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Bevezetés
Ez a [Gyors útmutató] könnyen érthető módon, ábrák segítségével ismerteti a készülék leggyakrabban
használt funkcióinak kezelését.
Ebből a kézikönyvből szerezhet jártasságot a gép által kínált számos hasznos funkció használatához.
A különféle funkciók részletes ismertetését a géppel együtt kapott Kezelési útmutató című CD/DVD-lemezen
található Kezelési útmutatókban találhatja.
A készülék biztonságos és szakszerű üzemeltetéséhez a használat előtt olvassa el a jelen kézikönyv 1-6. old.
található biztonsági tájékoztatót.
Ezenfelül ebben a kézikönyvben az alábbi információk találhatók. A készülék használata előtt feltétlenül
olvassa el a kézikönyvet.
-

A gép biztonságos használatának szabályai

-

A termék biztonságával kapcsolatos információk

-

Óvintézkedések a gép használata esetén

-

Védjegyek és szerzői jogok ismertetése

A kézikönyvben található ábrák és képernyő-képek bizonyos mértékben eltérhetnek a készüléken látottaktól.

Tippek
-

Őrizze ezt a kézikönyvet és a mellékelt CD/DVD-t biztonságos helyen, hogy bármikor elővehesse őket.
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Környezetvédelmi információk
Környezetvédelmi kezdeményezések
Cégünk folyamatosan arra törekszik, hogy üzleti tevékenységünk minden területén csökkentse a környezetre
gyakorolt negatív hatásokat.
Ezen törekvések részeként bevezetésre kerültek a felhasznált természeti forrásokat csökkentő intézkedések,
amelyek egyike a Kezelési kézikönyvek oldalszámának csökkentése.
A készülék kezeléséhez szükséges információkat a csomagban kapott Kezelési útmutató (HTML formátum)
CD/DVD-lemezen találhatja. Ez az útmutató egy kiváló kereső funkcióval rendelkezik.
A kívánt információk keresését olyan funkciók segítik, mint a kulcsszó alapján történő keresés vagy a szűrés.

ENERGY STAR®

ENERGY STAR® partnerként ezt a készüléket úgy terveztük, hogy megfeleljen az ENERGY STAR® hatékony
energiafelhasználást megcélzó előírásainak.

Mit jelent az, hogy ENERGY STAR® termék?
Az ENERGY STAR® termékek rendelkeznek egy olyan speciális tulajdonsággal, amely lehetővé teszi, hogy
egy adott idejű nyugalmi időszak után a termék automatikusan "energiatakarékos" állapotba kapcsoljon át.
Egy ENERGY STAR® termék sokkal hatékonyabban használja fel az energiát, így jelentős megtakarítást
eredményez a közüzemi számláin, valamint óvja a természetes környezetet.

Az Energiagazdálkodás környezetvédelmi előnyei
Egy eszköz elektromos fogyasztása az eszköz tulajdonságaitól, valamint a használatának módjától függ.
Megfelelő energiagazdálkodási beállításokkal kialakítható egy, az erőforrásokkal takarékos használati mód.
Az energiatakarékos módba (pl. hibernálás módba) lépés idejének rövidebb (optimális) értékre állításával
csökkenthető az elektromos energiafogyasztás.

Újrapapír
Ezzel a termékkel lehetséges az újrapapírra, valamint a környezetvédelmi felügyeletek által tanúsított, az
EN 12281 Európai Szabványnak megfelelő, valamint a primer papírra történő nyomtatás. Ezen felül alkalmas
a könnyebb papírra, pl. 64 g/m2, végzett nyomtatásra. A könnyű papír használatával hozzájárul a természeti
erőforrások megkíméléséhez.

Duplex nyomtatás
Duplex egységgel felszerelt készüléken automatikusan nyomtathat a papír mindkét oldalára.
Ezen funkció használatával csökkenti a természeti erőforrások felhasználását és a nyomtatás költségeit.
A készülékhez mellékelt nyomtató-illesztőprogramban a duplex nyomtatási funkció szerepel
alapbeállításként (telepítés után ez a beállítás kézi úton módosítható).
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Az USA, Kanada, Mexikó és Európa területén érvényes
tanúsítvány
Az Egyesült Államok esetében
Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított az Amerikai Egyesült Államokban.
KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308
és C258) modell.

Kanada esetében
Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Kanadában.
KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308
és C258) modell.

Mexikó esetében
Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Mexikóban.
KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308
és C258) modell.

Brazília esetében
Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Brazíliában.
KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308
és C258) modell.

Európa esetében
Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Európában.
KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308
és C258) modell.
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Biztonsági információ
Ez a szakasz részletes útmutatást tartalmaz a készülék használatára és a karbantartására vonatkozóan.
Ahhoz, hogy a gépet teljes értékűen használhassa, valamennyi kezelőnek figyelmesen el kell olvasnia és
követnie kell a kézikönyv útmutatásait.
Kérem, olvassa el az alábbi részt, mielőtt a készüléket feszültség alá helyezi. Itt fontos, a kezelő biztonságára,
valamint a készülék meghibásodásának megelőzésére vonatkozó információkat talál.
Ügyeljen arra, hogy betartsa a jelen kézikönyv valamennyi szakaszában ismertetett elővigyázatossági
szabályokat.
Referencia
-

Néhány esetben a készülék ebben a fejezetben felsorolt részei eltérhetnek a megvásárolt készülékétől.

Figyelmeztető jelzések
Ügyeljen a biztonsági szabályok betartására.
Ebben a kézikönyvben olyan utasítások találhatók, amelyeket minden körülmények között be kell tartani,
hogy elkerülje a saját és mások sérülését, valamint az anyagi károk keletkezését.
A termék nem megfelelő használatából eredő sérülések és károk a következő jelölések alapján
osztályozhatók.
Képi jelölés

Leírás

FIGYELMEZTETÉS

A nem megfelelő kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT

A nem megfelelő kezelés könnyebb sérüléseket vagy anyagi károkat
okozhat.

Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható.
Grafikus
jelzés

Jelentés

Grafikus
jelzés

Jelentés

Grafikus
jelzés

Jelentés

Általános tiltás

Szétszerelni tilos

Megérinteni tilos

Általános utasítás

Földelés

Húzza ki az
aljzatból

Általános
óvintézkedés

Magas hőmérséklet

Áramütés veszélye

Csatlakozás az áramforráshoz
FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon más tápkábelt, csak azt, amelyet a készülékkel együtt
kapott. Ha a termékkel együtt nem kapott tápkábelt, kizárólag csak a
felhasználói dokumentációban meghatározott típust használja. Ha nem
így tesz, tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a készülékkel együtt szállított
tápkábel nem használható abban az országban, amelyben a készülék
értékesítésre került, használjon egy, az alábbi feltételeknek megfelelő
tápkábelt, vagy forduljon a helyi Műszaki képviselethez.
A tápkábel névleges feszültségének és áramának meg kell felelnie a
készülék terméktábláján feltüntetett értékeknek.
A tápkábel meg kell feleljen az adott területen hatályos előírásoknak.
A tápkábel rendelkezik egy földelő érintkezővel.
Ne használja a tápkábelt más termékekhez. Ha nem így jár el, tüzet vagy
áramütést okozhat.
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FIGYELMEZTETÉS
Ne sértse meg és ne horzsolja le a tápkábelt, ne tegyen rá nehéz tárgyat,
ne melegítse, ne csavargassa, ne lépjen rá, ne húzogassa és ne rongálja.
Sérült tápkábel (kilátszó vezetőszál vagy szakadt vezetőszál stb.)
használata tüzet vagy meghibásodást okozhat.
Ha ilyet észlel, azonnal kapcsolja a készülék főkapcsolóját KI állásba,
húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd hívja a szervizképviseletet.
Ne csatlakoztassa a készüléket az azon feltüntetettől eltérő feszültségű
villamos hálózathoz. Ha nem így jár el, tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne használjon többszörös fali aljzatot, amelyhez más készülékeket vagy
berendezéseket is csatlakoztat.
Ha egy aljzatot a névlegesnél nagyobb erősségű árammal terhel, tüzet
vagy áramütést okozhat.

Ne használjon hosszabbító kábelt. Hosszabbító használatával tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha a készülékkel együtt szállított tápkábel nem ér el
a fali aljzatig, forduljon a Műszaki képviselethez.

Ne vegye ki és ne tegye be a tápkábel csatlakozóját nedves kézzel, mert
áramütést okozhat.
A tápkábel csatlakozóját tolja be teljesen a dugaszolóaljzatba. A laza
csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.
Fordítson figyelmet a készülék földelésére. (A tápkábel csatlakozó
dugóját földelt védőérintkezős dugaszoló aljzatba csatlakoztassa.) Ha
ezt elmulasztja, egy esetleges hibás érintkezés tüzet vagy áramütést
okozhat.

VIGYÁZAT
Az aljzat legyen közel a készülékhez és legyen könnyen elérhető.
Ellenkező esetben nem lehet vészhelyzet esetén a csatlakozót elég
gyorsan kihúzni.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápcsatlakozó közelébe, amely egy
esetleges vészhelyzetben megakadályozhatja a tápkábel kihúzását.
A tápcsatlakozó kihúzásánál ne a kábelt húzza. Ha a kábelnél fogja meg,
tönkreteheti a kábelt, ami tűz keletkezésével járhat vagy áramütést
okozhat.
Évente több mint egyszer vegye ki a termék dugós csatlakozóját a
dugaszoló aljzatból, és tisztítsa meg a dugaszoló villák közötti helyet. A
villák között felgyülemlő por tüzet okozhat.
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Telepítés
FIGYELMEZTETÉS
Tartsa ezt a tasakot távol az újszülöttektől és gyermekektől. Ne használja
azt bölcsőkben, ágyakban, hordozókban vagy járókákban. A vékony fólia
rátapadhat a gyermek orrára és szájára, megakadályozva a légzését. Ez
a tasak nem játékszer.
Ne tegyen virágvázát vagy más vizet tartalmazó edényt, fémkapcsokat
vagy más apró fémtárgyakat erre a termékre. A készülék belsejébe
fröccsent víz vagy az oda beesett fémtárgyak tüzet, áramütést vagy
meghibásodást okozhatnak.
Ha víz, valamilyen fémtárgy vagy hasonló idegen test kerül a készülék
belsejébe, azonnal kapcsolja a főkapcsolót KI állásba, húzza ki a
tápcsatlakozót az aljzatból, majd értesítse a szervizképviseletet.

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen
rá és ne botolhasson bele. Ha rálép a tápkábelre vagy megbotlik benne,
az felmelegedhet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT
<Ha rögzítőlábakat kell használni>
Amikor üzembe helyezi a terméket, rögzítőlábak segítségével rögzítse
azt. Ha nem használ rögzítőlábakat, a termék elmozdulhat vagy
felborulhat.
Ne helyezze a készüléket poros környezetbe, vagy olyan helyre, ahol
magas nedvességtartalomnak, koromnak vagy gőznek van kitéve, közel
konyhaasztalhoz, fürdőhöz vagy párásító berendezéshez. Tüzet,
áramütést vagy műszaki meghibásodást okozhat.
Ne tegye ezt a terméket instabil vagy billegő munkaasztalra, vagy
rezgéseknek és rázkódásnak kitett helyre. Lecsúszhat vagy leeshet,
személyi sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
Ne tömje el ennek a terméknek a szellőzőnyílásait. A meleg felgyülemlik
a termék belsejében, ami tüzet vagy hibás működést okozhat.
Amikor elmozdítja ezt a terméket, győződjön meg arról, hogy kihúzta-e a
tápkábel és más kábelek csatlakozóját. Ennek elmulasztása tönkreteheti
a vezetéket vagy a kábelt, ami tűz keletkezésével, áramütéssel vagy
műszaki meghibásodással járhat.
Amikor elmozdítja a terméket, mindig a Kezelési útmutató vagy más
dokumentum által előírt helyen fogja meg. Ha elmozdításnál más helyen
fogja meg a készüléket, az leeshet, és súlyos személyi sérüléseket
okozhat.
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A termék használata
FIGYELMEZTETÉS
Ne módosítsa ezt a terméket, mert tüzet, áramütést vagy műszaki
meghibásodást okozhat. Amennyiben a berendezés lézersugarat
használ, a lézersugár vakságot okozhat.
Ne kísérletezzen azoknak a burkolatoknak és paneleknek leszerelésével,
amelyek a termékhez vannak rögzítve. Egyes termékekben
nagyfeszültségű részek vannak, vagy lézersugár-forrás található,
amelyek áramütést vagy vakságot okozhatnak.
Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha az szokatlanul forró
vagy füstöl, szokatlan szaga van vagy furcsán zajos. Azonnal kapcsolja
ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a
dugaszolóaljzatból, majd hívja a Műszaki képviseletet vagy a jogosult
szervizt. Ha ebben az állapotban tovább használja, tüzet vagy áramütést
okozhat.
Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha azt leejtették vagy
megsérült a burkolata. Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a
tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd hívja a Műszaki
képviseletet vagy a jogosult szervizt. Ha ebben az állapotban tovább
használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne használjon gyúlékony permeteket, folyadékokat vagy gázokat a
készülék belsejében vagy közelében. Ne tisztítsa a készülék belsejét
gyúlékony gázt alkalmazó portalanítóval. Tűz vagy robbanás keletkezhet.

<Ha egy RFID modul (csak 13,56 MHz-en való működésre korlátozva)
kerül használatra a gépen belüli kommunikációhoz, vagy
elektromágneses indukciós fűtés (20,05 kHz és 100 kHz közötti
frekvenciára korlátozva) alkalmazása esetén>
Ez a készülék egy gyenge mágneses mezőt hoz létre. Ha a készülék
közelében bármilyen rendellenes tünetet tapasztal a beültetett orvosi
készülékkel (szívritmus-szabályzó stb.) kapcsolatban, távolodjon el a
készüléktől és azonnal forduljon orvoshoz.
Ha nem tudja, hogy az Ön által beszerzett készülék megfelel-e ezeknek
a követelményeknek, forduljon a Műszaki képviselethez vagy a jogosult
szervizhez.
<Érintkezés nélküli IC-kártyaolvasó használata esetén>
Ha Önnek beültetett orvosi készüléke (pl. szívritmus-szabályzója) van,
ügyeljen arra, hogy az IC-kártyaolvasó ne kerüljön 12 cm-nél közelebb az
implantátumhoz. A rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi
készülékek (szívritmus-szabályzó stb.) működését.

VIGYÁZAT
Ha a terméket huzamos ideig használja vagy nagy példányszámú
másolatot vagy nyomtatást végez egy gyengén szellőztetett helyiségben,
érezhető lehet a készülékből kilépő levegő szaga. Jól szellőztesse ki a
helyiséget.
A készülék belsejében magas hőmérsékletnek kitett területek találhatók,
amelyek égési sérülést okozhatnak.
Ha valamilyen ellenőrzést végez a készülék belsejében, pl. rendellenes
működés vagy egy papírelakadás elhárítása érdekében, ne érjen
azokhoz a területekhez (a rögzítőegység környéke, stb.), amelyeket
"Caution HOT" (Vigyázat FORRÓ) figyelmeztető címke jelöl. Égési
sérüléseket szenvedhet.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápcsatlakozót
az aljzatból.
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VIGYÁZAT
A készülék használata során ne nézzen huzamos ideig a lámpa fényébe.
Ezzel megerőltetheti a szemét.
Ne használjon tűzött papírt, vezetőképes papírt (pl. ezüstpapírt vagy
átírópapírt), kezelt hőérzékeny/tintasugaras papírt, amelyek tüzet
okozhatnak.

Kellékanyagok
FIGYELMEZTETÉS
Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát
vagy előhívó egységet) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési
sérülést, vagy más károkat okozhat.

VIGYÁZAT
Ne hagyja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát
vagy előhívó egységet) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen
hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése
egészségkárosodást okozhat.
Ne tárolja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát
vagy előhívó egységet) olyan mágnesességre érzékeny eszközök
közelében, mint a precíziós berendezések, adattárolók, amelyek
működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a
termékeknek a hibás működését okozhatja.
Ne feszítse fel a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát
vagy előhívó egységet). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen
különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a
bőréhez.
Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan
mossa le szappannal és vízzel.
Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon
bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben,
legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány
pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
Soha ne érintse meg az egységek (pl. festékkazetta vagy előhívó egység)
elektromos érintkezőit, mivel egy elektrosztatikus kisülés kárt okozhat a
termékben.
A kezelés előtt, tanulmányozza a felhasználói dokumentációban található
biztonsági tájékoztatót.
<Ha ki kell cserélni a rögzítőegységet>
A rögzítési terület nagyon forró. A rögzítőegység cseréje előtt nyissa ki a
készülék ajtajait és fedeleit. Ezután hagyja a készüléket kikapcsolva egy
adott ideig, biztosítva, hogy a rögzítési terület lehűljön
szobahőmérsékletre. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén
égési sérüléseket szenvedhet.
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Szabályozási feljegyzések
CE jelölés (Megfelelőségi tanúsítvány), az Európai Unió (EU) tagországainak
felhasználói részére
A Konica Minolta kijelenti, hogy a bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258 típusú rádióberendezések
megfelelnek a 2014/53/EU irányelv előírásainak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő weboldalon:
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".
Válassza ki a terméket, és nyissa meg a "Safety Documents" részt.
Max. rádiófrekvenciás teljesítmény a frekvenciasávban (EIRP):
Modul neve, típusa

Frekvenciasáv

Kisugárzott
teljesítmény

Az UK-215 változathoz jóváhagyott vezeték nélküli
modul tartozik, modell: DAUB-KM66:

2.4 GHz

Max. 20 dBm

5 GHz

Max. 23 dBm

Az EK-609 változathoz jóváhagyott vezeték nélküli
modul tartozik, modell: MBH7BLZ02:

2,4 GHz

Max. 3 dBm

AU-201S hitelesítő eszköz:

13,56 MHz

Max. -27 dBm

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az 5 GHz-es változat nem elérhető.
Ez a rádióberendezés kizárólag beltérben használható. Kültéri használata tilos.
Ez a megszorítás az alábbi táblázatban felsorolt országokra vonatkozik.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

UK
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1.4

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7WARNING
-

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

-

This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5)
(for Canada users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A "B" osztályú gépek előírásait el nem ismerő országok felhasználói részére
7FIGYELMEZTETÉS
-

Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben a használata rádióinterferenciát okozhat, amely esetben
a felhasználó kötelezhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen ezek elhárítására.

-

Ezt a készüléket árnyékolt interfészkábellel kell használni. Árnyékolás nélküli kábelek használata
interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR szabályzat, illetve a helyi előírások alapján tilos.

GS Tanúsítvány
Ez az eszköz nem a vizuális megjelenítőt tartalmazó munkahelyek közvetlen látóterében való használatra lett
kialakítva. A vizuális megjelenítőt tartalmazó munkahelyeken megjelenő zavaró tükröződések elkerülése
érdekében ezt az eszközt nem szabad az ilyen munkahelyek közvetlen látóterében elhelyezni.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lézerrel kapcsolatos biztonság
Ez egy lézerrel működő digitális készülék. A lézerrel kapcsolatos veszély lehetősége kizárt, amennyiben a
készüléket a kézikönyvek utasításai szerint működtetik.
Mivel a kibocsátott lézersugarat a védőburkolat teljes mértékben árnyékolja, a lézersugár a felhasználói
műveletek egyetlen fázisában sem tud kilépni a készülékből.
Ez a készülék az IEC 60825-1: 2014. alapján az 1. lézerosztályba sorolt termék: ez azt jelenti, hogy nem hoz
létre veszélyes lézersugárzást.
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Belső lézersugárzás
Maximális átlagos sugárzási teljesítmény: 15,1 μW (bizhub C658) / 13,1 μW (bizhub C558) / 10,1 μW (bizhub
C458) / 8,1 μW (bizhub C368) / 7,1 μW (bizhub C308/C258) a nyomtatófej lézernyílásánál.
Hullámhossz: 775-800 nm (bizhub C658/C558) / 770-800 nm (bizhub C458/C368/C308/C258)
A termék 3B osztályú lézerdiódát használ, amely láthatatlan lézersugárzást bocsát ki.
A lézerdióda és a sokszögű letapogató tükör a nyomtatófej-egységben helyezkedik el.
A nyomtatófej-egység NEM A HELYSZÍNEN SZERVIZELHETŐ ELEM:
Ezért a nyomtatófej-egységet semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni.
bizhub C658/C558/C458

Lézernyílás a
nyomtatófej-egységen

Nyomtatófej

bizhub C368/C308/C258

Lézernyílás a
nyomtatófej-egységen

Nyomtatófej

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258
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1.4

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.
The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to
laser products marketed in the United States.

7WARNING
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual
may result in hazardous radiation exposure.
This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is
775-800 nm (bizhub C658/C558) or 770-800 nm (bizhub C458).
-

This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm (bizhub C368/C308/C258).

Európai felhasználók részére
7FIGYELMEZTETÉS
A kezelő- és beállítószervek ezen kézikönyvben leírtaktól eltérő használata, illetve az eljárások nem
ezen kézikönyvben leírt módon történő végrehajtása veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
Ez egy félvezető-lézer. A lézerdióda maximális teljesítménye 25 mW és a hullámhossz pedig
775-800 nm (bizhub C658/C558) vagy 770-800 nm (bizhub C458).
-
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Ez egy félvezető-lézer. A lézerdióda maximális teljesítménye 15 mW, a hullámhossza pedig 770-800 nm
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Lézerbiztonsági felirat
A gép külsején az alább látható lézerbiztonsági felirat található.
bizhub C658/C558/C458

és/vagy megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11
előírásoknak a 2007. június 24-én kiadott 50. sz.
lézerfeljegyzésen alapuló eltérések kivételével

bizhub C368/C308/C258

és/vagy megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11
előírásoknak a 2007. június 24-én kiadott 50. sz.
lézerfeljegyzésen alapuló eltérések kivételével

Ózon-kibocsátás
A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze el
A készülék normál üzeme közben elhanyagolható mennyiségű ózon keletkezik. Gyengén szellőzött
helyiségekben, a másológép hosszabb használata után, kellemetlen szag érződhet. A kényelmes,
egészséges és biztonságos munkakörnyezet érdekében, ajánlott a fénymásolót egy jól szellőztetett
helyiségben elhelyezni.
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Akusztikus zajszint (csak európai felhasználók részére)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258
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1.4

Csak az EU tagországok részére
Ez a jel ezt jelenti: Ne dobja ki ezt a terméket a háztartási hulladékkal!
Az elektromos és elektronikus eszközök leselejtezés utáni megfelelő kezelésével
kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a márkakereskedőinkhez. Ezen
termékek újrahasznosítása hozzájárul a természet erőforrásainak megőrzéséhez
és csökkenti a hulladékok nem megfelelő kezelése által a környezetre és az
emberi egészségre kifejtett negatív hatásokat.

Ez a termék megfelel az RoHS (2011/65/EU) előírásnak.

Telefonkábel (csak a B osztályú előírásokat alkalmazó országok részére)
Csatlakoztasson egy ferritmaggal rendelkező telefonkábelt a készülék telefoncsatlakozójához. (A kábel
ferritmaggal felszerelt végén lévő moduláris dugaszt csatlakoztassa a készüléken lévő telefoncsatlakozóba.)

USB-csatlakozó
Az USB-eszközöket (memória, hitelesítő eszköz, hub stb.) közvetlenül az USB-csatlakozóhoz csatlakoztassa.
Hosszabbító kábel használata elektromágneses interferenciát okozhat.
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A készüléken használt grafikus szimbólumok
Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható.
Grafikus
jelzés

Jelentés

Grafikus
jelzés

Jelentés

Grafikus
jelzés

Jelentés

"BE" pozíció

"KI" pozíció

KÉSZENLÉT

Nyomókapcsolók

Test/föld
(Védőcsatlakozó)

Test/föld
(Védőföldelés)

II-ES OSZTÁLYÚ
KÉSZÜLÉK

II-es osztályú
készülék
funkcionális
földeléssel

Funkcionális
földelés

Általános
óvintézkedés

Magas hőmérséklet

Áramütés veszélye

VIGYÁZAT
mozgó
ventilátorlapát

VIGYÁZAT
KÉT PÓLUS /
SEMLEGES
BIZTOSÍTÉK
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1.5

Figyelmeztető feliratok és címkék
A készüléken figyelmeztető jelzések és címkék kerültek elhelyezésre. Nagy körültekintéssel járjon el, hogy
bizonyos műveletek végzése, pl. az elakadt papírok vagy tűzőkapcsok eltávolítása közben ne történjen
baleset.

bizhub C658/C558/C458
VIGYÁZAT
Egyes dokumentumtípusok másolása törvénybe ütközhet. Az ilyen
dokumentumokat ne
reprodukálja.

FIGYELMEZTETÉS
Ne módosítsa és ne távolítsa el a
gépen elhelyezett burkolatokat.
Egyes termékekben
nagyfeszültségű részek vannak,
vagy lézersugár-forrás található,
amelyek áramütést vagy vakságot
okozhatnak.

VIGYÁZAT
Ne érintse meg a csavarokat vagy a lemezt, mivel egy
elektrosztatikus kisülés kárt
okozhat a termékben.

FIGYELMEZTETÉS
A festéket tartalmazó tartályt ne dobja
nyílt lángok közé. A forró festék
szétszóródhat, égési sérülést, vagy más
károkat okozhat.

VIGYÁZAT
A készülék belsejében magas hőmérsékletnek kitett
területek találhatók, amelyek égési sérülést okozhatnak. Ha valamilyen ellenőrzést végez a készülék
belsejében, pl. rendellenes működés vagy egy
papírelakadás elhárítása érdekében, ne érjen azokhoz a
területekhez (a ﬁxáló egység környéke, stb.), amelyeket „Caution HOT” (Vigyázat FORRÓ) ﬁgyelmeztető
címke jelöl. Égési sérüléseket szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS
A festéket tartalmazó tartályt
ne dobja nyílt lángok közé. A
forró festék szétszóródhat,
égési sérülést, vagy más
károkat okozhat.

