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1.1 Energy Star® 1

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket.

Ez a Kezelési útmutató a készülék funkcióit, kezelési utasításait, a helyes használatára vonatkozó előírásokat, 

valamint az egyszerű hibakeresést ismerteti. A kézikönyv a készülék biztonságos használatát elősegítő 

megjegyzéseket és előírásokat is tartalmazza. A készülék helyes és hatékony használatához, szükség esetén 

tanulmányozza ezt a Kezelési útmutatót.

A kézikönyvben található ábrák bizonyos mértékben eltérhetnek a készüléken látottaktól.

1.1 Energy Star®

ENERGY STAR® partnerként ezt a készüléket úgy terveztük, hogy megfeleljen az ENERGY STAR® hatékony 

energia-felhasználást megcélzó előírásainak.

Mit jelent az, hogy ENERGY STAR® termék?

Az ENERGY STAR® termék rendelkezik azzal a speciális tulajdonsággal, hogy automatikusan "alacsony 

energiafogyasztású módba" kapcsol adott idejű inaktív periódus elteltével. Az ENERGY STAR® termék 

sokkal hatékonyabban használja fel az energiát, amellyel megtakarítást eredményez a közüzemi számlákon 

és elősegíti a környezet védelmét.
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1.2

1.2 Védjegyek és szerzői jogok

A KONICA MINOLTA, a KONICA MINOLTA Logo, a bizhub, és a Giving Shape to Ideas a KONICA MINOLTA, 

INC. bejegyzett védjegyei.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült 

Államokban és/vagy más országokban.

Valamennyi egyéb termék- és márkanév a tulajdonos cégek vagy szervezetek védjegyei vagy bejegyzett 

védjegyei.

Copyright

A KONICA MINOLTA, INC. fenntartja a nyomtató illesztőprogramok szellemi tulajdonjogát.

© 2012 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 károkért.

A jelen kezelési útmutatóban tartalmazott információ előzetes értesítés nélkül módosítható.
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1.2 Védjegyek és szerzői jogok 1

SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS

Ez a csomag a következő, a KONICA MINOLTA, INC. (KM) által biztosított termékeket tartalmazza: a 

nyomtatási rendszer ("Nyomtató program") részét képező program, amely a körvonal adatok digitálisan 

kódolt, a géppel olvasható, speciális formátumú titkosított formáját tartalmazza ("Font programok"), egyéb, 

a számítógép-rendszeren a Nyomtató programmal együtt használatos programok ("Gazdaprogram") és a 

vonatkozó írott magyarázó anyagok ("Dokumentáció"). A "Szoftver" kifejezés a következőkben a Nyomtató 

programokra, a Font programokra és/vagy a Gazdaprogramokra értendő, a frissítéseket, módosított 

változatokat, kiegészítéseket és másolatokat is beleértve.

A Szoftverhez a licenc jelen Szerződés feltételei alapján biztosított.

A KM egy nem kizárólagos allicencet biztosít Önnek a Szoftver és a Dokumentáció használatához, ha Ön 

egyetért a következőkkel:

1. A Nyomtatási Szoftvert és a hozzátartozó Font programokat, a licencelt kimeneti eszköz(ök)ön, 

kizárólag a saját üzletmenete céljából használhatja.

2. A fentebb, az 1. szakaszban leírt programok mellett, a betűk, számok, jelek és szimbólumok 

formájának, ("Betűtípusok") kijelzőn vagy monitoron, a saját üzletmenet céljából történő 

megjelenítéséhez igénybe vehetők a Roman Font Programok.

3. Joga van egy biztonsági másolatot készíteni a Gazdaprogramról, azzal a feltétellel, hogy a biztonsági 

másolat nem kerül telepítésre vagy használatba egyetlen számítógépen sem. A fenti korlátozások 

ellenére a Szoftvert tetszőleges számú számítógépre telepítheti, egy vagy több, a Nyomtatási 

programot használó nyomtatási rendszer részére.

4. A jelen Szerződés által biztosított jogok átruházhatók, azzal a feltétellel, hogy a Szoftver és a 

Dokumentáció valamennyi példánya átadásra kerüljön az átvevő ("Engedményes") részére, valamint az 

Engedményes elfogadja a jelen Szerződés valamennyi feltételét.

5. Tilos a Szoftver és a Dokumentáció módosítása, adaptálása vagy fordítása.

6. Tilos a Szoftver módosítására, kibontására, dekódolására és visszakódolására irányuló bármilyen 

kísérlet.

7. A Szoftver és a Dokumentáció és azok bármilyen reprodukálásának tulajdonjoga továbbra is a KM és 

a licenctulajdonos tulajdonát képezi.

8. A védjegyek használata az elfogadott gyakorlatnak megfelelően történik, a védjegytulajdonos nevének 

feltüntetésével. A védjegyek csak a Szoftver által létrehozott nyomtatásban kiadott anyag 

azonosítására használhatók. A védjegyek ilyen módon történő használata nem biztosít semmiféle 

tulajdonjogot a védjegy felett.

9. Nincs joga bérbeadni, részlicencelni, kölcsönözni vagy átadni a Szoftver licenc által nem használt 

verzióit vagy másolatait, vagy bármilyen használaton kívüli adathordozón tartalmazott Szoftvert, a 

Szoftver és a Dokumentáció fentebb leírt állandó és teljes átruházása kivételével.

10. SEM A KM, SEM A LICENCTULAJDONOS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK 

FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐJOGI VAGY KÜLÖNLEGES 

KÁROKÉRT, BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁBÓL VAGY EGYÉB VESZTESÉGEKBŐL ADÓDÓ 

KÁROKAT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A KM ELŐZETESEN ÉRTESÍTVE LETT AZ ILYEN 

KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, SEM HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT 

KÁRIGÉNYÉRT. A KM ÉS A LICENCTULAJDONOS KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTANAK MINDEN 

KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA A 

FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT 

A HARMADIK FÉL JOGAI MEGSÉRTÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. 

NÉHÁNY ORSZÁG TÖRVÉNYKEZÉSE NEM FOGADJA EL A GARANCIA BIZONYOS MÉRTÉKŰ 

KORLÁTOZÁSÁT VAGY AZ ESETLEGES, KÖVETKEZŐ VAGY SPECIÁLIS KÁROKOZÁSSAL 

SZEMBENI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÁLTAL ELŐFORDULHAT, HOGY A 

FENTEBB FELSOROLT KORLÁTOZÁSOK AZ ÖN ESETÉBEN NEM ALKALMAZHATÓK.

11. Megjegyzés kormányzati végfelhasználók részére: A Szoftver egy "kereskedelmi tétel" a 

48 C.F.R. 2.101 meghatározása szerint, amely egy "kereskedelmi számítógép programból" és 

"kereskedelmi számítógép program dokumentációból" áll, a 48 C.F.R. 12.212 meghatározásai szerint. 

A 48 C.F.R. 12.212 és a 48 C.F.R. 227.7202-1-től 227.7202-4-ig terjedő szakaszai alapján, az Egyesült 

Államok kormányzati végfelhasználói csak a fentiekben biztosított jogok alapján szerezhetik be a 

Szoftvert.

12. Tilos a Szoftver exportálása bármilyen, a hatályos törvényeknek és bármely állam export előírásainak 

ellentmondó formában.
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1.3

1.3 Biztonsági információ

Ez a rész részletes útmutatást tartalmaz a készülék használatára és a karbantartására vonatkozóan. A gép 

teljes értékű használatához 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.

Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet a keze ügyében, a készülék közelében.

Ügyeljen arra, hogy a jelen kézikönyv valamennyi szakaszában ismertetett elővigyázatossági szabályok 

betartásra kerüljenek.

KM_Ver.04OE

Referencia

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

Figyelmeztető jelzések 

A figyelmeztető címkéken, illetve a kézikönyvekben az alábbi szimbólumok jelzik a biztonsági 

figyelmeztetések szintjét.

A szimbólumok értelmezése

FIGYELMEZTETÉS Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása végzetes 
vagy súlyos balesetet okozhat.

VIGYÁZAT Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása balesetet 
vagy anyagi kárt okozhat.

A háromszög azt a veszélyhelyzetet jelzi, amely elhárítása érdekében óvintézkedéseket kell 
tenni.

Ez a jel az égési sérülések veszélyére figyelmeztet.

Az átlós vonal egy tiltott műveletet jelez.

Ez a jel a készülék szétszerelését tiltja meg.

A kitöltött kör művelet elvégzésére szólít fel.

Ez arra figyelmeztet, hogy ki kell húzni a készülék csatlakozó dugóját.

Szétszerelés és módosítás

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.

Tápkábel

FIGYELMEZTETÉS

• Csak a termékkel együtt szállított tápkábelt használja. 
Ha a termékkel együtt nem kapott tápkábelt, kizárólag csak a 
TÁPKÁBELRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKBAN meghatározott 
típust használja. Ha nem így tesz, tüzet vagy áramütést okozhat.

• A csomagban kapott tápkábelt kizárólag csak ehhez a 
készülékhez használja és SOHA ne használja bármilyen egyéb 
berendezéshez. Ha nem így tesz, tüzet vagy áramütést okozhat.
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• Ne sértse meg és ne horzsolja le a tápkábelt, ne tegyen rá nehéz 
tárgyat, ne melegítse, csavargassa, 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.

Áramforrás

FIGYELMEZTETÉS

• Csak a készüléken megadott tápfeszültséget használja. 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.

• Általában ne használjon hosszabbító kábelt. Hosszabbító 
használatával tüzet vagy áramütést okozhat. Vegye fel a 
kapcsolatot a szervizzel, ha hosszabbítót tart szükségesnek.

VIGYÁZAT

• Az aljzat legyen közel a készülékhez és legyen könnyen elérhető. 
Ellenkező esetben nem lehet vészhelyzet esetén a csatlakozót 
elég gyorsan kihúzni.

Tápcsatlakozó

FIGYELMEZTETÉS

• 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.

VIGYÁZAT

• 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.

Földelés

FIGYELMEZTETÉS

• A tápkábel csatlakozó dugóját védőérintkezős (földelt) dugaszoló 
aljzatba tegye.

Tápkábel
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Telepítés

FIGYELMEZTETÉS

• 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.

• 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.

VIGYÁZAT

• Ezen termék üzembe helyezése után, gondoskodjon biztonságos 
elhelyezéséről. Ha a termék elmozdul vagy leesik, személyi 
sérülést okozhat.

• Ne helyezze a készüléket poros környezetbe, vagy olyan helyre, 
ahol az nagy 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.

Szellőzés

VIGYÁZAT

• A készülék huzamos idejű használata, vagy nagy példányszámú 
másolat vagy nyomtatás készítése esetén, egy gyengén 
szellőztetett helyiségben, érezhető lehet a készülékből kiáramló 
levegő szaga. Jól szellőztesse ki a helyiséget.
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Intézkedések hibák esetén

FIGYELMEZTETÉS

• Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha ez szokatlanul 
forró vagy füstöl, szokatlan szaga van vagy furcsán zajos. Azonnal 
kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábel csatlakozó dugóját 
a dugaszolóaljzatból, majd hívja a jogosult szervizt. Ha ebben az 
állapotban tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.

• Ha a terméket leejtették vagy megsérült a burkolata, ne használja 
tovább. Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábel 
csatlakozó dugóját a dugaszolóaljzatból, majd hívja a jogosult 
szervizt. Ha ebben az állapotban tovább használja, tüzet vagy 
áramütést 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.

Kellékek

FIGYELMEZTETÉS

• Ne dobja a festékkazettát vagy a festéket tűzbe. A forró festék 
szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

VIGYÁZAT

• Ne hagyjon festékkel érintkező alkatrészeket (festékező 
egységeket, fényvezető dobegységeket, leképező egységeket 
vagy előhívó egységeket) olyan helyen, ahol azokhoz gyermekek 
férhetnek hozzá. Ezeknek a tárgyaknak a szájhoz érintése vagy a 
festék lenyelése egészségkárosodást okozhat.

• Ne tároljon festékkel érintkező alkatrészeket (festékező 
egységeket, fényvezető dobegységeket, leképező egységeket 
vagy előhívó egységeket) mágnesességre érzékeny eszközök, 
mint például precíziós berendezések vagy adattárolók közelében. 
Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését 
okozhatja.

