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Bevezetés

A kézikönyv a termék részletes működtetési leírását, és az üzemeltetéssel kapcsolatos megjegyzéseket tartalmazza. Az Ön 
biztonsága érdekében a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A kézikönyvet tartsa könnyen 
hozzáférhető helyen.

Fontos!

A kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
A törvények által megengedhető maximális mértékben a gyártó cég semmilyen esetben sem felelős az olyan felmerülő károkért, 
ami a készülék meghibásodásából, a regisztrált adatok elvesztéséből, illetve ennek a terméknek és a hozzá tartozó kézikönyve-
knek a használatából ered.
Ügyeljen rá, hogy a készülékben regisztrált adatok másolatával rendelkezzen, illetve azok biztonsági mentése mindig megtörtén-
jen. A készülék hibás működése, illetve a helytelen műveletek esetén előfordulhat, hogy a dokumentumok vagy az adatok 
törlődnek a készülékből. 
A gyártó semmilyen esetben sem vonható felelősségre a készülék használatával előállított dokumentumokkal kapcsolatban, illetve 
bármilyen adatkezelésből származó következményekért.

Ne másoljon vagy nyomtasson olyan anyagokat, amelyek másolását a törvény tiltja.
Általában a következő anyagok másolását tiltja a helyi törvényi szabályozás:
bankjegyek, illetékbélyegek, kötvények, részvények, banki váltók, csekkek, útlevelek, jogosítványok.

A fenti lista csak tájékoztató jellegű, nem tartalmazza az összes lehetőséget. A lista teljességért vagy pontosságáért nem vállalunk 
felelőséget. Amennyiben kérdése van az egyes anyagok másolásával vagy nyomtatásával kapcsolatban, beszéljen jogi 
tanácsadójával.

Vigyázat:

A kézikönyvben ismertetett eljárásokon és beállításokon kívüli műveletek végrehajtása veszélyes sugárzást okozhat.

A kézikönyvben kétféle méretjelölés használatos. Ennél a készüléknél a metrikus adatokat vegye figyelembe.

Védjegyek

A Microsoft, a Windows, a Windows Server és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei 
az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Windows operációs rendszer szabályszerű elnevezései a következők:
 . A Windows XP terméknevei az alábbiak:
   Microsoft® Windows® XP Professional
   Microsoft® Windows® XP Home Edition
   Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
   Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
   Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
 . A Windows Vista terméknevei a következők:
   Microsoft® Windows Vista® Ultimate
   Microsoft® Windows Vista® Business
   Microsoft® Windows Vista® Home Premium
   Microsoft® Windows Vista® Home Basic
   Microsoft® Windows Vista® Enterprise
 . A Windows 7 terméknevei a következők:
   Microsoft® Windows® 7 Home Premium
   Microsoft® Windows® 7 Professional
   Microsoft® Windows® 7 Ultimate
   Microsoft® Windows® 7 Enterprise
 . A Windows Server 2003 terméknevei az alábbiak:
   Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
   Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
 . A Windows Server 2003 R2 terméknevei a következők:
   Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
   Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
Az ebben a kiadványban használt további terméknevek azonosítási céllal szerepelnek, és a megfelelő vállalatok védjegyét 
képezhetik. Ezekkel kapcsolatban minden jogról lemondunk.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplő ábráktól a készülék kis mértékben eltérhet.
Előfordulhat, hogy bizonyos opciók egyes országokban nem érhetők el. Részletes információért forduljon a helyi 
márkakereskedőhöz.
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A készülékhez tartozó kézikönyvek
A készülék üzemeltetési eljárásait az alábbi kézikönyvek írják le. Az egyes funkciókkal kapcsolatban
forduljon a kézikönyv megfelelő részeihez.

• Az egyes készüléktípusokhoz külön-külön kézikönyvek tartoznak.

• A PDF formátumú kézikönyvek megtekintéséhez Adobe® Acrobat® Reader®/Adobe Reader
szükséges.

Általános beállítások

Áttekintést ad a készülékről, valamint bemutatja a rendszerbeállításokat (papírtálcák,
adminisztrátori eszközök stb.) és a hibaelhárítást.

Hálózati útmutató

Leírja a készülék és a számítógépek beállításának módját hálózati környezetben.

Másoló kezelési útmutató

A készülék másoló szolgáltatásának műveleteit, funkcióit és hibaelhárítását írja le.

Nyomtató/Szkenner kezelési útmutató (ez a kézikönyv)

A készülék nyomtató és szkenner szolgáltatásainak rendszerbeállításait, funkcióit, hibaelhárítását
és üzemeltetését írja le.
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A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumok használatosak:

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén
halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén
kisebb, kevésbé súlyos sérülésekhez vezethet vagy az eszköz megsérülhet.

* A fenti előírások az Ön biztonságát szolgálják.

Ha nem követi az utasításokat, akkor előfordulhat, hogy a papír helytelenül lesz adagolva, megsérülnek
az eredeti dokumentumok, vagy adatok vesznek el. Mindenképpen olvassa el az alábbiakat.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy működtetés előtt bizonyos tudásra vagy előkészületre van szükség.

Ez a szimbólum az üzemeltetéssel kapcsolatos elővigyázatossági intézkedéseket, illetve a helytelen
működés utáni teendőket jelzi.

Ez a szimbólum jelzi a mennyiségi korlátokat, az együttesen nem használható funkciókat és azokat a
körülményeket, amelyek mellett egy adott funkció nem alkalmazható.

Ez a szimbólum hivatkozásokat jelez.

[ ]
A készülék kijelzőjén vagy vezérlőpaneljein található gombok neveit jelöli.

A főbb opciók nevei

A készülék fontosabb kiegészítő egységeire a következőképpen hivatkozik a kézikönyv:

• Automatikus eredeti behúzó  ADF
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1. Kezdeti lépések

Kezelőpanel

CUA201

2
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1 5 63 4 87 9
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1. [Nyomtató] gomb

Nyomja meg a nyomtató funkció aktiválásához.

2. [Szkenner] gomb

Nyomja meg a szkenner funkció aktiválásához.

3. Jelzőfények

A hibákat és a készülék állapotát jeleníti meg.

: Hibajelzés. Lásd: Hálózati útmutató és Általános beállítások.

: Tegyen be papírt jelzőfény. Lásd: Másoló kezelési útmutató.

 : Festékkazetta csere jelző. Lásd: Másoló kezelési útmutató.

4. Kijelző

A működési állapotot és üzeneteket jelenít meg.

5. Görgetőgombok

Nyomja meg egy elem kiválasztásához.

[ ]: görgetés felfelé

[ ]: görgetés lefelé

[ ]: görgetés jobbra

[ ]: görgetés balra

6. [Felhasználói eszközök/Számláló] gomb

Nyomja meg az alapértelmezett vagy a működtetési paraméterek tetszés szerinti megváltoztatásához.

7. "Be" jelzőfény

A Be jelzőfény akkor ég, ha a működéskapcsoló be van kapcsolva.

8. Főkapcsoló jelzőfénye

A fő tápellátás jelzőfény világít, ha bekapcsolja a fő kapcsolót.
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• Ne kapcsolja ki a főkapcsolót, ha a "Be" jelzőfény világít vagy villog. Ez ugyanis a készülék
memóriájának sérülését okozhatja.

9. Működtetési kapcsoló

Nyomja meg a tápellátás bekapcsolásához. Kigyullad a Be jelzőfény. A tápellátás kikapcsolásához nyomja
meg újra.

• Ez a billentyű nyomtatáskor vagy a nyomtató alapértelmezett értékeinek beállításakor inaktív.

10. [Online] gomb

Nyomja meg a nyomtató online és offline állapot közötti váltáshoz.

11. Adatbevitel jelzőlámpa

Villog, amikor a nyomtató adatot fogad a számítógéptől vagy nyomtat. Világít, amikor nyomtatásra készül
elő.

12. Kiválasztó gombok

Megfelel a kijelzőn lévő elemeknek. Nyomja meg a megfelelő elem kiválasztásához.

13. [Kilépés] gomb

A gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet vagy az előző képernyőhöz térhet vissza.

14. [OK] gomb

Nyomja meg a kiválasztott elem beállításához vagy számérték megadásához.

15. Számgombok

A gombokkal számértékek adhatók meg.

16. [Törlés/Stop] gomb

Törlés: törli a beírt számértéket.

Kijelző olvasása és billentyűk használata

Ez a rész elmagyarázza, hogyan kell leolvasni a kijelzőt és használni a választógombokat a kezdő
képernyőn.

• A készülék bekapcsolásakor alapértelmezettként a másolási képernyő jelenik meg. A beállításokat
a [Rendszerbeállítások] alatt módosíthatja. Lásd: Általános beállítások.

1. Kezdeti lépések
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HU CUA202

1 2 3

4

1. Kiválasztó gombok

A kijelző alsó sorában lévő funkcióelemekhez tartoznak.