VIGYÁZAT
Ne állítsa fel, ill. ne döntse
meg a festékhulladék-tartályt,
mert a festék kiszóródhat.

VIGYÁZAT
A HT-509 fűtőegység felszerelése esetén az
érintett rész körüli terület rendkívül forró. Az
érintett rész körüli terület érintése égési
sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS
Ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket és feljegyzéseket. Ha bármelyik figyelmeztető címke vagy feljegyzés
szennyeződne, tisztítsa meg, hogy olvasható legyen. Ha a címkék és feljegyzések nem olvashatók vagy
megsérültek, forduljon a szervizképviselethez.
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bizhub C368/C308/C258
VIGYÁZAT
Egyes dokumentumtípusok másolása törvénybe ütközhet. Az
ilyen dokumentumokat
ne reprodukálja.

FIGYELMEZTETÉS
Ne módosítsa és ne
távolítsa el a gépen
elhelyezett burkolatokat.
Egyes termékekben
nagyfeszültségű részek
vannak, vagy lézersugár-forrás található,
amelyek áramütést vagy
vakságot okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS
A festéket tartalmazó tartályt ne
dobja nyílt lángok közé. A forró
festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS
A festéket tartalmazó tartályt ne
dobja nyílt lángok közé. A forró
festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

VIGYÁZAT
Ne állítsa fel, ill. ne döntse meg a
festékhulladék-tartályt, mert a
festék kiszóródhat.

VIGYÁZAT
A készülék belsejében magas hőmérsékletnek
kitett területek találhatók, amelyek égési sérülést
okozhatnak. Ha valamilyen ellenőrzést végez a
készülék belsejében, pl. rendellenes működés
vagy egy papírelakadás elhárítása érdekében,
ne érjen azokhoz a területekhez (a ﬁxáló egység
környéke, stb.), amelyeket „Caution HOT”
(Vigyázat FORRÓ) ﬁgyelmeztető címke jelöl.
Égési sérüléseket szenvedhet.

VIGYÁZAT
A HT-509 fűtőegység
felszerelése esetén az érintett
rész körüli terület rendkívül
forró. Az érintett rész körüli
terület érintése égési
sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS
Ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket és feljegyzéseket. Ha bármelyik figyelmeztető címke vagy feljegyzés
szennyeződne, tisztítsa meg, hogy olvasható legyen. Ha a címkék és feljegyzések nem olvashatók vagy
megsérültek, forduljon a szervizképviselethez.
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1.6

Külön értesítés a felhasználónak
Európa esetében
A faxberendezés igazoltan megfelel az egységes végberendezések nyilvános telefonhálózatokhoz (PSTN)
történő páneurópai csatlakoztatásáról szóló ETSI szabványoknak (vagy követelményeknek).
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Helyszükséglet
A készülék könnyű kezelése, valamint a segédanyagok egyszerű feltöltése és a részegységek egyszerű
cseréje érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az alábbiakban ajánlott helyszükségletet.

bizhub C658/C558/C458
97-1/2 (2477)
24-11/16
(627)

49
(1244)

49-7/8 (1267)
16-9/16
(420)

17-13/16
(452)
61-7/16 (1560,5)
37-1/2
13-15/16
(953)
(353,5)

15/16 (24)

33-3/8
(847)

10
(254)

5-1/8 (130)

bizhub C658/C558/C458 + PC-215 + FS-537 SD +
RU-513 + PI-507 + LU-207

82-3/8 (2092)
20-13/16
(528)

38-11/16
(982)

Egység: inch (mm)

49-7/8 (1267)
16-9/16
(420)

17-13/16
(452)
61-7/16 (1560,5)
37-1/2
13-15/16
(953)
(353,5)

4-1/2 (115)

33-3/8
(847)

10
(254)

9/16 (15)

bizhub C658/C558/C458 + PC-215 + FS-536 SD +
RU-513 + PI-507 + LU-302

49-7/8 (1267)
33-3/8
(847)

61-7/16 (1560,5)
37-1/2
13-15/16
(953)
(353,5)

16-9/16
(420)

10
(254)

52-7/16 (1332)
9-15/16
6-11/16
(252)
(170)
24-3/16
11-5/8
(615)
(295)

Egység: inch (mm)

bizhub C558/C458 + PC-215 + FS-533 + MK-730 + CU-102

Egység: inch (mm)

MEGJEGYZÉS
A készülék mögött legalább 200 mm (8 in) szabad helyet kell biztosítani a szellőzés érdekében.

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258
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bizhub C368/C308/C258
83-5/8 (2124)
38-13/16
(986)

48-13/16 (1240)
16-7/8
(428)

18-7/8
(480)

31-15/16
(812)

10
(254)

61 (1550)
35-3/8
(898)

15-11/16
(398)

25-7/8
(658)

bizhub C368/C308/C258 + DF-629 + PC-210 + FS-534 SD +
RU-513 + LU-302

43-6/9 (1107)

49-1/16 (1246)

36-7/8
(937)

16-7/8
(428)

32-3/16
(818)

35-15/16
(913)
10
(254)

61-1/8 (1553)

15-3/16
(386)

6-11/16
(170)

Egység: inch (mm)

bizhub C368/C308/C258 + DF-704 + PC-210 + FS-533

45-3/4 (1162)

48-13/16 (1240)
16-7/8
(428)

11-5/8
(295)

31-15/16
(812)

35-3/8
(898)
10
(254)

61 (1550)

15-11/16
(398)

34-1/8
(867)

Egység: inch (mm)

bizhub C368/C308/C258 + DF-629 + PC-210 + JS-506 + MK-730 +
CU-101 + MK-745

Egység: inch (mm)

MEGJEGYZÉS
A készülék mögött legalább 200 mm (8 in) szabad helyet kell biztosítani a szellőzés érdekében.
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Üzemeltetési előírások

Üzemeltetési előírások
A készülék optimális teljesítményének eléréséhez tartsa be az alábbi előírásokat.

Áramforrás
Az áramforrás az alábbi feltételeknek kell megfeleljen.
-

Feszültségingadozás: Legfeljebb ± 10% (110 V/120 V/220 - 240 V AC)

-

Frekvenciaingadozás: Legfeljebb ± 3 Hz (50/60 Hz-nél)

-

Lehetőleg minél kisebb feszültség- és frekvenciaingadozású áramforrást használjon.

Működési környezet
A fénymásoló helyes működéséhez az alábbi környezeti feltételeket kell biztosítani.
-

Hőmérséklet: 10°C (50°F) – 30°C (86°F) között, egy órán belül legfeljebb 10°C (18°F) ingadozással

-

Páratartalom: 15% és 85% között, egy órán belül legfeljebb 10% ingadozással

A másolatok tárolása
A másolatok tárolásánál vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat.
-

A hosszú ideig megőrzendő másolatokat tartsa fényvédett helyen, hogy elkerülje az elhalványodást.

-

A hígítót tartalmazó ragasztók (pl. a szóróflakonos enyv) feloldhatják a másolatok festékét.

-

A színes másolatokon vastagabb a festékréteg, mint a fekete-fehéreken. Emiatt az összehajtott színes
másolatokról a hajlításnál a festék leválhat.

A készüléken tárolt adatok
Merevlemezzel rendelkező készülék esetén, a készülék továbbadása vagy leselejtezése, illetve egy
kölcsönzött készülék visszaadása előtt ajánlott a merevlemezen tárolt adatok teljes törlése az adat-felülírás
funkció segítségével, hogy elkerülje az adatok illetéktelen kiszivárgását.
Az adat-felülírás funkció részletes ismertetését a Kezelési útmutatóban találhatja. Az adatok törlése előtt
forduljon a szervizképviselethez.
Ajánlott időről időre biztonsági másolatot készíteni a merevlemezről, óvintézkedésként annak esetleges
meghibásodása esetére. A biztonsági másolat készítésével kapcsolatban, forduljon a szervizképviselethez.
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A másolás törvényi korlátozása
Bizonyos típusú eredetiket soha nem szabad sokszorosítani, abból a célból vagy szándékkal, hogy azt
eredetiként használják fel.
Az alábbi lista nem teljes, de útmutatóként szolgálhat a felelős sokszorosításhoz.
<Pénzügyi eszközök>
-

Személyi csekkek

-

Utazási csekkek

-

Pénzutalványok

-

Letéti igazolások

-

Adóslevelek és más kötelezettséggel kapcsolatos bizonylatok

-

Raktári bizonylatok

<Jogi eredetik>
-

Élelmiszerjegyek

-

Postabélyegek (érvényes vagy érvénytelenített)

-

Kormányhivatalok elismervényei vagy kötelezvényei

-

Illetékbélyegek (érvényes vagy érvénytelenített)

-

Útlevelek

-

Bevándorlási okmányok

-

Gépjárművekkel kapcsolatos engedélyek és jogosítványok

-

Épületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos okmányok

<Általános>
-

Személyi igazolványok, jelvények és kitüntetések

-

Szerzői joggal védett termékek, a jog tulajdonosának engedélye nélkül

Ezen kívül tilos bármilyen körülmények között a belföldi vagy külföldi bankjegyek sokszorosítása, valamint
művészeti alkotások másolása, a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül.
Ha kétségei vannak egy dokumentum jellegét illetően, kérjen jogi segítséget.

MEGJEGYZÉS
A készülék hamisítás elleni funkcióval rendelkezik a pénzügyi eszközök illegális sokszorosításának
megakadályozására.
Köszönjük a megértését, mivel egyes, ritka esetekben ez a hamisítás ellenes funkció zajos másolatokat
eredményez, illetve egyes képadatok nem tárolhatók.
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Védjegyekre vonatkozó megjegyzések

Védjegyekre vonatkozó megjegyzések
A KONICA MINOLTA, a KONICA MINOLTA embléma, a Giving Shape to Ideas, a PageScope és a bizhub a
KONICA MINOLTA, INC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation védjegyei.
A Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1 és a Windows 10 vagy bejegyzett védjegyek, vagy a
Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A PowerPC az IBM Corporation védjegye az Egyesült Államokban vagy más országokban, vagy
mindkettőben.
Citrix®, XenApp®, XenDesktop® és XenServer® a Citrix Systems, Inc. és/vagy egy vagy több
leányvállalatának bejegyzett védjegyei, amelyek az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál
vagy más országokban lehetnek bejegyezve.
Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS és Bonjour az Apple Inc.
védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc.
védjegye.

A CUPS és a CUPS logó az Apple Inc. védjegyei.
A Google, Google Chrome, Android, és Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei.
A Mopria®, a Mopria® Logo és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegyei vagy
szolgáltatási nevei az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli használatuk szigorúan
tilos.
Az Adobe, az Adobe logó, az Acrobat és a PostScript az Adobe Systems bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Ez a [továbbengedélyezett termék] az Adobe® Reader® LE szoftvert tartalmazza, az Adobe Systems
Incorporated licence alatt, Copyright 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Az
Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei.
Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
A PCL a Hewlett-Packard Company Limited bejegyzett védjegye.
Ez a gép és a PageScope Box Operator részben a Független JPEG Csoport munkáján alapul.
Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.
Az RC4® bejegyzett védjegy vagy az EMC Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az RSA és a BSAFE az EMC Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.

Licenc információ
[Ez a termék/a termék neve] tartalmazza az EMC Corporation cég RSA BSAFE® Cryptographic szoftverét.

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

1-25

1

Védjegyekre vonatkozó megjegyzések

1.10

Advanced Wnn
"Advanced Wnn"© OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Minden jog fenntartva.

Az ABBYY és FineReader az ABBYY Software House bejegyzett védjegyei.
A ThinPrint a Cortado AG bejegyzett védjegye vagy védjegye Németországban és más országokban.
A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.
Wi-Fi, a Wi-Fi CERTIFIED logó, a Wi-Fi Alliance, a Wi-Fi Direct, a Wi-Fi Protected Setup, a Wi-Fi Protected
Set-up logó, a WPA és a WPA2 a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A FeliCa a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A MIFARE az NXP Semiconductors bejegyzett védjegye.
A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
Valamennyi egyéb termék- és márkanév a tulajdonos cégek vagy szervezetek védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.

Copyright
A KONICA MINOLTA, INC. fenntartja a nyomtató-illesztőprogramok szerzői jogát.
© 2016 KONICA MINOLTA, INC. Minden jog fenntartva.

Megjegyzés
Tilos a jelen kezelési útmutató egészének vagy egy részének engedély nélküli másolása.
A KONICA MINOLTA, INC. nem felelős bármilyen, a nyomtatási rendszer vagy kezelési útmutató
használatából keletkező kárért.
A jelen kezelési útmutatóban tartalmazott információ előzetes értesítés nélkül módosítható.
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SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS
KÉRJÜK, HOGY GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI LICENCSZERZŐDÉST, MIELŐTT LETÖLTENÉ,
TELEPÍTENÉ VAGY HASZNÁLNÁ A SZOFTVERT. A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY
HASZNÁLATÁVAL ÖN JOGILAG ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET
A FELTÉTELEKKEL, NE TÖLTSE LE, NE TELEPÍTSE ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT.
1.

SZOFTVER
Az alábbiakban a "Szoftver" alatt a jelen számítógépes program (szoftver) értendő, függetlenül az
elosztási csatornától, azaz jogdíjmentes letöltés útján (amely a digitálisan kódolt, gépi úton olvasható,
méretezhető körvonalas betűkészlet adatokat is tartalmazhat), illetve DVD-lemezen vagy más fizikai
adathordozón beszerzett, a programhoz kapcsolódó valamennyi kóddal, technikával,
szoftvereszközzel, formátummal, tervvel, alapelvvel, módszerrel és elgondolással, valamint a hozzá
tartozó dokumentációval együtt.

2.

SZERZŐI JOGOK ÉS SZELLEMI TULAJDONJOG
Ez licencszerződés és nem adásvételi szerződés. A Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
("Konica Minolta") tulajdonában állnak a Szoftverrel kapcsolatos szerzői jogok és egyéb szellemi
tulajdonjogok, illetve rendelkezik más jogtulajdonosok ("Konica Minolta licencadók") licencével a fenti
jogokkal kapcsolatban, és a Konica Minolta, valamint a Konica Minolta licencadói fenntartanak minden
jogot és címet a Szoftverrel és annak másolataival kapcsolatban. A jelen Szerződés semmilyen
körülmények között nem tekinthető a Szoftverrel kapcsolatos bármilyen szerzői jog és/vagy bármilyen
szellemi tulajdonjog átruházásának a Konica Minolta vagy a Konica Minolta licencadói részéről az Ön
részére. A jelen Szerződésben kifejezetten feltüntetetteken kívül Ön nem kap semmilyen jogcímet a
Szerződéssel kapcsolatos bármely szabadalomhoz, szerzői joghoz, kereskedelmi elnevezéshez,
(bejegyzett vagy nem bejegyzett) védjegyekhez, illetve bármilyen más jogcímhez, franchise-hoz vagy
licenchez. A Szoftver a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződések védelme alatt áll.

3.

LICENC
A jelen Szerződés elfogásával a Konica Minolta egy nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott
licencet biztosít Önnek, amely feljogosítja Önt a következőkre:
(i) a Szoftver telepítésére és használatára, az Ön belső hálózatához csatlakozó számítógép(ek)en, egy
olyan termékhez, amelyhez a Szoftver készült;
(ii) annak engedélyezésére, hogy a fent leírt számítógépek felhasználói használják a Szoftvert, annak
biztosításával, hogy a használat a jelen Szerződésnek megfelelően történjen;
(iii) a Szoftver használatára kizárólag az Ön személyes vagy saját szokásos üzletmenete céljára;
(iv) egy másolat készítésére a Szoftverről, kizárólag biztonsági mentés vagy a Szoftver normál és
rendeltetésszerű használata támogatása céljából;
(v) a Szoftver átruházására egy harmadik fél részére, a Szoftverrel együtt, a jelen Szerződés egy
példányának, valamint a Szoftverhez kapcsolódó valamennyi dokumentáció átadásával, a következő
feltételek mellett: (a) egyidejűleg átadja vagy megsemmisíti a Szoftver valamennyi birtokában lévő
másolatát, (b) az átruházás semmissé teszi az Ön licencét a Konica Minolta részéről, valamint (c) Ön
biztosítja, hogy a harmadik fél elfogadja és betartja a jelen Szerződés feltételeit. Ha az érintett harmadik
fél nem fogadja el ezeket a feltételeket, Ön nem adhatja át a Szoftver másolatát.

4.

KORLÁTOZÁSOK
(1) A Konica Minolta előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos:
(i) a Szoftver példányainak használata, másolása, módosítása, összefűzése vagy átruházása, a jelen
Szerződésben foglalt esetek kivételével;
(ii) a Szoftver visszafejtése, visszafordítása vagy bármilyen más elemzése, a törvény által engedélyezett
esetek kivételével;
(iii) a Szoftver vagy az arról készült másolatok továbblicencelése, bérbe vagy lízingbe adása, illetve
bármilyen elosztása; vagy
(iv) a Szoftverben tartalmazott bármilyen védjegy logó, szerzői jogi vagy más jogcímről szóló feljegyzés,
jelmagyarázat, szimbólum vagy címke eltávolítása, használata vagy megváltoztatása.
(2) Ön elfogadja, hogy nem exportálja a Szoftvert semmilyen országba az exportot korlátozó törvények
és egyéb rendelkezések bárminemű megsértésével.

5.

KORLÁTOZOTT GARANCIA
A Szoftver "ahogy van" alapon kerül biztosításra, bármilyen garanciavállalás nélkül. A jelen
Szerződésben foglaltak minden egyéb, a Szoftverrel kapcsolatos, kifejezett vagy vélelmezett garancia
helyett lépnek érvénybe, és a Konica Minolta, annak leányvállalatai, valamint a Konica Minolta
licencadói elhárítanak minden egyéb garanciavállalást, amelyek kifejezetten vagy vélelmezetten,
beleértve, de nem csak erre korlátozva, a forgalmazhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra,
illetve egy harmadik fél jogainak meg nem sértésére vonatkoznak. A garancia jelen korlátozása nem
érinti a törvények által biztosított jogokat. Ha a hatályos törvények nem engedik meg a garancia
korlátozását, a korlátozás csak a törvény által megengedett maximális mértékben kerül alkalmazásra.
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6.

A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA
A Konica Minolta, annak leányvállalatai, valamint a Konica Minolta licencadói semmilyen körülmények
között nem tehetők felelőssé bármilyen profitvesztés, adatvesztés, illetve bármilyen közvetett,
különleges, büntetési, járulékos vagy következményi, a Szoftver használatából vagy a használatának
meghiúsulásából eredő kár esetén, még abban az esetben sem, ha a Konica Minolta, annak
leányvállalatai, a szerződött forgalmazói vagy a Konica Minolta licencadói előzetesen értesítést kaptak
az ilyen károk bekövetkezésének lehetősségéről, illetve bármilyen, egy harmadik fél követelésén
alapuló követelés esetén.

7.

MEGSZŰNÉS
A licenc bármikor megszüntethető a Szoftver és annak összes másolatának megsemmisítésével. A
jelen Szerződés abban az esetben is megszűnik, ha Ön nem teljesíti a benne foglalt feltételeket. Ilyen
megszűnés esetén Ön azonnali hatállyal köteles a Szoftver valamennyi birtokában lévő példányát
megsemmisíteni.

8.

IRÁNYADÓ JOG
A jelen Szerződés azon ország joghatósága alá tartozik, amelyben a termék szállításra került, az eredeti
vevő részére.

9.

ELVÁLASZTHATÓSÁG
Ha egy bíróság vagy más illetékes joghatóság döntése a jelen Szerződés bármely részét vagy részeit a
törvényekkel ellentmondónak vagy semmisnek nyilvánítja, ez nincs hatással a fennmaradó részekre,
amelyek továbbra is teljes joggal érvényben maradnak, mintha a törvényekkel ellentmondónak vagy
semmisnek nyilvánított rész vagy részek nem szerepelnének.

10.

NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995),
consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation,"
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and
48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the
Software with only those rights set forth herein.

ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN SZERZŐDÉST, VALAMINT ELFOGADJA ÉS
MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI ANNAK FELTÉTELEIT. EGYIK FÉL SEM VÁLLALHAT
OLYAN KÖTELEZETTSÉGEKET, AMELYEK ELLENTMONDÁSBAN VANNAK A JELEN SZERZŐDÉSBEN
TARTALMAZOTT FELTÉTELEKKEL. A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSA CSAK ABBAN AZ
ESETBEN ÉRVÉNYES, HA AZ ÍRÁSBA LETT FOGLALVA ÉS MINDKÉT FÉL MEGHATALMAZOTT
KÉPVISELŐJE AZT ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTETTE.
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i-Option LK-105 v4 (kereshető PDF) Végfelhasználói
licencszerződés
Az i-Option LK-105 v4 (kereshető PDF vagy "Program") licenckulcsának beszerzésével, a KONICA MINOLTA,
INC. (KM) nem kizárólagos és nem átruházható allicencet biztosít Önnek a Program használatához, a jelen
Szerződésben foglaltak betartása mellett.
1.

Ön elfogadja, hogy nem reprodukálja, nem módosítja és nem adaptálja a Programot. Nem engedélyezi
harmadik fél részére a Program használatát és nem ruházhatja át a Programot harmadik fél részére.

2.

Ön elfogadja, hogy nem kíséreli meg módosítani, szétbontani, kikódolni, visszafejteni vagy
visszabontani a Programot.

3.

A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok a KM és annak licencadói tulajdonában állnak. A
Program használatának engedélyezése nem biztosít Önnek semmiféle jogcímet a szerzői jogok és
egyéb szellemi tulajdonjogok birtoklására.

4.

A KM VAGY ANNAK LICENCADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK
FELELŐSSÉ BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYI, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, BÜNTETÉSI VAGY
KÜLÖNLEGES KÁR ESETÉN, BELEÉRTVE BÁRMILYEN PROFIT- VAGY ADATVESZTÉST, TOVÁBBÁ
BÁRMILYEN HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELÉS ESETÉN. A KM ÉS ANNAK
LICENCADÓI ELHÁRÍTANAK MINDEN, A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS, KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, AZ ELADHATÓSÁGRA,
AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS EGY HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM
SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. EGYES ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK NEM
ENGEDIK MEG A JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKRA VONATKOZÓ
KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM
VONATKOZNAK.

5.

Ön elfogadja, hogy nem exportálja a Szoftvert semmilyen országba az exportot korlátozó törvények és
egyéb rendelkezések bármilyen megsértésével.

6.

Notice to Government End Users (this provision shall apply to U.S. government end users only) The
Program is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial
computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in
48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all
U.S. Government End Users acquire the Program with only those rights set forth herein.

7.

Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha bármelyik fél megsérti a jelen Szerződésben foglaltakat,
amely esetben Ön elfogadja, hogy azonnal megszünteti a Program használatát.

8.

A jelen Szerződésre a japán jog az irányadó.
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Mire használhatók az irodai MFP eszközök

2

Használati területek
Ez a többcélú berendezés több irodai készülék feladatát képes egymaga elvégezni. Mint irodai rendszer a
következő célokra használható:
-

Dokumentumok nyomtatása, másolása és szkennelése, valamint küldésük és fogadásuk faxon.

-

A megfelelő opcionális egységekkel használható a duplex mód, a tűzés, lyukasztás és füzetkészítés.

-

A szkennelt dokumentumokat tárolhatja külső USB memórián, vagy elküldheti őket a hálózaton
található rendeltetési helyre, mint az FTP, WebDAV vagy e-mail.

A kívánt funkcióhoz szükséges feltételek:
-

A rendszert az eszközre és az opcionális részekre meghatározott műszaki jellemzők határain belül
használják,

-

A kezelési útmutatókban leírt, a biztonságra vonatkozó feltételeket betartják,

-

A másolás jogi korlátozásait (lásd: 1-24. old.) figyelembe veszik,

-

A karbantartásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályok be vannak tartva,

-

Az általános, nemzeti és vállalati biztonsági előírásokat figyelembe veszik.

A használatot kizáró körülmények
A rendszert nem szabad használni, ha:
-

Hiba vagy rongálódás tapasztalható,

-

Elmaradt az esedékes karbantartás,

-

A készülék elektromos vagy mechanikai funkciói rendellenesen működnek.

Felelősség elhárítása
A gyártó nem vállal felelősséget a keletkezett kárért, ha a rendszert használatot kizáró körülmények között
működtették.
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2.2

Bevezető a Kezelési útmutatóhoz
A termék kezelési útmutatója a [Gyors útmutatóból] és a kezelési útmutató CD/DVD-jéből áll.
A [Gyors útmutatóban] a készülék alapvető műveleteit ismertetjük és megválaszoljuk a gyakran feltett
kérdéseket.
A készülék funkcióinak, valamint azok kezelésének részletes ismertetését a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen található Kezelési útmutató tartalmazza.
Ezenfelül, megnyithatja a [Gyakran ismételt kérdések] szakaszt a Kezelési útmutató CD/DVD-lemez
vonatkozó fájljának felső (kezdő) oldalán, ahol részletes ismertetést kaphat a gyakran feltett kérdésekről és a
hibák elhárításáról.

2.2.1

[Gyors útmutató] (ez a kézikönyv)
Ebben a kézikönyvben a készülék használatához szükséges alapvető műveleteket és beállításokat
ismertetjük. Ezeken kívül még bemutatjuk a fő funkciókat és az alapvető hibaelhárító műveleteket, amelyekkel
kényelmesebbé tehető a készülék használata.
A készülék biztonságos használatához szükséges megjegyzések és óvintézkedések szintén ebben a
kézikönyvben találhatók. A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el ezt a kézikönyvet.

