάτης µπορεί να κερδίσει χρόνο.

Πρωτόκολλο Οι κανόνες που ελέγχουν την αποστολή και λήψη δεδοµένων. 

Πρωτότυπο Στον οδηγό αυτό, τα δεδοµένα ειδώλου που παράγονται όταν 
σαρώνεται ένα πρωτότυπο. Χρησιµοποιείται στους όρους 
πρωτότυπα που έχουν µεταδοθεί, ειληµµένα πρωτότυπα και 
πρωτότυπα σε αναµονή.
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DPI Συντοµογραφία για Στιγµές Ανά Ίντσα, που αναφέρεται στον 
αριθµό στιγµών που µπορούν να εκτυπωθούν σε πλάτος µίας 
ίντσας. Χρησιµοποιείται ως µονάδα για την ανάλυση. 

Duplex Αναφέρεται σε ένα πρωτότυπο το οποίο περιέχει είδωλο και 
στις δύο όψεις της σελίδας. 

Λειτουργία χαµηλής 
κατανάλωσης

Μια λειτουργία Εξοικονόµησης Ενέργειας, η οποία µειώνει την 
κατανάλωση ρεύµατος κατά τις περιόδους που το µηχάνηµα 
δεν χρησιµοποιείται. 

Λειτουργίες εξοικονόµησης 
ενέργειας

Λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας που µειώνουν 
σηµαντικά την κατανάλωση ρεύµατος κατά τις περιόδους που 
το µηχάνηµα παραµένει αχρησιµοποίητο. 

Κεφαλίδα Τα στοιχεία του αποστολέα συνήθως τυπώνονται στην αρχή 
του εγγράφου που µεταδίδεται.

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.

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 στον εκτυπωτή.

ECM Συντοµογραφία της Λειτουργίας ∆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. Το “EC” 
που περιγράφεται στην Αναφορά δραστηριότητας δείχνει ότι η 
επικοινωνία έγινε χρησιµοποιώντας ECM.

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, και χρήση του βιβλίου διευθύνσεων, κτλ.

Λογισµικός εκτυπωτής Ένα φίλτρο µεταξύ του δικτύου και των φυσικών εκτυπωτών 
που είναι προσβάσιµοι στο δίκτυο.



17 Γλωσσάριο 

Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132 527

Κρυπτογράφηση Η διαδικασία µετατροπής δεδοµένων σε µη αναγνώσιµη 
µορφή για λόγους προστασίας.

Κρυµµένα δεδοµένα Τα κρυµµένα δεδοµένα εµφανίζονται ως ειδικοί χαρακτήρες στη 
θέση των προσωπικών δεδοµένων. Τα δεδοµένα κρύβονται 
όταν επιλεγεί το πλήκτρο της καθέτου (/).

Θυρίδα Ένας αποθηκευτικός χώρος στη µνήµη του µηχανήµατος 
όπου αποθηκεύονται τα έγγραφα φαξ.

Ethernet Τεχνολογία µεταφοράς µέσω δικτύου που χρησιµοποιείται 
συχνά για την αποστολή δεδοµένων από τον έναν κόµβο στον 
άλλο. 

Κωδικός επικοινωνίας F ∆ιαδικασίες επικοινωνίας που εγκρίθηκαν από την Ένωση 
δικτύων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ιαπωνίας (CIAJ) 
για τη χρήση Τ.30* τυποποιηµένου από το ITU-Τ. Μεταξύ 
µηχανηµάτων µε τη λειτουργία Κωδικού F µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διάφορες λειτουργίες αξιοποιώντας τον 
Κωδικό F. (Σύσταση *ITU-Τ)

Κωδικός πρόσβασης Ένας καθορισµένος αριθµός που παρέχει πρόσβαση σε µια 
θυρίδα, µια αποµακρυσµένη θυρίδα, ή σε δίκτυα.

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. 

F4800 Επιλογή Μεθόδου επικοινωνίας που µειώνει την ταχύτητα 
µετάδοσης για την πραγµατοποίηση αξιόπιστης επικοινωνίας 
ακόµα και κάτω από άσχηµες συνθήκες γραµµής, η οποία 
αναγκάζει το µηχάνηµα να επικοινωνεί µε µέγιστη ταχύτητα 
4800 bits ανά δευτερόλεπτο.

G3 Τα συστήµατα επικοινωνίας φαξ τα οποία έχουν τυποποιηθεί 
από την συµβουλευτική επιτροπή των ∆ιεθνών 
Τηλεπικοινωνιών (CCITT, σήµερα ITU-Τ).

HP-GL/2 Συντοµογραφία της γλώσσας γραφικών της Hewlett Packard.