Példa: Alapképernyő

Ha a "nyomja meg a [Mun.tör.]" utasítás jelenik meg ebben a kézikönyvben, nyomja meg a középső
választógombot.

2. [Kilépés] gomb

A gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet vagy az előző képernyőhöz térhet vissza.

3. [OK] gomb

Nyomja meg a kiválasztott elem beállításához vagy számérték megadásához.

4. Görgetőgombok

A kurzor különböző irányokba történő lépésenkénti mozgatásához használható.

Amikor a [ ], [ ], [ ] vagy [ ] gomb jelenik meg ebben a kézikönyvben, nyomja meg a megfelelő irányú
görgető gombot.

Kezelőpanel
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A készülék csatlakoztatása

• Az Ethernet használatával történő csatlakoztással kapcsolatosan lásd: Hálózati útmutató.

Követelmények

A készülék használata előtt bizonyosodjon meg arról, hogy eleget tesz valamennyi környezetvédelmi és
villamossági követelménynek. Csatlakoztassa a készüléket a gazdaszámítógéphez USB porton vagy
hálózati interfész egységen keresztül.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék gazdaszámítógéphez vagy hálózathoz való
csatlakoztatásához szükséges valamennyi kábel, csatlakozó és elektromos kimenet kéznél van.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez USB kábel segítségével

A készüléket USB interfész kábelen keresztül csatlakoztathatja a gazdaszámítógéphez.

Az USB kábel a készülék modelljének megfelelően biztosított:

• Standard modell

Az USB kábel ennél a modellnél biztosított.

• Hálózati standard modell

Az USB kábel ennél a modellnél nem biztosított. Vásároljon az ezt a modellt az Ön
számítógépéhez való csatlakoztatáshoz szükséges kábelt.

A készülék gazdaszámítógéphez USB interfészkábellel való csatlakoztatásához kövesse az alábbi
eljárást.

1. Csatlakoztassa az USB 2.0 interfészkábelt az USB portba a készülék fátsó fedelének jobb
oldalán.

CUA203

1. Kezdeti lépések
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2. A másik végét csatlakoztassa a gazdaszámítógép USB portjához.

A készülék most össze van kötve a számítógéppel. Következő lépésként a nyomtatómeghajtót és a
TWAIN meghajtót kell telepíteni. A nyomtatómeghajtó és a TWAIN meghajtó telepítésének
részleteiért lásd: 12. o. "A nyomtatómeghajtó telepítése" és 13. o. "A TWAIN meghajtó
telepítése".

A készülék csatlakoztatása
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1. Kezdeti lépések
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2. Szoftver telepítése
Ez a kézikönyv feltételezi, hogy Ön ismeri az általános Windows eljárásokat és gyakorlatokat.
Amennyiben nem, a részletekért nézze meg a Windows-hoz kapott kezelési útmutatót.

Automatikus futtatás
Helyezze a CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba a telepítő automatikus indításához. A telepítő segít
Önnek az alábbi nyomtatómeghajtók és szoftverek egyszerű telepítésében.

• Amikor elindul a "plug and play", kattintson a [Mégse] lehetőségre az [Új hardver észlelése],
[Eszközmeghajtó varázsló] vagy [Új hardvervarázsló észlelése] párbeszédablakban, és helyezze
be a CD-ROM-ot. Az [Új hardver észlelése], [Eszközmeghajtó varázsló] vagy [Új hardvervarázsló
észlelése] párbeszédablak a Windows XP vagy Windows Server rendszerverziójának
függvényében jelenik meg.

• Az operációs rendszer bizonyos beállításai mellett az automatikus futtatási funkció nem
használható. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM lemez gyökérkönyvtárában található
"Setup.exe" fájlt.

• Az automatikus indítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a bal [SHIFT] billentyűt, amikor behelyezi
a CD-ROM-ot a meghajtóba, és a CD-ROM beolvasásáig tartsa lenyomva.

• XP vagy Windows Server 2003 alatt az automatikus indításon keresztüli szoftvertelepítés
adminisztrátori jogosultságot igényel. A szoftver Automatikus indítással történő telepítéséhez olyan
felhasználóként jelentkezzen be, aki adminisztrátor jogosultsággal rendelkezik.
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A nyomtatómeghajtó telepítése
A nyomtató funkció használatakor telepítenie kell a nyomtatómeghajtót a csatolt CD-ROM-ról.

1. Lépjen ki az aktuálisan megnyitott összes alkalmazásból.

2. Helyezze be a CD-lemezt a CD-ROM meghajtóba.

A meghajtó telepítője elindul.

3. Válassza ki a felhasználói felület nyelvét, és kattintson az [OK] gombra.

A kezelőfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

4. Kattintson a [DDST PCL nyomtatóvezérlők] opcióra.

A DDST nyomtatómeghajtó telepítője elindul.

5. A szoftver licencszerződés megjelenik az [Engedélyezési szerződés] párbeszédablakban.
A tartalom elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerződést. ], majd a [Tovább >]
gombra.

6. A DDST Nyomtatómeghajtó telepítéséhez kövese a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben a rendszer a DDST Nyomtatómeghajtó telepítését követően arra kéri Önt, hogy
indítsa újra a számítógépet, tegye azt.

• A nyomtatómeghajtó már telepítve van, engedélyezte a "plug and play" funkciót és az "USB"
portra csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] vagy [Nyomtatók és faxok]
ablakban.

• Ha az Ethernet felület nyomtató funkcióját használja, lásd: Hálózati útmutató.

2. Szoftver telepítése
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A TWAIN meghajtó telepítése
Ha a szkenner funkciót használja, telepítenie kell a TWAIN meghajtót a kapott CD-ROM-ról.

1. Lépjen ki az aktuálisan megnyitott összes alkalmazásból.

2. Helyezze be a CD-lemezt a CD-ROM meghajtóba.

A meghajtó telepítője elindul.

3. Válassza ki a felhasználói felület nyelvét, és kattintson az [OK] gombra.

A kezelőfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

4. Kattintson a [DDST TWAIN illesztőprogram] gombra.

Elindul a DDST TWAIN illesztőprogram telepítője.

5. Kattintson a [Befejezés] gombra.

A TWAIN meghajtó telepítése
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A CD-ROM-on található szoftver
A készülék nyomtató opciójával néhány CD-ROM-ot is kap.

• A DDST és a TWAIN illesztőprogramok a Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 és
and Linux operációs rendszereket támogatják. Az illeszőprogramok telepítésekor Windows
Vista/7 vagy Windows Server 2008 operációs rendszerben kövesse az indító utasításait. Az
illesztőprogram használatának nézzen utána a Súgóban.

DDST illesztőprogram

A DDST illesztőprogramok megtalálhatók a készülékhez mellékelt CD-ROM-on. Ez lehetővé ttesz a
számítógép és a készülék közötti kommunikációt a nyomtató nyelvén.

Rendszerkövetelmények

• Operációs rendszer

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Linux

• Merevlemez-terület

80 MB vagy több

DDST TWAIN illesztőprogram

Ahhoz, hogy a készüléken eredeti dokumentumot tudjon szkennelni, ez az illesztőprogram szükséges.

A készülék hálózati TWAIN szkennerként való használatához telepíteni kell ezt az illesztőprogramot.

Rendszerkövetelmények

• Hardver

PC/AT kompatibilis

• CPU

Pentium 300 MHz vagy gyorsabb ajánlott

• Operációs rendszer

Windows XP

2. Szoftver telepítése
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Windows Vista

Windows 7

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Linux

• Memória

128 MB vagy több ajánlott

• Merevlemez-terület

200 MB vagy több

• Csatlakoztatás

Ethernet/USB

A CD-ROM-on található szoftver
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2. Szoftver telepítése
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3. Nyomtató funkció használata

Nyomtatófunkciók menü
A Nyomtatófunkciók menü öt menüelem található:

• Papírbemenet

• Lista-/tesztnyomtatás

• Karbantartás (Maintenance)

• Rendszer

• Host Interface

• További információkért a másoló funkciókról és rendszerbeállításokról lásd: Általános beállítások.

Az alábbi funkciókat választhatja ki.

Menü Alapértelmezés

Papírbemenet

Lásd 19. o. "Papíradagoló".

Kézi adagoló
papírmérete

• Metrikus verzió: A5

• Hüvelykes verzió: 81/2" × 11"

Autom. papírvál. 1.-4. adagoló: Be

Kétoldalas 1.-4. adagoló: Be

Lista-/tesztnyomtatás

Lásd 19. o. "Lista/teszt
nyomt.".

Működési teszt –

Karbantartás (Maintenance)

Lásd 20. o. "Karbantartás".

Menüvédelem –

Rendszer

Lásd 23. o. "Rendszer".

Aut. folytatás Ki

Élsimítás Be

Festéktakarékosság Ki

Host Interface

Lásd 24. o. "Host interfész".