2.2.2

Kezelési útmutató CD/DVD
A Kezelési útmutató CD/DVD-lemezt a készülékkel együtt kapja meg.
Ez a CD/DVD tartalmazza a termék funkcióinak alapszintű és részletes ismertetését, valamint a különféle
beállítások ismertetését.
Válassza ki a kívánt funkciót a kezdőoldalon (Home), majd olvassa el a funkció részletes leírását.
A kezdőlapon (Home) a [Bevezetés] kiválasztásával a Kezelési kézikönyv használatának részleteit olvashatja
el.

2-4
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A kezdőlap elrendezése

Sz.

Név

Leírás

1

[Search by Function]

A nyomtatási és szkennelési funkciókra, valamint az érintőmezős
kijelzőn megjelenő gombokra vonatkozó információk kereséséhez.

2

[Search]

A Kezelési útmutatóban való kereséshez írjon be egy vagy több
kulcsszót. Szükség esetén különbséget tehet az ábécé nagy- és
kisbetűi között egy keresés végrehajtásához. (Néhány oldalon a keresés nem használható.)

3

[Search by Usage]

A készülék szükséges műveleteinek keresése, egy "tenni valamit"
kérés alapján. Ez a funkció különböző helyzetek elkerülésére
szolgáló biztonsági intézkedéseket és költségcsökkentési
módszereket is ajánl.

4

[Search by Illustration]

A készülék funkciói között a kimeneti eredmény, a funkciók és a
működési ábrák alapján keres.

Működési környezet
Elem

Műszaki adatok

Támogatott operációs rendszerek

Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12

Támogatott Internet böngészők

Windows: Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x (asztali verzió)/ 11.x
(asztali verzió), Microsoft Edge, Firefox 20 vagy újabb, Google
Chrome 26 vagy újabb
Mac OS: Safari 6.0.3 és 10.x között
• Ajánlott az operációs rendszerével kompatibilis legfrissebb
Internet böngészőt alkalmazni, hogy a készüléket minél
kényelmesebben és célszerűbben használhassa.
• Ellenőrizze, hogy Internet böngészőjében engedélyezve van-e a
JavaScript. A Kezelési útmutató JavaScript segítségével jeleníti
meg az oldalakat és a keresési funkciókat.

Kijelző felbontás

1024 e 768 képpont vagy több
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2.2

Célcsoportok
A kezelési útmutatók (lásd 2-4. old.) a rendszer következő használóinak készültek:
Felhasználó

A rendszert rendeltetése szerint használó (lásd 2-3. old.), a rendszer
funkcióit és a fogyóanyagokat a kapott használói jogosultságnak
megfelelően használó személyek.

Felügyelő

A fogyóanyagokat, a rendszer funkcióit, a felhasználókat és a hozzáférési
jogosultságokat kezelő, a rendszer beállításait elvégző, a hálózati
kapcsolatokat létrehozó személyek.

A rendszert használni kívánó személyeknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a vonatkozó kezelési
útmutatókat.

2.2.4

A kézikönyvben alkalmazott szimbólumok és jelölések
Műveleti utasítások
0

Ez a jelölőpipa egy művelet előfeltételét jelzi.

1

Az ilyen formátumú "1" szám az első lépést jelzi.

2

Az ilyen formátumú számok egy műveletsor lépéseinek sorrendjét jelzik.
% Ez a szimbólum jelzi a műveletekre vonatkozó utasítások magyarázatának kiegészítését.

2-6
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Szimbólumok és jelölések
7FIGYELMEZTETÉS
-

A nem megfelelő kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.

7VIGYÁZAT
-

A nem megfelelő kezelés könnyebb sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS
Ez a szimbólum egy olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely megrongálhatja a készüléket vagy a
dokumentumokat. Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje az anyagi károk okozását.

Tippek
-

Ez a szimbólum egy téma kiegészítő információit, valamint egy funkció használatához szükséges
opciós egységeket jelzi.

dHivatkozás
Ez a szimbólum hivatkozás, mely egy kapcsolódó témakörre mutat.

Kapcsolódó beállítás
Ez az adott témakörhöz tartozó beállításokat jelzi bármely felhasználó számára.

Kapcsolódó beállítás (rendszergazda számára)
Ez az adott témakörhöz tartozó beállításokat jelzi felügyelők számára.
Jelzések/Jelölések

Leírás

0

Ez a jelölőpipa egy művelet előfeltételét jelzi.

%

Ez a szimbólum jelzi a műveletekre vonatkozó
utasítások magyarázatának kiegészítését.

[]

A szögletes zárójelek [ ] között lévő szöveg egy
kezelőelem neve az érintőmezős kijelzőn, egy
számítógépes képernyő neve vagy valamelyik
Kezelési útmutató címe.

Félkövér szöveg

Ez egy gomb neve, egy alkatrész neve, egy
terméknév vagy egy opció neve a kezelőpanelen.

Képernyők
A készülék kijelzőjén megjelenő néhány képernyő a fax funkció rendelkezésre állásától függ.
A jelen kézikönyvben ismertetett képernyők feltételezik a fax funkció rendelkezésre állását. Ha a fax funkció
nem elérhető, a leírásokban a "Szkennelés/Fax" helyett "SZKENNELÉS" szerepel.

Az alkalmazások nevei és jelölései
Ebben a kézikönyvben egy-egy jelölést használtunk az egyes alkalmazásnevek részére az alábbiak szerint.
Név

A kézikönyvben alkalmazott jelölések

PageScope Web Connection

Web Connection

PageScope My Panel Manager

My Panel Manager
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2.3.1

Opcionális részegységek (bizhub C658/C558/C458)

2.3

A készülékhez számos kiegészítő egység csatlakoztatható, az adott irodai környezet igényeinek megfelelően.

Opcionális részegységek listája

2-8

Sz.

Név

Leírás

1

Géptest

A lapolvasó szakasz az eredeti szkennelését, a nyomtató szakasz
pedig a képadatok nyomtatását végzi.

2

FK-514 faxkészlet

A fax funkció használatához szükséges.

3

CU-102 tisztítóegység

Összegyűjti a készülékben keletkezett rendkívül finom szemcséket
így megelőzve, hogy azok kijuthassanak a készülékből.
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Sz.

Név

Leírás

4

AU-102 hitelesítő eszköz

A felhasználó hitelesítése az ujjban lévő vénák mintázatának
leolvasása alapján történik.
A WT-506 munkaasztal szükséges az AU-102 hitelesítő eszköz
telepítéséhez.

5

AU-201S hitelesítő
eszköz

A felhasználó hitelesítése az IC-kártyára vagy egy NFC-kompatibilis
Android eszközre rögzített információk beolvasásával történik.
Az AU-201S hitelesítő eszköz felszereléséhez az MK-735
szerelőkészlet szükséges.
Ez az eszköz a WT-506 munkaasztalra is felszerelhető.

6

WT-506 munkaasztal

Helyet biztosít az eredetik vagy más anyagok ideiglenes tárolására.
Az AU-102 hitelesítő eszköz vagy az AU-201S hitelesítő eszköz
felszerelése esetén is használható.

7

KP-101 billentyűzet

A kezelőpanel oldalára lehet felszerelni. Lehetőséget biztosít a
számok bevitelére a fizikai billentyűzet segítségével.

8

KH-102 billentyűzet tartó

Külső billentyűzet használatához szerelje fel ezt a tartót.

9

SC-508 biztonsági
készlet

Másolásvédelmi és más hasonló funkciókat támogat a jogosulatlan
másolás megelőzéséhez.

10

MK-742 fax
szerelőkészlet

Ez az eszköz az FK-515 faxkészlet telepítéséhez szükséges.
Ez az opció Észak-Amerikában használható.

11

FK-515 faxkészlet

Telefonvonalak hozzáadásához használható.
MK-742 fax szerelőkészlet szükséges az FK-515 faxkészlet
telepítéséhez.
Ez az opció Észak-Amerikában használható.

12

MK-730 szerelőkészlet

Plakátpapírra történő nyomtatáshoz használható.

13

LU-302 nagy kapacitású
egység

Lehetőséget biztosít akár 3 000 lap 8-1/2 e 11 (A4) formátumú papír
betöltésére.
Az LU-302 nagykapacitású egység felszereléséhez, a készülékre
fel kell szerelni a PC-415 papíradagoló szekrényt, a PC-115
papíradagoló szekrényt vagy a PC-215 papíradagoló szekrényt.

14

LU-207 nagy kapacitású
egység

Lehetőséget biztosít akár 2500 lap SRA3 vagy 11 e 17 (A3)
formátumú papír betöltésére.
Az LU-207 nagykapacitású egység felszereléséhez, a készülékre
fel kell szerelni a PC-415 papíradagoló szekrényt, a PC-115
papíradagoló szekrényt vagy a PC-215 papíradagoló szekrényt.

15

IC-416 képvezérlő

Beépített képvezérlő. Ezen egység felszerelése jobb minőségű
nyomtatást eredményez.
Az IC-416 képvezérlő felszereléséhez a VI-510 videó
illesztőkészlet szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie
kell még a DK-510 gépasztallal, a PC-415 papíradagoló
szekrénnyel, a PC-115 papíradagoló szekrénnyel vagy a PC-215
papíradagoló szekrénnyel.

16

DK-705 gépasztal

A gép padlóra helyezésénél használatos.

17

DK-510 gépasztal

A gép padlóra helyezésénél használatos.

18

PC-415 papíradagoló
szekrény

Lehetőséget biztosít akár 2 500 lap 8-1/2 e 11 (A4) formátumú papír
betöltésére.

19

PC-215 papíradagoló
szekrény

Az alsó és felső tálcára egyenként akár 500 lapot is betölthet.

20

PC-115 papíradagoló
szekrény

A felső tálcára akár 500 lapot is betölthet. (Az alsó tálca
tárolódobozként funkcionál.)

21

OT-506 kiadó tálca

Összegyűjti a kinyomtatott lapokat.

22

JS-506 feladatrendező

A kiadott lapok két tálcára történő válogatására szolgál a
berendezésen belül.
Ezt az egységet csak a bizhub C558/C458 modellekbe lehet
beszerelni.

23

FS-533 másolatkezelő

Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott
lapokat, igény szerint. Ez az egység erre a gépre szerelhető fel.
Ezt az egységet csak a bizhub C558/C458 modellekbe lehet
beszerelni.
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Sz.

Név

Leírás

24

PK-519 lyukasztókészlet

Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-533 másolatkezelőt.
Ezt az egységet csak a bizhub C558/C458 modellekbe lehet
beszerelni.

25

FS-536 másolatkezelő

Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott
lapokat, igény szerint. Az FS-536 másolatkezelő felszereléséhez
az RU-513 átadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek
rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal, a PC-415
papíradagoló szekrénnyel, a PC-115 papíradagoló szekrénnyel
vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnyel.

26

FS-536 SD
másolatkezelő

Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi,
összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat.
Az FS-536 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átadó
egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még
a DK-510 gépasztallal, a PC-415 papíradagoló szekrénnyel, a
PC-115 papíradagoló szekrénnyel vagy a PC-215 papíradagoló
szekrénnyel.
Az FS-536 másolatkezelő magában foglalja a gerincfűző
egységet.

27

PK-520 lyukasztókészlet

Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-536/FS-536 SD
másolatkezelőt.

28

RU-513 átadó egység

Az FS-536/FS-536 SD másolatkezelő vagy az FS-537/FS-537 SD
másolatkezelő felszereléséhez szükséges.

29

FS-537 SD
másolatkezelő

Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi,
összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat.
Az FS-537 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átadó
egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még
a DK-510 gépasztallal, a PC-415 papíradagoló szekrénnyel, a
PC-115 papíradagoló szekrénnyel vagy a PC-215 papíradagoló
szekrénnyel.
Az FS-537 másolatkezelő magában foglalja a gerincfűző
egységet.

30

FS-537 másolatkezelő

Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott
lapokat, igény szerint. Az FS-537 másolatkezelő felszereléséhez
az RU-513 átadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek
rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal, a PC-415
papíradagoló szekrénnyel, a PC-115 papíradagoló szekrénnyel
vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnyel.

31

PK-523 lyukasztókészlet

Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-537/FS-537 SD
másolatkezelőt.

32

ZU-609 Z-hajtogató
egység

Biztosítja a Z-hajtogató funkciót az FS-537/FS-537 SD
másolatkezelőn.

33

PI-507 lapbeszúró

Ezt az egységet az FS-537/FS-537 SD másolatkezelőre lehet
felszerelni.
Ez az egység lehetőséget biztosít borítólapok elhelyezésére a
másolt vagy nyomtatott lapokra. Ezenfelül ez az egység lehetővé
teszi a másolatkezelő kézi kezelését (csak az alsó tálca
használatával).

34

JS-602 feladatrendező

Ezt az egységet az FS-537/FS-537 SD másolatkezelőre lehet
felszerelni.
Az egység a kiadott lapok rendezését végzi.

Egyéb opcionális részegységek listája
Az alábbi opcionális eszközök a készüléken belül kerültek elhelyezésre és nem láthatók a fenti ábrán.
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Sz.

Név

Leírás

1

SP-501 bélyegző egység

Fax küldése esetén lebélyegzi a beolvasott lapokat.

2

2. tartalék küldésjelölő
bélyegző

Cserebélyegző az SP-501 bélyegző egység részére.
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Leírás

3

EK-609 helyi
illesztőkészlet

Akkor kell felszerelni ezt az egységet, ha egy Bluetooth LEkompatibilis iOS-terminálhoz kíván csatlakozni. A művelet részletes
ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

4

VI-510 videóillesztőkészlet

Ez az eszköz az IC-416 képvezérlő használatához szükséges.

5

i-Option LK-102 v3

A PDF feldolgozó funkciót támogatja, amely a különleges funkciók
egyike.

6

i-Option LK-105 v4

A kereshető PDF funkciót támogatja, amely a különleges funkciók
egyike.

7

i-Option LK-106

A vonalkód betűkészlet hozzáadásához használható, amely a
különleges betűkészletek egyike.

8

i-Option LK-107

Az unicode betűkészlet hozzáadásához használható, amely a
különleges betűkészletek egyike.

9

i-Option LK-108

Az OCR betűkészlet hozzáadásához használható, amely a
különleges betűkészletek egyike.
Alapesetben az OCR-B betűkészlet (PostScript) használható. Az
i-Option LK-108 telepítése lehetőséget biztosít az OCR-A
betűkészlet (PCL) használatára.

10

i-Option LK-110 v2

Támogatja az olyan speciális funkciókat, mint a fájlokat DOCX vagy
XLSX típussá konvertáló funkciót, széles körben használható kiváló
minőségű adatokat előállító funkciót, valamint a fogadott e-mail
üzenetek nyomtatása funkciót. Az i-Option LK-110 v2 licence
tartalmazza az i-Option LK-102 v3 és az i-Option LK-105 v4
licenceit is. Ha megvásárolta az i-Option LK-110 v2 bővítményt,
nem kell beszereznie az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option
LK-105 v4 bővítményeket. A rendelkezésre álló funkciók részletes
ismertetését a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatja.

11

i-Option LK-111

A ThinPrint funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.

12

i-Option LK-114

A Serverless pull printing funkciót támogatja, amely a különleges
funkciók egyike.

13

i-Option LK-115 v2

Az összetett funkciók közé tartozó TPM (Trusted Platform Module,
bizalmas platform modul) használható. A biztonságot növeli a
készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és
jelszavaknak a titkosítása.

14

UK-212 bővítőkészlet

A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.

15

UK-215 bővítőkészlet

A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.
Az UK-215 bővítőkészlet csak egyes területeken kerül
forgalmazásra.

16

HT-509 fűtőegység

Megelőzi a tálcában lévő papír átnedvesedését.
A HT-509 fűtőegység abban az esetben szerelhető fel, ha beszerzi
a PC-115 papíradagoló szekrényt, a PC-215 papíradagoló
szekrényt, a PC-415 papíradagoló szekrényt vagy a DK-510
asztalt.

17

MK-734
kapcsolószekrény

A fűtőegység működésének be- és kikapcsolásához használható.
Az MK-734 tápegység abban az esetben szerelhető fel, ha
beszerzi a PC-115 papíradagoló szekrényt, a PC-215
papíradagoló szekrényt, a PC-415 papíradagoló szekrényt vagy
a DK-510 asztalt.

18

TK-101
transzformátorkészlet

Ez az egység az LU-302 nagy kapacitású egység vagy az LU-207
nagy kapacitású egység fűtőegységének működéséhez
szükséges.

19

UK-501 kettős behúzás
érzékelő készlet

Ez az egység lehetővé teszi az automatikus
dokumentumadagolóba egyidejűleg behúzott több eredeti lapot.

20

MK-735 szerelőkészlet

Beépített AU-201S hitelesítő eszközzel rendelkező készülékhez
szükséges használni.

21

HD-524 merevlemezes
meghajtó

Telepítse ezt az egységet a főegységben található merevlemez
tükrözéséhez.
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Opcionális részegységek (bizhub C368/C308/C258)
A készülékhez számos kiegészítő egység csatlakoztatható, az adott irodai környezet igényeinek megfelelően.

Opcionális részegységek listája
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Leírás

1

Géptest

A lapolvasó szakasz az eredeti szkennelését, a nyomtató szakasz
pedig a képadatok nyomtatását végzi.

2

OC-511 géptető

A betöltött eredeti példány rögzítésére szolgál.

3

DF-629 lapfordító
automata
dokumentumkezelő

Az eredeti példányt laponként automatikusan adagolja és szkenneli.

4

DF-704 kétoldalasan
szkennelő
dokumentumkezelő

A lapok elülső és hátoldalát egy időben szkenneli be. Ezáltal a
szkennelés során nagyobb sebesség érhető el.

5

FK-514 faxkészlet

A fax funkció használatához szükséges.

6

CU-101 tisztítóegység

Összegyűjti a készülékben keletkezett rendkívül finom szemcséket
így megelőzve, hogy azok kijuthassanak a készülékből.
Az MK-745 szerelőkészlet szükséges a CU-101 tisztítóegység
telepítéséhez.

7

MK-745 szerelőkészlet

Ez az egység a CU-101 tisztítókészlet felszereléséhez szükséges.

8

AU-102 hitelesítő eszköz

A felhasználó hitelesítése az ujjban lévő vénák mintázatának
leolvasása alapján történik.
A WT-506 munkaasztal szükséges az AU-102 hitelesítő eszköz
telepítéséhez.

9

AU-201S hitelesítő
eszköz

A felhasználó hitelesítése az IC-kártyára vagy egy NFC-kompatibilis
Android eszközre rögzített információk beolvasásával történik.
Az AU-201S hitelesítő eszköz felszereléséhez az MK-735
szerelőkészlet szükséges.
Ez az eszköz a WT-506 munkaasztalra is felszerelhető.

10

WT-506 munkaasztal

Helyet biztosít az eredetik vagy más anyagok ideiglenes tárolására.
Az AU-102 hitelesítő eszköz vagy az AU-201S hitelesítő eszköz
felszerelése esetén is használható.

11

KP-101 billentyűzet

A kezelőpanel oldalára lehet felszerelni. Lehetőséget biztosít a
számok bevitelére a fizikai billentyűzet segítségével.

12

KH-102 billentyűzet tartó

Külső billentyűzet használatához szerelje fel ezt a tartót.
A külső billentyűzet használatával kapcsolatos részletes
tájékoztatásért forduljon a szervizképviselethez.

13

SC-508 biztonsági
készlet

Másolásvédelmi és más hasonló funkciókat támogat a jogosulatlan
másolás megelőzéséhez.

14

MK-742 fax
szerelőkészlet

Ez az eszköz az FK-515 faxkészlet telepítéséhez szükséges.
Ez az opció Észak-Amerikában használható.

15

FK-515 faxkészlet

Telefonvonalak hozzáadásához használható.
MK-742 fax szerelőkészlet szükséges az FK-515 faxkészlet
telepítéséhez.
Ez az opció Észak-Amerikában használható.

16

MK-730 szerelőkészlet

Plakátpapírra történő nyomtatáshoz használható.

17

LU-302 nagy kapacitású
egység

Lehetőséget biztosít akár 3 000 lap 8-1/2 e 11 (A4) formátumú papír
betöltésére.
Az LU-302 nagykapacitású egység felszereléséhez, a készülékre
fel kell szerelni a PC-410 papíradagoló szekrényt, a PC-110
papíradagoló szekrényt vagy a PC-210 papíradagoló szekrényt.

18

IC-416 képvezérlő

Beépített képvezérlő. Ezen egység felszerelése jobb minőségű
nyomtatást eredményez.
Az IC-416 képvezérlő felszereléséhez a VI-508 videó
illesztőkészlet szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie
kell még a DK-510 gépasztallal, a PC-410 papíradagoló
szekrénnyel, a PC-110 papíradagoló szekrénnyel vagy a PC-210
papíradagoló szekrénnyel.

19

DK-705 gépasztal

A gép padlóra helyezésénél használatos.

20

DK-510 gépasztal

A gép padlóra helyezésénél használatos.

21

PC-410 papíradagoló
szekrény

Lehetőséget biztosít akár 2 500 lap 8-1/2 e 11 (A4) formátumú papír
betöltésére.

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

2-13

2

A készülékről

2.3

Sz.

Név

Leírás

22

PC-210 papíradagoló
szekrény

Az alsó és felső tálcára egyenként akár 500 lapot is betölthet.

23

PC-110 papíradagoló
szekrény

A felső tálcára akár 500 lapot is betölthet. (Az alsó tálca
tárolódobozként funkcionál.)

24

FS-534 másolatkezelő

Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott
lapokat, igény szerint. Az FS-534 másolatkezelő felszereléséhez
az RU-513 átadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek
rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal, a PC-410
papíradagoló szekrénnyel, a PC-110 papíradagoló szekrénnyel
vagy a PC-210 papíradagoló szekrénnyel.

25

FS-534 SD
másolatkezelő

Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi,
összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat.
Az FS-534 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átadó
egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még
a DK-510 gépasztallal, a PC-410 papíradagoló szekrénnyel, a
PC-110 papíradagoló szekrénnyel vagy a PC-210 papíradagoló
szekrénnyel.
Az FS-534 másolatkezelő magában foglalja a gerincfűző
egységet.

26

PK-520 lyukasztókészlet

Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-534/FS-534 SD
másolatkezelőt.

27

RU-513 átadó egység

Az FS-534/FS-534 SD másolatkezelő felszereléséhez szükséges.

28

FS-533 másolatkezelő

Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott
lapokat, igény szerint. Ez az egység erre a gépre szerelhető fel.

29

PK-519 lyukasztókészlet

Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-533 másolatkezelőt.

30

JS-506 feladatrendező

A kiadott lapok két tálcára történő válogatására szolgál a
berendezésen belül.

Egyéb opcionális részegységek listája
Az alábbi opcionális eszközök a készüléken belül kerültek elhelyezésre és nem láthatók a fenti ábrán.
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Sz.

Név

Leírás

1

SP-501 bélyegző egység

Fax küldése esetén lebélyegzi a beolvasott lapokat.

2

2. tartalék küldésjelölő
bélyegző

Cserebélyegző az SP-501 bélyegző egység részére.

3

EK-609 helyi
illesztőkészlet

Akkor kell felszerelni ezt az egységet, ha egy Bluetooth LEkompatibilis iOS-terminálhoz kíván csatlakozni. A művelet részletes
ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

4

VI-508 videóillesztőkészlet

Ez az eszköz az IC-416 képvezérlő használatához szükséges.

5

i-Option LK-102 v3

A PDF feldolgozó funkciót támogatja, amely a különleges funkciók
egyike.

6

i-Option LK-105 v4

A kereshető PDF funkciót támogatja, amely a különleges funkciók
egyike.

7

i-Option LK-106

A vonalkód betűkészlet hozzáadásához használható, amely a
különleges betűkészletek egyike.

8

i-Option LK-107

Az unicode betűkészlet hozzáadásához használható, amely a
különleges betűkészletek egyike.

9

i-Option LK-108

Az OCR betűkészlet hozzáadásához használható, amely a
különleges betűkészletek egyike.
Alapesetben az OCR-B betűkészlet (PostScript) használható. Az
i-Option LK-108 telepítése lehetőséget biztosít az OCR-A
betűkészlet (PCL) használatára.
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10

i-Option LK-110 v2

Támogatja az olyan speciális funkciókat, mint a fájlokat DOCX vagy
XLSX típussá konvertáló funkciót, széles körben használható kiváló
minőségű adatokat előállító funkciót, valamint a fogadott e-mail
üzenetek nyomtatása funkciót. Az i-Option LK-110 v2 licence
tartalmazza az i-Option LK-102 v3 és az i-Option LK-105 v4
licenceit is. Ha megvásárolta az i-Option LK-110 v2 bővítményt,
nem kell beszereznie az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option
LK-105 v4 bővítményeket. A rendelkezésre álló funkciók részletes
ismertetését a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatja.

11

i-Option LK-111

A ThinPrint funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.

12

i-Option LK-114

A Serverless pull printing funkciót támogatja, amely a különleges
funkciók egyike.

13

i-Option LK-115 v2

Az összetett funkciók közé tartozó TPM (Trusted Platform Module,
bizalmas platform modul) használható. A biztonságot növeli a
készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és
jelszavaknak a titkosítása.

14

UK-211 bővítőkészlet

•

15

UK-212 bővítőkészlet

A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.

16

UK-215 bővítőkészlet

A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.
Az UK-215 bővítőkészlet csak egyes területeken kerül
forgalmazásra.

17

HT-509 fűtőegység

Megelőzi a tálcában lévő papír átnedvesedését.
A HT-509 fűtőegység abban az esetben szerelhető fel, ha beszerzi
a PC-110 papíradagoló szekrényt, a PC-210 papíradagoló
szekrényt, a PC-410 papíradagoló szekrényt vagy a DK-510
asztalt.

18

MK-734
kapcsolószekrény

A fűtőegység működésének be- és kikapcsolásához használható.
Az MK-734 tápegység abban az esetben szerelhető fel, ha
beszerzi a PC-110 papíradagoló szekrényt, a PC-210
papíradagoló szekrényt, a PC-410 papíradagoló szekrényt vagy
a DK-510 asztalt.