Με ταξινόµηση Προγραµµατισµός εξόδου, όπου κάθε σετ αντιγραφής 
παραδίδεται µε την ίδια σειρά µε την οποία τοποθετήθηκαν τα 
έγγραφα στον τροφοδότη εγγράφων. Παραδειγµα: ∆ύο 
αντίγραφα ενός τρισέλιδου πρωτοτύπου, θα βγουν ως 
σελίδα1/αντίγραφο1, σελίδα2/αντίγραφο1, σελίδα3/
αντίγραφο1, σελίδα1/αντίγραφο2, σελίδα2/αντίγραφο2, 
σελίδα3/αντίγραφο2.

Μεταχρονολογηµένη 
έναρξη

Προγραµµατισµός του µηχανήµατος ώστε να επεξεργάζεται 
ένα έγγραφο αργότερα. 

Οθόνη Η οθόνη στον πίνακα ελέγχου. Παρέχει πληροφορίες χρήστη 
και οδηγίες.
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Οθόνη προεπιλογών Η οθόνη που εµφανίζεται αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας 
ή πατώντας το πλήκτρο Καθαρισµός όλων. Η οθόνη 
εµφανίζεται επίσης όταν χρησιµοποιείται η λειτουργία 
Αυτόµατος καθαρισµός.

Οµαδική κλήση Μορφή συντετµηµένης κλήσης που επιτρέπει την κλήση 
πολλαπλών τηλεφωνικών αριθµών εισάγοντας έναν κωδικό µε 
τρεις χαρακτήρες. Το µηχάνηµα αποθηκεύει το είδωλο στη 
µνήµη και στη συνέχεια το αποστέλλει στα αντίστοιχα 
τηλεφωνικά νούµερα.

Μνήµη Ένας χώρος για την αποθήκευση εγγράφων. 

Μνήµη RAM Είναι συντοµογραφία του Random Access Memory, δηλαδή 
µιας συσκευής µνήµης όπου µπορούν να ανακτηθούν αλλά 
και να αποθηκευτούν οι πληροφορίες.

Οριζόντιος Ο προσανατολισµός του ειδώλου πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού, 
όπου η µικρή πλευρά του χαρτιού τοποθετείται από πάνω 
προς τα κάτω.

Internet Ένα παγκόσµιο δίκτυο επικοινωνιών που συνδυάζει διάφορα 
δίκτυα. 

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.

Μέθοδος επικοινωνίας Επιλέγει την µέθοδο επικοινωνίας που χρησιµοποιείται για την 
µετάδοση σε µια αποµακρυσµένη συσκευή φαξ από G3 ή 
F4800.

Μέθοδος κλήσης Η µέθοδος κλήσης της συνδεδεµένης γραµµής. Το µηχάνηµα 
προσφέρει τις επιλογές Τονική και 10pps.

LDAP Συντοµογραφία για το Lightweight Directory Access Protocol. 
Ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την κοινή χρήση των 
πληροφοριών ενός τηλεφωνικού καταλόγου.

MIME Συντοµογραφία της Γενικής Επέκτασης Ταχυδροµείου 
Internet. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον καθορισµού 
του είδους δεδοµένων που λαµβάνονται µέσω email.

Ταχείες κλήσεις Μια µορφή συντετµηµένης κλήσης ενός αριθµού εισάγοντας 
έναν κωδικό µε τρεις χαρακτήρες.

Σειρά προτεραιότητας Μια µονάδα προσωρινής αποθήκευσης για εργασίες σε 
αναµονή για εκτέλεση. 

Σετ αντιγράφων Οµάδες αντιγράφων ενός σετ εγγράφων πολλών σελίδων. Αν 
έχετε ένα έγγραφο τεσσάρων σελίδων και θέλετε να κάνετε 10 
αντίγραφα του εγγράφου, θα κάνετε σετ 10 αντιγράφων.

Τηλεπαραλαβή Μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα 
πρωτότυπο από ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
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Τονική κλήση Ακούγεται ένας τονικός ήχος από την τηλεφωνική γραµµή 
όταν δέχεται κλήση ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Έτσι θα 
γνωρίζετε ότι είστε συνδεδεµένοι στη γραµµή. 

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 που διαχωρίζει αυτόµατα και τροφοδοτεί έγγραφα 
µονής ή διπλής όψης από το δίσκο εισόδου στο σαρωτή.

Σάρωση Ανίχνευση ή ανάγνωση ενός εγγράφου και σύνδεση του 
βέλτιστου ειδώλου του εγγράφου σε ένα ηλεκτρονικό είδωλο. 

Σάρωση µεγάλης σελίδας Μια λειτουργία που επιτρέπει την σάρωση µεγάλων 
πρωτοτύπων µέχρι 600 χλστ (23,6 ίντσες).