Készül-idötúll. 15 másodperc
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Nyomtatóbeállítások megadása
A Nyomtatóbeállítások funkció lehetővé teszi a műveletek alapvető beállítását a készülék nyomtatóként
történő használatakor.

Noha az alapértelmezett gyári beállítások alkalmasak a legtöbb nyomtatási munkára, a
Nyomtatóbeállítások funkció lehetővé teszi az alapvető nyomtató műveletek vezérlésének több
beállításához való hozzáférést. Az elvégzett Nyomtatóbeállítások a készülék kikapcsolását követően is
érvényben maradnak.

A másolóbeállítások és rendszerbeállítások részleteiért lásd: Másoló kezelési útmutató és Általános
beállítások.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

2. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. Válassza ki a kívánt elemet a [ ] vagy [ ] gombok segítségével, nyomja meg az [OK]
gombot, majd módosítsa a beállításokat.

• [OK] gomb: Nyomja meg az új beállítások elfogadásához és a következő menükhöz való
visszatéréshez.

• [Escape] gomb: Nyomja meg az előző menühöz való visszatéréshez a beállítások
módosítása nélkül.

4. Miután módosította a Nyomtatófunkciók beállításokat, nyomja meg a [Felhasználói
eszközök/Számláló] gombot.

• A funkcióknál elvégzett módosítások érvényben maradnak a készülék kikapcsolását követően
is.

3. Nyomtató funkció használata
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Nyomtatóbeállítások paraméterei

Papíradagoló

Kézi adagoló papírmérete

A kézi adagolóba töltött papír mérete adható meg.

• A kézi adagolóba betölthető papírméretekkel kapcsolatos további információkért lásd:
Általános beállítások.

• Alapértelmezett:

• Metrikus verzió: A5

• Hüvelykes verzió: 81/2" × 11"

Autom. papírvál.

Ezt beállíthatja Auto. pap-kivál. engedélyezésére is. Ez a készülék automatikusan észleli a
papírméretet a nyomtatási adatokból, és kiválasztja a papíradagolót.

• Alapértelmezett: Be

Kétoldalas

Ezt beállíthatja a kétoldalas nyomtatás engedélyezésére is. Ez a készülék észleli a kétoldalas
nyomtatást a nyomtatási adatokból, és kiválasztja a papíradagolót.

• Alapértelmezett: Be

Lista/teszt nyomt.

Működési teszt

Kinyomtathatja a működési tesztoldalt.

Működési tesztoldal nyomtatása

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök főmenüje.

Nyomtatóbeállítások paraméterei
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2. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik a Nyomtatóbeállítások menü.

3. Válassza ki a [Lista/teszt nyomt.] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Válassza ki a [Működési teszt] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

A működési tesztoldal kinyomtatásra kerül.

5. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Karbantartás

Menüvédelem

Ez az eljárás lehetővé teszi a menübeállítások védelmét a véletlenszerű módosítás ellen. Ennek
köszönhetően lehetetlen a menübeállítások módosítása normál eljárással, ha nem végzi el a
szükséges gombnyomásokat.

• Level 1 (1. szint)

Védheti a "Karbantartás", "Rendszer" és "Host interfész" menüket.

• Level 2 (2. szint)

Védheti a "Papíradagoló", "Karbantartás", "Rendszer" és "Host interfész" menüket.

• Ki

3. Nyomtató funkció használata
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• Alapértelmezett: Ki

Menüvédelem beállítása

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök főmenüje.

2. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik a Nyomtatóbeállítások menü.

3. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [Menüvédelem] gombot.

5. A számgombok segítségével adja meg a hozzáférési kódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

Nyomtatóbeállítások paraméterei
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6. Válasszon ki egy menüvédelmi szintet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

7. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Menüvédelem törlése

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

2. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

Megjelenik egy képernyő, ahol megadhatja a hozzáférési kódokat.

4. A számgombok segítségével adja meg a hozzáférési kódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

3. Nyomtató funkció használata
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5. Nyomja meg a [Menüvédelem] gombot.

6. A számgombok segítségével adja meg a hozzáférési kódot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

7. Válassza a [Ki] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

8. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

A Menüvédelem ideiglenes törlése

Ha védett elemeket választ ki a Nyomtatóbeállítások alatt, megjelenik egy képernyő a hozzáférési
kódok beírásához. Ha ez megtörténik, a számgombok segítségével adja meg a helyes hozzáférési
kódokat, majd nyomja meg az [OK] gombot. A Menüvédelem ideiglenesen törlésre került.

• Ha megadja a helyes hozzáférési kódokat, a Menüvédelem törölve marad, amíg megjelenítve van
a Nyomtatóbeállítások menü.

Rendszer

Aut. folytatás

Kiválaszthatja ezt az Automatikus folytatás engedélyezéséhez. Ha Be van kapcsolva, a nyomtató
rendszerhiba előfordulásakor is folytatódik.

• Ki

• Azonnal

Nyomtatóbeállítások paraméterei
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• 1 perc

• 5 perc

• 10 perc

• 15 perc

• Alapbeállítás: Ki

Élsimítás

Állítsa ezt be az Élsimítás engedélyezéséhez.

• Be

• Ki

• Alapbveállítás: Be

• Ha a Festéktakarékos nyomt. Be van kapcsolva, az Élsimítás figyelmen kívül marad akkor is,
ha Be van kapcsolva.

Festéktakarékosság

Állítsa be a Festéktakarékos nyomt. engedélyezéséhez.

• Be

• Ki

• Alapbeállítás: Ki

Host interfész

Készül-idötúll.

Megadhatja, hogy hány másodpercig várjon a készülék egy adott nyomtatási feladat
befejezéséig. Ha egy másik port adatai általában a nyomtatási feladat közepén érkeznek meg, az
időtúllépés időintervallumát érdemes nagyobb értékre állítani.

• 10 mp.

• 15 mp.

• 20 mp.

• 25 mp.

• 60 mp.

• Alapértelmezett: 15 mp.

3. Nyomtató funkció használata
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Papír beállítása a kézi adagolónál
A következő rész a papír beállítását ismerteti kézi adagoló használata esetén. A kézi adagoló
használatával nyomtathat hőálló fóliára, matricára, vastag papírra, illetve olyan borítékokra, amelyek
nem helyezhetők be a papíradagolókba.

• A papír papíradagolóba való betöltés részleteiért lásd: Általános beállítások.

• Fejléces papír betöltésekor ügyeljen annak tájolására. Lásd: Másoló kezelési útmutató.

• A kézi adagolóba az alábbi méretű papír tölthető be:

• Függőleges: 90,0-297,0 mm (3,55"–11,69")

• Vízszintes: 148,0-600,0 mm (5,83"–23,62")

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírt a nyomtatott oldalával lefelé helyezi be a kézi
adagolóba.

• Hőálló fólia vagy vastag papír betöltésekor a kézi adagolóba a kezelőpanel vagy a
nyomtatómeghajtó segítségével állítsa be a papírt.

• A kézi adagolóba egyszerre behelyezhető lapok száma a papír típusától függ.

• A következő funkciók nem használhatók a kézi adagolóval:

• Kétoldalas nyomtatás

• Automatikus adagolóválasztás

• Automatikus adagolóváltás

• Amikor a nyotató funkció segítségével nyomtat, az eredeti képek mindig 180 fokkal elfordulnak (a
nyomtatandó képek tájolása pont ellentétes a másoló funkciónál tapasztaltnál). Amikor speciális
tájolási követelményű papírra nyomtat, például borítékokra vagy fejléces papírra, bizonyosodjon
meg arról, hogy a papírbetöltési tájolást elfordítja 180 fokkal.

• Aikor számítógépről nyomtat adatokat, bizonyosodjon meg arról, hogy a papírméretet a
nyomtatómeghajtó segítségével állítja be. A nyomtatómeghajtó segítségével beállított papírméret
elsőbbséget élvez a kezelőpanel segítségével történő beállítással szemben.

Papír beállítása a kézi adagolónál
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1. Nyissa ki a kézi adagolót.

CUA108

2. Igazítsa a papírvezetőket az adott papírmérethez.

• Ha a papírvezetők nincsenek szorosan a papírhoz állítva, a képek aszimetrikusak lehetnek,
vagy a készülék hibásan adagolhatja a papírt.

3. Óvatosan helyezze a papírt nyomtatási oldallal lefelé a kézi adagolóba.

CUA109

11

2 32 3

44

1. Vízszintes méret

2. Függőleges méret

3. Hosszabbító kar

4. Papírvezetők

• Csak annyi papírt töltsön be, amennyi a kézi adagoló papírvezetői között elfér. A kézi adagoló
túlterhelése papírelakadáshoz és aszimmetrikus másolási képhez vezethet.

• Az A4 , 81/2"×11"  vagy nagyobb papírméret kezeléséhez húzza ki a hosszabbító kart.

• Pörgesse át a papírlapokat, hogy levegő kerüljön közéjük, és ne forduljon elő papírelakadás.