19

TK-101
transzformátorkészlet

Ez az egység az LU-302 nagy kapacitású egység
fűtőegységének működéséhez szükséges.

20

MK-735 szerelőkészlet

Beépített AU-201S hitelesítő eszközzel rendelkező készülékhez
szükséges használni.

21

HD-524 merevlemezes
meghajtó

Telepítse ezt az egységet a főegységben található merevlemez
tükrözéséhez.
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Telepítse ezt az egységet LK-102 v3, LK-105 v4, LK-106,
LK-107, LK-108, LK-110 v2, és LK-114 i-Option használata
esetén.
• Telepítse ezt az eszközt, ha a My Address funkciót a My Panel
Manager funkcióval használja.
Ez az egység Bővített memóriaként kerül említésre a
kézikönyvben.
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A részegységek neve (MFP) (bizhub C658/C558/C458)
Elülső
Az ábrán az opcionális OT-508 kiadó tálcával és PC-215 papíradagoló szekrénnyel felszerelt géptest
látható.
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Sz.

Név

Leírás

1

Kezelőpanel

A panelen lévő érintőmezős kijelzőt és a gombokat használhatja a
készülék kezeléséhez.

2

Eredeti tálca

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

3

Ceruza

Az érintőmezős kijelző kezeléséhez használhatja.

4

USB port (A típus)
USB2.0/1.1

Egy külső memóriának (USB-memóriának) a készülékhez történő
csatlakoztatására szolgál.

5

Kézitálca

Egyedi méretű papír vagy speciális papír betöltéséhez használhatja.

6

Papírfogyás-jelző

Narancs színű villogással jelzi a papír alacsony szintjét a tálcában,
a folyamatos narancs színű fény pedig az üres tálcát jelzi.

7

Papírtálca

Szabványos formátumú papír betöltéséhez használhatja. A tálcák
száma eltérő a telepített papíradagoló szekrénytől függően.

8

Alsó elülső ajtó

Ezt az ajtót a készüléken a kellékanyagok cseréje vagy karbantartás
során kell kinyitni.

9

Felső elülső ajtó

Ezt az ajtót egy festékkazetta cseréjéhez kell kinyitni.

10

Adatjelző

Kék színnel villog, amíg a készülék egy feladatot fogad. Kék színnel
világít, ha egy feladat a várakozási sorban van.

11

Állapotjelző

Nyomtatás alatt fehér színnel villog.
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12

Figyelmeztető fényjelző

Narancs színű villogással jelzi egy figyelmeztetés megjelenését.
Narancs színnel világít, ha a készülék egy hiba miatt leáll.

Oldalsó/hátsó
Az ábrán a PC-215 papíradagoló szekrénnyel, az FK-514 faxkészlettel, az FK-515 faxkészlettel, az
MK-742 fax szerelőkészlettel, az MK-734 kapcsolószekrénnyel és a CU-102 tisztító egységgel felszerelt
géptest látható.
(az FK-515 faxkészlet és az MK-742 fax szerelőkészlet Észak-Amerikában használható.)

Sz.

Név

1

Fűtés tápkapcsoló

2

Tápkábel

3

Telefonvonal csatlakozó aljzat 4 (LINE PORT4)

4

Telefonvonal csatlakozó aljzat 3 (LINE PORT3)

5

Telefonkészülék csatlakozó aljzat (TEL PORT1)

6

Telefonvonal csatlakozó aljzat 1 (LINE PORT1)

7

Telefonvonal csatlakozó aljzat 2 (LINE PORT2)

8

USB port (A típus) USB2.0/1.1

9

Hálózati csatlakozó (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

10

USB port (B típus) USB2.0/1.1

Tippek
-

Ezen termék hálózati portja a 9. sz. és a 10. sz. elemeket követi. Egy port abban az esetben kerül
aktiválásra, ha a hálózati porthoz egy vezeték csatlakozik.
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A készülékről

2.3

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.3.4

A részegységek neve (MFP) (bizhub C368/C308/C258)
Elülső
Az ábrán a DF-629 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval és a PC-210 papíradagoló
szekrénnyel felszerelt géptest látható.

2-18

Sz.

Név

Leírás

1

Kezelőpanel

A panelen lévő érintőmezős kijelzőt és a gombokat használhatja a
készülék kezeléséhez.

2

Eredeti tálca

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

3

Ceruza

Az érintőmezős kijelző kezeléséhez használhatja.

4

USB port (A típus)
USB2.0/1.1

Egy külső memóriának (USB-memóriának) a készülékhez történő
csatlakoztatására szolgál.

5

Kézitálca

Egyedi méretű papír vagy speciális papír betöltéséhez használhatja.

6

Papírfogyás-jelző

Narancs színű villogással jelzi a papír alacsony szintjét a tálcában,
a folyamatos narancs színű fény pedig az üres tálcát jelzi.

7

Papírtálca

Szabványos formátumú papír betöltéséhez használhatja. A tálcák
száma eltérő a telepített papíradagoló szekrénytől függően.

8

Elülső ajtó

Ezt az ajtót a készüléken a kellékanyagok cseréje vagy karbantartás
során kell kinyitni.
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Sz.

Név

Leírás

9

Adatjelző

Kék színnel villog, amíg a készülék egy feladatot fogad. Kék színnel
világít, ha egy feladat a várakozási sorban van.

10

Állapotjelző

Nyomtatás alatt fehér színnel villog.

11

Figyelmeztető fényjelző

Narancs színű villogással jelzi egy figyelmeztetés megjelenését.
Narancs színnel világít, ha a készülék egy hiba miatt leáll.

Oldalsó/hátsó
Az ábrán a DF-629 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval, a PC-210 papíradagoló
szekrénnyel, az FK-514 faxkészlettel, az FK-515 faxkészlettel, az MK-742 fax szerelőkészlettel, az
MK-734 kapcsolószekrénnyel, a CU-101 tisztítóegységgel és az MK-745 szerelőkészlettel felszerelt
géptest látható.
(az FK-515 faxkészlet és az MK-742 fax szerelőkészlet Észak-Amerikában használható.)

Sz.

Név

1

Fűtés tápkapcsoló

2

Tápkábel

3

Telefonvonal csatlakozó aljzat 4 (LINE PORT4)

4

Telefonvonal csatlakozó aljzat 3 (LINE PORT3)

5

Telefonkészülék csatlakozó aljzat (TEL PORT1)

6

Telefonvonal csatlakozó aljzat 1 (LINE PORT1)

7

Telefonvonal csatlakozó aljzat 2 (LINE PORT2)

8

USB port (A típus) USB2.0/1.1

9

Hálózati csatlakozó (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
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A készülékről

Sz.

Név

10

USB port (B típus) USB2.0/1.1

2.3

Tippek
-

Ezen termék hálózati portja a 9. sz. és a 10. sz. elemeket követi. Egy port abban az esetben kerül
aktiválásra, ha a hálózati porthoz egy vezeték csatlakozik.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.3.5

A részegységek neve (opcionális egységek)
Ebben a részben a készülékre felszerelhető egyes elkülönülő opcionális egységek elnevezését ismertetjük.

FS-537 Másolatkezelő, FS-537 SD másolatkezelő, PK-523 lyukasztókészlet,
ZU-609 Z-hajtogató egység (bizhub C658/C558/C458)

2-20

Sz.

Név

1

Kiadó tálca

2

Tűzőkapocs-tár

3

Lyukasztókészlet

4

Lyukasztási hulladéktartály

5

Gerincfűző
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A készülékről

Sz.

Név

1

Z-hajtogató egység

2

1. gerinctűző-tár

3

2. gerinctűző-tár

4

Hajtogató kiadó tálca

5

Ütköző
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A készülékről

2.3

JS-602 feladatrendező (bizhub C658/C558/C458)

2-22

Sz.

Név

1

Kiadó tálca
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2.3

A készülékről

2

PI-507 lapbeszúró (bizhub C658/C558/C458)

Sz.

Név

1

Alsó tálca

2

Felső tálca

3

Lapbeszúró kezelőpanel

dHivatkozás
A Lapbeszúró kezelőpanel használatának részleteit a Kezelési útmutató CD/DVD-n találja.
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2.3

FS-533 másolatkezelő, PK-519 lyukasztókészlet
(bizhub C558/C458/C368/C308/C258)

2-24

Sz.

Név

1

Lyukasztókészlet

2

Tűzőkapocs-tár

3

Kiadó tálca

4

Tálcabővítő
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2

JS-506 feladatrendező (bizhub C558/C458/C368/C308/C258)

Sz.

Név

1

Kiadó tálca
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A készülékről

2.3

FS-536 másolatkezelő, FS-536 SD másolatkezelő, FS-534 másolatkezelő,
FS-534 SD másolatkezelő, PK-520 lyukasztókészlet

2-26

Sz.

Név

1

Kiadó tálca

2

Tűzőkapocs-tár

3

Lyukasztási hulladéktartály

4

Gerincfűző
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Sz.

Név

1

Lyukasztókészlet

2

1. gerinctűző-tár

3

2. gerinctűző-tár

4

Hajtogató kiadó tálca
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A készülékről

2.3

LU-302/LU-207 nagy kapacitású egység (bizhub C658/C558/C458)

2-28

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

2.4

2.4

2

Tápellátás

Tápellátás
A készüléken két tápkapcsoló található: a kezelőpanelen lévő tápkapcsoló gomb és a géptesten lévő
főkapcsoló. Rendes körülmények között a kezelőpanelen lévő tápkapcsoló gombot használja. A
főkapcsolót a készülék újraindítására használja.

2.4.1

A készülék ki- és bekapcsolása
Csak akkor kapcsolja ki- és be a készüléket, amikor szükséges, például a felügyeleti beállítások módosítása
vagy egy áramkimaradás után.

1

Nyissa ki az alsó elülső ajtót vagy az elülső ajtót és nyomja
meg a főkapcsoló n oldalát.

2

Nyomja le a főkapcsoló o oldalát.

MEGJEGYZÉS
A készülék újraindításához kapcsolja ki a főkapcsolót, majd legalább 10 másodpercnyi várakozás után
kapcsolja ismét be.
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2
2.4.2

Tápellátás

2.4

A tápkapcsoló gomb használata
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, például a munkaidő végén, a tápkapcsoló gomb
lenyomásával azonnal energiatakarékos módba állíthatja a készüléket.
A tápkapcsoló gomb lenyomásának hosszúságától függően a készülék különböző energiatakarékos
üzemmódokba áll.
Ha működés közben röviden nyomja le a tápkapcsoló gombot, a készülék alacsony fogyasztású vagy
hibernálás módba áll. A tápkapcsoló gombot lenyomva tartva a készülék Kieg.főkapcsoló KI módba áll.
Az energiatakarékos módból normál üzemmódba történő visszaállításhoz nyomja meg újra a tápkapcsoló
gombot.
Az alacsony fogyasztású vagy hibernálás energiatakarékos üzemmódokból a készüléket egyszerűen kezének
a kezelőpanel közelébe történő helyezésével hozhatja vissza normál módba.

A készülék állapota

Leírás

Energiatakaré
kos mód

Alacsony
fogyasztású
vagy
Hibernálás
üzemmód

Kéken villog.
A készülék adat vagy fax fogadásakor visszatér a normál módba.

Kiegészítő
tápkapcsoló
KI üzemmód

Narancs szín világít.
A készülék képes adat és fax fogadására, de nem olvassa be az
eredetit és nem nyomtat. Kiegészítő tápkapcsoló KI üzemmódban adat
és fax fogadása esetén azok nyomtatása a készülék normál
üzemmódba történő visszatérésekor történik.

Működés
közben

Kéken világít.

Normál mód

Tippek
-

2-30

Az opcionális képvezérlő felszerelése esetén a készülék nem vált Másodlagos tápkacsoló KI módba.
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2.4.3

2

Tápellátás

Energiatakarékos funkció
Egy előre megadott tétlenségi idő eltelte után a készülék automatikusan energiatakarékos módba vált;
például kikapcsolja az érintőmezős kijelzőt. Amíg a készülék energiatakarékos módban van, a tápkapcsoló
gomb jelzőlámpája kék színnel villog. A kezelőpanel bármely gombjának lenyomása után a készülék
visszaáll normál módba.
Két energiatakarékos mód áll rendelkezésre: az alacsony fogyasztású mód és a hibernálás mód. A hibernálás
mód jelentősebb mértékű energia megtakarítását biztosítja, mint az alacsony fogyasztású mód. Azonban a
normál módba való visszaálláshoz szükséges idő hosszabb lehet, mint az alacsony fogyasztású mód esetén.

dHivatkozás
Az egyes módokba való beálláshoz szükséges időt a Felügyeleti beállításokban módosíthatja. Részletes
ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

Az Energiafogyasztás csökkentése
Készenléti állapotban az energiafogyasztás csökkentéséhez változtassa a [Kapcsológomb beáll.] értékét
[Kieg.főkapcsoló KI] értékre.
Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítása] [Tápegység/Energiatakarék. mód beállítása] - [Kapcsológomb beáll.] funkciót.
Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen
találhatók.

2
1

A beállítás módosítása után a készülék a tápkapcsoló gomb lenyomásának módjától függően az alábbiak
szerint váltja az energiatakarékos módot.
-

A tápkapcsoló gomb megnyomása

-

A készülék Kiegészítő tápkapcsoló KI módba áll.
A Kieg.főkapcsoló KI üzemmódban a készülék képes adat és fax fogadására, de nem olvassa be az
eredetit és nem nyomtat.
Kiegészítő tápkapcsoló KI üzemmódban adat és fax fogadása esetén azok nyomtatása a készülék
normál üzemmódba történő visszatérésekor történik.

-

A tápkapcsoló gomb lenyomva tartása

-

A készülék ErP automata kikapcsolás KI módba áll.
Az ErP automata kikapcsolás KI módban a készülék nem fogad adatokat és faxokat, valamint nem
szkennel és nem nyomtat.
Ez a funkció nagyobb mértékű energiamegtakarítást eredményez, mint a Kieg.főkapcsoló KI üzemmód,
az állapot közel áll ahhoz az állapothoz, amikor a főkapcsoló ki van kapcsolva.

-

A Kieg.főkapcsoló KI és ErP automata kikapcsolás KI módból normál üzemmódba történő visszaállításhoz
nyomja meg újra a tápkapcsoló gombot.

Tippek
-

Az opcionális képvezérlő felszerelése esetén a [Kapcsológomb beáll.] funkció nem jelenik meg.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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2.5

Kezelőpanel

2.5

Kezelőpanel
Az opcionális KP-101 billentyűzet a kezelőpanel jobb oldalára került felszerelésre.

2.5.1

2-32

A részek neve

Sz.

Név

Leírás

1

Érintőmezős kijelző

Különféle képernyőket és üzeneteket jelenít meg. A beállításokat az
érintőmezős kijelzőt közvetlenül megérintve végezheti el.

2

Mobil érintőfelület

Egy NFC-kompatibilis Android terminállal társíthatja a készüléket.
Az Android rendszerű terminált – amelyre telepítésre került a
PageScope Mobile Android rendszerre alkalmazás – a mobil
érintőfelületre helyezheti, hogy regisztrálja a készüléket, vagy
felhasználói hitelesítést hajtson végre.
Ezen a területen továbbá a készüléket a Bluetooth LE-kapcsolatot
támogató iOS-terminálhoz társíthatja. A Bluetooth LE funkció
használatához az EK-609 helyi illesztőkészlet szükséges.
Ha egy iOS terminált helyez el a készülék közelében, regisztrálhatja
a készüléket, illetve felhasználói hitelesítést végezhet a PageScope
Mobile iPhone/iPad rendszerre alkalmazás segítségével.
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

3

Belépés

Ha a felhasználó hitelesítés vagy számlakövetés beállítások
alkalmazásra kerültek, a felhasználónév és a jelszó (felhasználó
hitelesítés esetén), illetve a számlanév és jelszó (számlakövetés
esetén) beadása után nyomja meg ezt a gombot a készülék
használatához. A kívánt művelet befejezése után a gomb ismételt
lenyomásával fejezze be a készülék használatát.

4

Menü

Ezt a gombot lenyomva, megjelenik a főmenü.

5

Törlés

Nyomja meg ezt a gombot a kezelőpanelen elvégzett összes
beállítás alaphelyzetbe állításához, a regisztráltak kivételével.

6

Stop

Nyomja meg ezt a gombot egy aktív másolási, szkennelési vagy
nyomtatási feladat ideiglenes leállításához.

7

Start

Lenyomásával elindítja a másolási, szkennelési vagy fax műveletet.
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2

Kezelőpanel

Sz.

Név

Leírás

8

1-4

Ezen gombok megnyomásával az érintőmezős kijelző átváltható a
regiszter gombhoz rendelt funkcióra.
• 1 ([Nagyított kijelző]): Belép a Nagyított kijelző módba.
• 2 ([Segítség]): Ezt a gombot lenyomva, megjelenik a Súgó menü.
Megjelenítheti a képernyőn a funkciók és kezelési műveletek
leírását.
• 3 ([10 Számbillentyűk]): Megjeleníti a számbillentyűket az
érintőmezős kijelzőn.
• 4 ([Előnézet]): Ezt a gombot lenyomva megjelenik a jelen
beállításokkal elkészített nyomtatvány képe az érintőmezős
kijelzőn. Ezt a funkciók akkor is használhatja, ha nagyszámú
másolat kinyomtatása előtt ellenőrzés céljából egy egyszerű
levonatot akar kinyomtatni.
Ezekhez a gombhoz bármelyik funkció hozzárendelhető a
Felügyeleti beállításokban, amely egyszerűsítheti a készülék
használatát.

9

Tápkapcsoló

Ezzel a billentyűvel léphet energiatakarékos módba.
Normál üzemmódban a billentyű kéken világít. Energiatakarékos
üzemmódban a billentyű kéken villog vagy narancssárgán világít.
Nagyobb mértékű energiamegtakarítás eléréséhez
megváltoztathatja a beállításokat a [Kapcsológomb beáll.] tételnél a
Felügyeleti beállítás menüben. A [Kapcsológomb beáll.] beállítása:
lásd 2-31. old..

10

Figyelmeztető fényjelző

Narancs színű villogással jelzi egy figyelmeztetés megjelenését.
Narancs színnel világít, ha a készülék egy hiba miatt leáll.

Opcionális KP-101 billentyűzettel felszerelve

Sz.

Név

Leírás

1

Billentyűzet

E billentyűzet használatával írhat be számszerű értékeket, mint a
példányszám, a nagyítási tényező vagy a faxszám.

2

C (törlés)

Ezen gomb lenyomásával törölhet egy, a számbillentyűkön beírt
számszerű értéket, mint a példányszám, a nagyítási tényező vagy a
méret.
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Érintőmezős kijelző

2.6

Érintőmezős kijelző

2.6.1

Főmenü

2.6

A főmenü előhívásához nyomja meg a Menü gombot a kezelőpanelen. A főmenüből elvégezheti a gyakran
használt funkciók beállításait, valamint gyorsgombok segítségével beléphet ez egyes módokba.

A főmenü elrendezése
1
2
3
4

2-34

Sz.

Név

Leírás

1

[Belépés]

Ezt a gombot megérintve állíthatja be az érintőmezős kijelző
benyomási helyzetét, módosíthatja a billentyűk hangjelzését és
konfigurálhatja a kezelőpanel kezelési környezetét.

[Számláló]

Ezt a gombot megérintve megjeleníti a készülékkel nyomtatott
oldalak teljes számát, funkciónkénti vagy színenkénti bontásban.

Felhasználó/Számlanév

Ezen a területen az aktuálisan bejelentkezett felhasználó neve vagy
fiókkövetési neve jelenik meg, ha engedélyezve van a felhasználó
hitelesítése vagy a fiókkövetés.
Ha a felhasználói hitelesítést és a fiókkövetést egyszerre használja,
megjelenik a felhasználónév.

[Language] (Nyelv)

Koppintson erre a gombra a panel megjelenítési nyelvének
ideiglenes módosításához. A [Language] (Nyelv) megjelenítésének
részleteit a Kezelési útmutató CD/DVD-n találja.

[Funkc.ker.]

Erre a gombra koppintva keresheti meg a másolási beállításokat
vagy a faxolás/szkennelés beállításait, valamint a keresési
eredményekről egyenesen a megcélzott funkció képernyőjére
léphet.

[Feladatlista]

Erre a gombra koppintva megjeleníti az aktív vagy a várakozó
feladatokat. Szükség esetén megtekintheti a feladatnaplót vagy
kinyomtathat egy kommunikációs jelentést. Ez a lista az aktuális
feladat működési állapotát jeleníti meg, amikor fut. Részletesen
lásd: 2-41. old..

2

Oldaljelző

A használatával ellenőrizheti, hogy jelenleg melyik oldal jelenik meg,
ha a menügombok több oldalhoz vannak hozzárendelve.

3

A főmenü gombjai

Megjeleníti a funkciókhoz rendelt gyorsgombokat.
Alapértelmezésként a főmenü a [Másolás], [Szkenner/Fax],
[Felh.fiók], [Hang beáll.], [Címjegyzék] és [Segédprogram]
gombokat tartalmazza.
• Egyes területeken a [Gyors biztonság] is megjelenik a főmenü
alapértelmezett elrendezésében.

[Segédprogram]

Ezt a gombot megérintve elvégezheti a készülék beállításait vagy
megtekintheti a készülék használati állapotát.
• A [Segédprogram] gomb mindig látható.
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Sz.

Név

Leírás

4

Oldalváltó gomb

Koppintson erre a gombra oldal váltásához, ha a menügombok
több oldalhoz vannak hozzárendelve.

A Főmenü testreszabása
Szükség esetén a főmenü kiterjeszthető három képernyőre. Összesen legfeljebb 25 gomb helyezhető el a
három, átkapcsolható főmenü képernyőn.

Ezen felül, beállíthatja a kedvenc háttérmintázatát is. Szükség esetén hozzáadhat új háttérmintát, ha
regisztrál egy képet a készüléken.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.6.2

Csúsztatható menü
Egy fülgombra koppintva az érintőmezős kijelzőn megnyílik a csúsztatható menü. A csúsztatható menü
beállítása a környezetnek megfelelően módosítható.

1

Sz.

Név

Leírás

1

Fülgomb

Erre a gombra koppintva megnyithat vagy bezárhat egy
csúsztatható menüt.

Csúsztatható menü gomb

Megjeleníti a funkciókhoz rendelt funkciógombokat.
Alapértelmezésként a főmenü a [Másol], [Szkenn./Fax], [Felh.fiók]
és [Megszakítás] gombokat tartalmazza.
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2.6

A csúsztatható menü testreszabása
Legfeljebb öt csúsztatható menüt lehet beállítani.
Kiválaszthat olyan beállítást is, amelyben nem jelenik meg csúsztatható menü. Ezen felül, megjelenítheti a
számgombokat vagy módosíthatja a háttér színét.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.6.3

Az érintőmezős kijelző kezelése
A készülékre szerelt érintőmezős kijelző támogatja a felhasználóbarát műveleteket, mint az ujj csúsztatása
az érintőmezős képernyőn.

Koppintás
Finoman érintse meg az ujjával a képernyőt, majd azonnal vegye le
az ujját a képernyőről. Ezzel a művelettel kiválaszthat vagy
meghatározhat egy menüpontot.

Dupla koppintás
Kétszer egymás után finoman érintse meg az ujjával a képernyőt.
Részletes információk lekéréséhez, egy miniatűr vagy előnézeti kép
nagyításához, valamint egy felhasználói fiók megnyitásához
használható.

Lapozás
Az ujját a képernyőn csúsztatva végezzen egy finom legyintést. A
rendeltetési helyek és a feladatok listáinak görgetéséhez, illetve a
Főmenü képernyő és az Előnézet képernyő lapozásához
használható.

2-36
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2

Húzás
Egy görgetősávot vagy egy dokumentumot az ujját ráhelyezve
mozgathat. Egy görgetősáv vagy egy dokumentum mozgatásához
használható.

Pásztázás
Csúsztassa az ujját párhuzamosan a képernyő hossz- vagy
oldalirányú tengelyével. Így léphet a kijelző kívánt területére, ha a
megjelenített kép túllépi a kijelző méreteit.

Hosszú érintés
Tartsa az ujját a dokumentumon. Így jeleníthető meg a
dokumentumhoz tartozó ikon.

Fogd és vidd
Egy dokumentum kiválasztása után csúsztassa az ujját a kívánt
helyre és emelje fel. Így helyezheti át a dokumentumot a kívánt
helyre.
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2.6

Csippentés
Helyezze két ujját a képernyőre majd húzza szét vagy zárja össze
azokat. Így nagyíthat, illetve kicsinyíthet egy előnézeti képet.

Forgatás
Helyezze két ujját a képernyőre majd forgassa el azokat. Így
forgathatja el az előnézeti képet.

Óvintézkedések az érintőmezős kijelző használatához
Ez a készülék egy kapacitív érintőmezős kijelzővel rendelkezik. Az érintőmezős kijelző használatakor vegye
figyelembe az alábbiakat.

2-38

-

Csak az ujjhegyét vagy a készülékhez szállított ceruzát használja. Vegye figyelembe, hogy az
érintőmezős kijelző nem fog megfelelően reagálni, ha a körmével vagy egy tollal kezeli, az ujja vagy a
készülék saját ceruzája helyett.

-

Nagy erővel kezelve az érintőmezős kijelzőt kárt okozhat az érintőmezőkben és fennáll a törés
lehetősége.

-

Az érintőmezős kijelző kezelése során ne alkalmazzon túlzott erőt, valamint ne használjon hegyes
tárgyat, mint például töltőceruzát.

-

Az érintőmezős kijelző nem működik megfelelően, ha nedves ujjal érinti meg.

-

Az érintőmezős kijelző nem működik megfelelően, ha a megérintésekor kesztyűt visel. Javasoljuk,
hogy csak az ujjhegyét vagy a készülékhez szállított ceruzát használja.