A készülék áthelyezése

VIGYÁZAT

• 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 áthelyezésnél 
nem a megjelölt helyeken fogja meg a készüléket, az leeshet és 
súlyos sérüléseket okozhat.

A készülék használata során

VIGYÁZAT

• A készülék használata során ne nézzen huzamos ideig a lámpa 
fényébe. Ezzel megerőltetheti a szemét.
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Ha nincs fax felszerelve:

Papír

VIGYÁZAT

• Ne használjon tűzött papírt, vezető papírt (mint pl. ezüst- vagy 
karbon papír) vagy kezelt hőérzékeny/tintasugaras nyomtatóhoz 
való papírt, mivel ezekkel tüzet okozhat.

Hosszabb szabadság előtt

VIGYÁZAT

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a 
tápcsatlakozót az aljzatból.
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1.4 Szabályozási feljegyzések

CE jelölés (Megfelelőségi tanúsítvány), az Európai Unió (EU) tagországainak 

felhasználói részére

Ez a termék megfelel az alábbi EU előírásoknak:

2009/125/EC, 2006/95/EC és 2004/108/EC direktívák.

Ez a tanúsítvány az Európai Unió területén érvényes.

Ezt az eszközt egy árnyékolt csatolókábellel kell használni. Árnyékolás nélküli kábelek használata 

interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR szabályzat, illetve a helyi előírások alapján tilos.

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

7 FIGYELMEZTETÉS

- Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben a használata rádióinterferenciát okozhat, amely esetben 

a felhasználó kötelezhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen ezek elhárítására.

- Ezt az eszközt egy árnyékolt csatolókábellel kell használni. Árnyékolás nélküli kábelek használata 

interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR szabályzat, illetve a helyi előírások alapján tilos.

GS Tanúsítvány

Ez a termék rendelkezik a Konica-Minolta gyártmányú bizhub 185 termék részére kiadott GS tanúsítvánnyal.

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 lézersugárzás teljes egészében védőburkolaton belül marad, a lézersugár a használat 

egyetlen fázisában sem léphet ki a gépből.

Ez a gép egy Class 1 besorolású lézeres termék. Ez azt jelenti, hogy a gépben nem keletkezik veszélyes 

lézersugárzás.

Belső lézersugárzás

Maximális átlagos sugárzási teljesítmény: 5,3μW (bizhub 185) a nyomtatófej lézernyílásánál.

Hullámhossz: 770-800 nm

A termék 3B osztályú lézerdiódát használ, amely láthatatlan lézersugárzást bocsát ki.

A lézerdiódát és a letapogatást végző poligontükröt a nyomtatófej-egység tartalmazza.

A nyomtatófej-egység NEM A HELYSZÍNEN SZERVIZELHETŐ ELEM:

Ebből következően, a nyomtatófej-egységet semmilyen körülmények között nem szabad kinyitni.

A nyomtatófej-egység 

lézernyílása

Nyomtatófej



Szabályozási feljegyzések1

1-12 bizhub 185

1.4

Európai felhasználók részére

7 VIGYÁZAT 

A kézikönyvben nem említett kezelőelemek, beállítások vagy eljárások használata kiteheti Önt 

veszélyes sugárzásnak.

- Ez egy félvezető-lézer. A lézerdióda maximális teljesítménye 7 mW és a hullámhossza 770-800 nm.

Dániai felhasználók részére

7 ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerhedskravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 7 mW og bølgelængden er 770-800 nm.

Finnországi és svédországi felhasználók részére

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS

Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 7 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

7 VARNING

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren 

utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 7 mW och våglängden är 

770-800 nm.

7 VAROITUS

- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

7 VARNING

- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Norvégiai felhasználók részére

7 ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren 

utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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Lézerbiztonsági címke

A gép külsején az alább látható lézerbiztonsági felirat található.

Ózon kibocsátás

A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze el

Elhanyagolható mennyiségű ózon kerül kibocsátásra a készülék rendes működése során. 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.

Csak az EU tagországok részére

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy: Ne dobja ezt a terméket a háztartási hulladékok 

közé!

Az elektromos és elektronikus eszközök leselejtezés utáni megfelelő kezelésével 

kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a márkakereskedőinkhez. Ezen 

termék újrahasznosítása segít megőrizni a természetes erőforrásokat, és 

megelőzni a nem megfelelő hulladékkezelés következtében fellépő, a környezet 

és emberek szempontjából negatív következményeket.

Csak az EU tagországok részére

Ez a termék megfelel az RoHS (2002/95/EC) direktívának.

Ez az eszköz nem a vizuális kijelzőegységes munkahelyek közvetlen látóterében történő használatra lett 

tervezve.

A vizuális kijelzőn megjelenő zavaró tükröződések elkerülése érdekében az eszközt nem szabad a közvetlen 

látótérben 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 unmittel-

baren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.5 Figyelmeztető feliratok és címkék

A készüléken az alábbi helyeken figyelmeztető feliratok és címkék kerültek elhelyezésre. Nagy 

körültekintéssel járjon el, hogy bizonyos műveletek végzése, pl. az elakadt papírok eltávolítása közben ne 

történjen baleset.

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 Helyszükséglet

A készülék könnyű kezelése, valamint a kellékanyagok cseréje és a rendszeres karbantartás egyszerű 

végrehajtása érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az alábbiakban ajánlott 

helyszükségletet.

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

bizhub 185 + MB-503 Egység: mm (inch)
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1.7 Üzemeltetési előírások

A készülék optimális teljesítményének eléréséhez tartsa be az alábbi előírásokat.

Áramforrás

Az áramforrás feleljen meg a következő elvárásoknak.

- Lehetőleg minél kisebb feszültség- és frekvenciaingadozású áramforrást használjon.

– Feszültségingadozás: Legfeljebb ±10% (AC 110 120 V/AC 220 240 V esetén), 

+ 6/- 10% (AC 127 V esetén)

– Frekvenciaingadozás: Maximum ±3 Hz (50 Hz/60 Hz)

Üzemeltetési környezet

A készülék megfelelő működéséhez az alábbi környezeti feltételeket kell biztosítani:

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

Óvintézkedések a szállításhoz

A készülék elmozdításához legalább két személynek kell azt megfognia, a megjelölt helyekre helyezve a 

kezeiket.
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1.8 A másolás törvényi korlátozása

Bizonyos dokumentumtípusokat soha nem szabad másolni, abból a célból vagy szándékkal, hogy 

a másolatokat eredetiként használják fel.

Az alábbi lista nem teljes, de egy útmutatást adhat a felelős másoláshoz.

<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

Továbbá, minden körülmények között tilos helyi vagy külföldi bankjegyek másolása, valamint műalkotások 

másolása, a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül.

Ha kétségei vannak egy dokumentum jellegét illetően, kérjen jogi segítséget.
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1.9 A kézikönyvben alkalmazott jelölések

1.9.1 A kézikönyvben alkalmazott szimbólumok

A kézikönyvben használt jelölések az információk különböző fajtáit jelzik.

A következőkben a készülék helyes és biztonságos használatához kapcsolódó szimbólumok kerülnek 

ismertetésre.

A készülék biztonságos használatához

7 FIGYELMEZTETÉS

- Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az utasítás be nem tartása halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

7 VIGYÁZAT 

- Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az utasítás be nem tartása sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS
Ez a szimbólum a készülék vagy az eredetik megrongálódásának veszélyére figyelmeztet. 
Az anyagi károk elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

Műveleti utasítás

0 Ez a jelölés azt jelzi, hogy egy adott funkció használatának előfeltétele egy opciós egység megléte.

1 Az ilyen formátummal ábrázolt "1" az első lépést jelzi.

2 Az ilyen formátumú számok a lépések sorrendjét jelzik.

% Ez a szimbólum egy műveleti utasítás kiegészítő magyarázatát 

jelzi.

% Ez a szimbólum a Kezelőpanel egy állapotát jelzi, amelyben hozzáférhető egy menüpont.

Megjelenik a megfelelő képernyő.

d Hivatkozás

Ez a szimbólum egy referenciára utal.

Szükség szerint használja a referenciát.

A műveleti lépések 

ábrák segítségével 

kerülnek ismertetésre.

MÁSOLÓ FUNKCIÓ

EREDETI KOMBINÁLÁS

RENDEZ

SZIG. MÁSOLAT
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Kezelőszervek jelölése

[ ]

A kijelzőn vagy a számítógép képernyőjén megjelenő kezelőszerveket ilyen zárójelek jelzik.

Félkövér szöveg

A Kezelőpanelen lévő billentyűk nevét, a részegységek elnevezését és a termékek neveit félkövér szöveg 

jelzi.

1.9.2 Az eredeti és a papír jelölése

Papír formátuma

A következőkben a kézikönyvben az eredeti és a papírok részére 

alkalmazott jelölések kerülnek ismertetésre.

Az eredeti vagy a papír méreteinek ismertetésénél az Y oldal a 

szélességet, az X oldal pedig a hosszúságot jelzi.

Papír jelölése

w egy olyan papírformátum, melynek hossza (X) meghaladja a 

szélességét (Y).

v egy olyan papírformátum, melynek szélessége (Y) meghaladja a 

hosszát (X).
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2 Részek elnevezése és 

funkciója
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2 Részek elnevezése és funkciója

2.1 Konfiguráció

Sz. Név Leírás

1 Géptest Az eredeti a szkenner részben kerül beolvasásra, és a 
beolvasott kép nyomtatása a nyomtató részben 
történik.
A kézikönyvben mint "készülék", "géptest" vagy mint 
"bizhub 185" kerül említésre.

2 MB-503 többlapos kézitálca 100 papírlap feltöltését teszi lehetővé.
A kézikönyvben kézitálca néven szerepel.

1

2
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2.2 Géptest

2.2.1 A géptesten kívül

Az ábrán a géptest egy MB-503 többlapos kézitálcával felszerelten látható.

Sz. Név

1 Géptető

2 Eredetirögzítő párna

3 Kezelőpanel

4 1. oldalburkolat

5 1. oldalburkolat kioldókar

6 Kézitálca

7 1. tálca

8 Elülső ajtó

9 Kimeneti tálca

10 Főkapcsoló

11 Tápkábel

12 USB port (A típus) USB2.0/1.1

1 2 3

4

5

67

8

9

12

11

10
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2.2.2 A géptesten belül

Az ábrán a géptest egy MB-503 többlapos kézitálcával felszerelten látható.

Sz. Név

1 Tárgyüveg

2 Fixálóegység fedele

3 Fixálóegység

4 Dob

5 Papírbehúzó görgő

6 Festékes flakon

7 Eredeti vonalzó

1

2

3

45

6

7
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2.2.3 Kezelőpanel

Sz. Név

1 Gyorsgomb

2 Kijelző

3 + , , , * , )

4 Menu/Select

5 Számbillentyűk

6 Alaphelyzet

7 Törlés/Stop

8 Start

9 LED

10 Hiba (Error)

11 Vissza

12 Állapotjelző LED

13 Denzitás

14 Felbontás

15 Zoom

16 Papír

17 Kártya másolás



3 A készülék használata
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3 A készülék használata

3.1 A készülék be- és kikapcsolása

0 Alapértelmezett beállításoknak nevezzük azon beállításokat, amelyek azonnal a főkapcsoló 

bekapcsolásakor kiválasztásra kerülnek, még mielőtt bármilyen beállítást végezne a kezelőpanelen, 

illetve akkor kerülnek beállításra, amikor az Alaphelyzet gomb lenyomásával törli a kezelőpanelen 

elvégzett összes beállítást. Az alapértelmezett beállítások módosíthatók.

0 Ha egy meghatározott ideig nem kerül művelet végrehajtásra, a készülék automatikusan visszaáll az 

alapértelmezett beállításokra.

0 Ha egy meghatározott ideig nem kerül művelet végrehajtásra, a készülék automatikusan egy 

energiatakarékos módba vált. Ezt Hibernálás módnak nevezzük. Ha a készülék Hibernálás módban van, 

a Start gomb jelzője zölden világít, de a kijelző kikapcsol. A készülék a kezelőpanel bármelyik 

billentyűjének lenyomására kilép a Hibernálás módból.