Φωτογραφία Ένα είδωλο, ιδιαίτερα µια θετική αποτύπωση, η οποία 
καταγράφεται από κάµερα και αναπαράγεται σε 
φωτοευαίσθητη επιφάνεια.

Τύπος πλαισίου Μια όµάδα δεδοµένων που αποστέλλονται µέσω του δικτύου. 

Φύσιγγα τυµπάνου Κασέτα η οποία αντικαθίσταται από τον πελάτη και περιέχει 
ένα εσωτερικό τύµπανο. ∆ηµιουργείται ένα είδωλο πάνω στο 
τύµπανο πριν µεταφερθεί στο χαρτί.

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 Συντοµογραφίου 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.

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.

ROM Συντοµογραφία της Read Only Memory, δηλαδή µιας 
συσκευής µνήµης για την ανάκτηση πληροφοριών από τις 
οποίες µπορούν να ανακτηθούν άλλες πληροφορίες.

ROS Συντοµογραφία για τον Σαρωτή εξόδου raster
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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.

TCP/IP Πρωτόκολλο ελέγχου µετάδοσης /Πρωτόκολλο διαδικτύου

TIFF Tagged Image File Format
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18 Παράρτηµα

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει εικονογραφηµένες οδηγίες για την εγκατάσταση του 
προαιρετικού κιτ PostScript και κιτ φαξ και την αφαίρεση του Ενσωµατωµένου τελικού 
επεξεργαστή Office.

Εγκατάσταση του κιτ PostScript 

PostScript Kit Installation Guide

Guide d'installation du kit PostScript

Guida all'installazione del kit PostScript

Installationsanleitung PostScript-Kit

Guía de instalación del kit de PostScript

Guia de Instalação do Kit PostScript

893E 86450
MB3196Y6-1



18 Παράρτηµα 

532 Οδηγός χρήσης Xerox WorkCentre 7132

Εγκατάσταση κιτ φαξ

FAX Kit Installation Guide

Guide d'installation du kit fax

Guida all'installazione del kit Fax 

Installationsanleitung Fax-Kit

Guía de instalación del kit de fax

Guia de Instalação do Kit de Fax

893E 86460

MB3197Y6-1

North America
G3-1CH

North America
G3-3CH

Other
G3-1CH

Other
G3-3CH
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North America

G3-1CH G3-3CH

Other

G3-1CH G3-3CH

North America Only

Important: Set the Country Code
Setting the country code is required to use the Fax option. Press 

<Log In/Out> button, enter user ID (the default ID is "11111"). Enter 

the System Settings mode, select [Common Settings], then select 

[Other Settings]. In the [Other Settings] screen, scroll down to and 

select [Country], select [change settings], then select the required 

country. After saving the settings, the machine reboots 

automatically. For more information, refer to Country Code for Fax 

Option in the Fax/Internet Fax chapter of User Guide on the 

Customer Documentation CD. 

Important : Définition du code pays
Il est nécessaire de définir le code pays pour utiliser l'option Fax. 

Appuyer sur la touche <Accès> et entrer l'ID utilisateur (par défaut 

"11111"). En mode Paramètres système, sélectionner [Paramètres 

communs] puis [Autres paramètres]. Faire défiler l'écran [Autres 

paramètres] pour accéder à l'option [Pays], sélectionner [Modifier 

les paramètres] puis sélectionner le pays requis. Une fois les 

paramètres enregistrés, la machine redémarre automatiquement. 

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Code pays pour 

l'option Fax dans le Manuel de l'utilisateur.

Importante: impostare il codice paese
Per utilizzare l'opzione fax, è necessario impostare il codice paese. 

Premere il pulsante di <Accesso> e poi inserire l'ID utente ("11111" 

è il valore predefinito). Accedere alla modalità Impostazioni di 

sistema, selezionare [Impostazioni comuni] e poi [Altre 

impostazioni]. Nella schermata visualizzata, scorrere fino alla voce 

[Paese], selezionare [Cambia impostazioni] e poi selezionarla. 

Selezionare il paese richiesto. Dopo aver salvato l'impostazione, la 

macchina viene riavviata automaticamente. Per maggiori 

informazioni, vedere la sezione relativa al codice paese per 

l'opzione fax nel capitolo Fax/Internet fax della guida per l'utente.

Wichtig: Länderkennzahl einstellen
Um die Faxfunktion verwenden zu können, muss die 

Länderkennzahl eingestellt werden. Die Anmelde-/Abmeldetaste 

drücken und die Benutzerkennung eingeben (Grundeinstellung ist 

"11111"). Den Verwaltungsmodus [Allgemeines] und danach 

[Andere Einstellungen] auswählen. In der Anzeige [Andere 

Einstellungen] abwärts scrollen und unter [Land] > [Einstellung 

ändern] die entsprechende Auswahl treffen. Das Gerät speichert die 

Einstellungen und startet anschließend automatisch neu. Weitere 

Informationen sind im Abschnitt "Länderkennzahl für die 

Faxfunktion" im Kapitel "Fax/Internet-Fax" des Benutzerhandbuchs 

auf der Kundendokumentations-CD enthalten.