-

Lehetséges, hogy az érintőmezős kijelző nem működik megfelelően, ha egy fluoreszcens lámpához
500 mm (19-11/16 inch), vagy annál kisebb távolságra áll, miközben megérinti az érintőmezős
képernyőt.

-

Ne használja az érintőmezős kijelzőt olyan helyen, amely közel van valamilyen elektromos zajt
generáló berendezéshez (pl. generátor vagy légkondicionáló). Az elektromos zaj az érintőmezős
kijelző működésében zavart okozhat.
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2

A billentyűzet megjelenítése
Amikor a másolási képernyő beviteli területét megérinti, hogy megadja a másolatok számát vagy egy
beállítási értéket, a billentyűzet megjelenik.
A billentyűzetet a 10 Számbillentyűk gomb lenyomására is megjelennek (alapértelmezett: Regiszter gomb 3).
Bemeneti mező a példányszám részére

Bemeneti mező értékek részére

A billentyűzet mozgatása
Mozgassa az ujját, miközben nyomva tartja a billentyűzet felső
oldalát.

A billentyűzet bezárása
Az értékek megadása után koppintson a [Bezár] pontra a
billentyűzet bezárásához.
A billentyűzetet a 10 Számbillentyűk gomb lenyomásával is
bezárhatók (alapértelmezett: Regiszter gomb 3).
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2.6

A billentyűzet állandó megjelenítése
A billentyűzetet a másolás képernyőn, valamint a felhasználói fiók és böngésző nyomtatási beállítás
képernyőn folyamatosan is meg lehet jeleníteni.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.6.5

Karakterek beírása
Ha karaktereket kell beírni egy cím vagy egy program regisztrálása során, használja az érintőmezős kijelzőn
megjelenő billentyűzetet.

Beírás az "1. csoportban":

1

Nagybetűk vagy jelek írásához koppintson a [Váltó] gombra.
% Ha tévesen írt be valamit, a [ ] vagy a [
majd koppintson a [Törlés] gombra.

] koppintásával vigye a kurzort a törölni kívánt karakterre,

% Ismét a [Váltó] gombra koppintva visszaléphet az eredeti billentyűzethez.

2

1

2
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Ha befejezte a beírást, koppintson az [OK] gombra.
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2.7

Feladatok

2.7.1

Feladat képernyő
A feladat a nyomtatással, küldéssel, fogadással, mentéssel stb. kapcsolatos műveleteket jelenti.
A főmenüben vagy az egyes modulok főképernyőin a [Feladatlista] elemet megérintve a Feladat képernyő
jelenik meg.
A Feladat képernyőn megtekintheti az éppen végrehajtás alatt álló feladat listáját vagy előzményeit, illetve
kinyomtathatja a küldések és fogadások eredményeit tartalmazó jelentést.
Általában a feladatok a lista tetején található vagy az éppen végrehajtás alatt álló feladattól kezdve hajtódnak
végre. Ha egy adott feladatot sürgősen el kell végeztetnie, akkor átrendezheti a feladatok végrehajtási
sorrendjét.

1

2

3
4
5

6

Sz.

Leírás

1

Megjeleníti a feladatokat.

2

Feladattípus kiválasztása. A [Komm. lista] fülön kinyomtathatja a küldések és fogadások
eredményeit tartalmazó jelentést.

3

Erre a gombra koppintva leszűkítheti a kijelzett feladatokat.

4

Erre a gombra koppintva törölhet feladatokat.

5

Erre a gombra koppintva kiválaszthat egy elsőbbséggel végrehajtandó feladatot.

6

Erre a gombra koppintva megjelenítheti a kiválasztott feladat részletes adatait.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.7.2

Több feladatos funkció
Feladat akkor is regisztrálható, ha egy másik feladat aktív. Összesen legfeljebb 259 feladat lehet regisztrálva.
Az alábbi táblázatban látható az egyes funkciókhoz maximálisan regisztrálható feladatok száma.
Funkció

Feladatok minimális száma

Feladatok maximális száma

Másolat

6

62

Nyomt.

11

67

Fax memória küldés + Szkennelés

55

111

Fax fogadás

100

156

Megosztás

56

-

Ezek az értékek a feltételektől függően eltérhetnek.
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2.8

Papír betöltése

2.8.1

Papír betöltése az 1-4. tálcába

2.8

Legfeljebb 500 normál papírlapot tölthet be egy tálcába. A 3. tálca és a 4. tálca opcionális felszereltség.

Alkalmazható papírfajták
Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír
és újrapapír

Alkalmazható papírformátumok
1.tálca
Beír

Formátum

Normál formátumú papír

11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v, A3 w - A5 w, B4 w, B5 w/v, 8 e 13 w,
16K v, 8K w

Egyedi papírformátum

Szélesség: 5-1/2 és 11-11/16 inch (139,7 mm és 297 mm) között
Hossz: 7-3/16 és 17 inch (182 mm és 431,8 mm) között

2.tálca
Beír

Formátum

Normál formátumú papír

12-1/4 e 18 w - 8-1/2 e 11 w/v, SRA3 w, A3 w - A5 w, B4 w, B5 w/v,
8 e 13 w, 16K v, 8K w

Egyedi papírformátum

Szélesség: 5-1/2 és 12-5/8 inch (139,7 mm és 320 mm)
Hossz: 7-3/16 és 18 inch (182 mm és 457,2 mm)

3.tálca - 4.tálca
Beír

Formátum

Normál formátumú papír

11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v, A3 w - A5 w, B4 w, B5 w/v, 8 e 13 w,
16K v, 8K w

Hogyan töltse be a papírt

1

Húzza ki a tálcát.

MEGJEGYZÉS
Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a filmet.

2-42
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2

Csúsztassa az oldalvezetőket a betöltendő papír méretének megfelelő helyre.

3

Tegye a papírt a tálcába.
% A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.

4

Zárja be a tálcát.
% Ha módosítja a papírtípust vagy egyéni méretű papírra vált, az 5. lépéssel folytatva módosítsa a
készülék beállításait.
Ha a papír hozzáadásakor nem módosítja a papírtípust vagy vált egyéni méretű papírra, tovább
használhatja a jelenlegi beállításokat, bármilyen módosítás nélkül.

5

Módosítsa a papírtípus és a papírméret beállításait.
% Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását.
% Egyedi méretű papír betöltése esetén módosítsa a papírtípus beállítását.
% Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.8.2

Nagy kapacitású tálca (beépített)
Akár 2 500 lapnyi normál papír is betölthető a nagy kapacitású tálcába (beépített). A nagy kapacitású
tálca (beépített) opcionális.

Alkalmazható papírfajták
Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír
és újrapapír

Alkalmazható papírformátumok
Beír

Formátum

Normál formátumú papír

8-1/2 e 11 v, A4 v
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2.8

Hogyan töltse be a papírt

1

Húzza ki a tálcát.

MEGJEGYZÉS
Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a filmet.

2

Tegyen papírt a jobb oldali tálcába.
% A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.

MEGJEGYZÉS
Ne tegyen a tálcába az előzőben ismertetettől eltérő
formátumú papírt. A papírformátum módosításáért forduljon a
szervizképviselethez.

3

Tegyen papírt a bal oldali tálcába.
% A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.

4

Zárja be a tálcát.
% Amikor egy másik papírtípusra vált, az 5. lépéssel folytatva módosíthatja a készülék beállításait.
Ha a papír betöltésekor nem használ eltérő papírtípust, továbbra is a meglévő beállításokat
használhatja, bármilyen módosítás nélkül.

5

Módosítsa a papírtípus beállítását.
% Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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2

Papír betöltése

Papír töltése a nagy kapacitású egységbe
Az LU-302 nagy kapacitású egységbe legfeljebb 3000 lap, az LU-207 nagy kapacitású egységbe pedig
legfeljebb 2500 lap normál papírt lehet betölteni.
A nagy kapacitású egység egy opció.

Alkalmazható papírfajták
Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír
és újrapapír

Alkalmazható papírformátumok
Nagy kapacitású egységbe LU-302
Beír

Formátum

Normál formátumú papír

8-1/2 e 11 v, A4 v

Nagy kapacitású egységbe LU-207
Beír

Formátum

Normál formátumú papír

12 e 18 w, 11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v, SRA3 w, A3 w, B4 w, A4 w/v

Hogyan töltse be a papírt

1

Nyissa ki a felső ajtót.

MEGJEGYZÉS
Legyen óvatos, hogy kézzel ne érintse meg a lap behúzó
görgő felületét.

2

Emelje fel a lap behúzó görgőt és helyezze a papírt az
egységbe.
% A papírt a nyomtatandó felével lefele helyezze be.

MEGJEGYZÉS
Ne töltsön egyéni méretű papírt a Nagy kapacitású
egységbe. A papírformátum módosításáért forduljon a
szervizképviselethez.
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3

2.8

Zárja be a Felső ajtót.
% Amikor egy másik papírtípusra vált, az 4. lépéssel folytatva módosíthatja a készülék beállításait.
Ha a papír betöltésekor nem használ eltérő papírtípust, továbbra is a meglévő beállításokat
használhatja, bármilyen módosítás nélkül.

4

Módosítsa a papírtípus beállítását.
% Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.8.4

Kézitálca
A kézitálcát a tálcákba nem betöltött formátumú papírra, illetve borítékokra vagy fóliákra történő nyomtatás
esetén használja.
A kézitálca használatához, töltse be a papírt és határozza meg a papírfajtát.

Alkalmazható papírfajták
Normál papír, csak egyoldalas papír, speciális papír, vastag papír, levelezőlap (4 e 6 (A6 kártya)), fólia,
fejléces papír, színes papír, boríték, címke-ívek, index papír, újrapapír és plakátpapír

Alkalmazható papírformátumok
Típus

Formátum

Normál formátumú papír

12 e 18 w - 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, SRA3 w, A3 w - A6 w, B4 w B6 w, A6 kártya w, 8 e 13 w, 16K w/v, 8K w, szalagpapír, boríték (B5 w
(6-15/16 inch e 9-13/16 inch (176 mm e 250 mm)), C4 w (9 inch e 12-3/4
inch (229 mm e 324 mm)), C5 w (6-3/8 inch e 9 inch (162 mm e 229 mm)),
C6 w (6-3/8 inch e 4-1/2 inch (162 mm e 114 mm)), DL w (8-11/16 inch e
4-5/16 inch (220 mm e 110 mm)), Com10 (4-1/8 inch e 9-1/2 inch
(104,7 mm e 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 inch e 7-1/2 inch (98,4 mm e
190,5 mm)))

Egyedi papírformátum

Papír szélesség: 90 – 320 mm (3-9/16 in – 12-5/8 in)
Papír hosszúság: 139,7 – 1 200 mm (5-1/2 in – 47-1/4 in)

Nem használható papír
Ne töltse be az alábbi papírokat a kézitálcába. Ha így tesz, a papír elakadhat vagy megrongálhatja a
készüléket.
-
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Hajlott, szakadt vagy gyűrött papír, valamint eltérő méretű papírokból álló köteg
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2

Hogyan töltse be a papírt

1

Nyissa ki a kézitálcát.
% Nagyméretű papír használata esetén húzza ki
a tálcabővítőt.
% Plakátpapír betöltéséhez szerelje fel az opciós MK-730
szerelőkészletet.

MEGJEGYZÉS
Legyen óvatos, hogy kézzel ne érintse meg a lap behúzó
görgő felületét.

2

A papírt a nyomtatandó felével lefele helyezze be, majd
igazítsa az oldalvezetőt a papírhoz.
% Úgy helyezze be a papírt a tálcába, hogy a lapok széle a
hátlaphoz illeszkedjen.

MEGJEGYZÉS
Ne töltsön be túl sok papírt, hogy a köteg teteje magasabban
legyen, mint a , jelzés.
Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki, mielőtt betöltené.
Ha módosítja a papírtípust vagy egyéni méretű papírra vált, az
3. lépéssel folytatva módosítsa a készülék beállításait.
Ha a papír hozzáadásakor nem módosítja a papírtípust vagy
vált egyéni méretű papírra, tovább használhatja a jelenlegi
beállításokat, bármilyen módosítás nélkül.

3

Módosítsa a papírtípus és a papírméret beállításait.
% Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását.
% Egyedi méretű papír betöltése esetén módosítsa a papírtípus beállítását.
% Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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Levelezőlapok betöltése
Legfeljebb 20 levelezőlapot tölthet a tálcába.

1

Helyezze be a levelezőlapokat w tájolással az ábrán látható módon, a nyomtatási oldallal lefelé, majd
igazítsa az oldalterelőt a papírhoz.
% Úgy helyezze be a levelezőlapokat a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.

max. 20 lap

MEGJEGYZÉS
Amikor levelezőlapokat tölt a kézitálcába, vegye figyelembe az alábbiakat.
% Ha a levelezőlapok felcsavarodtak, előbb simítsa ki azokat, ahogy az ábrán látható.

% Ne tegyen tartalék levelezőlapot a kézitálcába. Ha ezt
teszi, az méretészlelési hibát eredményez.

Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.
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2

Módosítsa a papírméret beállítását.
% A [Papírformátum] - [Boríték/4 e 6] ([Boríték/A6 kártya]) alatt válassza ki a [4 e 6] ([A6 kártya]) elemet.
A [4 e 6] ([A6 kártya]) kiválasztása esetén a [Papírfajta] beállítása [Vastag3] lesz.

Fóliák betöltése
Legfeljebb 20 fóliát tölthet a tálcába.

1

Helyezze be a fóliát v tájolással, ahogy az ábrán látható, a
nyomtatandó felével lefele, majd igazítsa hozzá az
oldalvezetőt.
% Úgy helyezze be a fóliákat a tálcába, hogy a lapok széle a
hátlaphoz illeszkedjen.
Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására
szolgáló képernyő.

2

Módosítsa a papírtípus beállítását.
% Válassza ki a [Fólia] lehetőséget a [Papírfajta] alatt.
% A fóliára csak feketével lehet nyomtatni. Ha a színes funkció feketétől eltérő, és a [Fólia] érték van
kiválasztva, olvassa el a megjelenített üzenetet, majd kattintson a [Igen] gombra.
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Borítékok betöltése
Legfeljebb 10 borítékot tölthet a tálcába.
Hosszú boríték képe

Nyugati típusú boríték képe

1

A borítékokat az ábrán látható módon töltse be, a zárófüllel felfele, majd igazítsa hozzájuk az
oldalvezetőt.
% Úgy helyezze be a borítékokat a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.
% A boríték zárófüles felére nem lehet nyomtatni.

max. 10 lap

MEGJEGYZÉS
Amikor borítékokat tölt a kézitálcába, vegye figyelembe az alábbiakat.
% Borítékok betöltése esetén, nyomja ki azokból a levegőt és határozottan nyomja le a borítékokat a
fülek hajtása mentén. Ellenkező esetben a borítékok meggyűrődhetnek vagy elakadhatnak.

% Ne használjon olyan borítékot, amelynek ragasztó vagy kioldópapír van zárófülén vagy a testnek a
fül által takart részén. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet vagy hiba történhet.
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% Ne tegyen tartalék levelezőlapot a kézitálcába. Ha ezt
teszi, az méretészlelési hibát eredményez.

Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.

2

Koppintson a [Boríték/4 e 6]/[Boríték/A6 kártya] elemre a [Papírméret] alatt.

3

Válassza ki a boríték méretét a [Boríték/ 4 e 6] ([Boríték/A6 kártya]) listából.
% Számos borítékméret használható. Adja meg a megfelelő méretet a betöltött borítékok részére. Egy
borítékméret beállítása esetén a [Papírfajta] beállítása automatikusan [Boríték] lesz.

MEGJEGYZÉS
Ha nyitott füllel tölti be a borítékokat, az ilyen állapotban megfelelő méretet válassza ki. Nem kell
megmérnie a boríték méretét nyitott zárófüllel, hogy beállítsa a méretet egyedi méretű borítékként.
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Címke-ívek betöltése
Legfeljebb 20 címke-ívet tölthet a tálcába.

1

Helyezze be a címke-íveket w tájolással az ábrán látható
módon, a nyomtatási oldalával lefelé, majd igazítsa az
oldalterelőt a papírhoz.
% Úgy helyezze be a címke-íveket a tálcába, hogy a lapok
széle a hátlaphoz illeszkedjen.
Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására
szolgáló képernyő.

2

Módosítsa a papírtípus beállítását.
% Válassza ki a [Vastag 1+] elemet a [Papírfajta] alatt.
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Index papír betöltése
Legfeljebb 20 index papírt tölthet a tálcába.

1

Helyezze a papír füles oldalát a készülékkel ellentétes oldalra,
a nyomtatandó felével lefele, majd igazítsa az oldalvezetőt a
papírhoz.
% Úgy helyezze be az index papírokat a tálcába, hogy a lapok
széle a hátlaphoz illeszkedjen.
Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására
szolgáló képernyő.

2

Módosítsa a papírtípus beállítását.
% Válassza ki az [Index papír] lehetőséget a [Papírfajta] alatt.
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Alapbeállítások és alapműveletek

3.1

Nyomtatási funkció

3.1.1

Szükséges beállítások és alapműveletek (Windows operációs rendszer alatt)
Kinyomtathatja a számítógépen létrehozott adatokat a hálózaton keresztül.
Ebben a részben a nyomtató szokásos, a telepítőprogramban elvégzendő beállításainak konfigurálását
ismertetjük.

Előkészítés
A következőkben az adatok nyomtatásához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a
hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd
3-4. old..

2

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-4. old..
Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.

3

A nyomtató-illesztőprogram telepítése
% Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre. Részletek: lásd 3-5. old..

Műveletsor
A következőkben a számítógépről származó adatok nyomtatását ismertetjük. Részletek: lásd 3-5. old..

1

Az eredeti adatok megnyitása
% Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.

2

A nyomtató-illesztőprogram konfigurálása nyomtatáshoz
% Válassza ki a nyomtató-illesztőprogramot és, amennyiben szükséges, módosítsa a beállításokat a
nyomtatás előtt.
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3.1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához
csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése
Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy
megjelenik-e az IP-cím.

Tippek

3-4

-

Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati
környezetekben módosítani kell a beállításokat.

-

Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram]
gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet.
Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

-

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.
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A nyomtató-illesztőprogram telepítése
A nyomtató-illesztőprogram telepítését a telepítőprogram segítségével végezze.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

1

Helyezze a nyomtató-illesztőprogram CD/DVD-lemezét a
számítógép CD/DVD-meghajtójába.

2

Válassza ki az [Fogadja el a szoftver végfelhasználói szerződését], valamint a [Nyomtatók/MFP-k
megadása] elemeket, majd kattintson a [Tovább] gombra.

3

Válassza ki ezt a készüléket a listáról.
% Ha több azonos készülék jelenik meg, az IP-cím alapján választhatja ki a megfelelőt. A készülék
IP-címének ellenőrzését lásd 3-4. old.

4

Szükség esetén válassza ki a [Manuális megadás] lehetőséget a telepíteni kívánt nyomtatóillesztő
meghatározásához.

5

Kattintson a [Tovább] gombra.

6

Kattintson a [Telepítés] gombra.

7

Kattintson a [Befejezés] gombra.

Adatok nyomtatása

1

Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.

2

A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomtatás] menüpontra.

3

Válassza ki a telepített nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra.

Tippek
-

A [Beállítások] gombra kattintva igény szerint módosíthatja a nyomtató-illesztőprogram beállításait.

-

Ha a készüléken engedélyezett a felhasználó hitelesítés, adja meg a szükséges adatokat, mint a
felhasználónevet és a jelszót.
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3.1

Nyomtató-illesztőprogramok típusai
Válassza ki a nyomtatási igényeinek megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.

3.1.2

Illesztőprogram
típusa

Leírás

PCL

Ez a normál illesztőprogram, általános irodai dokumentumok nyomtatásához. A
három illesztőprogram közül ez biztosítja a leggyorsabb nyomtatást.

PS

Ez az illesztőprogram az Adobe-tól vagy más beszállítóktól származó PostScript
kompatibilis alkalmazásokban létrehozott nyomtatási adatok pontos nyomtatásában hatékony. Ez az illesztőprogram gyakran használatos grafikák és
egyszerű nyomtatási alkalmazások esetén, amikor fontos a színek jó visszaadása.

Szükséges beállítások és alapműveletek (Mac OS alatt)
Kinyomtathatja a számítógépen létrehozott adatokat a hálózaton keresztül.
Ebben a részben a nyomtató-illesztőprogram konfigurálását ismertetjük Mac OS 10.9 környezetet, Bonjour
kapcsolatot és metrikus formátumú papír használatát tekintve alapfeltételnek.

Előkészítés
A következőkben az adatok nyomtatásához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a
hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd
3-7. old..

2

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-8. old..
Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.

3

A nyomtató-illesztőprogram telepítése
% Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre. Részletek: lásd 3-10. old..

4

Nyomtató-illesztőprogram hozzáadása és konfigurálása
% Állítsa be a számítógépét, hogy kinyomtathassa az adatokat a telepített nyomtató-illesztőprogram
használatával. Részletek: lásd 3-10. old..
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Műveletsor
A következőkben a számítógépről származó adatok nyomtatását ismertetjük. Részletek: lásd 3-11. old..

1

Az eredeti adatok megnyitása
% Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.

2

A nyomtató-illesztőprogram konfigurálása nyomtatáshoz
% Válassza ki a nyomtató-illesztőprogramot és, amennyiben szükséges, módosítsa a beállításokat a
nyomtatás előtt.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához
csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.
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3.1

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze,
hogy megjelenik-e az IP-cím.

2

Adja meg a Bonjour nevet. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti
beállítás] - [Hálózati beállítás] - [Bonjour beállítások] - [BE] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

1

% A Bonjour név megjelenik a nyomtató-illesztőprogramban, mint a csatlakoztatott eszköz neve.

2

3
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% A Bonjour név módosításához koppintson a [Bonjour név] gombra, és írja be a nevet a megjelenő
billentyűzeten.

Tippek
-

Ha az 1. lépésben nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a
[Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP
beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes
ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

-

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.
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3.1

A nyomtató-illesztőprogram telepítése
A nyomtató-illesztőprogram telepítését a telepítőprogram segítségével végezze.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

1

Helyezze a nyomtató-illesztőprogram CD/DVD-lemezét a
számítógép CD/DVD-meghajtójába.

2

Válassza ki a kívánt nyomtató-illesztőprogramot, majd másolja
az asztalra.
Például: /Driver/OS_10_9_x/Letter/
XXX_109.pkg (Az OS X 10.9 vagy újabb rendszerhez való
illesztőprogram)
% Az "XXX" készülék típusnevét jelzi.
% Ha általában metrikus formátumú papírt használ, az "A4"
könyvtárból válasszon egy nyomtató-illesztőprogramot.
% A nyomtató-illesztőprogram nevének utolsó három
karaktere az operációs rendszer verziószámára utal.

3

Kattintson duplán az asztalra másolt fájlra.

4

Végezze el a műveletet, követve a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg megjelenik a
telepítőképernyő.

5

Kattintson a [Install] gombra.

6

Amikor megjelenik egy, a felhasználónév és a jelszó beírására felszólító üzenet, írja be egy
rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználó nevét és jelszavát.

7

Kattintson a [Close] gombra.

Nyomtató-illesztőprogram hozzáadása és konfigurálása
Állítsa be a számítógépét, hogy kinyomtathassa az adatokat a telepített nyomtató-illesztőprogram
használatával.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

1

Az Apple menüben kattintson a [System Preferences] - [Printers & Scanners] gombra.

2

Kattintson a [+] gombra.

3

Válasszon egy nyomtatót a megjelenő listáról.
% Ha nem tudja beazonosítani a csatlakoztatott készüléket, mivel több, azonos nevű termék szerepel
a listán, kérje a rendszergazda segítségét.
% Ha a kívánt nyomtatónév nem jelenik meg, válassza ki az [Add Other Printer or Scanner] vagy az
[Add Printer or Scanner] lehetőséget a nyomtató telepítéséhez. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

4
3-10

Válassza ki a készülékre felszerelt opcionális egységeket.
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Adatok nyomtatása

1

Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.

2

A [File] menüben válassza ki a [Print] menüpontot.

3

Válassza ki a készülék Bonjour nevét.

Tippek
-

Szükség esetén, a [Show Details] elemre kattintva módosíthatja a nyomtató-illesztőprogram
beállításait.
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3.2

Szkennelés küldéshez funkció

3.2.1

Többféle továbbítási módszer

3.2

A készüléken szkennelt eredeti adatok eltárolhatók és számos módszerrel továbbíthatók.

Adatok küldése a saját számítógépére (SMB küldés)
A szkennelt adatokat egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépre küldi. A beállítások elvégzése után az
adatokat egyszerűen elküldheti. A részleteket lásd 3-14. old. és 3-22. old..

Adatok továbbítása egy e-mail üzenethez csatolva (E-mail TX)
A szkennelt adatokat egy e-mail üzenethez csatolva továbbíthatja. Ez a funkció abban az esetben hasznos,
ha az adatokat egy külső helyre kívánja küldeni. Részletek: lásd 3-31. old..

Az adatok tárolása USB-memóriára (külső memóriára)
A szkennelt adatokat közvetlenül a készülékhez csatlakozó USB-memóriára tárolhatja. Részletek: lásd
3-68. old..

3-12
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3

További módszerek az adatok küldésére és tárolására
A fentiek mellett az adatok számos további módon továbbíthatók vagy tárolhatók. Válassza ki az igényeinek
megfelelő módszert.
-

Szkennelési parancs kiadása egy számítógépről (Web szolgáltatás funkció)

-

Adatok tárolása egy felhasználói fiókba a merevlemezen (Mentés felhasználó fiókba)

-

Adatok küldése egy FTP kiszolgálóra (FTP TX)

-

Adatok küldése egy WebDAV kiszolgálóra (WebDAV küldés)

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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3.2

Adatok küldése egy Windows számítógépre (SMB küldés)
A szkennelt adatokat egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépre küldi.
A beállítások elvégzése után az adatokat egyszerűen elküldheti.

Előkészítés
A következőkben a szkennelt adatok küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes
ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd
3-15. old..