• Hőálló fólia beállításakor bizonyosodjon meg arról, hogy az elülső és hátsó oldala megfelelően
pozicionálva van.

3. Nyomtató funkció használata
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• Ha hőálló fóliára vagy 105 g/m2-nél (kb. 28 font) nehezebb papírra másol, meg kell adnia a
papírtípust. Részletek: 30. o. "Vastag papír vagy hőálló fólia beállítása".

• Válassza ki a papírtípust, ha borítékokra nyomtat. Részletek: 31. o. "Borítékok beállítása".

• Állítsa be a papírméretet. Részletek: 27. o. "Papírméret beállítása ".

Papírméret beállítása 

• A nyomtatómeghajtó segítségével beállíthatja a papírméretet. Az alábbi eljárások nem
szükségesek, ha nyomtatómeghajtó segítségével állítja be a papírméretet.

• A nyomtatómeghajtó segítségével beállított papírméret elsőbbséget élvez a kezelőpanel
segítségével beállítottal szemben.

• Ha nem használja a nyomtatómeghajtót, mindenképp használja a kezelőpanelt.

• A nyomtatómeghajtóra vonatkozó beállítások részleteiért olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.

• Az egyéni méretek beállításával kapcsolatosan lásd: 28. o. "Egyéni papírméret beállítása ".

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

2. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. Válassza ki a [Papíradagoló] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

Papír beállítása a kézi adagolónál
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4. Válassza ki a [Kézi adagoló papírmérete] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

5. Válassza ki a papírméretet a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

• Amikor vastag papírra vagy hőálló fóliára nyomtat, válassza ki a papírtípust. Részletek: 30.
o. "Vastag papír vagy hőálló fólia beállítása".

6. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Egyéni papírméret beállítása 

• A nyomtatómeghajtó segítségével egyéni papírméretek is megadhatók. Az alábbi eljárásokra
nincs szükség, ha nyomtatómeghajtó segítségével állít be egyéni méreteket.

• A nyomtatómeghajtó segítségével végzett egyéni méretbeállítások elsőbbséget élveznek a
készülék kezelőpanelén keresztül beállítottakkal szemben.

• Ha nem használja a nyomtatómeghajtót, mindenképp használja a kezelőpanelt.

• A nyomtatómeghajtóra vonatkozó beállítások részleteiért olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

3. Nyomtató funkció használata
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2. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. Válassza ki a [Papíradagoló] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Válassza ki a [Kézi adagoló papírmérete] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

5. Válassza ki az [Egyéni méret] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

6. A számgombok segítségével adja meg a papír vízszintes méretét, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

Papír beállítása a kézi adagolónál
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7. A számgombok segítségével írja be a papír függőleges méretét, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

8. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Vastag papír vagy hőálló fólia beállítása

• A papírbeállítások nyomtatómeghajtó segítségével is megadhatók. Az alábbi eljárások nem
szükségesek, ha a nyomtatómeghajtó segítségével adja meg a papírtípusokat.

• A nyomtatómeghajtó segítségével végzett papírtípus beállítások elsőbbséget élveznek a készülék
kezelőpanelén keresztüli beállításokkal szemben.

• Ha nem használja a nyomtatómeghajtót, mindenképp használja a kezelőpanelt.

• A nyomtatómeghajtóra vonatkozó beállítások részleteiért olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

2. Válassza ki [Rendszerbeállítások] menüt a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

3. Válassza ki a [Adagoló beállítások] menüt a [ ] vagy a [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomtató funkció használata
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4. Válassza ki a [Papírtípus:Kézi ad.] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

5. Válassza ki az [Írásvetítő fólia (hőálló)] vagy [Vastag papír] lehetőséget a [ ] vagy a [ ]
gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

• Az elvégzett beállítások visszaállításig érvényben maradnak. Hőálló fóliára vagy vastag papírra
történő nyomtatás után mindig törölje a beállításokat, így megkönnyítheti a következő felhasználó
dolgát.

Borítékok beállítása

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

2. Válassza ki [Rendszerbeállítások] menüt a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

3. Válassza ki a [Adagoló beállítások] menüt a [ ] vagy a [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

Papír beállítása a kézi adagolónál
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4. Válassza ki a [Papírtípus:Kézi ad.] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

5. Válassza ki a [Vastag papír] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg kétszer az [Escape] gombot, hogy visszatérjen a Felhasználói eszközök fő
menüjébe.

7. Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

8. Válassza ki a [Papíradagoló] lehetőséget a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

9. Válassza ki a [Kézi adagoló papírmérete] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

3. Nyomtató funkció használata
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10. Válassza ki a papírboríték méretét - [C6 Env ], [C5 Env ] vagy [DL Env ], majd
nyomja meg az [OK] gombot.

11. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Papír beállítása a kézi adagolónál
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Nyomtatómeghajtó beállítása és nyomtatási
munka törlése

• Ha XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 vagy Linux alatt állítja be a nyomtatómeghajtót
vagy töröl nyomtatási munkát, lásd: Súgó.

Windows XP és Windows Server 2003 - Nyomtató tulajdonságok elérése

Alapértelmezett beállítások módosítása - Nyomtató tulajdonságok

• A nyomtató beállításainak módosításához szükség van Nyomtatókezelési jogosultságokra. Az
adminisztrátori és kiemelt felhasználói csoporttagok alapértelmezés szerint rendelkeznek
nyomtatókezelési jogosultsággal. Amikor az opciókat állítja be, Nyomtatókezelési
jogosultságokkal rendelkező fiókba lépjen be.

1. Nyissa meg a [Nyomtatók és Faxok] ablakot a [Start] menüből.

A [Nyomtatók és faxok] ablak jelenik meg.

• Windows XP Home Edition alatt nyissa meg a [Nyomtatók és faxok] ablakot a [Vezérlőpult]
lehetőségre kattintva a feladatsáv [Start] gombjára kattintva, kattintson a [Nyomtatók és
egyéb hardverek], majd a [Nyomtatók és faxok] lehetőségre.

2. Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelynek alapértelmezett értékeit
módosítani szeretné.

3. A [Fájl] menüben kattintson a [Tulajdonságok] lehetőségre.

Megnyílik a nyomtató tulajdonságainak beállítására szolgáló párbeszédpanel.

4. Végezze el a kívánt beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

• Normál esetben nem kell módosítania a "Forma adagoló hozzárendeléshez" beállításokat az
[Eszközbeállítások] fülön a PostScript 3 nyomtatómeghajtóban.

• Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításaivá válnak.

3. Nyomtató funkció használata
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Alapértelmezett beállítások módosítása - Nyomtatási preferencia tulajdonságok

• A nyomtató beállításainak módosításához szükség van Nyomtatókezelési jogosultságokra. Az
adminisztrátori és kiemelt felhasználói csoporttagok alapértelmezés szerint rendelkeznek
nyomtatókezelési jogosultsággal. Amikor az opciókat állítja be, Nyomtatókezelési
jogosultságokkal rendelkező fiókba lépjen be.

1. Nyissa meg a [Nyomtatók és Faxok] ablakot a [Start] menüből.

A [Nyomtatók és faxok] ablak jelenik meg.

• Windows XP Home Edition alatt nyissa meg a [Nyomtatók és faxok] ablakot a [Vezérlőpult]
lehetőségre kattintva a feladatsáv [Start] gombjára kattintva, kattintson a [Nyomtatók és
egyéb hardverek], majd a [Nyomtatók és faxok] lehetőségre.

2. Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelynek alapértelmezett értékeit
módosítani szeretné.

3. A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomtatási beállítások...] lehetőségre.

A [Nyomtatási beállítások] párbeszédablak megjelenik.

4. Végezze el a kívánt beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

• Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításaivá válnak.

Beállítások megadása alkalmazásból

Ha egy meghatározott alkalmazás nyomtatóbeállításait szeretné megadni, nyissa meg a [Nyomtató]
párbeszédablakot az adott alkalmazásból. A következő példa leírja, hogyan állíthatja be a WordPad
alkalmazást, amelyet a Windows XP-hez és Windows Server 2003-hoz kapott.

• A [Nyomtató] párbeszédpanel megnyitásának a tényleges lépései az alkalmazástól függően
eltérőek lehetnek. Részletekért nézze meg a használt alkalmazáshoz kapott működési utasításokat.

• Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra érvényes.

1. Kattintson a [Nyomtatás...]sorra a [Fájl] menüben!

A [Nyomtatás] párbeszédablak megjelenik.

2. A [Nyomtató kiválasztása] listáról válassza ki a használni kívánt készüléket, majd
kattintson a [Tulajdonságok]-ra a Nyomtatási beállítások párbeszédablak
megnyitásához.

3. Végezze el a kívánt beállításokat.

Nyomtatómeghajtó beállítása és nyomtatási munka törlése
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4. Kattintson az [OK], majd a [Nyomtatás] gombra a nyomtatás indításához.