0 A [Felfütés] üzenet megjelenik a kijelzőn és az állapotjelző LED villog, amikor bekapcsolja a 

főkapcsolót, vagy a készülék kilép a Hibernálás módból. Egy eredetit betöltve és a Start billentyűt 

lenyomva, ha a Start jelzője zöld színnel világít, fenntarthat egy másolási feladatot. Miután a készülék 

bemelegedett, az eredeti szkennelésre kerül.

0 Ne kapcsolja ki a főkapcsolót, ha egy sorban lévő vagy egy tárolt feladat nyomtatásra várakozik. A még 

nem nyomtatott feladatok törlésre kerülnek.

0 A nem regisztrált beállítások valamint a sorban várakozó nyomtatási feladatok törlésre kerülnek, amikor 

kikapcsolja a főkapcsolót.

0 Miután kikapcsolta a főkapcsolót, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt újra visszakapcsolná. Ha 

nem így tesz, a készülék rendellenesen működhet.

0 Ne kapcsolja ki a főkapcsolót a képek szkennelése, továbbítása vagy fogadása közben. A szkennelés 

vagy kommunikáció alatt álló adatok törlésre kerülnek.

0 Ne kapcsolja ki a főkapcsolót másolás vagy nyomtatás alatt. Ha kikapcsolja, elakadhat a papír.

0 Ha elakad a papír, világítani kezd a Hiba jelző.

1 A bekapcsoláshoz nyomja meg az n jelet a főkapcsolón.

Ellenőrizze, hogy bekapcsolt-e a kijelző.

2 A kikapcsoláshoz nyomja meg a o jelet a főkapcsolón.

d Hivatkozás

A másolás alapértelmezett beállításainak módosításához:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [MÁSOLÁSBEALLITÁS].

A Hibernálás módba lépés előtti várakozási idő módosításához:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [GÉPBEALLITÁS] ö [HIBERNÁLÁS MÓD].

A panel automatikus visszaállítása előtti várakozási idő módosításához:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [GÉPBEALLITÁS] ö 

[PANEL AUTOM.VISSZ.].
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3.2 Alapműveletek

3.2.1 A papír betöltése

Ebben a részben kerül ismertetésre a papír betöltése az egyes papírtálcákba.

A használható papírfajtákat, lásd 12-3. oldalon.

Papír betöltése az 1. tálcába

0 Ügyeljen arra, hogy az eredeti és a betöltött papír tájolása azonos legyen. Egyéb esetben a kép egyes 

részletei elveszhetnek.

1 Húzza ki az 1. tálcát.

2 Nyomja le a papíremelő lemezt, amíg az a helyére rögzül.

% 1. Papírbehúzó görgő

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a papírbehúzó görgőt.

3 Olyan módon helyezze a papírt a tálcába, hogy a nyomtatási 

felület (az a felület, amelyik felül volt, amikor a papírt 

kicsomagolta) felfelé nézzen.

% Ne töltsön a fiókba annyi lapot, hogy a köteg felső széle 

magasabban legyen, mint a , jel.

% Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki a betöltés előtt.

% A papírtálcába 250 normál lapot vagy 20 kartonlapot tölthet.

4 Csúsztassa az oldalvezetőket a betöltött papír méretének 

megfelelő helyre.

% Győződjön meg arról, hogy az oldalvezetőket a betöltött 

papír széleihez igazította.

5 Zárja be az 1. tálcát.

6 Állítsa be a papírformátumot és a papírfajtát az 1. tálca részére.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] ö [1. TÁLCA PAPIR], vagy 

nyomja meg a Papír billentyűt a kezelőpanelen.

1
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A papír betöltése a kézi lapadagoló tálcába

0 Ügyeljen arra, hogy az eredeti és a betöltött papír tájolása azonos legyen. Egyéb esetben a kép egyes 

részletei elveszhetnek.

1 Nyissa ki a kézitálcát és tolja szét az oldalvezetőket, hogy 

megfelelően nagy helyet biztosítson közöttük.

% Nagyméretű papír használata esetén húzza ki a tálcabővítőt.

% 1. Papírbehúzó görgő

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a papírbehúzó görgőt.

2 A nyomtatási felülettel (az a felület, amelyik felül volt, amikor a papírt kicsomagolta) lefele, helyezze a 

papírt a tálcára, ütközésig betolva a papírbehúzó nyílásba.

% A kép a papír lefele néző oldalára kerül nyomtatásra.

% Ne töltsön a fiókba annyi lapot, hogy a köteg felső széle magasabban legyen, mint a , jel.

% Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki a betöltés előtt.

% A papírtálcába 100 normál lapot vagy 20 kartonlapot tölthet.

3 Csúsztassa az oldalvezetőket a betöltött papír méretének 

megfelelő helyre.

Megjelenik a KÉZIAD. PAPÍR BEÁLL. képernyő.

% Tolja az oldalvezetőket szorosan a papír széléhez.

4 Állítsa be a papírformátumot és a papírfajtát a kézitálca részére.

% A menüből végzett beállításhoz, nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] 

ö [KÉZITÁLCA PAPIR].

Beállítások

[MÉRET] Válasszon egy papírformátumot.
Az egyedi méret beállítását, lásd 3-6. oldalon.

[TÍPUS] Válasszon egy papírfajtát.

1

Beállítások

[MÉRET] Válasszon egy papírformátumot.
Az egyedi méret beállítását, lásd 3-6. oldalon.

[TÍPUS] Válasszon egy papírfajtát.
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Egyedi papírméret beállítása

1 Egyedi méretű papír betöltéséhez az 1. tálcába, nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö 

[MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] ö [1. TÁLCA PAPIR] ö [MÉRET] ö [MÉRET BEAD].

Egyedi méretű papír betöltéséhez a kézitálcába, nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö 

[MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] ö [KÉZITÁLCA PAPIR] ö [MÉRET] ö [MÉRET BEAD].

2 Írja be a papír [X] hosszát a számbillentyűkön, majd nyomja meg 

a Menu/Select billentyűt.

% A papírméret törléséhez nyomja meg a Törlés/Stop billentyűt.

3 Írja be a papír [Y] szélességét a számbillentyűkön, majd nyomja 

meg a Menu/Select billentyűt.

% A papírméret törléséhez nyomja meg a Törlés/Stop billentyűt.

A megadott méret megjelenik a kijelzőn.

3.2.2 Az eredetik elhelyezése

0 Ne tegyen 2 kg-nál (4-7/16 lb) súlyosabb eredetit a tárgyüvegre. Ezenfelül, egy könyv vagy valamilyen 

más, a tárgyüvegen kiterítetten másolt eredeti esetén ne nyomja le túlzott erővel az eredetit. Ellenkező 

esetben a készülék megsérülhet vagy meghibásodhat.

0 Vastag könyvek vagy nagy tárgyak esetén a szkennelést a géptető lezárása nélkül végezze. Ha egy 

eredeti szkennelését nyitott géptető mellett végzi, ne nézzen közvetlenül a tárgyüvegen keresztül 

sugárzó fénybe. Ne feledje azonban, hogy a tárgyüvegen áthatoló fény nem egy lézersugár és nem 

jelent semmilyen veszélyt a felhasználó részére.

0 Ügyeljen arra, hogy az eredeti és a betöltött papír tájolása azonos legyen. Egyéb esetben a kép egyes 

részletei elveszhetnek.

1 Nyissa fel a géptetőt.

2 Tegye az eredetit a tárgyüvegre, képpel lefelé.

% Úgy helyezze az eredetit, hogy a felső része a készülék háta 

vagy a bal oldala felé mutasson.

1. TÁLCA PAPIRMÉRET

X=210(140-432)

Y=297( 90-297)

KÉZIT. PAPIR MÉRET

X=210(140-432)

Y=297( 90-297)

X

Y
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3 Igazítsa az eredetit a  jelhez, az eredeti vonalzó bal hátsó sarkában.

% Átlátszó vagy áttetsző eredetik esetén az eredeti fölé tegyen egy megegyező méretű üres, fehér 

lapot.

% Kártyaformátumú igazolvány másolata esetén helyezze az eredetit 4 mm (3/16 inch) távolságra az 

eredeti vonalzótól.

% Kétoldalas, kiterített eredetik, például könyv vagy folyóirat esetén az eredeti felső része a készülék 

hátoldala felé mutasson, a közepét pedig igazítsa a  jelhez az eredeti vonalzón.

4 Zárja le a géptetőt.

3.2.3 Egyszerű másolási műveletek

1 Tegye az eredetit a tárgyüvegre, képpel lefelé.

2 A kezelőpanelen végezze el a szükséges másolási beállításokat.

% A másolófunkciók részletes ismertetését, lásd 5-5. oldalon.

% A gyakran használt másolási beállításokat programokként kombinálva regisztrálhatja a készüléken. 

Ezek a programok egyszerűen előhívhatók. A programok részletes ismertetését, lásd 5-15. oldalon.

3 Adja meg a kívánt példányszámot.

Állítsa be a példányszámot 1 és 99 között.

% A megadott példányszám törléséhez nyomja meg a Törlés/Stop billentyűt.

4 Nyomja meg a Start gombot.

Az eredeti szkennelésre kerül és elkészül a másolat.

% A végrehajtás alatt álló másolási művelet megszakításához nyomja meg a Törlés/Stop billentyűt.

% Ha megjelenik a következő képernyő, helyezze az új eredetit a tárgyüvegre, majd a szkenneléséhez 

nyomja meg a Menu/Select billentyűt. 

A nyomtatás indításához nyomja meg a Start billentyűt.

KÖV.OLDAL?

SZKENN=MENU/SELECT,

(NYOMTATÁS=START)
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4 Kezelőpanel billentyűk

4.1 A Kezelőpanel és funkciói

Sz. Név Leírás

1 Gyorsgomb Regisztrálja a gyakran használt másolási beállításokat, 
azonnal előhívható módon. 
Részletesen, lásd a 9-8. oldalon.

2 Kijelző Különféle képernyőket és üzeneteket jelenít meg.

3 +, ,, *, ) A megfelelő billentyű lenyomásával kiválaszthat egy 
menüpontot a kijelzőn vagy módosíthatja a beállításokat.

4 Menu/Select Ezt a billentyűt lenyomva beléphet a menü képernyőbe.
Lenyomásával alkalmazhatja az előzőleg kiválasztott 
menüpontot vagy beállítást.

5 Számbillentyűk Beállítható a példányszám.
Megadható néhány beállítás értéke.

6 Alaphelyzet Ezt a billentyűt lenyomva, alaphelyzetbe állítja a 
kezelőpanelen végzett összes beállítást. (A regisztrált 
beállítások kivételével)

7 Törlés/Stop Ezt a billentyűt lenyomva törölheti a beírt számjegyeket.
Leállítja a folyamatos másolást.
Leállítja a számítógépes nyomtatást.

8 Start Ezt a billentyűt lenyomva elindíthatja a másolást.

9 LED Folyamatos világítással jelzi, ha a készülék Hibernálás 
módban van vagy készen áll egy feladat fogadására.

10 Hiba (Error) Hiba esetén a jelzőlámpa világít vagy villog.

11 Vissza Ezt a billentyűt lenyomva, visszalép az előző képernyőre.

12 Állapotjelző LED Felfűtés vagy egy feladat fogadása alatt ez a LED villog.

13 Denzitás Ezt a billentyűt lenyomva, beállíthatja az eredeti 
szkenneléséhez alkalmazott denzitást. Részletesen, lásd az 
5-5. oldalon.

14 Felbontás Ezt a billentyűt lenyomva, kiválaszthatja az eredeti 
képminőségét a [SZÖV], [FOTÓ] és [SZÖV/FOTÓ] 
lehetőségek közül. Részletesen, lásd az 5-5. oldalon.