2

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-15. old..
Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.

3

A számítógép információinak ellenőrzése
% Ellenőrizze a Cím regisztrációhoz szükséges információkat és töltse ki az ellenőrző listát. Részletek:
lásd 3-16. old..

4

A számítógép konfigurálása
% Végezze el a számítógép megosztásához vagy a fájlok fogadására kijelölt mappa létrehozásához
szükséges beállításokat. Részletek: lásd 3-17. old..

5

Rendeltetési helyek regisztrálása
% Végigmenve az ellenőrző listán, regisztrálja a fájlok rendeltetési helyét. Részletek: lásd 3-17. old..

3-14
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Műveletsor
Az alábbiakban a küldés műveletsorát ismertetjük. Részletek: lásd 3-20. old..

1

Az eredeti behelyezése

2

A rendeltetési hely kiválasztása
% Válasszon ki egy regisztrált rendeltetési helyet, majd ellenőrizze a beállításokat, mint pl. a fájltípust
és a képminőséget.

3

Nyomja meg a Start gombot.
% Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a Start gombot.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához
csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése
Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy
megjelenik-e az IP-cím.

Tippek
-

Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati
környezetekben módosítani kell a beállításokat.

-

Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram]
gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet.
Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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Szkennelés küldéshez funkció
-

3.2

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

Ellenőrző lista
Az alábbi ellenőrző listába végezve a feljegyzéseit, ellenőrizze a számítógép információit és végezze el az
előkészítő beállításokat. A kitöltött ellenőrző listát a Cím regisztrációhoz használhatja.
Név

Beviteli oszlop

Bővebb
információk

Gazdagép címe

Gazdagép neve vagy IP-cím, ahova a szkennelt adatok
küldésre kerülnek

3-16. old.

Fájl-útvonal

A szkennelt adatok fogadására kijelölt mappa neve

3-17. old.

Felhaszn. AZ

A számítógépre történő belépéshez szükséges
felhasználónév

3-16. old.

Jelszó

A számítógépre történő belépéshez szükséges jelszó
• Biztonsági okokból ne töltse ki ezt az oszlopot.

Forduljon a
rendszergazdához.

A számítógép információinak ellenőrzése
Ellenőrizze a gazdagép címét és a felhasználói azonosítót, majd jegyezze fel.

1

Hívja elő a számítógép Tulajdonságok ablakát.
% Windows 8.1/10 alatt, miközben lenyomva tartja a [Windows] ( ) gombot, nyomja meg az [X]
gombot, majd válassza ki a [Rendszer tulajdonságai] menüpontot a megjelenő menüből.
% Windows 7 alatt a Start menüből válassza ki a [Számítógép] - [Rendszer tulajdonságai] elemet.

2

Ellenőrizze a számítógép nevét, majd jegyezze fel az ellenőrző lista Gazdagép címe oszlopába.

3

Nyissa meg a parancsablakot.
% Windows 8.1/10 alatt, miközben lenyomva tartja a [Windows] ( ) gombot, nyomja meg az [X]
gombot, majd válassza ki a [Parancssor] menüpontot a megjelenő menüből.
% Windows 7 alatt a Start menüből válassza ki a [Minden program] - [Kellékek] - [Parancssor]
menüpontot.

4

3-16

Ellenőrizze a felhasználónevet, majd jegyezze fel az ellenőrző lista Felhasználó azonosító oszlopába.
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A számítógép konfigurálása
Hozzon létre egy új mappát és engedélyezze a megosztási beállításokat.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

1

A megosztási beállítások elvégzéséhez hívja elő a Hálózati és megosztási központ ablakot.
% Windows 8.1/10 alatt, miközben lenyomva tartja a [Windows] ( ) gombot, nyomja le az [X] gombot,
majd válassza ki a [Vezérlőpult] - [Hálózati és megosztási központ] - [Speciális megosztási
beállítások módosítása] menüpontot a megjelenő menüből és jelölje meg a [Fájl- és nyomtatómegosztás bekapcsolása] választógombot.
% Windows 7 alatt a Start menüből válassza ki a [Vezérlőpult] - [Hálózat és internet] - [Hálózati és
megosztási központ] - [Speciális megosztási beállítások módosítása] elemet, majd jelölje be a [Fájlés nyomtatómegosztás bekapcsolása] jelölőnégyzetet.

2

Hozzon létre egy új mappát és jegyezze fel a mappa nevét az ellenőrző lista Fájl útvonal oszlopába.

3

A 2. lépésben létrehozott mappa megosztásához végezze el a beállítások konfigurálását. Kattintson
jobb gombbal a mappára, majd a [Tulajdonságok] elemre.

4

Kattintson a [Megosztás] fülre, majd a [Speciális megosztás] elemre.

5

Jelölje be a [Mappa megosztása] jelölőnégyzetet, és kattintson az [Engedélyek] elemre.

6

Válassza ki a [Mindenki] lehetőséget a [Csoport vagy felhasználó neve:] listából, majd jelölje be az
összes [Engedélyezés] jelölőnégyzetet.

Rendeltetési helyek regisztrálása
Végighaladva a létrehozott ellenőrző listán, regisztrálja a mappát a készülék címjegyzékében, a szkennelt
adatok fogadásához.

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./ Fax cím regisztr]
- [Címjegyzék] - [PC(SMB)] elemet.
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2

Koppintson az [Új] gombra.

3

A [Név] mezőben adja meg a hozzárendelt gombon feltüntetésre kerülő nevet.

3.2

% A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

1
2

3

% Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek
módosításához koppintson az [Index] mezőre.

4

Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett felhasználói azonosítót és jelszót.

1

2

3

3-18
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5

Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett gazdagép-címet és fájl-útvonalat.

1

2

3

6

Koppintson a [Bezár] gombra.

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

3-19

3

Szkennelés küldéshez funkció

3.2

Az eredeti küldése

1

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

2

Koppintson a [Szkenner/Fax] gombra.

3

Válasszon egy rendeltetési helyet.

1
2

3-20
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4

Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.
% A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.

% Az érintőmezős kijelzőn megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.

5

Beállítások

Leírás

[Szimplex/duplex]

Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e
szkennelni.

[Felbontás]

Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.

[Szín]

Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e
szkennelni az eredetit.

[Fájltípus]

Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.

[Szkenn.méret]

Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.

[Fájlnév/tárgy/egyéb]

Módosíthatja az elküldésre kerülő e-mail üzenet tárgyát vagy a
csatolt fájl nevét.

[Külön szkenn.]

Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADFbe, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több
kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön
szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató
CD/DVD-lemezen található.

Nyomja meg a Start gombot.
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3.2

Adatok küldése Mac számítógépre (SMB küldés)
A szkennelt adatokat egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépre küldi.
A beállítások elvégzése után az adatokat egyszerűen elküldheti.

Előkészítés
A következőkben a szkennelt adatok küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes
ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd
3-23. old..

2

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-23. old..

3

A számítógép információinak ellenőrzése
% Ellenőrizze a Cím regisztrációhoz szükséges információkat és töltse ki az ellenőrző listát. Részletek:
lásd 3-25. old..

4

A számítógép konfigurálása
% Végezze el a számítógép megosztásához vagy a fájlok fogadására kijelölt mappa létrehozásához
szükséges beállításokat. Részletek: lásd 3-25. old..

5

Rendeltetési helyek regisztrálása
% Végigmenve az ellenőrző listán, regisztrálja a fájlok rendeltetési helyét. Részletek: lásd 3-26. old..

3-22

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

3.2

3

Szkennelés küldéshez funkció

Műveletsor
Az alábbiakban a küldés műveletsorát ismertetjük. Részletek: lásd 3-29. old..

1

Az eredeti behelyezése

2

A rendeltetési hely kiválasztása
% Válasszon ki egy regisztrált rendeltetési helyet, majd ellenőrizze a beállításokat, mint pl. a fájltípust
és a képminőséget.

3

Nyomja meg a Start gombot.
% Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a Start gombot.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához
csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése
Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.

Tippek
-

Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram]
gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet.
Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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-

3.2

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

A készülék konfigurálása
Az alábbi beállításokat kell elvégezni.
-

Válassza ki a [NTLM v1/v2] tételt a [Segédprogram] - [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [SMB
beállítás] - [Kliens beállítások] menüben, majd koppintson az [OK] billentyűre.

1

2

-

Válassza ki a [Segédprogram] - [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítása] - [Dátum & idő beállítása]
tételt a számítógép és a készülék között a dátum, idő és időzóna egyeztetéséhez, majd koppintson az
[OK] billentyűre.

1

2
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Ellenőrző lista
Az alábbi ellenőrző listába végezve a feljegyzéseit, ellenőrizze a számítógép információit és végezze el az
előkészítő beállításokat. A kitöltött ellenőrző listát a Cím regisztrációhoz használhatja.
Név

Beviteli oszlop

Bővebb
információk

Gazdagép címe

Az IP-cím, amelyre küldésre kerülnek a szkennelt adatok

3-25. old.

Fájl-útvonal

A szkennelt adatok fogadására kijelölt mappa neve

3-25. old.

Felhaszn. AZ

A számítógépre történő belépéshez szükséges
felhasználónév

3-25. old.

Jelszó

A számítógépre történő belépéshez szükséges jelszó
• Biztonsági okokból nem ajánlott, hogy felírja ide a jelszót.

Forduljon a
rendszergazdához.

A számítógép információinak ellenőrzése
Ellenőrizze a gazdagép címét és a felhasználói azonosítót.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

%

Ellenőrizze az IP-címet és a felhasználónevet, majd jegyezze fel az ellenőrző lista Gazdagép címe és
Felhasználó azonosító oszlopába.

A számítógép konfigurálása
Hozzon létre egy új mappát és engedélyezze a megosztási beállításokat.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

1

Hozzon létre egy új mappát és jegyezze fel a mappa nevét az ellenőrző lista Fájl útvonal oszlopába.

2

Engedélyezze a mappa megosztási beállításait. Az Apple menüben válassza ki a [System Preferences]
- [Sharing] elemet.

3

Jelölje be a [File Sharing] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Options...] lehetőségre.

4

Jelölje be a [Share files and folders using SMB] és a felhasználó neve jelölőnégyzetet, majd kattintson
a [Done] gombra.

5

A [Shared Folders:] alatt kattintson a [+] jelre.

6

Válasszon ki egy új mappát, majd kattintson az [Add] gombra.

7

Az új mappára kattintva, ellenőrizze a hozzáférési jogokat.
Ha a hozzáférési jogot [Read & Write] értékre módosítja, befejezte a beállítást.
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3.2

Rendeltetési helyek regisztrálása
Végighaladva a létrehozott ellenőrző listán, regisztrálja a mappát a készülék címjegyzékében, a szkennelt
adatok fogadásához.

3-26

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./ Fax cím regisztr]
- [Címjegyzék] - [PC(SMB)] elemet.

2

Koppintson az [Új] gombra.
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3

A [Név] mezőben adja meg a hozzárendelt gombon feltüntetésre kerülő nevet.
% A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

1
2

3

% Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek
módosításához koppintson az [Index] mezőre.

4

Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett felhasználói azonosítót és jelszót.

1

2

3

5

Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett gazdagép-címet és fájl-útvonalat.

1

2

3
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6

3-28

3.2

Koppintson a [Bezár] gombra.
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Az eredeti küldése

1

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

2

Koppintson a [Szkenner/Fax] gombra.

3

Válasszon egy rendeltetési helyet.

1
2
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4

3.2

Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.
% A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.

% Az érintőmezős kijelzőn megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.

5

3-30

Beállítások

Leírás

[Szimplex/duplex]

Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e
szkennelni.

[Felbontás]

Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.

[Szín]

Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e szkennelni
az eredetit.

[Fájltípus]

Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.

[Szkenn.méret]

Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.

[Fájlnév/tárgy/egyéb]

Módosíthatja az elküldésre kerülő e-mail üzenet tárgyát vagy a
csatolt fájl nevét.

[Külön szkenn.]

Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADFbe, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több
kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön
szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató
CD/DVD-lemezen található.

Nyomja meg a Start gombot.
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3
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A szkennelt adatok továbbítása e-mailben (E-mail TX)
A szkennelt adatokat egy e-mail üzenethez csatolva továbbíthatja.
Ez a funkció lehetőséget biztosít az adatok külső helyszínen történő fogadására, amely abban az esetben
lehet hasznos, ha gyors intézkedés szükséges.

Előkészítés
A következőkben a szkennelt adatok küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes
ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd
3-32. old..

2

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-32. old..

3

Az e-mail küldési környezet beállítása (Felügyelő)
% Állítsa be az e-mail küldéshez szükséges kiszolgálót. Részletek: lásd 3-33. old..

4

A felügyeleti információk beállítása (Felügyelő)
% Regisztrálja a felügyelő nevét és e-mail címét, amely a küldésre kerülő üzenet feladójaként szerepel.
Részletek: lásd 3-34. old..

Műveletsor
Az alábbiakban a küldés műveletsorát ismertetjük. Részletek: lásd 3-35. old..

1

Az eredeti behelyezése

2

A rendeltetési hely beadása
% Válassza ki a rendeltetési hely e-mail címét, majd ellenőrizze a beállításokat, mint pl. a fájltípus és a
kép minősége.

3

Nyomja meg a Start gombot.
% Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a Start gombot.
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3.2

A kábel csatlakozásának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához
csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése
Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.

Tippek

3-32

-

Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati
környezetekben módosítani kell a beállításokat.

-

Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram]
gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet.
Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

-

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.
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Az e-mail küldési környezet beállítása

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] [E-mail beáll.] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

Koppintson az [E-mail TX (SMTP)] elemre.

3

A [BE] kiválasztásával engedélyezi az E-mail TX (SMTP) beállításokat és az E-mail TX funkciót.
3
1

2
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4

3.2

Írja be az SMTP kiszolgáló címét.

1

2

A felügyeleti információk beállítása

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Felügyelet/
Készülékbeáll.] - [Felügyelő regisztrálása] elemet.

2

Adja meg a szükséges információkat, majd koppintson az [OK] gombra.

1
2

3

3-34
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3

Az eredeti küldése

1

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

2

Koppintson a [Szkenner/Fax] gombra.
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3

3.2

Adjon meg egy rendeltetési helyet.

2
1

3

4

3-36
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4

Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.
% A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.

% Az érintőmezős kijelzőn megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.

5

Beállítások

Leírás

[Szimplex/duplex]

Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e
szkennelni.

[Felbontás]

Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.

[Szín]

Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e
szkennelni az eredetit.

[Fájltípus]

Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.

[Szkenn.méret]

Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.

[Fájlnév/tárgy/egyéb]

Módosíthatja az elküldésre kerülő e-mail üzenet tárgyát vagy a
csatolt fájl nevét.

[Külön szkenn.]

Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADFbe, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több
kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön
szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató
CD/DVD-lemezen található.

Nyomja meg a Start gombot.
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3.3

Fax funkció

3.3.1

Szükséges beállítások és alapműveletek

3.3

Ebben a részben egy fax telefonvonalon keresztül történő küldéséhez és fogadásához szükséges
beállításokat, valamint az alapműveleteket ismertetjük.

Tippek
-

A fax funkció használatához a készülékre fel kell szerelni az opcionális faxkészletet.

Előkészítés
A következőkben egy fax küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a
hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a telefonvonalhoz. Részletek: lásd
3-39. old..

2

A küldési információk regisztrálása (Felügyelő)
% Adja meg a fax küldése során feladóként feltüntetésre kerülő nevet és faxszámot. Részletek: lásd
3-40. old..

3

A tárcsázási mód kiválasztása (Felügyelő)
% Válassza ki az adott környezetnek megfelelő tárcsázási módot. Részletek: lásd 3-41. old..

Műveletsor
A következőkben egy fax küldését ismertetjük. Részletek: lásd 3-42. old..

1

Az eredeti behelyezése

2

A rendeltetési hely beadása
% Adja meg a rendeltetési hely faxszámát és ellenőrizze a beállításokat, mint például a képminőséget.

3

Nyomja meg a Start gombot.
% Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a Start gombot.

3-38
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3

A kábel csatlakozásának ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a moduláris kábel a készülék LINE portjához
csatlakozik.
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3.3

A küldési információk regisztrálása

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Fax beállítás] - [Fejléc
információk] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

Adja meg a küldő adatait, majd koppintson az [OK] gombra.

1
2

3

•

Küldő beállításai

Írja be a feladóként feltüntetésre kerülő nevet.

3-40

•

Küldő faxszám beállításai

Írja be a feladóként feltüntetésre kerülő faxszámot.
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A tárcsázási mód kiválasztása

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Fax beállítás] [Telefonvonal beállítások] elemet.

2

Koppintson a [Tárcsázási mód] lehetőségre.

3

Nyomógombos típusú tárcsázás esetén válassza a [PB] beállítást, tárcsás módszerhez pedig a [10pps]
értéket.

1

2

Ha nem tudja a helyi tárcsázási módot:
-

Ha nem tudja a helyi tárcsázási módot, nyomja meg a telefonja tárcsázó gombjait. Ha különböző
magasságú hangokat hall, válassza ki a [Tárcsázási mód] részére a [PB] beállítást.

-

Ha nem hallja a különböző magasságú hangokat, válassza ki a [10pps] beállítást.
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3.3

Az eredeti küldése

3-42

1

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

2

Koppintson a [Szkenner/Fax] gombra.
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3

Adjon meg egy rendeltetési helyet.

2
1

3

4

4

Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.
% A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.

% Az érintőmezős kijelzőn megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.
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3.3

A [Szín], a [Fájltípus] és az [Fájlnév/tárgy/egyéb] lehetőség nem érhető el faxszámra történő küldéskor.

5

3.3.2

Beállítások

Leírás

[Szimplex/duplex]

Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e
szkennelni.

[Felbontás]

Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.

[Szkenn.méret]

Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.

[Külön szkenn.]

Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADFbe, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több
kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön
szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató
CD/DVD-lemezen található.

Nyomja meg a Start gombot.

Faxküldés közvetlenül a számítógépről (PC-FAX TX)
Elküldhet egy faxot a címzett faxkészülékre, hasonló módon, mint ahogy kinyomtatja a számítógépen
létrehozott adatokat.
A számítógépről közvetlenül küldött fax előnyei
-

Papír megtakarítása

-

Fax műveletek elvégzése, anélkül, hogy elhagyná az íróasztalát

-

Az adatoknak közvetlenül a számítógépről történő küldése tisztább képet eredményez

Tippek

3-44

-

A funkció használatához a készülékre fel kell szerelni az opcionális faxkészletet.

-

Ezt a funkciót a Mac operációs rendszer nem támogatja.
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3

Előkészítés
A következőkben egy fax közvetlenül a számítógépről történő küldéséhez szükséges előkészületeket
ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a telefonvonalhoz és a hálózathoz.
Részletek: lásd 3-45. old..

2

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
% Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-46. old..
Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.

3

A fax-illesztőprogram telepítése a számítógépre
% Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre. Részletek: lásd 3-47. old..

Műveletsor
A következőkben egy fax küldését ismertetjük. Részletek: lásd 3-48. old..

1

Adatok létrehozása
% Egy alkalmazás segítségével hozza létre az adatokat.

2

A fax-illesztőprogram konfigurálása
% Válasszon ki egy fax-illesztőprogramot és szükség esetén módosítsa annak beállításait.

3

A rendeltetési hely beadása
% Adja meg az adatok rendeltetési helyét.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése

1

Ellenőrizze, hogy a moduláris kábel a készülék LINE portjához
csatlakozik.

2

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához
csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.
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3.3

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése
Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy
megjelenik-e az IP-cím.

Tippek

3-46

-

Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati
környezetekben módosítani kell a beállításokat.

-

Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram]
gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet.
Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

-

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.
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3

A fax-illesztőprogram telepítése
A fax-illesztőprogram telepítését a telepítőprogram segítségével végezze.
Ebben a részben a szokásos, a telepítőprogramban elvégzendő nyomtatási beállítások konfigurálását
ismertetjük.
0

Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

1

Helyezze a nyomtató-illesztőprogram CD/DVD-lemezét a számítógép CD/DVD-meghajtójába.

2

Válassza ki az [Fogadja el a szoftver végfelhasználói szerződését], valamint a [Nyomtatók/MFP-k
megadása] elemeket, majd kattintson a [Tovább] gombra.

3

Válassza ki ezt a készüléket az észlelt nyomtatók listájáról.
% Ha több azonos készülék jelenik meg, az IP-cím alapján választhatja ki a megfelelőt. A készülék IPcímének ellenőrzését lásd 3-46. old.

4

Válassza ki a [Manuális megadás] elemet és ellenőrizze, hogy kiválasztásra került-e a [FAX] lehetőség.

5

Kattintson a [Tovább] gombra.

6

Kattintson a [Telepítés] gombra.

7

Kattintson a [Befejezés] gombra.
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Fax funkció

3.3

Adatok küldése

1

Egy alkalmazás segítségével hozza létre az adatokat.

2

A [Fájl] menüben válassza ki a [Nyomtatás] menüpontot.

3

Válassza ki az ehhez a készülékhez tartozó fax-illesztőprogramot, majd kattintson a [Nyomtatás]
gombra.
% A [Beállítások] gombra kattintva igény szerint módosíthatja a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
% Ha a készüléken engedélyezett a felhasználó hitelesítés, adja meg a szükséges adatokat, mint a
felhasználónevet és a jelszót.

4

Adja meg a rendeltetési hely [Nevét] és [FAX számát].
% Ha egynél több rendeltetési helyre kívánja elküldeni az adatokat, ismételje meg ezt a lépést.
% A [Hozzáadás címjegyzékből] gombra kattintva előhívhatja a készüléken regisztrált rendeltetési
helyeket.

5

3-48

Kattintson az [OK] gombra.
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Másoló funkció

Másoló funkció
Alapműveletek
A következőkben a másolás alapműveleteit ismertetjük.

1

A Felhasználó hitelesítés engedélyezése esetén megjelenik a belépési képernyő. Koppintson a beviteli
területre vagy a billentyűzet ikonra és adja meg a kívánt adatokat, majd koppintson a [Belépés] gombra
vagy nyomja meg a Hozzáférés billentyűt.
% IC-kártyás vagy biometrikus hitelesítés engedélyezése esetén, lásd 3-51. old..

1

2

2

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

3

Koppintson a [Másolás] gombra.
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4

3.4

Ellenőrizze az alapbeállításokat.
% Az érintőmezős kijelzőn megjelenő kimeneti ábrákat megtekintve, ellenőrizheti a megadott
beállítások alapján kiadásra kerülő nyomtatási képet.
% A [Beáll. ell.] gombra kattintva ellenőrizheti a részletes beállításokat.

% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.

5

3-50

Beállítások

Leírás

[Eredeti típusa]

Adja meg az eredeti típusát.

[Szín]

Adja meg a kép kiadásához használandó színt.

[Füzet oldalbeosztás]

Az oldalak az eredeti adatban füzet formátumban vannak
elrendezve, kétoldalas nyomtatással.

[Papír]

Adja meg a kiadáshoz használt papírt.

[Nagyítás]

Adja meg a nagyítási tényezőt.

[Duplex/kombinál]

Állítsa be a kétoldalas vagy a kombinált másolást.

[Kezelés]

Állítsa be a kiadott másolatok eltolását, lyukasztását vagy tűzését.

[Denzitás]

Állítsa be a másolat denzitását.

Koppintson a példányszám beírására szolgáló mezőre.
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6

3

A számgombok segítségével írja be a példányszámot, majd
nyomja meg a Start gombot.

Felhasználó hitelesítés
Ezen a készüléken felhasználói vagy csoportos hitelesítést is végezhet.
opcionális egységek felszerelésével lehetőség nyílik az IC-kártya vagy NFC használatára, illetve biometrikus
hitelesítésre.
IC-kártyás vagy NFC-hitelesítés engedélyezése esetén
helyezze az IC-kártyát vagy az Android-terminált a hitelesítő
egység kártyaolvasójára.

Biometrikus hitelesítés engedélyezése esetén helyezze az
ujját a hitelesítő egység ujjlenyomat-leolvasójára.
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3.5

Rendeltetési hely regisztrálása

3.5.1

Címjegyzék regisztrálása

3.5

A fax és szkennelés küldéshez funkciókban címjegyzékként regisztrálhatja a gyakran használt rendeltetési
helyeket. Ebben a részben, példaként, a faxküldéshez használt címjegyzék regisztrálását ismertetjük.

Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás
segédprogramból
Válasszon egy rendeltetési hely típust és regisztrálja a rendeltetési hely információit.

3-52

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./Fax cím regisztr]
- [Címjegyzék] elemet.

2

Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési hely típusát.

3

Koppintson az [Új] gombra.
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Rendeltetési hely regisztrálása

4

Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.
% Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely
nevét.
% A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

1
2

3

% Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek
módosításához koppintson az [Index] mezőre.
% Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú
beállító képernyővel találkozhatunk. A szükséges elemek beírása során a [ ] vagy a [ ] gomb
segítségével válthat a beállító képernyők között. A beírandó elemek részletes információit, lásd
3-60. old..

5

Írja be a faxszámot.
% Koppintson a [Billenty.megjel.] pontra a billentyűzet megjelenítéséhez, majd adja meg a fax
számot.

2
1

3

6

Koppintson a [Bezár] gombra.
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3.5

Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás
címjegyzékből
Válasszon egy rendeltetési hely típust és regisztrálja a rendeltetési hely információit.

3-54

1

Koppintson a [Címjegyzék] gombra.

2

Koppintson az [Új] gombra.

3

Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési hely típusát.
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Rendeltetési hely regisztrálása

4

Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.
% Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely
nevét.
% A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

1
2

% Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek
módosításához koppintson az [Index] mezőre.
% Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú
beállító képernyővel találkozhatunk. A beírandó elemek részletes információit, lásd 3-60. old..

5

Írja be a faxszámot.

1

2

6

Koppintson a [Bezár] gombra.
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Rendeltetési hely regisztrálása

3.5

Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás
szkennelés/fax módban
Válasszon egy rendeltetési hely típust és regisztrálja a rendeltetési hely információit.