Nyomtatási munka törlése

1. Kattintson duplán a nyomtató ikonjára a Windows feladattálcán.

Megnyílik egy ablak, amelyben az összes nyomtatásra váró nyomtatási feladat listája látható.
Ellenőrizze a törölni kívánt feladat állapotát.

2. Jelölje ki a törölni kívánt nyomtatási feladat nevét.

3. Kattintson a [Törlés] gombra a [Dokumentum] menüben.

• A nyomtatási sort a [Nyomtatók és faxok] ablakban található nyomtató ikonra duplán
kattintva is megnyithatja.

4. Nyomja meg a [Nyomtató] gombot.

5. Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot.

6. Nyomja meg az [Aktuális] gombot.

• [Aktuális]: megszakítja az aktuálisan feldolgozás alatt álló nyomtatási feladatot.

• [Tovább]: folytatja a nyomtatási feladatok végrehajtását.

Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg.

7. A nyomtatási munka megszakításához nyomja meg az [Igen] gombot.

3. Nyomtató funkció használata
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• Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [Nem] gombot.

• Ha a készülék több számítógép között van megosztva, ügyeljen, nehogy véletlenül valaki
más nyomtatási feladatát szakítsa meg.

• Ön nem állíthatja meg a már feldolgozott adatok nyomtatását. Emiatt még néhány oldalt
nyomtathat a készülék, miután Ön megnyomta a [Mun.tör.] gombot.

• A sok adatot tartalmazó nyomtatási munka nyomtatásának leállása hosszabb ideig is tarthat.

Nyomtatómeghajtó beállítása és nyomtatási munka törlése
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3. Nyomtató funkció használata
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4. A TWAIN szkenner funkció
használata

TWAIN szkenner
TWAIN szkennerként is használhatja ezt a készüléket, ha hálózaton keresztül működteti, egy kliens
számítógépről. Az eredeti dokumentumok az USB segítségével csatlakoztatott szkennerekhez
hasonlóan szkennelhetők.

Ez a készülék használható TWAIN kompatibilis szkennerként is, annak közvetlen csatlakoztatásával
offline állapotban lévő számítógéphez USB-n keresztül.

1

2 2 2 2

USB

TCP/IP

3

CUA204

1. Ez a készülék

Csatlakoztassa ezt a készüléket Ethernethez (TCP/IP) és/vagy USB-hez.

2. Kliensszámítógép

A szkenner működtethető egy TWAIN kompatibilis alkalmazással.

3. Offline számítógép

Ez a készülékhez USB-n keresztül csatlakoztatott számítógép. Használhatja ezt a szkennert TWAIN
kompatibilis alkalmazásból.

Folyamat

1. Használjon TWAIN kompatibilis alkalmazást a "2. Kliens számítógép" vagy "3. Offline
számítógép" esetében, hogy szkennelési parancsot küldjön a TWAIN meghajtón
keresztül.
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2. Az eredeti dokumentumokat "1. Ez a készülék" szkenneli.

3. A szkennelt adatok szerkeszthetők és tárolhatók TWAIN kompatibilis alkalmazással a "2.
Kliens számítógépen" vagy "3. Offline számítógépen".

4. A TWAIN szkenner funkció használata
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Előkészületek a hálózati TWAIN szkenner
használatára
A következő áttekintő ábra bemutatja az ezen készülék TWAIN szkennerként történő használatának
előkészületeit.

Telepítse a TWAIN illesztőprogramot a kliensszámítógépen. *1 Lásd 13. o. "A TWAIN meghajtó
telepítése".

Kapcsolja össze a szkennert és a kliensszámítógépet egy
kábellel.

USB kapcsolat: lásd: 8. o. "A
készülék csatlakoztatása a
számítógéphez USB kábel
segítségével".

Ethernet kapcsolat: lásd: Hálózati
útmutató.

*1 Ha ezt a készüléket TWAIN szkennerként használja, a használt számítógépen szüksége lesz egy TWAIN
kompatibilis alkalmazásra.

TWAIN szkenner képernyője

Ha a készüléket TWAIN szkennerként használja, nem kell megnyomnia a [Szkenner] gombot a
kezelőpanelen. Ha a TWAIN meghajtó aktívvá válik egy kliensszámítógépen, a kijelző automatikusan a
következő képernyőre vált.

Előkészületek a hálózati TWAIN szkenner használatára

41



Eredetik behelyezése
A következőkben elmagyarázzuk az eredetik elhelyezésének módját az expozíciós üveglapra és az
ADF-be, valamint az eredetik szkennelési területének beállítását és a tájolást az elhelyezési módnak
megfelelően.

Ahhoz, hogy a szkennelt eredeti dokumentum a kívánt fent/lent tájolásban jelenjen meg a
kliensszámítógépen, az eredeti dokumentum elhelyezésének, és a kezelőpanelen és a
szkennermeghajtón végzett beállításoknak egyezniük kell.

Az eredetik elhelyezése

Az eredetiket kétféle tájolással lehet elhelyezni. Lásd az alábbi táblázatot.

• Normál esetben az eredeti  vagy , de az alábbi táblázatban négyzet alakú eredetit
használunk, hogy az eredeti tájolása egyszerűen megérthető legyen. Ha az eredeti dokumentum
valódi alakja eltér, az eredeti dokumentum tájolásának és a kezelőpulton vagy szkenner
meghajtón megadott tájolás kombinációja nem módosul.

Eredeti tájolásának és eredetik beállításának meghatározása

1. A szkennelendő eredeti

2. Döntse el, milyen
elhelyezési módot kíván
alkalmazni.

Üveglap ADF (automatikus eredeti
behúzó)

3. Helyezze a készülékbe
az eredeti dokumentumot.

(Két eredeti tájolás létezik.)

Helyezze el
az eredetit
úgy, hogy a
felső éle
érintkezzen az
expozíciós
üveglap bal
felső részével.

Helyezze el
az eredetit
úgy, hogy a
felső éle
érintkezzen az
expozíciós
üveglap
hátuljával.

Előbb az
eredeti felső
szélét
helyezze el.

Helyezze el
az eredetit
úgy, hogy a
felső éle
érintkezzen az
ADF
hátoldalával.

4. A TWAIN szkenner funkció használata
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4. Az eredeti megjelenítése
számítógépen

Elhelyezés az expozíciós üveglapra

Azon eredetik, amelyek nem férnek az ADF-be, pl. ragasztós lapok, könyvek stb., közvetlenül a
szkennelési expozíciós üveglapra helyezhetők.

• Az expozíciós üveglapra elhelyezhető eredetik részleteiért lásd: Másoló kezelési útmutató.

1. Emelje fel az üveglap fedelét vagy az ADF-et.

• Az expozíciós üveglap vagy az ADF fedelét legalább 30 fokos szögben emelje meg. A
kinyitás/bezárás beindítja az eredeti automatikus méretészlelési folyamatát.

2. Az eredetit a szkennelni kívánt oldallal lefelé helyezze az expozíciós üveglapra. Illessze
az eredetit a bal hátsó sarok jelzéséhez.

Két eredeti tájolás létezik.

Amikor az eredetit úgy helyezi el, hogy a felső éle érintkezik az expozíciós üveglap
hátuljával

CUA105

11

22

1. Illesztőjel

2. Bal oldali skála

Amikor az eredetit úgy helyezi el, hogy a felső éle érintkezik az expozíciós üveglap bal
felső részével

Amikor a készüléket hálózati TWAIN szkennerként használja, ez a tájolás a TWAIN
illesztőprogram standard beállítása. Normál esetben használja ezt a tájolást az eredetik
elhelyezésére.

Eredetik behelyezése
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11

22

1. Illesztőjel

2. Bal oldali skála

3. Engedje le az expozíciós üveglap fedelét vagy az ADF-et.

4. Az elhelyezett eredeti tájolásának megfelelően válassza ki az eredeti tájolását.

• 42. o. "Az eredetik elhelyezése"

Elhelyezés az Automatikus dokumentumadagolóba

Az ADF lehetővé tesz több eredeti elhelyezését egyszerre. Az ADF-ben elhelyezett eredetik egy oldala
vagy mindkét oldala szkennelhető.

Az ADF-be helyezhető és nem helyezhető eredetik

Az ADF-be helyezhető és nem helyezhető eredetik részleteiért lásd: Másoló kezelési útmutató.

A nem alkalmas eredetik használata ADF-ben elakadáshoz és az eredetik sérüléséhez vezethet.
Az ilyen eredeti dokumentumokat helyezze közvetlenül az expozíciós üveglapra.

• Az automatikusan észlelhető eredeti méretek részleteiért és az eredetik ADF-be való
elhelyezésével kapcsolatos megjegyzésekért lásd: Másoló kezelési útmutató.

1. Az ütközőket az eredetik méretének megfelelően állítsa be.

2. Az eredetiket a szkennelt oldalukkal felfelé helyezze el.

A mindkét oldalt szkennelni kívánt eredetiknél az első oldalnak kell fent lennie.