15 Zoom Ezzel a billentyűvel nagyíthat vagy kicsinyíthet egy képet 
másolás módban. Részletesen, lásd az 5-5. oldalon.

16 Papír Ezt a billentyűt lenyomva, kiválaszthatja a használandó 
papírtálcát. Részletesen, lásd az 5-5. oldalon.

17 Kártya másolás Ezt a billentyűt lenyomva, egy lapra készíthető egy kártya 
méretű eredeti, például egy jogosítvány mindkét oldalának 
másolata.
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4.2 Kijelző jelzései

<Bázis képernyő>

<Menü képernyő>

Sz. Kijelző jelzések Leírás

1 Példányszám A másolatok megadott példányszámát mutatja.

2 Papírtálca A kiválasztott papírtálcát jelzi.

3 Papír mérete A kiválasztott papírformátumot jelzi.

4 Papírfajta A kiválasztott papírfajtát jelzi.

Normál papír kiválasztását 
jelzi.

A normál papír második 
oldalának kiválasztását jelzi.

A kártya kiválasztását jelzi.

A kártya második oldalának 
kiválasztását jelzi.

Újrahasznosított papír 
kiválasztását jelzi.

Az újrapapír második 
oldalának kiválasztását jelzi.

Speciális papír kiválasztását 
jelzi.

5 Nagyítási tényező A rögzített/kézi nagyítási tényezőt jelzi.

6 Felbontás A kiválasztott Felbontás beállítást jelzi.

7 Denzitás A kiválasztott Denzitás beállításnak megfelelő denzitási 
szintet jelzi.
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8 Ikon/üzenet Megjelenik a készülék adott állapotát vagy a beállított funkciót 
jelző ikon.
A készülék állapotát egy megjelenő üzenet is jelzi.

[SZIG. MÁSOLAT] lett 
beállítva.

[EREDETI KOMBINÁLÁS] lett 
beállítva.

[RENDEZ] lett beállítva.

[TÖRLÉS] lett beállítva.

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA] lett 
beállítva.

Kifogyott a papír. A papír 
betöltésének részletes 
ismertetését, lásd 
10-4. oldalon.

Kifogy a festék. A festékes 
flakonok cseréjének 
ismertetését, lásd 
10-6. oldalon.

Karbantartás szükséges.
Forduljon a 
szervizképviselethez.

A Dobot ki kell cserélni.
Forduljon a 
szervizképviselethez.

Időszerű a karbantartás és a 
Dobot ki kell cserélni.
Forduljon a 
szervizképviselethez.

A készülék nyomtatási 
adatokat fogad.

Nyomtatási adatok várakoznak 
a nyomtatásra.

9 Menü vagy funkció A menüt, funkciót vagy beállítást jelzi.

Sz. Kijelző jelzések Leírás



Kijelző jelzései4

4-6 bizhub 185

4.2

10 Kurzor A beállítások elvégzéshez használható billentyűket jelzi.

Nyomja meg a + vagy a , 
billentyűt egy menü 
kiválasztásához, majd 
módosítsa a beállításokat.

A beállítások módosításához 
nyomja meg a * vagy a ) 
billentyűt.

Nyomja meg a + vagy a , 
billentyűt a beállítások 
módosításához, majd a ) 
billentyű lenyomásával lépjen a 
beállító képernyőre.

A beállítások módosításához 
nyomja meg a +, ,, * vagy ) 
billentyűt.

Sz. Kijelző jelzések Leírás
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5 Másoló funkció

5.1 Másoló funkciók

A készüléken ezek a másoló funkciók használhatók.

Beállítások

Teljes méretű másolat

Nagyított/kicsinyített 
másolat

[SZIG. MÁSOLAT]

[1-RE 2] (Függőleges)

[1-RE 2] (Vízszintes)

[1-RE 4] ([MINTÁZAT1])

[1-RE 4] ([MINTÁZAT2])

[RENDEZ]

[RENDEZ] + 
[KERESZT. RENDEZÉS]
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[BAL TÖRLÉS]

[FELSÖ TÖRLÉS]

[KERET TÖRLÉS]

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA]

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA] + 
[KERET TÖRLÉS]

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA] + 
[KÖZÉP TÖRLÉS]

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA] + 
[KÖZÉP & KERET TÖRL]

Beállítások
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5.2 Alapbeállítások

Végezze el a másolatok készítéséhez szükséges alapvető beállításokat.

Az egyszerű másolási műveletek ismertetését, lásd 3-7. oldalon.

0 A [FOTÓ] beállítás kiválasztása esetén az [AUTO] denzitás beállítás nem választható ki.

0 A következő feltételek teljesülése esetén, ha nyomtatás közben kiürül a papírtálca, automatikusan egy 

másik tálca kerül kiválasztásra.

- Töltsön azonos formátumú és fajtájú papírt az 1. tálcába és a kézitálcába, ügyelve az azonos 

tájolásra.

% Végezze el a beállításokat a kezelőpanelen.

Sz. Név Leírás

1 Példányszám Adja meg a kívánt példányszámot.

2 Papírtálca Válassza ki a kívánt papírmérettel töltött tálcát.
A papír betöltésének részletes ismertetését, lásd 3-4. oldalon.

3 Papír formátuma Kiválasztja a papírtálcába töltött papír formátumát.
A3w, A4w, A4v, A5w, A5v, B4w, B5w, B5v, FLSw, 8Kw, 
16Kw, 16Kv, 11e 17w, LGLw, LTRw, LTRv, INVw, INVv, 
MEM1w, MEM2w
A MEM1 és a MEM2 egyedi méretek.

4 Nagyítási tényező Állítsa be a nagyítási tényezőt a másolásra kerülő kép részére.

Rögzített nagyítás Egy adott formátumú eredeti egy adott 
formátumú papírra történő másolásához 
válasszon ki egy előre beállított nagyítási 
tényezőt.

<Centiméter terület>:
50%, 70% (A4%A5, A3%A4), 81% 
(B4%A4), 100%, 115% (B4%A3), 141% 
(A5%A4, A4%A3), 200%

<Inch terület>:
50%, 64% (11e17%LTR), 78% 
(LGR%LTR), 100%, 121% (LGL%11 e17), 
129% (LTR%11e 17), 200%

Kézi nagyítás A nagyítási tényezőt 50% és 200% között a 
számbillentyűk vagy a + és , billentyű 
használatával állíthatja be.
A kézi nagyítással állítható be, a rögzített 
nagyítás kiválasztása után.
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d Hivatkozás

Egyedi méretek beállítása:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [EGYÉNI MÉRET MEM.].

5 Felbontás A legjobb minőségű másolat készítése érdekében válassza az 
eredeti minőségének/denzitásának legjobban megfelelő beállítást.

[SZÖV/FOTÓ] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti szöveget és 
fényképeket is tartalmaz. A szövegek szélei 
élesen, a képek pedig egyenletesen 
kerülnek reprodukálásra.

[SZÖV] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti csak szöveget 
tartalmaz. A szövegek szélei élesen 
kerülnek reprodukálásra.

[FOTÓ] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti csak 
fényképeket tartalmaz. A fényképek 
egyenletes képként kerülnek 
reprodukálásra.

6 Denzitás Állítsa be a másolat denzitását.

[AUTO] A denzitás szintje automatikusan kerül 
beállításra.

Kézi: A denzitás szintje kézileg kerül beállításra. 
Ha a denzitást a  oldalra állítja, 
világosabb másolatot, a  oldalra állítva 
pedig sötétebb másolatot készít.

Sz. Név Leírás
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5.3 Alkalmazás beállításai ([MÁSOLÓ FUNKCIÓ])

Végezze el a másolatok készítéséhez szükséges alkalmazás-beállításokat.

A másolófunkciók részletes ismertetését, lásd 5-3. oldalon.

Az egyszerű másolási műveletek ismertetését, lásd 3-7. oldalon.

A visszalépéshez a bázis képernyőre a beállítások elvégzése után, nyomja meg a Vissza billentyűt, amíg 

megjelenik a bázis képernyő.

5.3.1 [SZIG. MÁSOLAT]

Egy lapra készíthető egy kártya, például egy jogosítvány, elő- és hátoldalának a másolata. A kártya elsőként 

szkennelt oldalának képe ideiglenesen tárolásra kerül, majd a másodjára szkennelt oldal képe mellé helyezve, 

a másolat egyetlen papírlapra készül.

0 Helyezze el az eredetit, a felső részével a készülék bal oldala felé.

0 Az eredetit helyezze az eredeti vonalzótól 4 mm (3/16 inch) távolságra.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [SZIG. MÁSOLAT] ö [BE], vagy 

nyomja meg a Kártya másolás billentyűt a kezelőpanelen.

Elem

[SZIG. MÁSOLAT] Egy lapra készíthető egy kártya, például egy 
jogosítvány, elő- és hátoldalának a másolata.

5-7. o.

[EREDETI KOMBINÁLÁS] Több oldalas eredetik, csökkentett méretben egyetlen 
papírlapra másolhatók.

5-8. o.

[RENDEZ] Több lapos eredetik több példányban végzett 
másolása esetén a másolatok szettenként kerülnek 
kiadásra, amelyek mindegyike az eredeti valamennyi 
oldalának egy példányát tartalmazza.

5-10. o.

[TÖRLÉS] A másolatok az eredeti szöveg körüli felesleges 
területek törlésével készülhetnek.

5-11. o.

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA] Egy kétoldalas, nyitott eredeti, például egy könyv vagy 
egy folyóirat két külön lapra másolható.

5-12. o.

MÁSOLÓ FUNKCIÓ

SZIG. MÁSOLAT

EREDETI KOMBINÁLÁS

RENDEZ

MÁSOLÓ FUNKCIÓ

TÖRLÉS

KÖNYV KÜLÖN LAPRA

VISSZA
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5.3.2 [EREDETI KOMBINÁLÁS]

Több oldalas eredetik csökkentett méretben egyetlen papírlapra másolhatók. Az Eredeti kombinálás funkció 

használatával papírt takaríthat meg a másolás során.

[1-RE 2]

Két eredeti oldal képét másolja egyetlen papírlapra.

Eredeti formátuma: A4, Papírformátum: A4, Nagyítási tényező: 70%

Eredeti formátuma: A4, Papírformátum: A4, Nagyítási tényező: 70%

Eredeti formátuma: A3, Papírformátum: A4, Nagyítási tényező: 50%

Eredeti formátuma: 11e17, Papírformátum: 8-1/2e 11, Nagyítási tényező: 50%

0 A nagyítási tényező automatikusan 70%-ra áll (Inch: 64%). Az eredetivel egyező formátumú papírt 

használjon.

0 Ha az eredeti formátuma eltér a használt papírformátumtól, kézileg módosítsa a nagyítási tényezőt.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [EREDETI KOMBINÁLÁS] ö 

[1-RE 2].
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[1-RE 4]

Négy eredeti oldal képét másolja egyetlen papírlapra.

1-re 4 kombinálás esetén az eredeti oldalak két mintázat szerinti sorrendbe rendezhetők.

Eredeti formátuma: A4, Papírformátum: A4, Nagyítási tényező: 50%

Eredeti formátuma: A5, Papírformátum: A3, Nagyítási tényező: 100%

Eredeti formátuma: 5-1/2e 8-1/2, Papírformátum: 11e 17, Nagyítási tényező: 100%

0 A nagyítási tényező automatikusan 50%-ra áll (Inch: 50%). Az eredetivel egyező formátumú papírt 

használjon.

0 Ha az eredeti formátuma eltér a használt papírformátumtól, kézileg módosítsa a nagyítási tényezőt.

0 Ha az eredetiket az alábbi sorrendben helyezi a készülékbe, a képük nem sorrendben kerül a másolatra.

Eredeti formátuma: A3, Papírformátum: A3, Nagyítási tényező: 50%

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [EREDETI KOMBINÁLÁS] ö 

[1-RE 4].

d Hivatkozás

Az 1-re 4 másolat sorrendjének módosítása:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [MÁSOLÁSBEALLITÁS] ö 

[1re4 KÉPSORREND].

[MINTÁZAT1] [MINTÁZAT2]
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5.3.3 [RENDEZ]

Több lapos eredetik több példányban végzett másolása esetén a másolatok szettenként kerülnek kiadásra, 

amelyek mindegyike az eredeti valamennyi oldalának egy példányát tartalmazza.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [RENDEZ] ö [BE].