3-56

1

Hívja elő a szkennelés/fax képernyőt.

2

Koppintson a [Regisztráció] gombra.

3

Koppintson az [Új] gombra.

4

Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési hely típusát.
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5

Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.
% Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely
nevét.
% A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

1
2

% Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek
módosításához koppintson az [Index] mezőre.
% Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú
beállító képernyővel találkozhatunk. A beírandó elemek részletes információit, lásd 3-60. old..

6

Írja be a faxszámot.

1

2

7

Koppintson a [Bezár] gombra.
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3.5

Regisztráció közvetlen beírással
-

A [Közvetlen be] gomb segítségével beírt rendeltetési helyek is regisztrálhatók, az adatok küldése előtt.
A rendeltetési hely regisztrálásához adja meg a rendeltetési helyet közvetlen bevitellel, koppintson a
[Regisztráció] elemre, majd válassza ki a célt.

Mi az index?

3-58

-

Ezt a regisztrált rendeltetési hely mutatójaként használjuk. Az Index gombra koppintva leszűkíthetjük a
megjelenő rendeltetési helyek számát.

-

Ha indexként a [Kedv.] elemet választja ki, a regisztrálást követően a címzett megjelenik a küldő
képernyő alapképernyőjén, lehetővé téve a rendeltetési hely egyszerű kiválasztását.
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Rendeltetési hely gyorshívó regisztrálása a számítógép használatával
A kezelőpanel használata mellett címjegyzékeket egy számítógépről is regisztrálhat, a Web Connection
segédprogram használatával.

1

A készülék IP-címének ellenőrzése
% Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze,
hogy megjelenik-e az IP-cím.

% Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Részletes ismertetését lásd a
Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2

Indítsa el a böngészőprogramot, írja be az URL mezőbe a készülék IP-címét, majd nyomja meg az
[Enter] billentyűt.
% "http://192.168.1.20/" esetén a "192.168.1.20" egy IP-cím.
% IPv6 környezetben az IPv6 címet szögletes zárójelek között [ ] adja meg. Például, ha a készülék IPv6
címe "fe80::220:6bff:fe10:2f16", ezt "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/" formában írja be.

% Ha megjelenik a belépő képernyő, írja be szükséges elemeket, majd kattintson a [Login] gombra.

3

Válassza ki a [Store Address] - [Address Book] elemet, majd kattintson az [New Registration]
lehetőségre.

4

Válassza ki a regisztrálni kívánt címzett típusát, majd adja meg a szükséges információkat, mint a név,
faxszám és az index.
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3.5.2

Rendeltetési hely regisztrálása

3.5

Egy rendeltetési hely regisztrálásához szükséges információk
Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú beállító
képernyővel találkozhatunk. Ebben a részben egy rendeltetési hely regisztrálásához szükséges információkat
ismertetjük.

Tippek
-

Az általában alapértelmezett értéken használható beállítások nem szerepelnek a táblázatban.
Elem
[E-mail]

[Felh. fiók]

[Fax]

[PC (SMB)]

[FTP]

[WebDAV]

3-60

Leírás
[Név]

Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő
rendeltetési hely nevét.

[E-mail cím]

Írja be a rendeltetési helyként szolgáló e-mail
címet.

[Név]

Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő
rendeltetési hely nevét.

[Felh. fiók]

Válassza ki a rendeltetési helyként szolgáló
felhasználói fiókot.

[Név]

Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő
rendeltetési hely nevét.

[Fax szám]

Írja be a rendeltetési hely faxszámát.

[Név]

Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő
rendeltetési hely nevét.

[Felhaszn. AZ]

Adja meg a bejelentkezési nevet a rendeltetési
helyként szolgáló számítógépre.

[Jelszó]

Adja meg a számítógépre történő belépéshez
szükséges jelszót.

[Gazdagép címe]

Írja be a számítógép nevét vagy IP-címét.

[Fájl-útvonal]

Írja be a rendeltetés helyként szolgáló mappa
nevét.

[Név]

Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő
rendeltetési hely nevét.

[Gazdagép címe]

Adja meg az FTP-kiszolgáló címét.

[Fájl-útvonal]

Írja be a rendeltetési helyként szolgáló könyvtár
nevét.

[Felhaszn. AZ]

Írja be az FTP belépéshez szükséges felhasználói
azonosítót.

[Jelszó]

Írja be az FTP belépéshez szükséges jelszót.

[Név]

Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő
rendeltetési hely nevét.

[Felhaszn. AZ]

Írja be a WebDAV belépéshez szükséges
felhasználói azonosítót.

[Jelszó]

Írja be a WebDAV belépéshez szükséges jelszót.

[Gazdagép címe]

Adja meg a WebDAV kiszolgáló címét.

[Fájl-útvonal]

Írja be a rendeltetési helyként szolgáló könyvtár
nevét.
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Rendeltetési hely regisztrálása

Csoport regisztrálása
Több címjegyzék-bejegyzés egy csoportként regisztrálható.
Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha olyan feladatai vannak, amelyek megkívánják az adatok
rendszeres küldését a címzettek egy meghatározott csoportja részére.

Új csoport regisztrálása

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./Fax cím regisztr]
- [Csoport] elemet.

2

Koppintson az [Új] gombra.

3

Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.
% Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely
nevét.
% A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

1
2

3

% Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek
módosításához koppintson az [Index] mezőre.
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Rendeltetési hely regisztrálása

4

3.5

Válassza ki a csoportba befoglalni kívánt rendeltetési helyeket.
Hívja elő és válassza ki a kívánt címjegyzék-bejegyzést a rendeltetési helyet kiválasztó képernyőn. A
rendeltetési helyek között a következő két módon kereshet.

% [Index]: A rendeltetési helyek között az index használatával keres.

% [Szám keresése]: A rendeltetési helyek között szám használatával keres.

5

3-62

Ismételje meg a 4. lépést, amíg kiválasztja az összes kívánt címjegyzék-bejegyzést.
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Rendeltetési hely regisztrálása

3

Egy regisztrált rendeltetési hely előhívása
Előhívhat egy címjegyzék-bejegyzést vagy csoportot, így adva meg az elküldésre kerülő adatok rendeltetési
helyét.

Egy rendeltetési hely előhívása

1

Koppintson a [Szkenner/Fax] gombra.

Az index beállítása során a [Kedv.] közé besorolt rendeltetési helyek megjelennek az alapképernyőn.
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Rendeltetési hely regisztrálása

2

3.5

A rendeltetési helyek listáját az index és a rendeltetési hely típusa alapján szűkítheti.

1

2

3

4

3-64
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Rendeltetési hely megadása
Egy regisztrált rendeltetési hely előhívása mellett számos egyéb módon is megadhatja a rendeltetési helyet.
Módszer

Leírás

[Közvetlen be]

Közvetlenül beírhatja a rendeltetési helyet, a képernyőn megjelenő
billentyűzet vagy a számgombok használatával.

[Feladat napló]

Adja meg a rendeltetési helyet a feladatnaplóból (a legutóbbi öt
rendeltetési hely közül) a szkennelés/fax képernyőn.

[Címzett sz.]

Előkeresi a potenciális rendeltetési helyeket az első beírt karakterek
alapján a név (a rendeltetési hely regisztrációs neve) vagy a cím
(faxszám, e-mail cím, számítógép neve) szerint. Ez a funkció abban az
esetben hasznos, ha túl sok rendeltetési helyet regisztrált már.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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USB-memória használata

3.6

USB-memória használata

3.6.1

Adatok nyomtatása egy USB-memóriáról

3.6

Az USB-memóriára mentett adatok kinyomtathatók. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha egy olyan
számítógépen létrehozott adatokat kell kinyomtatnia, amely nem csatlakozik a hálózathoz.
Használható USB-memóriák
-

USB 2.0/1.1 szabvánnyal kompatibilis

-

FAT32 fájlrendszerrel formázott

-

Biztonsági funkció nélküli vagy szükség szerint kikapcsolható biztonsági funkcióval rendelkező

-

A memória nagyságának nincs felső határa.

Nyomtatáshoz használható fájltípusok
-

PDF, Kompakt PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompakt XPS, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx) és PPML
(.ppml/.vdx/.zip)

-

A készülék egyéb fájltípusokat nem támogat.

Adatok nyomtatása

1

Csatlakoztasson egy USB-memóriát a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS
Használja az oldalt, a Kezelőpanelhez közel található USB-csatlakozót.
Ne használjon flash adattárolótól eltérő USB-eszközt.

2

3-66

Koppintson a [Dokum. nyomtatása a külső memóriából] billentyűre.
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USB-memória használata

3

Válassza ki a nyomtatni kívánt adatokat, majd koppintson a [Nyomtat] gombra.

1

2

3

4

4

Ellenőrizze a nyomtatás beállításait.
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5

3.6

Nyomja meg a Start gombot.

MEGJEGYZÉS
Ne húzza ki az USB-memóriát az adatok nyomtatása közben.

3.6.2

A szkennelt adatok mentése egy USB-memóriára (külső memóriára)
A készüléken szkennelt adatok egy USB-memóriára menthetők, amely olyan esetben hasznos, ha olyan
számítógépen kell az adatokat felhasználni, amely nem csatlakozik a hálózathoz.
Használható USB-memóriák
-

USB 2.0/1.1 szabvánnyal kompatibilis

-

FAT32 fájlrendszerrel formázott

-

Biztonsági funkció nélküli vagy szükség szerint kikapcsolható biztonsági funkcióval rendelkező

-

A memória nagyságának nincs felső határa.

A külső memóriához engedélyezett funkciók beállítása
Az adatok USB-memóriára történő mentéséhez módosítsa a beállításokat.

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítása]
- [Felhasználói fiók beállítás] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.
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2

Koppintson a [Külső memória Funkcióbeállítás] elemre.

3

Válassza a [Dokumentum mentése] és a [BE] lehetőséget. Koppintson az [OK] gombra.

1
2

3
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Adatok mentése egy USB-memóriára

1

Helyezze be az eredeti dokumentumot.

2

Csatlakoztasson egy USB-memóriát a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS
Használja az oldalt, a Kezelőpanelhez közel található USB-csatlakozót.
Ne használjon flash adattárolótól eltérő USB-eszközt.

3
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Koppintson a [Dokum. mentése külső memóriába.] billentyűre.
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4

Ellenőrizze a fájl nevét.

5

Ellenőrizze a beállításokat az adatok mentéséhez, ha szükséges.
% A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.
% A fájlnév módosításához koppintson a fájlnévre vagy a billentyűzet ikonra.

% Az érintőmezős kijelzőn megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.
Beállítások

Leírás

[Szimplex/duplex]

Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e
szkennelni.

[Felbontás]

Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.

[Szín]

Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e szkennelni
az eredetit.

[Fájltípus]

Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.

[Szkenn.méret]

Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.

[Külön szkenn.]

Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADF-be,
állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több kötegbe
töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön szkennelés funkció
részletes ismertetése a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.
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6

3.6

Nyomja meg a Start gombot.

MEGJEGYZÉS
Ne húzza ki az USB-memóriát az adatok mentése közben.
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A segítség funkció használata

3.7.1

Segítség képernyő
Ez a készülék egy segítség funkcióval rendelkezik, amely megjeleníti egy funkció leírását a képernyőn és
mozgó ábrák segítségével ábrázolja a műveleteket.
Ha bármilyen kérdése merülne fel a készülék használata során, próbálja meg a segítség funkciót használni.

Segítség kérése a megjelenített képernyővel kapcsolatban:
A Súgó menü [Funkció] menüpontját kiválasztva, jelenítse meg a segítség képernyőt.

1

Nyomja meg a Segítség gombot (alapértelmezett: Regiszter
gomb 2).

2

Válasszon ki egy menüt.
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3

3-74

3.7

Szűkítse le a megjeleníteni kívánt információkat.
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Név

Leírás

[Kilépés]

Visszatér a segítség képernyő megjelenése előtti képernyőre.

[Menübe]

Visszalép a Súgó menübe.

[Bezár]

Visszalép az előző képernyőre.

Segítség kérése egy kívánt funkcióval vagy művelettel kapcsolatban:
Nyissa meg a Súgó menüt és válassza ki a megjeleníteni kívánt segítséggel kapcsolatos menüt.

1

Nyomja meg a Segítség gombot (alapértelmezett: Regiszter
gomb 2).

2

Válasszon ki egy menüt.
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3.7

Szűkítse le a megjeleníteni kívánt információkat.
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4

A [Funkcióhoz lép] gombra koppintva megnyitja az adott funkció beállított képernyőjét, lehetőséget
biztosítva a beállítások azonnali elvégzésére.

Súgó menü lista
A Súgó menü az alábbi információkat biztosítja:
Név

Leírás

[Funkció]

Ezt a gombot megérintve a segítség menü a funkciók neve szerinti
sorrendben jelenik meg.

[Keresés művelet alapján]

Ezt a gombot megérintve kezelési példák és a készülék funkcióinak
magyarázata jelenik meg, funkciók szerint rendezve.

[Egyéb funkciók]

Ezt a gombot megérintve megjelenik a készülék használatát
megkönnyítő funkciókkal és beállításokkal kapcsolatos útmutató.

[A részek neve és funkciója]

Ezt a gombot megérintve ellenőrizheti a készülék részegységeinek
elnevezését és funkcióját.

[Szervizké./felügyelő
információ]

Ezt a gombot megérintve megjeleníthető a szervizképviselet vagy a
felügyelő információi, a felügyelő neve, mellékszáma és e-mail címe.

[Kellékanyag csere/
Feldolgozási művelet]

Erre a gombra koppintva megtekintheti a kellékanyagok cseréjét vagy a
lyukasztási hulladékok kiürítését.
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A [Gyors biztonság] funkció használata

3.8.1

[Gyors biztonság]

3.8

A [Gyors biztonság] lehetőséget biztosít a készülék biztonságát fokozó beállítások elvégzésére. A készülék
biztonságos használatához ajánlott, hogy a [Gyors biztonság] funkció használatával végezze el a
beállításokat.

Szükséges beállítások

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Tovább.] [Biztonsági beáll] - [Tovább.] - [Gyors biztonsági beállítás] menüpontot.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

3-78

Végezze el mindegyik megjelenő lehetőség beállítását.

Beállítások

Leírás

[Felügyeleti jelszó]

Módosítsa a készülék felügyeleti jelszavát.

[USB engedélyezési
beállítás]

Adja meg, hogy engedélyezi-e az USB portot használó funkciókat.

[Jelszó szabályok]

Állítsa be, hogy engedélyezi-e a jelszó szabályok használatát. Ha
engedélyezte a szabályokat, a csak adott számú karaktert és
szövegtípust tartalmazó jelszó használható.

[Gyors IP szűrés]

Az IP-címek alapján (IPv4/IPv6) meghatározhatja, hogy milyen
eszközök férhetnek hozzá a készülékhez. Automatikusan
meghatározásra kerül azon IP-címek tartománya, amelyekről a
hozzáférés a készülékhez korlátozásra kerül.
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Beállítások

Leírás

[PSWC beállítás]

Válassza ki, hogy kívánja-e használni a Web Connection funkciót.

[Biztonság figyelmeztetés
megjelenítés beállítás]

Állítsa be, hogy megjelenjen-e a biztonsági figyelmeztető képernyő,
ha a felügyeleti jelszó az alapértéken marad vagy a jelszó szabályok
nem teljesülnek.

% Ha a [Biztonság figyelmeztetés megjelenítés beállítás] a [BE] értékre lett állítva, a következő
figyelmeztető képernyő jelenik meg, ha a felügyeleti jelszó az alapértéken marad vagy a jelszó
szabályok nem teljesülnek. A [Beállítás most] gombra koppintva, végezze el a [Gyors biztonság]
funkció beállítását.

Tippek
-

Beállíthatja, hogy a [Gyors biztonság] gomb megjelenjen-e a főmenüben. Alapbeállításként ez a gomb
nem kerül megjelenítésre. A gomb megjelenítéséhez koppintson a [Segédprogram] gombra, majd
válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítás] - [Egyedi kijelző beállítás] - [Főmenü
alapértelmezett beállítása] - [Főmenü gomb] menüpontot.

-

Egyes területeken a [Gyors biztonság] is megjelenik a főmenü alapértelmezett elrendezésében. Abban
az esetben azonban, ha a [Felügyeleti jelszó] módosításra került az alapértelmezett beállításáról a
[Gyors biztonsági beállítás] alatt és a [Jelszó-szabályok] beállítása [Enged], a [Gyors biztonság] gomb
nem jelenik meg a főmenüben. A gomb megjelenítéséhez koppintson a [Segédprogram] gombra, majd
válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítása] - [Egyedi kijelző beállítások] - [Főmenü
alapértelmezett beállítása] - [Főmenü gomb] menüpontot.

-

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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4.1

A különleges funkciók használata

4.1.1

Melyek a különleges funkciók?
Számos, a MFP használatát elősegítő funkció különleges funkcióként kerül említésre a jelen kézikönyvben.
Ez a készülék az alábbi különleges funkciókkal rendelkezik.

Tippek
-

Különleges funkció használatához regisztrálni kell az i-Option programot, vagy társítani kell a My Panel
Manager alkalmazáshoz.

Név

Leírás

PDF feldolgozás

Elvégezheti a kívánt beállításokat, amikor a szkennelt adatokat PDFformátumba alakítja át.
• Ehhez az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option LK-110 v2 regisztrálása
szükséges.

Kereshető PDF

Egy kereshető PDF-fájlba alakíthatja át a szkennelt adatokat.
• Ehhez az i-Option LK-105 v4 vagy az i-Option LK-110 v2 regisztrálása
szükséges.

Fájltípus kiterjesztés

Támogat néhány különleges funkciót, mint a fájlokat DOCX vagy XLSX
típussá konvertáló funkciót, a kitűnően felhasználható minőségi adatokat
létrehozó funkciót, valamint fogadott e-mail üzeneteket nyomtató funkciót.
• Ehhez az i-Option LK-110 v2 regisztrálása szükséges.

ThinPrint

Lehetőséget biztosít a készülék ThinPrint kliensként (.print kliensként)
történő használatára, a ThinPrint engedélyezése esetén.
• Ehhez az i-Option LK-111 regisztrálása szükséges.

TPM

Használhatja a Trusted Platform Module-t (bizalmas platform modul)
készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és
jelszavaknak a titkosítására.
• Ehhez az i-Option LK-115 v2 regisztrálása szükséges.

Serverless Pull Printing

Lehetővé teszi a számítógépről egy eszközre átadott nyomtatási feladatok
végrehajtását, bármelyik, azonos Serverless pull printing csoportba tartozó
eszközről.
• Ehhez az i-Option LK-114 regisztrálása szükséges.

Saját panel

Egyénileg alakíthatja ki a kezelőpanel elrendezését minden egyes
felhasználó részére.
• Ehhez társítás szükséges a My Panel Manager alkalmazással.

Saját cím

Egyénileg használhatja a készülék címjegyzékét (Saját címjegyzék).
• Ehhez társítás szükséges a My Panel Manager alkalmazással.

Ez a készülék továbbá támogatja a különleges funkciókat, például a vonalkód betűtípust, a Unicode
betűtípust és az OCR betűtípust.
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dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

4.1.2

Társítás egy alkalmazással
A Saját panel vagy a Saját cím funkció használatához meg kell vásárolni a My Panel Manager programot, és
engedélyezni kell a kívánt funkciót az alkalmazásban.
A funkció engedélyezéséről részletes információ a My Panel Manager Felhasználói kézikönyvében található.

Tippek
-

4.1.3

A Saját cím funkció használatához az opcionális Bővített memória szükséges. A bizhub C658/C558/
C458 modellek alapfelszereltségként Bővített memóriával rendelkeznek.

Az i-Option licenc regisztrálása
Egy opcionális funkció hozzáadásához be kell szereznie az i-Option bővítményt és regisztrálnia kell annak
licencét.

Tippek
-

Ellenőrizze, hogy a készülék rendelkezik-e internetkapcsolattal.

-

Amikor az interneten keresztül engedélyezi az i-Option funkciót, csatlakoztassa a készüléket a
licenckezelő kiszolgálóhoz (LMS) a távdiagnosztikához használt proxy kiszolgálón keresztül. A
távdiagnosztikához használt proxy kiszolgáló beállításának részletes ismertetését lásd a Kezelési
útmutató CD/DVD-lemezen.

-

Az opcionális Bővített memória szükséges az LK-102 v3/LK-105 v4/LK-106/LK-107/ LK-108/
LK-110 v2/LK-114 i-Option használatához. A bizhub C658/C558/C458 modellek alapfelszereltségként Bővített memóriával rendelkeznek.

-

Az i-Option LK-110 v2 tartalmazza az i-Option LK-102 v3 és az i-Option LK-105 v4 funkcióinak
licenceit. Ha megvásárolta az i-Option LK-110 v2 bővítményt, nem kell beszereznie az i-Option
LK-102 v3 vagy az i-Option LK-105 v4 bővítményeket.

Egy opcionális eszköz beszerzésével és telepítésével kapcsolatban a szervizképviselettől kérhet részletes
tájékoztatást.

Előkészítés
A következőkben a különleges funkciók használatához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes
ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

Az i-Option funkció engedélyezése (Felügyelő)
% Engedélyezze az i-Option funkciót a készüléken. Részletek: lásd 4-5. old..
% Ha nem sikerült a fentiekben engedélyeznie a funkciót, végezze el a 2. és a 3. lépést.

2

Az i-Option licenc regisztrálása (Felügyelő)
% Az erre a célra szolgáló weboldalon regisztrálja a licencet. Részletek: lásd 4-6. old..

3

Az i-Option funkció engedélyezése licenc használatával (Felügyelő)
% A funkció engedélyezéséhez adja meg a licenckódot. Részletek: lásd 4-9. old..

4

Az egyes funkciók konfigurálása (Felügyelő)
% Végezze el az egyes különleges funkciók szükséges beállításait. Részletek: lásd 4-10. old..

dHivatkozás
A művelet részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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Az i-Option funkció engedélyezése

1

Készítse elő az i-Option programhoz kapott token tanúsítványt.

2

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás]- [Tovább.] - [Licensz
beállítások] - [Licensztelepítés] - [Token kód] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

3

Írja be a token tanúsítványán található tokenszámot.

1

2

4

Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

1
2

A készülék az internethez csatlakozik, hogy kapcsolatba lépjen a Licenckezelő kiszolgálóval (LMS),
majd automatikusan újraindul.
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Az i-Option licenc regisztrálása
Regisztrálja az igénylőkódot és a vezérlőkód tanúsítvány tartalmát a licenckezelő kiszolgáló (LMS)
weboldalán.
Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Tovább.] - [Licenc
beállítások] - [Kód igénylése] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

Koppintson az [Igen], majd az [OK] gombra.

1
2

3

A [Nyomtatás] gombra koppintva kinyomtathatja a sorozatszámot és az igénylőkódot.
% Készítse elő a kinyomtatott sorozatszámot és igénylőkódot, valamint az i-Option bővítménnyel
kapott vezérlőkód tanúsítvány tartalmát.

4-6

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

4.1

4

A különleges funkciók használata

4

Nyissa meg a Licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalát. Adja meg az [MFP Serial Number] és a
[Request Code] értékét, majd kattintson a [Next] gombra.
% Az URL: https://lms.konicaminolta.com/index.aspx.

1

2

5

Adja meg a [Token Number] értékét, válassza ki a [Product Description] listából a regisztrálni kívánt
opciót, majd kattintson az [Next] gombra.

1

2

6

Nyugtázza a regisztráció tartalmát, majd kattintson a [Generate License Code] gombra.
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4

A különleges funkciók használata

7

4.1

Kiadásra kerül a licenckód és a funkciókód.

Tippek

4-8

-

A kiadott licenckód és funkciókód az i-Option engedélyezéséhez szükséges. Jegyezze fel egy
emlékeztető címkére vagy a [Print] gombra kattintva, nyomtassa papírra a kódokat.

-

Egy USB-memórián is tárolhatja a kódokat. USB-memória használata esetén ki lehet hagyni a
licenckód beírását, kényelmesebbé téve a műveletet.

-

Ha USB-memóriát használt, helyezze be az USB eszközt, majd a licenckód tárolásához kattintson a
[Download] gombra.
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4

A különleges funkciók használata

Az i-Option funkció engedélyezése licenc használatával (Felügyelet)
Regisztrálja a készüléken a kapott licenc és funkciókódot.
Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.
A kódok beírásával

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] – [Tovább.] – [Licenc
beállítások] – [Licenctelepítés] – [Funkció-/licenckód] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

Adja meg a feljegyzett licenc és funkciókódokat.

1
2

3

3

Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

1
2

A készülék automatikusan újraindul.
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4

A különleges funkciók használata

4.1

USB-memória használatával

1

Csatlakoztassa a licenckódot tároló USB-memóriát a
készülékhez.

2

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Tovább.] - [Licenc
beállítások] - [Licenc telepítése külső memóriából] elemet.

3

Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

1
2

A készülék automatikusan újraindul.

Az egyes funkciók konfigurálása
Végezze el az egyes különleges funkciók szükséges beállításait.

dHivatkozás
A különleges funkciók beállításainak részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
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4.2

4

A webböngésző funkció használata

4.2

A webböngésző funkció használata

4.2.1

A szükséges beállítások és eljárások
Használhatja a böngészőprogramot a készülék érintőmezős kijelzőjén.
Ebben a részben ismertetjük, hogy hogyan lehet megjeleníteni egy weboldalt a készülék érintőmezős
kijelzőjén, és kinyomtatni annak tartalmát.

Tippek
-

Ellenőrizze, hogy a készülék rendelkezik-e internetkapcsolattal.

-

Amikor az interneten keresztül engedélyezi a Webböngésző funkciót, csatlakoztassa a készüléket a
licenckezelő kiszolgálóhoz (LMS) a távdiagnosztikához használt proxy kiszolgálón keresztül. A
távdiagnosztikához használt proxy kiszolgáló beállításának részletes ismertetését lásd a Kezelési
útmutató CD/DVD-lemezen.