Kétfajta tájolás létezik.

4. A TWAIN szkenner funkció használata
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Amikor úgy helyezi el az eredetit, hogy a felső élek érintkeznek az ADF hátoldalával.

22

CUA107

11

1. Határoló jel

2. Dokumentum vezető

Amikor az eredetik felső éleit helyezi el előbb

Amikor a készüléket hálózati TWAIN szkennerként használja, ez a tájolás a TWAIN
illesztőprogram standard beállítása. Normál esetben használja ezt a tájolást az eredetik
elhelyezésére.

2

CUA206

2

11

1. Határoló jel

2. Dokumentum vezető

• Az azonos szélességű de különböző hosszú eredetik egyszerre helyezhetők el. Az eredetiket
az alábbiak szerint helyezze el:

AAH022S

1. ADF elhelyezési tájolás

Eredetik behelyezése
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2. Magasság

• Az eredetik a behelyezési sorrendben kerülnek szkennelésre, a legfelső oldallal kezdve.

3. Válassza ki az eredeti tájolását az elhelyezett eredetik tájolásának megfelelően.

• 42. o. "Az eredetik elhelyezése"

4. A TWAIN szkenner funkció használata
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Eredetik szkennelése
A hálózati TWAIN szkenner használatához a kliensszámítógépre telepíteni kell egy TWAIN-
kompatibilis alkalmazást és a TWAIN illesztőprogramot.

Ha egy TWAIN-kompatibilis alkalmazás használatával szeretné beszkennelni az eredetiket, válassza ki
a TWAIN meghajtót, majd adja meg a szkennelési beállításokat a Szkenner kezelő
párbeszédablakában. A TWAIN meghajtó indítása az adott alkalmazástól függően eltérő. A
részletekért lásd az adott alkalmazás Súgóját.

• Windows XP SP2/Vista/7 vagy Windows Server 2003/2003 R2/2008 operációs rendszerek
használata esetén, ha a Windows tűzfala beállított, a "Szkenner nem található." vagy a "Nem
érkezik válasz a szkennertől." üzenet jelenhet meg, és a szkennelés a TWAIN szkennerrel
sikertelenné válhat. Ebben az esetben módosítsa a Windows tűzfal vagy a vírusvédő program
beállítását. További részleteket a Windows súgójában olvashat.

• Ha már kiválasztotta a szkennert, nem szükséges azt még egyszer megtennie, csak ha azt
módosítani kívánja.

• Ha a megfelelő szkenner nem jelenik meg a listán, keresse meg a szkennert a TWAIN meghajtóba
telepített Portbeállítás segítségével.

• Az Üres oldal érzékelése funkció nem használható együtt a TWAIN szkennerrel.

Eredetik szkennelése
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4. A TWAIN szkenner funkció használata
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5. Hibaelhárítás

A Nyomtatófunkció

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőn

Ez a rész a kijelzőn megjelenő fő üzeneteket ismerteti. Egyéb üzenetek esetén járjon el a megjelenő
utasítások szerint.

• Az áramellátás kikapcsolása előtt lásd: Másoló kezelési útmutató.

Állapotüzenetek

Üzenet Állapot

"Offline" A készülék offline módban van. A nyomtatás megkezdéséhez
kapcsolja a készüléket online módba a kezelőpanelen lévő [Online]
gomb megnyomásával.

"Várjon." Várjon.

"Nyomtatás " A készülék nyomtat. Várjon.

"Kész" A nyomtató kész a használatra. További intézkedésre nincs szükség.

"Munkatörlés. . . " A készülék törli a nyomtatási feladatot. Várjon, ameddig a kijelzőn a
"Kész" jelenik meg.

"Beáll. módosítása..." A készülék beállításai megváltoznak. Várjon.

"Várakozás. . . " A nyomtató a következő nyomtatandó adatokat várja. Várjon.
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Figyelmeztető üzenetek

Üzenetek/Második üzenetek Okok Megoldások

"Módosítsa a(z) #. adagoló
beállításait a következőkre:"

"xxx yyy"

A kiválasztott papíradagoló
beállításai eltérnek a
nyomtatásnál megadottaktól.

A # az adagoló számát jelöli.

Az xxx az adagoló számát
jelöli.

Az yyy a papírméretet jelöli.

Nyomja meg a [Mun.tör.]
gombot a papíradagoló
beállításainak módosításához,
vagy nyomja meg a [Lapdobás]
gombot a nyomtatáshoz.

A papíradagoló beállításaira
vonatkozó részletekért lásd:
Általános beállítások.

"Szétválogatás visszavonva. " Az szortírozás nyomtatási
funkciót törölték.

Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét. Ha az
üzenet ismét megjelenik, hívja az
értékesítési vagy
szervizképviselőt.

"Szétválogatás: max. old. " Meghaladta az szortírozáshoz
maximálisan megengedett
oldalak számát.

Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét. Csökkentse a
nyomtatandó oldalak számát,
vagy növelje a memória
kapacitását.

Ha memória modult szeretne a
készülékbe helyezni, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítési vagy
szervizképviselőjével.

"Kétoldalas visszavonva. " A kétoldalas nyomtatás törölve
lett.

Ellenőrizze, hogy a használt
papír alkalmas-e kétoldalas
nyomtatásra, vagy növelje a
memória kapacitását. Ha
memória modult szeretne a
készülékbe helyezni, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítési vagy
szervizképviselőjével.

5. Hibaelhárítás
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Üzenetek/Második üzenetek Okok Megoldások

"A kétold. mód kikapcsolt
helyzetben van a # számára"

A kiválasztott papíradagoló nem
konfigurált kétoldalas
nyomtatásra.

A # az adagoló számát jelöli.

Nyomja meg a [Mun.tör.]
gombot a papíradagoló
beállítások módosításához, vagy
végezzen egyoldalas
nyomtatást.

Az adagolóbeállítások
részleteiért lásd: Általános
beállítások.

"Ethernet kártya hiba" Hiba lépett fel az Ethernet-
interfésszel kapcsolatban.

Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét. Ha az
üzenet ismét megjelenik, hívja az
értékesítési vagy
szervizképviselőt.

"Túllépte a max. nyomt.
méretet. Nyomja meg a
Lapdobás/Munka törlést. "

A kinyomtatandó oldal képei
túllépik a maximális nyomtatási
területet.

Nyomja meg a [Mun.tör.]
gombot a papíradagoló
beállításainak módosításához,
vagy nyomja meg a [Lapdobás]
gombot a nyomtatáshoz.

"I/O buffer túlcsordulás" Túllépte az I/O puffer maximális
méretét.

A Gazda interfész menün
keresztül növelje az I/O puffer
méretét.

"Tegyen papírt a következőbe:
# adagoló"

Nincs papír a kiválasztott
papíradagolóban.

A # az adagoló számát jelöli.

Töltse meg az adagolót papírral.

"NV-RAM hiba" Hiba történt a nyomtatóban. Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét. Ha az
üzenet ismét megjelenik, hívja az
értékesítési vagy
szervizképviselőt.

A Nyomtatófunkció
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Üzenetek/Második üzenetek Okok Megoldások

"Papírm./-típ. nem egyezik "

"Beáll. mód. köv.-höz::"

"xxx yyy"

Nincs olyan papíradagoló,
amely megfelelne az
Automatikus adagolóválasztás
alatt kiválasztott
papírbeállításoknak.

Az xxx az adagoló számát
jelöli.

Az yyy a papír méretét és a
papír típusát jelöli.

Nyomja meg a [Mun.tör.]
gombot a papíradagoló
beállításainak módosításához,
vagy nyomja meg a [Lapdobás]
gombot a nyomtatáshoz.

A papíradagoló beállításaira
vonatkozó részletekért lásd:
Általános beállítások.

"[Nyomtatás] a köv. beáll.
nélkül?"

Ez egy, az automatikus
adagolóválasztás
papíradagolóval kapcsolatos
figyelmeztető üzenet.

Nyomja meg a [Nyomtatás]
gombot a mód törléséhez és a
munka nyomtatásához.

"Nyomtató karakterhiba." Hiba lépett fel a betűtípus fájlnál. Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét. Ha az
üzenet ismét megjelenik, hívja az
értékesítési vagy
szervizképviselőt.

"Nyomtatás túlcsordulás." A képadatok mennyisége
képtömörítés miatt csökkent.

Növelje a memória kapacitását.
Ha memória modult szeretne a
készülékbe helyezni, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítési vagy
szervizképviselőjével.

"Az adagoló használatban
van "

A megadott papíradagolót egy
másik funkció használja, például
a másoló funkció.

Várjon, amíg a másik funkció
befejezte a megadott
papíradagoló használatát.

"Tegye vissza helyesen az
adagolót."

A kiválasztott papíradagoló nem
létezik vagy nincs helyesen
kiválasztva.