[RENDEZ] + [KERESZT. RENDEZÉS]

Amennyiben szettbe rendezett másolatok készítése esetén teljesülnek az alábbi feltételek, a másolat egyes 

példányai keresztezve váltakozó elrendezésben kerülnek kiadásra.

- Azonos formátumú és fajtájú papírt kell betölteni w tájolással az egyik papírtálcába és v tájolással a 

másik papírtálcába.

- Állítsa be a [KERESZT. RENDEZÉS] módot.

0 Válassza ki az eredetivel egyező tájolású papírral feltöltött tálcát.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [RENDEZ] ö [BE].

d Hivatkozás

A keresztezve rendező mód beállítása:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [FELAD.BEÁLLITÁS] ö 

[KERESZT. RENDEZÉS] ö [BE].
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5.3.4 [TÖRLÉS]

A másolatok készítése során törölheti a fűzőlyukak és tűzőkapcsok árnyékát, valamint az eredeti szövegét 

körülvevő felesleges területeket.

[BAL TÖRLÉS]

[FELSÖ TÖRLÉS]

[KERET TÖRLÉS]

0 Helyezze el az eredetit a felső részével a készülék hátoldala felé.

0 A törölt sáv szélessége a beállított nagyítási tényezőnek megfelelően változik.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [TÖRLÉS].

d Hivatkozás

A törölt sáv szélességének beállítása:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [MÁSOLÁSBEALLITÁS] ö 

[TÖRLÉS BEÁLLITÁS].

Beállítások

[BAL TÖRLÉS] Az eredeti bal oldalát törli.

[FELSÖ TÖRLÉS] Az eredeti felső részét törli.

[KERET TÖRLÉS] Az eredeti mind a négy oldalát törli.

TÖRLÉS BEÁLLITÁS

KI

BAL TÖRLÉS

FELSÖ TÖRLÉS

TÖRLÉS BEÁLLITÁS

KERET TÖRLÉS
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5.3.5 [KÖNYV KÜLÖN LAPRA]

Egy kétoldalas, kiterített eredeti, például egy könyv vagy folyóirat két külön lapra kerül másolásra, az eredeti 

képét az eredeti vonalzón lévő  jelzésnél kettéválasztva.

[BAL KÖTÉS]

[JOBB KÖTÉS]

0 Helyezze el az eredetit a felső részével a készülék hátoldala felé.

0 Igazítsa az eredeti közepét a  jelhez az eredeti vonalzón.

0 Helyezze be az eredetit w tájolással és töltse be a papírt v tájolással.

0 Az eredeti formátuma felének megfelelő papírt használjon.

0 A betölthető papír hossza nem haladhatja meg a 216 mm-t (8-1/2 inch).

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [KÖNYV KÜLÖN LAPRA].

Beállítások

[BAL KÖTÉS] A bal szélük mentén összekötött eredetik esetén válassza ezt a 
beállítást.
A nyitott dupla oldal bal fele kerül először másolásra.

[JOBB KÖTÉS] A jobb szélük mentén összekötött eredetik esetén válassza ezt a 
beállítást.
A nyitott dupla oldal jobb fele kerül először másolásra.

KÖNYV KÜLÖN.L.BEÁLL.

JOBB KÖTÉS

Könyv középre rend.

KÖNYV KÜLÖN.L.BEÁLL.

BAL KÖTÉS

Könyv középre rend.

KI
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[TÖRLÉS] + [KÖNYV KÜLÖN LAPRA]

A Könyv külön lapra funkcióval készült másolatok készítése során törölheti a kötés mentén megjelenő 

árnyékot, valamint az eredeti szövegét körülvevő felesleges területeket.

[KERET TÖRLÉS]

[KÖZÉP TÖRLÉS]

[KÖZÉP & KERET TÖRL]

0 Helyezze el az eredetit a felső részével a készülék hátoldala felé.

0 Igazítsa az eredeti közepét a  jelhez az eredeti vonalzón.

0 Helyezze be az eredetit w tájolással és töltse be a papírt v tájolással.

0 A betölthető papír hossza nem haladhatja meg a 216 mm-t (8-1/2 inch).

0 Az eredeti formátuma felének megfelelő papírt használjon.

0 A törölt sáv szélessége a beállított nagyítási tényezőnek megfelelően változik.

0 Előzetesen állítsa be a [KÖNYV KÜLÖN LAPRA] funkciót.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [TÖRLÉS].

Beállítások

[KERET TÖRLÉS] Ezt a lehetőséget kiválasztva, a Könyv külön lapra funkcióval készült 
másolaton a teljes kétoldalas eredetit körülvevő területet törölheti.

[KÖZÉP TÖRLÉS] Ezt a lehetőséget kiválasztva, a Könyv külön lapra funkcióval készült 
másolaton a teljes kétoldalas eredeti középső kötésvonala menti 
sávot törölheti.

[KÖZÉP & KERET TÖRL] Ezt a lehetőséget kiválasztva, a Könyv külön lapra funkcióval készült 
másolaton a teljes kétoldalas eredetit körülvevő területet és a középső 
kötésvonal menti sávot egyaránt törölheti.

TÖRLÉS BEÁLLITÁS

KÖZÉP & KERET TÖRL

TÖRLÉS BEÁLLITÁS

KI

KERET TÖRLÉS

KÖZÉP TÖRLÉS
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5.3

d Hivatkozás

A törölt sáv szélességének beállítása:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [MÁSOLÁSBEALLITÁS] ö 

[TÖRLÉS BEÁLLITÁS].

A Könyv külön lapra funkció beállítása:

Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] ö [KÖNYV KÜLÖN LAPRA].
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5.4 A [MEMÓRIA MÓD] használata

Legfeljebb két, gyakran használt másolásbeállítási programot eltárolhat, hogy szükség esetén azonnal 

előhívhassa azokat.

A következő beállítások regisztrálhatók.

- Példányszám

- Papírtálca

- Nagyítási tényező

- A [MÁSOLÓ FUNKCIÓ] használata esetén rendelkezésre álló funkciók (Kártya másolás, Eredeti 

kombinálás, Szettbe rendezés, Törlés, Könyv külön lapra)

- Felbontás

- Denzitás

Másolási beállítások regisztrálása

Legfeljebb két, gyakran használt másolásbeállítási programot eltárolhat, hogy szükség esetén azonnal 

előhívhassa azokat.

1 Adja meg a regisztrálásra kerülő másolási beállításokat.

2 Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] ö [MEMÓRIA MÓD] ö 

[REGISZTER].

3 Válassza ki program számát, amelyben regisztrálja a másolási beállításokat.

A pillanatnyilag érvényes másolási beállítások tárolásra kerülnek.

Másolóprogram előhívása

Előhívja a regisztrált programot.

1 Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] ö [MEMÓRIA MÓD] ö 

[VISSZAHIVÁS].

2 Válassza ki a visszahívni kívánt program számát.

A kijelzőn megjelennek az adott programszám alatt tárolt másolási beállítások.

MEMÓRIA MÓD REGISZT.

PROGRAM1

PROGRAM2

MEMÓRIA M.VISSZAHIV

PROGRAM1

PROGRAM2
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5.5 A funkciók kombinációs mátrixa

A funkciók kombinációs mátrixa bizhub 185 esetén.
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Funkciók kombinációs kódjai

o: A funkciók kombinálhatók.

e: A B mód beállításakor az A mód automatikusan törlésre kerül.

-: A funkciók nem kombinálhatók. A B mód nem állítható be.

\: Ez a kombinációs lehetőség nem létezik a működés alatt.

(1): A [KÖNYV KÜLÖN LAPRA] kombinálható a [RENDEZ] funkcióval. Azonban, a kiválasztott rendezéstől 

függetlenül, a végső kimenet ugyanaz.

(2): A [FOTÓ] minőség beállítása esetén a denzitás [AUTO] beállítása nem választható ki.

(3): A [FOTÓ] minőség kiválasztása után a denzitás automatikusan kézi beállításra vált.

(4): A funkció csak a [KÖNYV KÜLÖN LAPRA] mód bekapcsolása esetén használható.

(5): A B mód beállítása esetén a nagyítási tényező 100%-ra áll.
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6 Az illesztőprogram telepítése

6.1 Telepítési előírások

A nyomtató/szkenner illesztőprogramja az alábbi feltételek teljesülése esetén telepíthető.

6.1.1 Működési környezet

A nyomtató/szkenner illesztőprogramjának használatához az alábbi működési környezet szükséges.

6.1.2 Csatlakozás a számítógéphez

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel használatával.

Használjon egy A típusú (4 pólusú dugó) - B típusú (4 pólusú dugó) USB-kábelt.

Működési környezet

Operációs rendszer 32 bites Windows XP (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Server 2003 (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Vista (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Server 2008 (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows 7

64 bites Windows XP (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Server 2003 (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Vista (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Server 2008 (Service Pack 2 vagy újabb)
Windows Server 2008 R2
Windows 7

Processzor Bármilyen, az operációs rendszerhez ajánlott vagy annál nagyobb 
teljesítményű processzor.

Memória Az operációs rendszerhez ajánlott memóriakapacitás.
Az operációs rendszer és az alkalmazások használata megfelelő 
memóriamennyiséget igényel.

Interfész USB2.0 (Nagy sebességű)

Meghajtó DVD-ROM meghajtó

Nyelv Arab, katalán, cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, 
koreai, norvég, portugál, spanyol, svéd, tradicionális kínai, 
egyszerűsített kínai, thai, magyar, litván, lengyel, román, orosz, 
szlovák, török
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6.2 Az adott operációs rendszerrel kompatibilis 

nyomtató-illesztőprogramok

A nyomtató rendszer használata előtt telepíteni kell a nyomtató-illesztőprogramot.

A következő lista a DVD-lemezen tartalmazott nyomtató-illesztőprogramok, valamint a támogatott operációs 

rendszereket tartalmazza. Válassza ki a szükséges nyomtatóillesztőt.

Tippek

- Az oldal leíró nyelvet a nyomtatáshoz használt alkalmazásnak megfelelően válassza ki.

Nyomtató-
illesztőprogram

Oldal leíró nyelv Támogatott operációs rendszerek

KONICA MINOLTA GDI 
illesztőprogram 
(GDI illesztőprogram)

GDI Windows XP (x86, SP3 vagy újabb)
Windows XP (x64, SP2 vagy újabb)
Windows Server 2003 (x86/x64, SP2 vagy újabb)
Windows Vista (x86/x64, SP2 vagy újabb)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64)

KONICA MINOLTA XPS 
illesztőprogram 
(XPS illesztőprogram)

XPS Windows Vista (x86/x64, SP2 vagy újabb)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64)
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6.3 Plug and Play telepítés

A nyomtató/szkenner illesztőprogramja Plug and Play módszerrel is telepíthető.

Az illesztőprogram telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.

Ha az illesztőprogramot Plug and Play módszerrel telepíti, először a szkenner-illesztőprogramot kell 

telepíteni, majd kezdetét veszi a nyomtatóillesztő telepítése. A kézikönyvben ismertetett eljárás a szkenner-

illesztőprogram, majd azt követően a nyomtatóillesztő telepítése.

Referencia

- A Plug and Play az illesztőprogram telepítésének egyszerű módszere. A nyomtatóillesztő telepítését a 

Nyomtató hozzáadása varázsló használatával is elvégezheti. A varázsló használatához, a [Válasszon ki 

egy nyomtatóportot] funkcióval válassza ki a csatlakozáshoz használt USB portot.

- Windows 7/Server 2008 R2 alatt, a telepítő segítségével telepítse az illesztőprogramot.

6.3.1 Az illesztőprogram telepítése Windows Vista/Server 2008 alatt

1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd kapcsolja be a számítógépet.

MEGJEGYZÉS
A számítógép indítása közben ne csatlakoztassa és ne húzza ki a kábelt.

2 Kapcsolja ki a készüléket.

Megjelenik az [Új hardver] párbeszédpanel.

% Ha nem jelenik meg az [Új hardver] párbeszédpanel, kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Ebben 

az esetben, kapcsolja ki a készüléket, majd várjon körülbelül 10 másodpercet mielőtt újra 

bekapcsolná. Ha a kikapcsolás után azonnal visszakapcsolja a készüléket, előfordulhat, hogy nem 

fog megfelelően működni.