-

A webböngésző használatához el kell végezni néhány előzetes felügyeleti beállítást.

Előkészítés
A következőkben a webböngésző funkció használatához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes
ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.
Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

1

A webböngésző funkció engedélyezése (Felügyelet)
% Engedélyezze a webböngésző funkciót a készüléken. Részletek: lásd 4-12. old..
% Ha nem sikerült a fentiekben engedélyeznie a webböngészőt, végezze el a 2. és a 3. lépést.

2

A licenc regisztrálása (Felügyelet)
% Az erre a célra szolgáló weboldalon regisztrálja a licencet. Részletek: lásd 4-13. old..

3

A webböngésző funkció engedélyezése a licenc alkalmazásával (Felügyelet)
% A funkció engedélyezéséhez adja meg a licenckódot. Részletek: lásd 4-15. old..
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4

A webböngésző funkció használata

4.2

Műveletsor
Az alábbiakban a műveletsort ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

1

A böngészőprogram indítása
% Részletesen lásd: 4-19. old..

2

Weboldalak megjelenítése
% Részletesen lásd: 4-19. old..

3

A megjelenített weboldal vagy a kapcsolódó fájl nyomtatása
% Részletesen lásd: 4-20. old..

dHivatkozás
Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

A webböngésző funkció engedélyezése

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] [Tovább.] (kétszer) - [Böngészőprogram beállítása] - [Böngészőhaszn. beállításai] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

Válassza a [BE] elemet, majd koppintson az [OK] gombra.

1

2

A készülék az internethez csatlakozik, hogy kapcsolatba lépjen a Licenckezelő kiszolgálóval (LMS),
majd automatikusan újraindul.
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4.2

4

A webböngésző funkció használata

A licenc regisztrálása
Regisztrálja a készülék gyári számát a Licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalán.
Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.

1

Jelenítse meg a készülék gyári számát. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az
[Eszközinformáció] elemet.

2

Írja le a készülék gyári számát.

3

Nyissa meg a Licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalát. Adja meg az [MFP Serial Number]
(Többfunkciós készülék sorozatszáma) értékét, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.
% Az URL: https://lms.konicaminolta.com/activate.

1

4

2

Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.
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4

A webböngésző funkció használata

5

4.2

Kiadásra kerül a licenc kód.

Tippek

4-14

-

A kiadott licenc kód a webböngésző funkció engedélyezéséhez szükséges. Jegyezze fel egy
emlékeztető címkére vagy a [Print] gombra kattintva, nyomtassa papírra a kódokat.

-

Egy USB-memórián is tárolhatja a kódokat. USB-memória használata esetén ki lehet hagyni a
licenckód beírását, kényelmesebbé téve a műveletet.

-

Ha USB-memóriát használt, helyezze be az USB eszközt, majd a licenckód tárolásához kattintson a
[Download] gombra.
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4

A webböngésző funkció használata

A webböngésző funkció engedélyezése a licenc alkalmazásával
Regisztrálja a licenc kódot a készüléken.
Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.
A kódok beírásával

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] [Tovább.] (kétszer) - [Böngészőprogram beállítása] - [Böngészőhaszn. beállításai] elemet.
% Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVDlemezen találhatók.

2

Válassza a [BE] elemet, majd koppintson az [OK] gombra.

1

2

3

Amikor megjelenik az alább látható képernyő, koppintson a [Funkció-/licenckód] elemre.
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4

A webböngésző funkció használata

4

4.2

Írja be a feljegyzett licenc kódot.

1

2

5

Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

1
2

A készülék automatikusan újraindul.
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4

A webböngésző funkció használata
USB-memória használatával

1

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] [Tovább.] (kétszer) - [Böngészőprogram beállítása] - [Böngészőhaszn. beállításai] elemet.

2

Válassza a [BE] elemet, majd koppintson az [OK] gombra.

1

2

3

Várjon egy keveset, amíg megjelenik az alább látható képernyő.
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4

A webböngésző funkció használata

4

Csatlakoztassa a licenckódot tároló USB-memóriát a
készülékhez.

5

Válassza ki a [Licenc telepítés külső memóriából] lehetőséget.

6

Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

4.2

1
2

A készülék automatikusan újraindul.
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4.2

A webböngésző funkció használata

4

A böngészőprogram indítása

%

Koppintson a [Webböng.] gombra.

Elindul a webböngésző.

Tippek
-

Megjelenik az előzetesen beállított nyitólap.

Weboldalak megjelenítése

1

Koppintson az URL-címet tartalmazó területre.

2

Írja be a kívánt oldal URL-címét, majd koppintson az [OK] gombra.
Megjelenik a kívánt oldal.

Tippek
-

A [Menü] - [Kijelző] kiválasztásával növelheti vagy csökkentheti az oldal nagyítását vagy módosíthatja a
karakterek kódkészletét.

-

A [Menü] - [Lap] kiválasztásával megnyit egy lapot, amelyen megjeleníthet egy másik oldalt.
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4

A webböngésző funkció használata

4.2

A megjelenített weboldal vagy a kapcsolódó fájl nyomtatása
A jelenleg megjelenített oldal esetén

1

Koppintson a [Print]-re.

2

Adja meg a kiadáshoz használt papírt.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.

3

Beállítások

Leírás

[Szín]

Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.

[Szimplex/duplex]

Adja meg, hogy a papírnak csak egyik oldalára vagy mindkét
oldalára szeretne-e nyomtatni.
Kétoldalas nyomtatás megadásához válassza ki a kötési pozíciót.

[Kezelés]

Állítsa be a kiadott másolatok eltolását, lyukasztását vagy tűzését.

Nyomja meg a Start gombot.

Kapcsolt fájl esetén
Ezen a készüléken PDF, XPS, OOXML, PPML vagy TIFF fájlokat lehet nyomtatni.

1

Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlra mutató hivatkozást.

2

Koppintson a [Print]-re.
% Egy PDF fájl esetén a [Nézet] gombra koppintva ellenőrizheti annak tartalmát a nyomtatás előtt.

3

Adja meg a kiadáshoz használt papírt.
% Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az érintőmezős kijelzőn.

4

4-20

Beállítások

Leírás

[Szín]

Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.

[Szimplex/duplex]

Adja meg, hogy a papírnak csak egyik oldalára vagy mindkét
oldalára szeretne-e nyomtatni.
Kétoldalas nyomtatás megadásához válassza ki a kötési pozíciót.

[Kezelés]

Állítsa be a kiadott másolatok eltolását, lyukasztását vagy tűzését.

Nyomja meg a Start gombot.
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5.1

5

Fő üzenetek és teendők

5

Hibaelhárítás

5.1

Fő üzenetek és teendők

5.1.1

Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére
felszólító üzenet
Egy üzenet jelenik meg, jelezve az idő(ke)t, amikor a készülék lejáró kellékanyagait ki kell cserélni. Azt is egy
üzenet jelzi, ha a gyűjtőüveg szennyezett.
Cserélje ki a megjelent üzenetben megnevezett kellékanyagokat, vagy tisztítsa meg a gyűjtőüveget.

A cserére szoruló részegységeket felajánló üzenet arra utal, hogy egyes kellékanyagok csaknem kifogytak.
Bár az üzenet megjelenése után még egy ideig folytathatja a nyomtatást, ajánlott, hogy azonnal előkészítse
a cserélendő kellékanyagokat.
-

Festékkazetta esetében: a [Kevés a festék. Cserélje ki, ha jelzést kap.] üzenet jelenik meg, amelyet a
[Cserélje ki a festékkazettát.] követ. Cserélje ki a festékkazettát a karbantartási szerződés alapján.

-

Tűzőkapocs-tár/Gerinctűző-tár esetén: amikor megjelenik a [Cserélje ki a tűzőkapocs-tárat] vagy
[Cserélje ki a gerinctűző kapocstárat.] üzenet, cserélje ki a kapcsokat.

-

Dobegység esetében: amikor megjelenik [A dobegységet hamarosan ki kell cserélni.] vagy [A
dobegységet ki kell cserélni.] üzenet, cserélje ki a karbantartási szerződés alapján.

-

Az előhívó egység részére: Amikor megjelenik [Az előhívó egységet ki kell cserélni.] üzenet, cserélje ki
a karbantartási szerződés alapján.

-

A festékhulladék-tartály részére: Amikor megjelenik [Hamarosan cserélje ki a festékhulladék tartályt.]
üzenet, cserélje ki a karbantartási szerződés alapján.

Ha az üzenet a csere vagy a tisztítás elvégzése után is megjelenik, forduljon a szervizképviselethez.
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5
5.1.2

Fő üzenetek és teendők

5.1

Amikor nem tűnik el a papírelakadást jelző üzenet
Lehetséges, hogy elakadt a papír az érintőmezős kijelzőn jelzett szakaszon kívül. Ellenőrizze újra az
érintőmezős kijelzőn nem jelzett szakaszokat.

Ellenőrizze az alábbiakat:
-

Ellenőrizze, hogy nem maradt-e papír az érintőmezős kijelzőn jelzett szakaszban. Ha a papír nehezen
jön ki, ne erőltesse, forduljon inkább a szervizképviselethez.

-

Nyissa ki és csukja be újra az érintőmezős kijelzőn jelzett számú szakasz ajtaját. Ezzel törölheti az
üzenetet.

Ha az ellenőrzések után továbbra is megmarad a papírelakadást jelző üzenet, forduljon a
szervizképviselethez.

5.1.3

Amikor megjelenik egy hibaüzenet
Egy hiba észlelése esetén megjelenik az alábbi üzenet. Végezze el a szükséges műveleteket a képernyőn
megjelenő üzenet alapján. Ha nem tudja megoldani a hibát, akkor jegyezze fel a [Hibakód], húzza ki a
konnektorból a tápcsatlakozót, és lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.
Rendes körülmények között, a szervizképviselet telefon- és faxszáma megjelenik a képernyő közepén.

MEGJEGYZÉS
Ha egy hibás alkatrész leválasztásával a probléma elhárítása után a készülék tovább működtethető, akkor a
[Folytatás] vagy az [Adatok helyreállítása] üzenet jelenik meg. A művelet folytatásához nyomja meg bármelyik
gombot. Ha azonban a probléma nem szűnik meg, akkor azonnal lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.
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5.1

5.1.4

5

Fő üzenetek és teendők

Ha megjelenik a [Képstabilizálás] felirat
Ekkor automatikusan végrehajtásra kerül egy funkció, amely beállítja a nyomtatás minőségét, a színvisszaadás egy adott minőségének fenntartása érdekében. A "nyomtatási minőségnek ezt a beállítását"
nevezzük "képstabilizálásnak".

A képstabilizálás nagy példányszám nyomtatása esetén kerül végrehajtásra, valamint akkor, ha megváltozott
a hőmérséklet vagy a páratartalom a készüléken belül.
A képstabilizálás befejezése után a nyomtatás automatikusan folytatódik. Várjon egy keveset.
Ha a képstabilizálás nem fejeződne be rövid időn belül, forduljon a szervizképviselethez.

MEGJEGYZÉS
A képstabilizálást nem lehet megszakítani vagy letiltani.

dHivatkozás
A képstabilizálás kívánság szerint történő végrehajtásának ismertetését a Kezelési útmutató DVD-lemezen
találhatja.
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5

Ha romlik a nyomtatás minősége

5.2

Ha romlik a nyomtatás minősége

5.2.1

A nyomtatófej üvegének tisztítása

5.2

A nyomtatófej üvegének szennyeződése rontja a nyomtatás minőségét. Ilyen esetben tisztítsa meg a
nyomtatófej üvegét az alábbiak szerint.
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1

Nyissa ki a készülék alsó elülső ajtaját vagy elülső ajtaját.

2

Nyissa ki a festékhulladék-tartály reteszelőkarját, majd
vegye ki a festékhulladék-tartályt.

3

Távolítsa el a készülék nyomtatófej-tisztítóját az alsó elülső
ajtón vagy az elülső ajtón keresztül.
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5.2

5

Ha romlik a nyomtatás minősége

4

Lassan tolja be a nyomtatófej-tisztítót egészen a
nyomtatófej üvegének hátsó végéig, majd lassan húzza ki.
% Ismételje meg ezt a műveletet nagyjából háromszor a
nyomtatófej üvegének minden szakaszán.

5

Távolítsa el a készülék nyomtatófej-tisztítóját az alsó elülső ajtón vagy az elülső ajtón keresztül.

6

Szerelje be a festékhulladék-tartályt.

7

Zárja be a készülék alsó elülső ajtaját vagy elülső ajtaját.
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5.3

Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni
Ez a készülék két tápáramforrással rendelkezik. Ellenőrizze a főkapcsoló és a tápkapcsoló gomb állapotát.
-

Ellenőrizze, hogy a készülék tápcsatlakozója megfelelően be lett-e helyezve az aljzatba. Ellenőrizze,
hogy nem kapcsolt-e le az áramköri megszakító.

-

Ellenőrizze, hogy BE lett-e kapcsolva a főkapcsoló és a tápkapcsoló gomb.

Ha a készüléket ezen ellenőrzések után sem lehet bekapcsolni, forduljon a szervizképviselethez.

5-8
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5

Ha nem látható az érintőmezős kijelző
Ha úgy telt el egy meghatározott időtartam, hogy közben egy művelet sem került elvégzésre a készüléken,
az érintőmezős kijelző kikapcsolhat.
Ellenőrizze az alábbiakat:
-

Koppintson a [Belépés] gombra, majd válassza ki a [Fényerő beállítása] elemet és válassza ki az
[Alacsony] vagy a [Magas] gombot az érintőmezős kijelző kontrasztjának beállításához.

-

Érintse meg az érintőmezős kijelzőt. Energiatakarékos (Alacsony fogyasztású/Hibernálás) módban a
készülék kilép az Energiatakarékos módból, amikor megérinti az érintőmezős kijelzőt vagy lenyom
egy gombot a kezelőpanelen, és az érintőmezős kijelző visszanyeri a szokásos kinézetét.

-

Nyomja meg a kezelőpanelen a tápkapcsoló gombot. Ha a heti időzítés beállítása miatt a készülék
az ErP automata kikapcsolás módba váltott, a tápkapcsoló gombot lenyomva hívhatja elő az
érintőmezős kijelzőt. A készülék előzetesen beállított hivatali időn kívüli használatához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.

-

Ellenőrizze, hogy BE lett-e kapcsolva a főkapcsoló és a tápkapcsoló gomb.

Ha az érintőmezős kijelző az ellenőrzések után sem jelenik meg, forduljon a szervizképviselethez.
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5.5

Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás
elvégzésére felszólító üzenet
Ha kifogytak a tűzőkapcsok a másolatkezelőből
Ha a másolatkezelőből kifogyott a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg, amely a feltöltést kéri.
Végezze el a szükséges műveleteket a készülék belsejében található címkének megfelelően.

dHivatkozás
A tűzőkapcsok cseréjének részletes ismertetését, a [Cserélje ki a tűzőkapocs-tárat] üzenet megjelenése
esetén, az 5-21. old. oldalon találhatja.
A tűzőkapcsok cseréjének részletes ismertetését, a [Cserélje ki a gerinctűző kapocstárat.] üzenet megjelenése
esetén az 5-24. old. oldalon találhatja.

5-10
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5

Ha megtelt a lyukasztási hulladéktartály
Amikor megtelik a lyukasztási hulladéktartály, a hulladék ürítését kérő üzenet jelenik meg (a felhasználó által
végzendő csere esetén).
Végezze el a szükséges műveleteket a készülék belsejében található címkének megfelelően.

Ha kifogy a festék a festékkazettából
Ha hamarosan eljön az ideje a festékkazetta cseréjének, előzetes figyelmeztető üzenet jelenik meg.
Készítsen elő egy festékkazettát a karbantartási szerződésnek megfelelően.

bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258

5-11

5

Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet

5.5

Amikor eljön a festékkazetta cseréjének ideje
Amikor eljön a festékkazetta cseréjének ideje, a cserére felszólító üzenet jelenik meg. Cserélje ki a
karbantartási szerződés alapján. Koppintson az [Útmutatás indítása] elemre a csere folyamatának
megjelenítéséhez a képernyőn, és olvassa el.

Tippek
-

Ne cserélje a festékkazettát olyan színre, ami itt nem jelenik meg.

-

Ha a festékkazettát feketétől eltérő színre kell cserélni, a nyomtatás feketével még folytatható.
Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

Amikor eljön a dobegység cseréjének ideje
Amikor eljön a dobegység cseréjének ideje, a cserére felszólító üzenet jelenik meg. Cserélje ki a
karbantartási szerződés alapján. Koppintson az [Útmutatás indítása] elemre a csere folyamatának
megjelenítéséhez a képernyőn, és olvassa el.

MEGJEGYZÉS
A dobegységet nem szabad kicserélni a megfelelő üzenet megjelenése előtt.

Tippek

5-12

-

A gyári alapbeállításoktól függően ez az üzenet csak egyes területeken jelenik meg.

-

A dobegységről szóló üzenet megjelenéséhez a szervizképviselet által elvégezhető beállítások
szükségesek. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselethez.

-

Ne cserélje a dobegységet olyan színre, ami itt nem jelenik meg.

-

Ha a dobegységet feketétől eltérő színre kell cserélni, a nyomtatás feketével még folytatható.
Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
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Amikor eljön az előhívó egység cseréjének ideje
Amikor eljön az előhívó egység cseréjének ideje, üzenet jelenik meg, amely kéri, hogy lépjen kapcsolatba a
szervizképviselettel. Ha megjelenik az üzenet, forduljon a szervizképviselethez.

Tippek
-

A gyári alapbeállításoktól függően ez az üzenet csak egyes területeken jelenik meg.

-

Az előhívó egységről szóló üzenet megjelenéséhez a szervizképviselet által elvégezhető beállítások
szükségesek. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselethez.

-

Ha az előhívó egységet feketétől eltérő színre kell cserélni, a nyomtatás feketével még folytatható.
Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

Ha megtelt a festékhulladék-tartály
Amikor megtelik a festékhulladék-tartály, a cserére felszólító üzenet jelenik meg (a felhasználó által
végzendő csere esetén). Koppintson az [Útmutatás indítása] gombra, majd végezze el a képernyőn
megjelenő műveleteket.
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5.5

A festékkazetta cseréje
bizhub C658/C558/C458
A következő példák a sárga festékkazetta cseréjének módját szemléltetik.

Tippek
-

Jól rázza meg az új festékkazettát, mintegy 5-10 alkalommal, mielőtt beszerelné.

-

Ha nem a fekete festékkazetta ürült ki, akkor a nyomtatás fekete festékkel folytatható. Koppintson a
[Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

-

Ne feszítse fel és ne szerelje szét a festékkazettát (festéktartályt).

-

Ne ürítse ki és ne dobja ki a festékkazettában (festéktartályban) maradt festéket.

MEGJEGYZÉS
Helyezzen be festékkazettát mindegyik címkén szereplő színhez. Üzemzavart okozhat, ha a festékkazettát
nem megfelelő helyzetben beerőlteti.

7FIGYELMEZTETÉS
-

5-14

Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat
okozhat.
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7VIGYÁZAT
-

Ne hagyja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz
érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.

-

Ne tárolja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések,
adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a
hibás működését okozhatja.

-

Ne feszítse fel a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és
lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.

-

Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

-

Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek,
például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.

-

Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós
irritáció esetén forduljon orvoshoz.

-

Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén
forduljon orvoshoz.
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Tippek
-

Jól rázza meg az új festékkazettát, mintegy 5-10 alkalommal, mielőtt beszerelné.

-

Ha nem a fekete festékkazetta ürült ki, akkor a nyomtatás fekete festékkel folytatható. Koppintson a
[Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

-

Ne feszítse fel és ne szerelje szét a festékkazettát (festéktartályt).

-

Ne ürítse ki és ne dobja ki a festékkazettában (festéktartályban) maradt festéket.

MEGJEGYZÉS
Helyezzen be festékkazettát mindegyik címkén szereplő színhez. Üzemzavart okozhat, ha a festékkazettát
nem megfelelő helyzetben beerőlteti.
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7FIGYELMEZTETÉS
-

Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat
okozhat.

7VIGYÁZAT

5-16

-

Ne hagyja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz
érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.

-

Ne tárolja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések,
adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a
hibás működését okozhatja.

-

Ne feszítse fel a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és
lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.

-

Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

-

Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek,
például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.

-

Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós
irritáció esetén forduljon orvoshoz.

-

Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén
forduljon orvoshoz.
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A festékhulladék-tartály cseréje
bizhub C658/C558/C458
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Új festékhulladék-tartály

3

Használt festékhulladék-tartály

Tippek
-

A festékhulladék-tartály kiemelése után minél hamarabb tegye fel rá a kupakot. Ha a festékhulladéktartály megbillen, kiszóródhat a festékhulladék.

-

A szervizképviselet összegyűjti a használt festékhulladék-tartályokat. Tegyen rá fedelet, tegye
műanyag tasakba, és tárolja külön dobozban.

7FIGYELMEZTETÉS
-

Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat
okozhat.

7VIGYÁZAT
-

Ne hagyja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz
érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.

-

Ne tárolja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések,
adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a
hibás működését okozhatja.

-

Ne feszítse fel a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és
lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.

-

Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

-

Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek,
például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.

-

Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós
irritáció esetén forduljon orvoshoz.

-

Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén
forduljon orvoshoz.
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Új festékhulladék-tartály
Használt
festékhulladék-tartály

Tippek
-

A festékhulladék-tartály kiemelése után minél hamarabb tegye fel rá a kupakot. Ha a festékhulladéktartály megbillen, kiszóródhat a festékhulladék.

-

A szervizképviselet összegyűjti a használt festékhulladék-tartályokat. Tegyen rá fedelet, tegye
műanyag tasakba, és tárolja külön dobozban.

7FIGYELMEZTETÉS
-

Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat
okozhat.

7VIGYÁZAT

5-18

-

Ne hagyja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz
érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.

-

Ne tárolja a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések,
adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a
hibás működését okozhatja.

-

Ne feszítse fel a festékkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és
lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.

-

Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.

-

Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek,
például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.

-

Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós
irritáció esetén forduljon orvoshoz.

-

Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén
forduljon orvoshoz.
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A dobegység cseréje
bizhub C658/C558/C458

A dobegység kicsomagolása

Tippek
-

A szervizképviselet összegyűjti a használt dobegységeket. Tegye a dobegységet egy fekete műanyag
tasakba, és tárolja a saját dobozában.

-

A fénynek kitéve a dobegység megrongálódhat. Ne vegye ki a dobegységet a fekete műanyag
tasakból, csak közvetlenül a beszerelése előtt.

-

Ha a feketén kívül valamelyik dobegység elérte cseréjének idejét, akkor a nyomtatás feketével még
folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

-

A dobegység cseréje után ne feledje el megtisztítani a nyomtatófej üvegét mindegyik színnél. A
nyomtatófejüveg tisztításának ismertetése: 5-6. old..
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-

A szervizképviselet összegyűjti a használt dobegységeket. Tegye a dobegységet egy fekete műanyag
tasakba, és tárolja a saját dobozában.

-

A fénynek kitéve a dobegység megrongálódhat. Ne vegye ki a dobegységet a fekete műanyag
tasakból, csak közvetlenül a beszerelése előtt.

-

Ha a feketén kívül valamelyik dobegység elérte cseréjének idejét, akkor a nyomtatás feketével még
folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

-

A dobegység cseréje után ne feledje el megtisztítani a nyomtatófej üvegét mindegyik színnél. A
nyomtatófejüveg tisztításának ismertetése: 5-6. old..
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A tűzőkapocs-tár cseréje
FS-537 másolatkezelő/FS-537 SD másolatkezelő

Tippek
-

Az ábrán az FS-537 SD másolatkezelő látható, a PK-523 lyukasztókészlettel, a ZU-609 Z-hajtogató
egységgel és az RU-513 átadó egységgel felszerelve.

-

Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de
a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a tűzőkapocs-tárat. Ha már
az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a tűzőkapocs-tárat, hibás működést okozhat.
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FS-536 másolatkezelő/FS-536 SD másolatkezelő/FS-534 másolatkezelő/
FS-534 SD másolatkezelő

Tippek
-

Az ábrán az FS-534 SD másolatkezelő látható, a PK-520 lyukasztókészlettel és az RU-513 átadó
egységgel felszerelve.

-

Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de
a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a tűzőkapocs-tárat. Ha már
az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a tűzőkapocs-tárat, hibás működést okozhat.
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FS-533 másolatkezelő

Tippek
-

A fenti ábrán az FS-533 másolatkezelő látható, a PK-519 lyukasztókészlettel felszerelve.

-

Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de
a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a tűzőkapocs-tárat. Ha már
az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a tűzőkapocs-tárat, hibás működést okozhat.
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A gerinctűző-tár cseréje
FS-537 SD másolatkezelő

1. gerinctűző-tár
2. gerinctűző-tár

Gerincfűző

Tippek
-

Az ábrán az FS-537 SD másolatkezelő látható, a PK-523 lyukasztókészlettel, a ZU-609 Z-hajtogató
egységgel és az RU-513 átadó egységgel felszerelve.

-

Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de
a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút fogva mozgassa a gerincfűzőt. Ellenkező esetben a keze vagy az ujjai
beszorulhatnak a készülékbe.
Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a gerinctűző-tárat. Ha már
az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a gerinctűző-tárat, hibás működést okozhat.
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FS-536 másolatkezelő/FS-534 SD másolatkezelő

1. gerinctűző-tár
2. gerinctűző-tár

Gerincfűző

Tippek
-

Az ábrán az FS-534 SD másolatkezelő látható, a PK-520 lyukasztókészlettel és az RU-513 átadó
egységgel felszerelve.

-

Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de
a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút fogva mozgassa a gerincfűzőt. Ellenkező esetben a keze vagy az ujjai
beszorulhatnak a készülékbe.
Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a gerinctűző-tárat. Ha már
az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a gerinctűző-tárat, hibás működést okozhat.
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