Helyesen állítsa be a
papíradagolót.

" Hamarosan kifogy a festék"

"Cseréljen festékkazettát"

A festék hamarosan kifogy. Hamarosan cserélje ki a
festékkazettát, hogy megelőzze
a nyomtatási minőség romlását.

5. Hibaelhárítás
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Üzenetek/Második üzenetek Okok Megoldások

"#. adagoló hiba" Hiba fordult elő a
papíradagolóval.

A # az adagoló számát jelöli.

Nyomja meg a [Mun.tör.]
gombot a papíradagoló
beállítások módosításához, vagy
nyomja meg a [Lapdobás]
gombot egy másik
papíradagoló kiválasztásához
és nyomtatáshoz.

"Jogosulatlan felh.-i ho.fé." A nyomtatási munka felhasználói
korlátozások miatt törlésre került.

Ellenőrizze a Felhasználókód
jogosultsági státuszát.

"Probléma az USB-vel" Hiba jelentkezett az USB
interfészben.

Kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét. Ha az
üzenet ismét megjelenik, hívja az
értékesítési vagy
szervizképviselőt.

A készülék nem nyomtat

Lehetséges ok Megoldások

Be van kapcsolva a készülék? Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól be van-e dugva a fali
aljzatba és a készülékbe.

Kapcsolja be a készülék főkapcsolóját.

Online állapotban van a
készülék?

Ha nem, nyomja meg az [Online] gombot a kezelőpanelen.

A Nyomtató gomba piros
marad?

Ha igen, ellenőrizze a hibaüzenetet a kijelzőn, és tegye meg a
szükséges lépéseket.

Megjelent a kijelzőn
valamilyen figyelmeztető
állapotjelző vagy hibaüzenet?

Ha igen, ellenőrizze a hibaüzenetet vagy a figyelmeztető
állapotjelzőt a kijelzőn, és tegye meg a szükséges lépéseket.

Stabilan van csatlakoztatva a
készülékhez és a
számítógéphez az
interfészkábel?

Csatlakoztassa az interfészkábelt biztonságosan. Ha a kábel
rendelkezik csatlakozó-rögzítőfüllel vagy -csavarral, akkor rögzítse
azt megfelelően.

Lásd 8. o. "A készülék csatlakoztatása".

A Nyomtatófunkció
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Lehetséges ok Megoldások

Megfelelő interfészkábelt
használ?

A szükséges interfészkábel típusa a számítógép típusától függ.
Minden esetben megfelelő kábelt használjon. Ha a kábel sérült
vagy elhasznált, cserélje azt ki.

Lásd 8. o. "A készülék csatlakoztatása".

Az interfészkábelt a készülék
bekapcsolását követően
csatlakoztatta?

Az interfészkábelt a készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa.

Az Adatbev. jelzés villog vagy
világít a nyomtatási művelet
megkezdése után?

Ha nem, az adatok nem lettek elküldve a készülékre.

Ha a készülék interfész kábel segítségével van a
számítógéphez csatlakoztatva

Ellenőrizze, hogy a készülék portbeállításai helyesek-e. USB
port portcsatlakoztás esetén be kell állítani az USB portot.

• Windows XP Professional és Windows Server 2003

1. Kattintson a [Start] gombra, majd kattintson a
[Nyomtatók és faxok] parancsra.

2. Kattintson a készülék ikonjára. A [Fájl] menüben
kattintson a [Tulajdonságok] lehetőségre.

3. Kattintson a [Portok] lapra.

4. A [Nyomtatás a következő port(ok)ra:] listán erősítse
meg a helyes port kiválasztását.

• Windows XP Home Edition

1. Kattintson a [Start] gombra, kattintson a
[Kezelőpanel] gombra, kattintson a [Nyomtatók és
egyéb hardverek] ikonra, majd kattintson a
[Nyomtatók és faxok] ikonra.

2. Kattintson a készülék ikonjára. A [Fájl] menüben
kattintson a [Tulajdonságok] lehetőségre.

3. Kattintson a [Portok] lapra.

4. A [Nyomtatás a következő port(ok)ra:] listán erősítse
meg a helyes port kiválasztását.

Hálózati kapcsolat

Forduljon a hálózati rendszergazdához.

5. Hibaelhárítás
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Egyéb nyomtatási problémák

Probléma Okok és megoldások

Piszkos nyomat. Vastag papírra történő nyomtatáskor nem állította be a vastag papírra
vonatkozó beállításokat. Válassza a [Vastag] lehetőséget a [Típus:]
listáról a nyomtatómeghajtó [Papír] fülén.

Az oldalelrendezés eltér az
elvárttól.

A nyomtatási területek a használt készüléktől függően eltérnek. Az egy
gépen egy oldalra elférő információ nem biztos, hogy ráfér egyetlen
oldalra egy másik készüléken.

Kétoldalas nyomtatás nem
lehetséges.

• Kétoldalasan nem lehet nyomtatni a kézi lapadagolóba helyezett
papírra. Kétoldalas nyomtatásnál ne a kézi lapadagolót
válassza.

• A kétoldalas nyomtatás nem végezhető el vastag papírral, hőálló
fóliával vagy matricákkal mint megadott papírtípussal. Adjon
meg másik papírtípust.

• Kétoldalas nyomtatás nem végezhető el olyan adagolóból, ahol
a [Be] nincs megadva a [Kétoldalas] opciónál a [Papíradagoló]
alatt. Részletek: 19. o. "Papíradagoló".

A kombinált nyomtatás vagy
a füzet nyomtatás
eredménye nem az elvárt.

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás papírméretének és tájolásának
beállításai megegyeznek-e a nyomtatóillesztő beállításaival.

Ha a beállított papírméret és tájolás eltérő, akkor változtassa meg
azokat.Az automatikus kicsinyítés/

nagyítás nyomtatási
eredménye nem az elvárt.

A számítógéptől nyomtatási
utasítás érkezett a
készülékhez, de a
nyomtatás nem kezdődött el.

Beállíthatja a felhasználókód kezelését. Az érvényes
felhasználókódokért keresse fel a rendszergazdát. Nyomtatáshoz a
nyomtatómeghajtóból meg kell adnia a felhasználókódot.

A nyomtatási feladatot a
készülék akkor sem törli, ha
offline állapotba állítja.

Válassza ki a [Nyomtató prioritás] beállítást a [Jelvezérlés] számára.

Lásd: Általános beállítások.

A fényképek durva
felbontásúak.

Egyes alkalmazások csökkentik a nyomtatási felbontást.

A Nyomtatófunkció
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Probléma Okok és megoldások

A képek levágottak vagy túl
sok oldal nyomtatódik.

Lehet, hogy kisebb papírt használ annál, mint amit az alkalmazásban
kiválasztott. Használjon az alkalmazásban kiválasztottal azonos
méretű papírt. Ha nem tud megfelelő méretű papírt betölteni,
használja a kicsinyítés funkciót a kép kicsinyítéséhez, majd végezze el
a nyomtatást.

Túl hosszú ideig tart a
nyomtatási feladat
befejezése.

Az adatok nagyméretűek vagy összetettek, így a feldolgozásuk
időigényes. Ha az Adatfogadás-jelző villog, az adatok feldolgozás
alatt vannak. Várjon, amíg a nyomtatás nem folytatódik.

Túl sok időt vesz igénybe a
nyomtatás újrakezdése.

Az adatok nagyméretűek vagy összetettek, így a feldolgozásuk
időigényes. Ha az Adatfogadás-jelző villog, az adatok feldolgozás
alatt vannak. Várjon, amíg a nyomtatás nem folytatódik.

A készülék Energiatakarékos üzemmódban van. Az Energiatakrékos
módból való visszatéréshez be kell melegednie, ami tart egy ideig.
Lásd: Általános beállítások.

A papír nem a kiválasztott
papíradagolóból érkezik.

Ha Windows operációs rendszert használ, akkor a nyomtatóillesztő
program beállításai felülbírálják a kezelőpanelen beállított értékeket.
Állítsa be a nyomtatóvezérlővel a kívánt papíradagolót.

A készülék nem ismeri fel a
csatlakoztatott opcionális
komponenseket.

Konfigurálnia kell az opció beállítását a nyomtató beállításokban, ha
a kétoldalas átvitel nincs engedélyezve.

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

A nyomatok tájolása rossz. Az Ön által kiválasztott adagolási irány és a nyomtatóillesztő
beállításában kiválasztott adagolási irány valószínűleg nem ugyanaz.
Állítsa be a készülék adagolási irányát, és ennek megfelelően a
nyomtatóillesztő adagolási irányát.

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

A nyomtatott kép nem
egyezik meg a számítógép
képernyőjén megjelenővel.

Bizonyos funkcióknál, ilyen a nagyítás vagy kicsinyítés, a tényleges
végeredmény eltérhet a számítógép képernyőjén megjelenő képtől.

• Ha a problémát nem tudja megoldani, lépjen kapcsolatba az értékesítési- vagy
szervizképviselettel.