3 Kattintson az [Illesztőprogram keresése és telepítése (ajánlott)] elemre.

Megjelenik a lemezt (DVD-ROM) kérő párbeszédpanel.

% Ha megjelenik a [Felhasználói fiókok felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az [Engedélyezés] 

vagy a [Folytatás] gombra.

4 Kattintson a [Nincs meg a lemez, ezért más megoldást kérek] gombra.

5 Helyezze a nyomtatóillesztő/segédprogram/dokumentáció DVD-lemezt a számítógép DVD-

meghajtójába.

6 Válassza ki az [Illesztőprogramok keresése a számítógépen (haladó felhasználóknak)] elemet, majd adja 

meg a kívánt meghajtót tartalmazó mappát.

% A mappát az illesztőprogram, az operációs rendszer és a használandó nyelv alapján választhatja ki.

pl.: \GDI_diver\Win32\English

7 Kattintson a [Tovább] gombra.

% Ha megjelenik a [Windows rendszerbiztonság] párbeszédpanel, kattintson a [Telepítem az 

illesztőprogramot] elemre.

8 A telepítés befejezésekor kattintson a [Bezárás] gombra.

Ezzel befejezte a szkenner illesztőprogram telepítését. Ismét megjelenik az [Új hardver] párbeszédpanel 

és kezdetét veszi a nyomtatóillesztő telepítése.

9 A nyomtatóillesztő telepítéséhez ismételje meg a 3. - 8. lépést.

10 Miután befejezte a telepítést, ellenőrizze, hogy a telepített nyomtató ikonja megjelent-e a [Nyomtatók] 

ablakban.

11 Vegye ki a DVD-lemezt a DVD-meghajtóból.

Ezzel befejezte a szkenner-illesztőprogram és a nyomtató-illesztőprogram telepítését.
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6.3.2 Az illesztőprogram telepítése Windows XP/Server 2003 alá

1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd kapcsolja be a számítógépet.

MEGJEGYZÉS
A számítógép indítása közben ne csatlakoztassa és ne húzza ki a kábelt.

2 Helyezze a nyomtatóillesztő/segédprogram/dokumentáció DVD-lemezt a számítógép 

DVD-meghajtójába.

3 Kapcsolja ki a készüléket.

Megjelenik az [Új hardver varázsló] párbeszédpanel.

% Ha nem jelenik meg az [Új hardver varázsló] párbeszédpanel, kapcsolja ki, majd újra be a 

készüléket. Ebben az esetben, kapcsolja ki a készüléket, majd várjon körülbelül 10 másodpercet, 

mielőtt újra bekapcsolná. Ha a kikapcsolás után azonnal visszakapcsolja a készüléket, előfordulhat, 

hogy nem fog megfelelően működni.

% Ha megjelenik egy párbeszédpanel [Windows Update] üzenettel, válassza a [Nem] gombot.

4 Válassza a [Telepítsen listából vagy adott helyről (haladóknak)] lehetőséget, majd kattintson a 

[Tovább >] gombra.

5 [A legalkalmasabb illesztőprogram keresése az alábbi helyeken.] alatt válassza ki a [Szerepeljen a 

keresésben az alábbi hely:] lehetőséget, majd kattintson a [Tallózás] gombra.

6 Válassza ki a kívánt illesztőprogramot tartalmazó mappát, majd kattintson a [Megnyitás] gombra.

% A mappát az illesztőprogram, az operációs rendszer és a használandó nyelv alapján választhatja ki.

pl.: \GDI_diver\Win32\English

7 Kattintson a [Tovább >] gombra, majd kövesse a következő oldalakon megjelenő utasításokat.

% Ha megjelenik a [Windows Logo tesztelés] vagy a [Digitális aláírás] párbeszédpanel, kattintson a 

[Telepítés folytatása] vagy az [Igen] gombra.

8 Kattintson a [Befejezés] gombra.

Ezzel befejezte a szkenner-illesztőprogram telepítését. Ismét megjelenik az [Új hardver varázsló] 

párbeszédpanel és kezdetét veszi a nyomtatóillesztő telepítése.

9 A nyomtatóillesztő telepítéséhez ismételje meg a 4. - 8. lépést.

10 Miután befejezte a telepítést, ellenőrizze, hogy a telepített nyomtató ikonja megjelent-e a [Nyomtatók 

és faxok] ablakban.

11 Vegye ki a DVD-lemezt a DVD-meghajtóból.

Ezzel befejezte a szkenner-illesztőprogram és a nyomtató-illesztőprogram telepítését.
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6.4 Telepítés a telepítőprogram használatával

6.4.1 Az illesztőprogram telepítése Windows 7/Server 2008 R2 alá

A nyomtató/szkenner illesztőprogramja a telepítőprogram használatával is telepíthető.

Az illesztőprogram telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.

0 Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez, amíg nem kap erre utasítást.

0 Lépjen ki az összes működő alkalmazásból.

1 Helyezze a nyomtatóillesztő/segédprogram/dokumentáció DVD-lemezt a számítógép DVD-

meghajtójába.

% A telepítő automatikusan elindul, válassza az "Eszközbeállítás", "GDI Printer Driver" vagy 

"XPS Printer Driver" lehetőséget, majd folytassa a 2. lépéssel.

% Ha a telepítő nem indul automatikusan, kérjük kattintson kétszer a [Setup.exe] fájlra a DVD-ROM 

gyökérkönyvtárában.

% Ha megjelenik a [Felhasználói fiókok felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az [Engedélyezés], a 

[Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

% A szkenner illesztőprogramja nem kerül telepítésre az XPS illesztőprogrammal együtt.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet a legördülő menüből, majd kattintson az [OK] gombra.

3 Kattintson a [Tovább >] gombra.

4 A licencszerződés elfogadásához válassza ki az [Elfogadom a licencszerződés feltételeit.] elemet, majd 

kattintson a [Tovább >] gombra.

5 Válassza ki a kívánt típust a legördülő menüből, majd kattintson a [Tovább >] gombra.

6 Kezdetét veszi az illesztőprogram telepítése.

% Ha a [Windows rendszerbiztonság] ablakban megjelenik a felszólítás a kiadó ellenőrzésére, 

kattintson a [Telepítem az illesztőprogramot] válaszra.

7 Amikor felszólítást kap, csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábellel.

8 Kattintson a [Befejezés] gombra.
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6.5 Az illesztőprogram eltávolítása

A következőkben az illesztőprogram eltávolítása kerül ismertetésre.

6.5.1 A nyomtatóillesztő eltávolítása

Amikor el kell távolítania a nyomtató-illesztőprogramot, például annak újratelepítése érdekében, az 

eltávolítást az alábbi eljárással végezheti.

Az illesztőprogram eltávolításához rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.

1 Nyissa meg a [Nyomtatók], a [Nyomtatók és faxok] vagy az [Eszközök és nyomtatók] ablakot.

2 Válassza ki az eltávolítani kívánt nyomtató ikonját.

3 Az illesztőprogram eltávolításához nyomja meg a számítógép [Töröl] billentyűjét.

% Windows 7/Server 2008 R2 alatt, kattintson az egér jobb gombjával az ikonra, majd kattintson az 

[Eszköz eltávolítása] menüpontra.

4 Innen kezdve kövesse a következő oldalakon megjelenő utasításokat.

Ha az illesztőprogram törlésre került, az ikonja eltűnik a [Nyomtatók], [Nyomtatók és faxok] vagy az 

[Eszközök és nyomtatók] ablakból.

5 Nyissa meg a [Kiszolgáló tulajdonságai] vagy a [Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai] párbeszédpanelt.

% Windows 7/Server 2008 R2 alatt, nyissa meg az [Eszközök és nyomtatók] ablakot. Egy ikonra 

kattintva a [Nyomtatók és faxok] listában, a menüben megjelenik a [Nyomtatókiszolgáló 

tulajdonságai]. Kattintson a [Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai] menüpontra.

% Windows Vista/Server 2008 alatt, kattintson a jobb gombbal a [Nyomtatók] ablak egy üres 

területére, majd kattintson a [Futtatás rendszergazdaként] - [Kiszolgáló tulajdonságai] menüpontra.

% Windows XP/Server 2003 alatt, kattintson a [Fájl] menüre, majd a [Kiszolgáló tulajdonságai] 

menüpontra.

% Ha megjelenik a [Felhasználói fiókok felügyelete] párbeszédpanel, kattintson a [Folytatás] vagy az 

[Igen] gombra.

6 Kattintson az [Illesztőprogram] fülre.

% Windows 7/Server 2008 R2 alatt, kattintson az ablak bal alsó sarkában található, [Illesztőprogram 

beállításainak módosítása] gombra, a rendszergazdai jogokkal történő futtatáshoz.

7 Válassza ki az eltávolítani kívánt nyomtatóillesztőt a [Telepített nyomtató-illesztőprogramok:] listából, 

majd kattintson az [Eltávolítás...] gombra.

% Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2 alatt, folytassa a 8. lépéssel.

% Windows XP/Server 2003 alatt, folytassa a 9. lépéssel.

8 Az eltávolított elemek nyugtázását kérő párbeszédpanelen, válassza ki az [Illesztőprogram és 

illesztőprogram-csomag eltávolítása] választ, majd kattintson az [OK] gombra.

9 A nyomtató eltávolításának nyugtázását kérő párbeszédpanelen, kattintson az [Igen] gombra.

% Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2 alatt, megjelenik a művelet nyugtázását kérő 

párbeszédpanel. Kattintson az [Eltávolítás] gombra.

10 Zárja be a megnyitott ablakokat, majd indítsa újra a számítógépet.

% Ne feledje a számítógép újraindítását.

Ezzel befejezte a nyomtató-illesztőprogram eltávolítását.
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Referencia

- Windows XP/Server 2003 alatt, még ha a nyomtatóillesztő el is lett távolítva az előző módszerrel, a 

típusinformációs fájl a számítógépen marad. Ezért ha újra telepíti a nyomtató-illesztőprogram azonos 

verzióját, előfordulhat, hogy az illesztőprogram nem kerül átírásra. Ebben az esetben törölje a 

következő fájlokat is.

– Ellenőrizze a "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32e86" mappát (vagy a 

"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\e64" mappát, e64 rendszer esetén, és ha van egy, a típus 

nevével jelzett mappa, törölje ki.

– A "C:\WINDOWS\inf" mappából, törölje az "oem*.inf" és az "oem*.PNF" fájlt (a fájlnévben lévő "*" egy, 

a számítógépes környezettől függő számot jelez). Mielőtt kitörölné ezeket a fájlokat, nyissa meg az inf 

fájlt és ellenőrizze az utolsó néhány sorban található típusnevet, hogy meggyőződjön arról, hogy 

valóban ez a megfelelő fájl. A PNF fájl nevében lévő szám egyezik az inf fájl nevében lévővel.

– Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2 alatt ez a művelet nem szükséges, ha az [Illesztőprogram 

és illesztőprogram-csomag eltávolítása.] műveletet választotta ki.

6.5.2 A szkenner-illesztőprogram eltávolítása

Amikor el kell távolítania a szkenner-illesztőprogramot, például annak újratelepítése érdekében, az 

eltávolítást az alábbi eljárással végezheti.

Az illesztőprogram eltávolításához rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.

1 Kattintson a [Start] gombra, majd válassza ki a [Minden program] (vagy [Programok]) - 

[KONICA MINOLTA :*** szkenner] - [UnInstScan] menüpontra. ("***" a típus nevét jelzi.)

% Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2 alatt, amikor megjelenik a [Felhasználói fiókok 

felügyelete] ablak, kattintson a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

2 Kattintson a [Tovább >] gombra.

3 A szkenner eltávolításának nyugtázását kérő párbeszédpanelen, kattintson az [Igen] gombra.

4 Kattintson a [Befejezés] gombra.

5 Zárja be a megnyitott ablakokat, majd indítsa újra a számítógépet.

% Ne feledje a számítógép újraindítását.

Ezzel befejezte a szkenner-illesztőprogram eltávolítását.
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7 Nyomtató funkció

7.1 Nyomtatási műveletek

A nyomtatási feladatok az alkalmazásprogramból kerülnek megadásra.