Importante: Defina el código del país
Para utilizar la opción de fax es necesario definir el código del país. 

Pulse el botón <Iniciar/Cerrar sesión> e introduzca la ID de usuario 

(la prefijada es "11111"). Entre en Opciones del sistema, seleccione 

[Opciones comunes], y luego seleccione [Otras opciones]. En la 

pantalla [Otras opciones], avance en la lista y seleccione [País], 

después seleccione [Cambiar opciones] y luego el país apropiado. 

Después de guardar las opciones, la máquina se reinicia 

automáticamente. Si desea más información, consulte la sección 

sobre códigos de país para la opción de fax en el capítulo Fax/Fax 

de Internet de la Guía del usuario que encontrará en el CD de 

documentación del cliente.

Importante: Configure o Código do país 
Para usar a opção Fax é necessário configurar o Código do país. 

Pressione o botão <Acessar>, digite a  ID do usuário (o padrão é 

"11111"). Entre no modo Configurações do sistema, selecione 

[Configurações comuns] e depois selecione [Outras configurações]. 

Na tela [Outras configurações], role e selecione [País] selecione 

[Alterar configurações] e em seguida selecione o país requerido. 

Após salvar as configurações, a máquina reinicializará 

automaticamente. Para obter mais informações, consulte Código 

do país para opção Fax no capítulo Fax/Fax da Internet do Guia do 

Usuário no CD da Documentação do Cliente.
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Αφαίρεση του Ενσωµατωµένου τελικού επεξεργαστή Office
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία προκειµένου να αφαιρέσετε τον 
Ενσωµατωµένο τελικό επεξεργαστή Office από το µηχάνηµα. Αντιστρέψτε τη 
διαδικασία προκειµένου να επανατοποθετήσετε τον τελικό επεξεργαστή.

1 4

2 5

3
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104
Αποστολή κεφαλίδας - Φαξ ...............................122
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καθορισµός εξόδου αποµακρυσµένων 

µηχανηµάτων ................................ 122
καθορισµός προηγµένων λειτουργιών ....... 126
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στην κεφαλίδα ............................... 122
προσθήκη σχολίων στη συνοδευτική 
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ρύθµιση προτεραιότητας αποστολής και 

ώρας ............................................. 120
σµίκρυνση / µεγέθυνση µεγέθους σάρωσης 118
ταχεία κλήση .............................................. 103
τερµατισµός εργασίας ................................ 101
τοποθέτηση εγγράφων ................................ 97
χρήση αποµακρυσµένης θυρίδας .............. 123
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Αρνητικό είδωλο - Αντιγραφή ............................. 77
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Αυτόµατη εµφάνιση της οθόνης σύνδεσης .......271
Αυτόµατη εναλλαγή δίσκων ..................... 257, 274
Αυτόµατη επιλογή χαρτιού απενεργοποιηµένη 294
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Βιβλίο διευθύνσεων

∆ιαδικτυακό φαξ .........................................109
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πολλαπλά έγγραφα σε ένα φύλλο ..............131

∆ιαδροµή iFax ...................................................333
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∆ικτυακή σάρωση

βασικές λειτουργίες .................................... 145
πρότυπα εργασίας ..................................... 145

διπλής όψης .......................................59, 113, 150
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∆ίσκοι 1, και 2, 3, αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού 
460
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Εκτύπωση .........................................................177
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Λίστα θυρίδων ............................................384
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Περιστροφή ειδώλου - Αντιγραφή .......................75
πηγές ..................................................................19
πηγές πληροφοριών ...........................................19
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Πλήκτρο "Σύνδεση/Αποσύνδεση" .......................38
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αντιγραφής .................................... 289
Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων

Ρυθµίσεις λειτουργίας σάρωσης ................ 320
Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ ......................... 331

Προεπιλογές µεγέθους πρωτοτύπων - Ρυθµίσεις 
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Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ ..........................330

Προεπιλογές φαξ - Ρυθµίσεις λειτουργίας φαξ .324
Προεπιλογές E-mail - Ρυθµίσεις E-mail/

διαδικτυακού φαξ .................. 334, 335
προετοιµασία χαρτιού για τροφοδοσία .............253
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∆ιαχειριστής συστήµατος ...........................352
∆ιαχείριση Auditron ....................................354
δίκτυο .........................................................298
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εκτύπωση αναφοράς ................................. 382
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