5. Hibaelhárítás
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Szkenner funkció

Amikor a szkennelés eredménye nem az elvárt

Probléma Okok és megoldások

Nincs beszkennelt kép. A dokumentumot fordítva helyezte az expozíciós üveglapra. Ha a
dokumentumot közvetlenül az expozíciós üveglapra helyezi, a
szkennelni kívánt oldalnak lefelé kell néznie. Ha az eredeti
dokumentumot az automatikus lapadagolóba helyezi, a szkennelni
kívánt oldalnak felfelé kell néznie. Lásd 42. o. "Az eredetik
elhelyezése".

A kép torz vagy rossz helyen
van.

• A dokumentum elmozdult a beolvasás közben. Ne mozgassa a
dokumentumot a beolvasás közben.

• A dokumentum nem simul az expozíciós üveglapra.
Győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum rásimul az
expozíciós üveglapra.

A beolvasott kép piszkos. Az expozíciós üveglap vagy az expozíciós üveglap fedele piszkos.
Tisztítsa meg ezeket a részeket. Lásd: Általános beállítások.

A kép fejjel lefelé lett
beolvasva.

A dokumentum a felső oldalával lefelé lett behelyezve. Helyezze be
az eredetiket; ügyeljen a helyes tájolásra. Lásd 42. o. "Az eredetik
elhelyezése".

Amikor hibaüzenet jelenik meg a kliensszámítógépen

Ez a rész leírja a fő lehetséges okokat és műveleteket megjelenített hibaüzenetek esetén, amikor TWAIN
meghajtót használ.

• Ha ebben a részben nem szereplő hibaüzenet jelenik meg, kapcsolja ki a készülék tápellátását,
majd kapcsolja újra be. Ha a szkennelés elvégzését követően az üzenet még mindig megjelenik,
jegyezze fel az üzenet tartalmát és a hibaszámot (ha szerepel a táblázatban), és vegye fel a
kapcsolatot a szervizképviselőjével. A főkapcsoló kikapcsolását illetően lásd: Általános
beállítások.

Üzenet Okok és megoldások

"Az ADF fedelét felemelték." Az ADF fedele nyitva van. Zárja le.

Szkenner funkció
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Üzenet Okok és megoldások

"Távolítsa el az elakadt papírt a behúzóból." Távolítsa el az elakadt eredetiket. Az eredetik
elakadásakor helyezze azokat újra be.
Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum
beolvasható-e a készülékkel.

"Nincs elég memória. Kérjük, zárjon be minden
más alkalmazást, majd indítsa újra a
szkennelést."

Zárjon be minden feleslegesen futó alkalmazást a
kliens számítógépen.

"Nincs elég memória. A felbontás túl magas.
Kérjük, csökkentse a felbontást vagy bővítse a
szkennert."

• Határozza meg újra a beolvasási méretet.

• Csökkentse a felbontást.

• Ha a készülékben nyomtatás közben
papírelakadás történik, a szkennelés nem
végezhető el. Ebben az esetben, az elakadt
papír eltávolítását követően, folytassa a
szkennelést.

"Érvénytelen parancs. A szkennelés megszakadt." • Ellenőrizze, hogy a készülék főkapcsolója
nincs-e kikapcsolva.

• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
csatlakozik-e a hálózathoz.

"Nincs eredeti az üveglapon vagy az ADF-ben." Helyezze be megfelelően az eredeti
dokumentumot.

Lásd 42. o. "Az eredetik elhelyezése".

"Nem érkezik válasz a szkennertől." • Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
csatlakozik-e a hálózathoz.

• A hálózat túlterhelt. Várjon egy kis ideig,
majd próbáljon újra csatlakozni.

"A szkennert más felhasználó használja. Kérem,
várjon. "

A szkenner funkció használatban van. Várjon egy
kis ideig, majd csatlakozzon újból.

5. Hibaelhárítás
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Üzenet Okok és megoldások

"A szkenner nem elérhető. Kérjük, ellenőrizze a
szkenner csatlakoztatását."

• Ellenőrizze, hogy a készülék főkapcsolója
nincs-e kikapcsolva.

• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
csatlakozik-e a hálózathoz.

• Törölje a kliens számítógépek személyes
tűzfalainak kiválasztását.

Szkenner funkció
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6. Függelék

Nyomtató funkció

Szortírozás és elforgatott szortírozás

Ha a gyűjtés funkciót választja a nyomtatómeghajtón, a készülék eltárolja a nyomtatási adatokat a
memóriában, és automatikusan összegyűjti a nyomatokat.

A szortírozási funkció be- vagy kikapcsolható a nyomtatómeghajtón keresztül. A készülék
automatikusan elforgatja a nyomatokat a következő feltételek mellett:

• Amikor A4, 81/2" × 11" vagy B5 JIS (Japanese Industrial Standard) papírt használ

• Azonos méretű és eltérő tájolású papír (pl. A4  az 1. adagolóban és A4  a 2. adagolóban)

• Az automatikus adagolóválasztás meg van adva az adagoló beállításnál

• Nem használhatja a kézi adagolót ehhez a funkcióhoz.

Szétválogatás

A nyomatok sorozatokra osztva, sorba rendezve nyomtathatók ki.

2
1

3 2
1

3 2
1

3 2
1

3

CP160-a

Elforgatásos szortírozás

A készülék minden második példányt 90°-kal elforgatja.
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CP161-a
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Kifutó nyomtatás

Ha az [Kifutó nyomtatás] funkciót választja a [Papír] fülön a nyomtatómeghajtón, nyomtathat az A4-es
lapok teljes területére, határok vagy élek nélkül.

6. Függelék
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Szkenner funkció

A felbontás és a fájlméret közötti összefüggés

A felbontás és a szkennelési terület fordítottan arányos. Minél nagyobbra állítja a felbontást, annál
kisebb terület szkennelhető. Illetve fordítva, minél nagyobb a szkennelhető terület, annál kisebb
felbontás állítható be.

A szkennelési felbontás és a fájlméret összefüggését az alábbi ábra szemlélteti. Ha a fájlméret túl nagy,
a "Bővítse a max. adatkapacitást. Ellenőrizze a szkennelési felbontást." üzenet jelenik meg a készülék
kezelőpanelén. Ismét állítsa be a szkennelés méretét és felbontását.

• A kép tömörítési szintjétől függően a maximális képméret korlátozva lesz.

Amikor TWAIN szkennerként használja

Minden kombináció lehetséges a következőkig: 297 × 432 mm/11,6" × 17,0" (A3, 11" × 17") és 600
dpi.

• A szkennelési terület vagy felbontás meghatározásához a hálózati TWAIN szkennerként használt
készüléken lásd a TWAIN illesztőprogram Súgóját.

Szkenner funkció
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Műszaki adatok

Nyomtató

Ez a rész a készülék elektronikus és hardver összetevőire vonatkozó műszaki adatokat, illetve az
opciókhoz kapcsolódó információkat tartalmazza.

Összetevő Műszaki adatok

Felbontás 600 dpi

Nyomtatási sebesség 20 ppm/25 ppm

(A4 , 81/2" × 11"  normál papír)

• A nyomtatási sebességet a készülék típusa határozza meg.
Ellenőrizze a készülék típusát. Lásd: Általános beállítások.

Interfész Standard modell

• USB 2.0 interfész

Hálózati standard modell

• USB 2.0 interfész

• Ethernet interfész (100BASE-TX/10BASE-T)

Hálózati protokoll TCP/IP

Nyomtató nyelve Gazda alapú nyomtatás

Memória 128 MB

A készülék által támogatott
operációs rendszerek

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Linux

Szükséges hálózati kábel 100BASE-TX/10BASE-T árnyalt, csavart páros (STP, Kategória/5-ös
típus) kábel

6. Függelék
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Szkenner

Összetevő Műszaki adatok

Beolvasási mód Síkágyas beolvasás

Maximális áramfelvétel Kevesebb mint 1280 W

Képérzékelő típusa CIS-technológia (Contact Image Sensor)

Szkennelési típusok Lap, könyv, háromdimenziós tárgy

Interfész Standard modell

Standard:

• USB 2.0 interfész

Hálózati standard modell

Standard:

• USB 2.0 interfész

• Ethernet interfész (100BASE-TX/10BASE-T)

Maximális beolvasási méret 297 × 432 mm/11,6" × 17,0" (A3, 11" × 17")

Automatikusan érzékelhető
szkennelési méretek

• Üveglap

A3 , B4 JIS , A4 , B5 JIS , 81/2" × 13"

• ADF (automatikus eredeti behúzó)

A3 , B4 JIS , A4 , B5 JIS , A5 , 11" × 17" , 81/2"
× 13" , 81/2" × 11"

Felbontás 300 dpi

Változó szkennelési
felbontás tartomány

Beállítható tartomány: 100 dpi–600 dpi

Műszaki adatok
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