1 Nyissa meg az adatokat az alkalmazásban, majd kattintson a [Fájl] menüre. A menüből kattintson a 

[Nyomtatás] menüpontra.

2 Ellenőrizze, hogy a [Nyomtató neve] (vagy a [Nyomtató kiválasztása]) mezőben a megfelelő nyomtató 

került-e kiválasztásra.

% Ha a nyomtató nem lett kiválasztva, kattintson a kiválasztásához.

3 Adja meg a nyomtatási tartományt és a példányszámot.

4 Ha módosítani kell a nyomtatóillesztő beállításait, kattintson a [Tulajdonságok] (vagy [Beállítások]) 

gombra.

% Ha a [Tulajdonságok] vagy [Beállítások] gombra kattint a [Nyomtatás] ablakban, megjelenik a 

nyomtató-illesztőprogram [Nyomtatási beállítások] ablaka, amelyben elvégezheti számos funkció 

beállítását. Részletesen, lásd a 7-4. oldalon.

5 Kattintson a [Nyomtatás] gombra.

A nyomtatás végrehajtásra kerül.

% Ha 30 másodpercig nem kerül végrehajtásra másolás, ha a [NYOMT.PRIORITÁS] beállítás értéke 

[MÁSOL], a nyomtatás automatikusan elindul.

Egy nyomtatási feladat törlése

Egy nyomtatási feladat a készülék kezelőpaneljéről törölhető, ha a készülék nyomtatás módban van.

1 Ellenőrizze, hogy a [NYOMTATÁS MÓD] megjelent-e a készülék kijelzőjén, majd nyomja meg a 

Törlés/Stop billentyűt.

2 Megjelenik a [FELADAT TÖRLÉSE] nyugtázást kérő üzenet.

3 Válassza ki az [IGEN] gombot.

Hibernálás mód

Ha a készülék hibernálása során nyomtatási adatok kerülnek fogadásra, a mód törlésre kerül.

Nyomtatási adatok fogadása esetén, azok akkor kerülnek nyomtatásra, ha a készülék befejezte a 

bemelegedést.
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7.2 GDI nyomtató-illesztőprogram beállításai

Az alábbiakban a nyomtatóillesztő számítógépes nyomtatás esetén használható beállításai kerülnek 

ismertetésre.

Referencia

- A nyomtatóillesztő beállításait tartalmazó képernyő a [Nyomtatók], a [Nyomtatók és faxok] vagy az 

[Eszközök és nyomtatók] ablakból hívható elő.

Windows XP/Server 2003 alatt, kattintson a [Start] gombra, majd a [Nyomtatók és faxok] menüpontra.

Windows Vista/Server 2008 alatt, kattintson [Start] gombra, nyissa meg a [Vezérlőpultot], majd a 

[Hardver és hang] alatt kattintson a [Nyomtatók] elemre.

Windows 7/Server 2008 R2 alatt, kattintson a [Start] gombra, majd az [Eszközök és nyomtatók] 

menüpontra.

7.2.1 Közös beállítás

Ebben a részben a fülek közös beállításai és gombjai kerülnek ismertetésre.

Elem neve Funkciók

[OK] Kattintson erre a gombra a módosított beállítások érvényesítéséhez 
és a tulajdonságok ablak bezárásához.

[Mégse] Kattintson erre a gombra a módosított beállítások elvetéséhez és a 
tulajdonságok ablak bezárásához.

[Alkalmaz] Kattintson erre a gombra a módosított beállítások alkalmazásához a 
tulajdonságok ablak bezárása nélkül.

[Súgó] Kattintson erre a gombra a megjelenített ablak elemeihez tartozó 
Súgó megjelenítéséhez.

Nézet A megadott papírbeállítások előnézetét vagy a nyomtató állapotát 
mutatja.
• A [Papír] kiválasztásával az oldal elrendezése tekinthető meg, a 

jelenlegi beállítások alapján, amelyen előzetesen ellenőrizhető a 
nyomtatás eredménye.

• A [Nyomtató] kiválasztásával a nyomtató ábrája látható. Az 
[Oldalbeállítás] fül [Papírforrás] mezőjében kiválasztott fiók 
világoskék színnel látható.

[Egyszerű beállítás] Kattintson erre a gombra, hogy elmentse a jelenlegi beállításokat, 
amelyeket később előhívhat.
A [Gyári alapértékek] kiválasztása esetén minden beállítás visszaáll az 
alapértékekre.
Legfeljebb 32 program regisztrálható (a [Gyári alapértékek]-t is 
beleértve).
Legfeljebb 20 karaktert használhat a regisztrált név részére.
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7.2.2 [Oldalbeállítás] fül

Elvégezheti az alapvető nyomtatási funkciók beállítását, mint a papírformátum és -fajta, valamint a kiadási 

módszer.

A készüléken használható papírformátumok és -fajták választhatók ki. A használható papírfajtákat, lásd 

12-3. oldalon.

Funkció neve Leírás

[Tájolás] Állítsa be az eredeti tájolását.

[Eredeti mérete] Válassza ki az eredeti formátumát.

[Egyéni szerkesztés...] Regisztrálhatja a gyakran használt egyedi méreteket, melyeket majd 
később előhívhat a papírformátum beállítása során.
A regisztráció során egy nevet rendelhet a beállított formátumhoz.
Legfeljebb 32 karakter regisztrálható. Legfeljebb 20 karaktert 
használhat a regisztrált név részére.

[Illesztés papírmérethez] Állítsa be a kimeneti papírformátumot.
Ha ez eltér az eredeti formátumától és a nagyítás [Auto] értékre lett 
állítva, a kiadott kép a méretnek megfelelően nagyításra vagy 
kicsinyítésre kerül.

[Zoom] Kiválaszthat egy nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt.

[Másolat] Állítsa be a nyomtatásra kerülő példányok számát.

[Leválogatás] Ezt kijelölve, több példány nyomtatása esetén, az egyes oldalak 
sorrendben leválogatva kerülnek kiadásra.

[Papírforrás] Válassza ki a használni kívánt papírtálcát.
Az [Auto] kiválasztása esetén, az [Eredeti mérete] alatt beállított 
formátumú papírral feltöltött tálca kerül kiválasztásra.

[Nyomathordozó fajta] Válassza ki a nyomtatáshoz használt papírfajtát.
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7.2.3 [Elrendezés] fül

Válassza ki az egy oldalra kerülő dokumentumoldalak számát.

Funkció neve Leírás

[Kombináció] Több oldalas eredetik nyomtathatók egyetlen papírlapra.

[Kombináció részletei…] Állítsa be az oldalak sorrendjét és a szegélyvonalak használatát.

[Kombináció] Válassza ki a kombinálás feltételeit.
Azonos az [Elrendezés] fül 
[Kombináció] listájában kiválasztott 
beállítással.

[Sorrend] Válassza ki a nyomtatásra kerülő 
oldalak tájolását és sorrendjét.
A [Kombináció] N-re 1 beállítása esetén 
használható.

[Határvonal] Ezt kijelölve, valamennyi oldal köré egy 
szegélyvonal kerül nyomtatásra.
A [Kombináció] N-re 1 beállítása esetén 
használható.
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7.2.4 [Laponkénti beállítás] fül

Állítsa be, hogy kerüljön-e hozzáadásra elülső borítólap vagy sem.

7.2.5 [Vízjel] fül

A dokumentum egy vízjellel (karakterbélyegzővel) felülnyomva kerül nyomtatásra.

Funkció neve Leírás

[Első borítólap] Állítsa be az elülső borítólap hozzáadását.
Beállíthatja, hogy az elülső borítólap egy üres lap legyen-e vagy az 
első oldal képét tartalmazza.

[Elülső borító papírforrás] Válassza ki a papírtálcát az elülső borítólap részére.

[Nyomathordozó fajta] Válassza ki a papírfajtát az elülső borítólap részére.



GDI nyomtató-illesztőprogram beállításai7

7-8 bizhub 185

7.2

Funkció neve Leírás

[Vízjel választás] Válassza ki a nyomtatni kívánt vízjelet.

[Új...]/[Szerkes...] Regisztrálhat egy új vízjelet. Egy regisztrált vízjelet szerkeszthet vagy 
módosíthatja annak beállításait.
Legfeljebb 32 vízjel regisztrálható (a [Nincs vízjel] lehetőséget is 
beleértve).

[Vízjel szövege] Írja be a vízjelként nyomtatásra kerülő 
szöveget.
Legfeljebb 20 karaktert írhat be.

[Betűkészlet] Válassza ki a betűkészletet.

[Félkövér] Állítsa be a félkövér betűs szöveg 
használatát.

[Dőlt] Állítsa be a dőlt betűs szöveg 
használatát.

[Méret] Adja meg a betűméretet.
7 és 300 pont közötti értéket állíthat be.

[Szög] Adja meg a dőlésszöget, amelyben a 
szöveg nyomtatásra kerül.
0° és 359° közötti értéket állíthat be.

[Fényerő] Adja meg a szöveg denzitását.
10% és 100% közötti értéket állíthat 
be.

[Eltolás a középvonaltól] Állítsa be a függőleges és az 
oldalirányú helyzetet.
A helyzetet a kép jobb oldalán és az 
alsó szélén megjelenő görgetősávokkal 
állíthatja be.

[Töröl] Erre gombra kattintva törölheti a kiválasztott vízjelet.

[Csak az első oldalra] Ezt a négyzetet kijelölve, a vízjel csak az első oldalra kerül 
nyomtatásra.
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7.2.6 [Minőség] fül

Állítsa be a nyomtatás minőségét.

7.2.7 [Névjegy] fül

A nyomtató-illesztőprogram verzió információit tartalmazza.

Funkció neve Leírás

[Felbontás] Állítsa be a nyomtatás felbontását.

[600e600] Az eredetik 600e600 dpi felbontással 
kerülnek nyomtatásra.

[300e600] Az eredetik 300e600 dpi felbontással 
kerülnek nyomtatásra.

[Szabályozás] Erre a gombra kattintva beállíthatja a kép minőségét.

[Világosság] Beállítja a nyomtatott kép fényerejét.

[Kontraszt] Beállítja a nyomtatott kép denzitásának 
egyensúlyát.
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7.3 XPS nyomtató-illesztőprogram beállításai

Az alábbiakban a nyomtatóillesztő számítógépes nyomtatás esetén használható beállításai kerülnek 

ismertetésre.

Referencia

- A nyomtatóillesztő beállításait tartalmazó képernyő a [Nyomtatók], a Nyomtatók és faxok vagy az 

[Eszközök és nyomtatók] ablakból hívható elő.

Windows Vista/Server 2008 alatt, kattintson [Start] gombra, nyissa meg a [Vezérlőpultot], majd a 

[Hardver és hang] alatt kattintson a [Nyomtatók] elemre.

Windows 7/Server 2008 R2 alatt, kattintson a [Start] gombra, majd az [Eszközök és nyomtatók] 

menüpontra.

7.3.1 Közös beállítás

Ebben a részben a fülek közös beállításai és gombjai kerülnek ismertetésre.

Elem neve Funkciók

[OK] Kattintson erre a gombra a módosított beállítások érvényesítéséhez 
és a tulajdonságok ablak bezárásához.

[Mégse] Kattintson erre a gombra a módosított beállítások elvetéséhez és a 
tulajdonságok ablak bezárásához.

[Alkalmaz] Kattintson erre a gombra a módosított beállítások alkalmazásához a 
tulajdonságok ablak bezárása nélkül.

[Súgó] Kattintson erre a gombra a megjelenített ablak elemeihez tartozó 
Súgó megjelenítéséhez.

Nézet A megadott papírbeállítások előnézetét vagy a nyomtató állapotát 
mutatja.
• A [Papír] kiválasztásával az oldal elrendezése tekinthető meg, a 

jelenlegi beállítások alapján, amelyen előzetesen ellenőrizhető a 
nyomtatás eredménye.

• A [Nyomtató] kiválasztásával a nyomtató ábrája látható. Az 
[Oldalbeállítás] fül [Papírforrás] mezőjében kiválasztott fiók 
világoskék színnel látható.

[Egyszerű beállítás] Kattintson erre a gombra, hogy elmentse a jelenlegi beállításokat, 
amelyeket később előhívhat.
A [Gyári alapértékek] kiválasztása esetén minden beállítás visszaáll az 
alapértékekre.
Legfeljebb 32 program regisztrálható (a [Gyári alapértékek]-t is 
beleértve).
Legfeljebb 20 karaktert használhat a regisztrált név részére.
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7.3.2 [Oldalbeállítás] fül

Elvégezheti az alapvető nyomtatási funkciók beállítását, mint a papírformátum és -fajta, valamint a kiadási 

módszer.

A készüléken használható papírformátumok és -fajták választhatók ki. A használható papírfajtákat, lásd 

12-3. oldalon.

Funkció neve Leírás

[Tájolás] Állítsa be az eredeti tájolását.

[Eredeti mérete] Válassza ki az eredeti formátumát.

[Illesztés papírmérethez] Állítsa be a kimeneti papírformátumot.
Ha ez eltér az eredeti formátumától és a nagyítás [Auto] értékre lett 
állítva, a kiadott kép a méretnek megfelelően nagyításra vagy 
kicsinyítésre kerül.

[Zoom] Kiválaszthat egy nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt.

[Másolat] Állítsa be a nyomtatásra kerülő példányok számát.

[Leválogatás] Ezt kijelölve, több példány nyomtatása esetén, az egyes oldalak 
sorrendben leválogatva kerülnek kiadásra.

[Papírforrás] Válassza ki a használni kívánt papírtálcát.
Az [Auto] kiválasztása esetén, az [Eredeti mérete] alatt beállított 
formátumú papírral feltöltött tálca kerül kiválasztásra.

[Nyomathordozó fajta] Válassza ki a nyomtatáshoz használt papírfajtát.
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7.3.3 [Elrendezés] fül

Válassza ki az egy oldalra kerülő dokumentumoldalak számát.

Funkció neve Leírás

[Kombináció] Több oldalas eredetik nyomtathatók egyetlen papírlapra.

[Kombináció részletei…] Állítsa be az oldalak sorrendjét és a szegélyvonalak használatát.

[Kombináció] Válassza ki a kombinálás feltételeit.
Azonos az [Elrendezés] fül 
[Kombináció] listájában kiválasztott 
beállítással.

[Sorrend] Válassza ki a nyomtatásra kerülő 
oldalak tájolását és sorrendjét.
A [Kombináció] N-re 1 beállítása esetén 
használható.

[Határvonal] Ezt kijelölve, valamennyi oldal köré egy 
szegélyvonal kerül nyomtatásra.
A [Kombináció] N-re 1 beállítása esetén 
használható.
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7.3.4 [Minőség] fül

Állítsa be a nyomtatás minőségét.

7.3.5 [Névjegy] fül

A nyomtató-illesztőprogram verzió információit tartalmazza.

Funkció neve Leírás

[Felbontás] Állítsa be a nyomtatás felbontását.

[600e600] Az eredetik 600e600 dpi felbontással 
kerülnek nyomtatásra.

[300e600] Az eredetik 300e600 dpi felbontással 
kerülnek nyomtatásra.
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8 Szkennelés funkció

8.1 TWAIN szkenner-illesztőprogram

Ebben a részben a TWAIN szkenner-illesztőprogram funkciói kerülnek ismertetésre.

8.1.1 Dokumentum szkennelése

A szkennelést egy TWAIN-kompatibilis alkalmazásból lehet elvégezni. A módszer az alkalmazástól függően 

eltérő lehet.

Példaként az Adobe Acrobat 7.0 Professional használata során alkalmazott módszer kerül ismertetésre.

1 Tegye az eredetit a tárgyüvegre, képpel lefelé.

% Az eredetik elhelyezésének részletes ismertetését, lásd 3-6. oldalon.

2 Indítsa el az alkalmazást a számítógépen.

3 Kattintson a [File] menüre.

4 Válassza ki a [Create PDF], majd a [From Scanner] menüpontot.

5 Válassza ki az eszközt a párbeszédpanelen, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a 

[Scan] gombra.

6 Végezze el a szükséges beállításokat.

% Részletesen, lásd a 8-4. oldalon.

7 Kattintson a [Scan] gombra.

A szkennelés kezdetét veszi.

% A szkennelés leállításához, kattintson a [Cancel] gombra vagy nyomja meg az [Esc] billentyűt.
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8.1.2 TWAIN szkenner-illesztőprogram beállításai

Beállítások

[Document Size] Válassza ki a szkennelni kívánt papír formátumát.

[Scan Mode] [Text] Általános szöveges dokumentumhoz 
megfelelő.

[Photo] Általános fényképes 
dokumentumokhoz megfelelő.

[Resolution] [150 dpi e 150 dpi] A normál felbontás normál méretű 
karakterekhez (pl. egy gépelt 
dokumentum) és hatékony 
szkenneléshez.

[300 dpi e 300 dpi] Magasabb felbontás kis méretű 
karakterekhez (pl. újság).

[600 dpi e 600 dpi] A legmagasabb felbontás a 
képadatokhoz.

[Brightness] Beállítja a kép fényerejét.

[Help] Erre a gombra kattintva megjeleníti a súgófájlokat.

[About] Erre a gombra kattintva megjelenik a verzió információ.

[Scan] Erre a gombra kattintva szkennel egy képet.

[Close] Erre a gombra kattintva bezárja a tulajdonságok ablakot.
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8.2 WIA szkenner-illesztőprogram

Ebben a részben a WIA szkenner-illesztőprogram funkciói kerülnek ismertetésre.

8.2.1 Dokumentum szkennelése

A szkennelést egy WIA-kompatibilis alkalmazásból lehet elvégezni. A módszer az alkalmazástól függően 

eltérő lehet.

Példaként az Adobe Photoshop 7.0 használata során alkalmazott módszer kerül ismertetésre.

1 Tegye az eredetit a tárgyüvegre, képpel lefelé.

% Az eredetik elhelyezésének részletes ismertetését, lásd 3-6. oldalon.

2 Indítsa el az alkalmazást a számítógépen.

3 Kattintson a [Fájl] menüre.

4 Válassza ki az [Import], majd a [WIA támogatás] menüpontot.

% Ha megjelenik egy párbeszédpanel egy üzenettel, ellenőrizze a tartalmát, majd kattintson az [OK] 

gombra.

5 Végezze el a szükséges beállításokat.

% Részletesen, lásd a 8-5. oldalon.

6 Kattintson a [Szkennelés] gombra.

A szkennelés kezdetét veszi.

% A szkennelés leállításához, kattintson a [Mégse] gombra vagy nyomja meg az [Esc] billentyűt.

8.2.2 WIA szkenner-illesztőprogram beállításai

Beállítások

[Fekete-fehér kép vagy szöveg] A kép az előre beállított minőségben kerül szkennelésre.
[Felbontás]: 300
[Fényerő]: 0

[Egyéni beállítások] Beállítja a szkennelt kép minőségét.

[Villámnézet] Megjelenik a szkennelt kép. Egy keretet húzva a képen, válasszon ki 
egy területet.

[Beolvasás] Erre a gombra kattintva szkennel egy képet.

[Mégse] Erre a gombra kattintva bezárja a tulajdonságok ablakot.
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A minőség beállítása az [Egyéni beállítások] segítségével

% Válassza ki az [Egyéni beállítások] elemet, majd kattintson a [Digitalizált kép minőségének beállítása] 

elemre.

Beállítások

[Megjelenés] Megjelenít egy mintaképet.

[Felbontás] [150] A normál felbontás normál méretű 
karakterekhez (pl. egy gépelt 
dokumentum) és hatékony 
szkenneléshez.

[300] Magasabb felbontás kis méretű 
karakterekhez (pl. újság).

[600] A legmagasabb felbontás a 
képadatokhoz.

[Fényerő] Beállítja a kép fényerejét.

[Képtípus] [Fekete-fehér kép vagy szöveg] beállítva.

[Alaphelyzet] Erre a gombra kattintva visszaállítja a korábbi beállításokat.

[OK] A módosított beállítások engedélyezéséhez kattintson erre a gombra.

[Mégse] Erre a gombra kattintva bezárja a tulajdonságok ablakot.

Gyári alapbeállítások

[Felbontás] [300]

[Fényerő] [0]

[Képtípus] [Fekete-fehér kép vagy szöveg]
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9 [MENÜ]

A különféle másolófunkciók beállításait elvégezheti a kezelőpanelen. A következőkben a kijelzőn megjelenő 

[MENÜ], és az azon beállítható funkciók kerülnek ismertetésre.

9.1 [MÁSOLÓ FUNKCIÓ]

Végezze el a másolatok készítéséhez szükséges alkalmazás-beállításokat. Részletesen, lásd az 5-7. oldalon.

Beállítások

[MÁSOLÓ FUNKCIÓ] Végezze el a másolatok készítéséhez szükséges 
alkalmazás-beállításokat.

9-3. o.

[MÁSOLÁSBEÁLLITÁS] Beállítja a papírtálcát, a minőséget és a denzitást a 
másolatok készítéséhez.

9-4. o.

[SEGÉDFUNKCIÓK] Konfigurálja a készülék funkcióit és beállításait. 9-6. o.

[ÖSSZES OLDAL] Ellenőrizheti a készülék üzembe helyezése óta 
elvégzett nyomtatások számát.

9-13. o.

MENÜ

MÁSOLÓ FUNKCIÓ

MÁSOLÁSBEÁLLITÁS

SEGÉDFUNKCIÓK

MENÜ

ÖSSZES OLDAL

VISSZA
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9.2 [MÁSOLÁSBEÁLLITÁS]

Beállítja a papírt a papírtálcához.

Ezenfelül beállítja a másolt kép minőségét és denzitását.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [MÁSOLÁSBEÁLLITÁS].

Beállítások

[PAPIR KIVÁLASZTÁS] Válassza ki a kívánt papírmérettel töltött tálcát.
A papír betöltésének részletes ismertetését, lásd 3-4. oldalon.

[1. TÁLCA PAPIR] [MÉRET] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
formátumát.

[TÍPUS] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
fajtáját.

[KÉZITÁLCA PAPIR] [MÉRET] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
formátumát.

[TÍPUS] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
fajtáját.

[NAGYITÁS SZAZALÉK] [FIX] Kiválaszt egy előre beállított nagyítási 
tényezőt egy adott formátumú eredeti 
adott formátumú papírra történő 
másolásához.

[KÉZI] A nagyítási tényező 50% és 400% 
között állítható be.

[MINÖSÉG] [SZÖV/FOTÓ] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti szöveget és 
fényképeket is tartalmaz. A szövegek 
szélei élesen, a képek pedig 
egyenletesen kerülnek reprodukálásra.

[SZÖV] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti csak 
szöveget tartalmaz. A szövegek szélei 
élesen kerülnek reprodukálásra.

[FOTÓ] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti csak 
fényképeket tartalmaz. A fényképek 
egyenletes képként kerülnek 
reprodukálásra.

[DENZITÁS] [AUTO] A denzitás szintje automatikusan kerül 
beállításra.

[KÉZI] A denzitás szintje kézileg kerül 
beállításra.

[MEMÓRIA MÓD] A gyakran használt másolási beállításokat programokként kombinálva 
regisztrálhatja a készüléken. Ezek a programok egyszerűen 
előhívhatók. Legfeljebb két program regisztrálható.

[VISSZAHIVÁS] Visszahív egy programot.

[REGISZTER] Regisztrál egy programot.

MÁSOLÁSBEÁLLITÁS

PAPIR KIVÁLASZTÁS

1. TÁLCA PAPIR

KÉZITÁLCA PAPIR

MÁSOLÁSBEÁLLITÁS

NAGYITÁS SZAZALÉK

MINÖSÉG

DENZITÁS

MÁSOLÁSBEÁLLITÁS

MEMÓRIA MÓD

VISSZA
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Gyári alapbeállítások

[PAPIR KIVÁLASZTÁS] [1.TÁL.]

[1. TÁLCA PAPIR] <Metrikus terület>
[MÉRET]: [A4v]
<Inch terület>
[MÉRET]: [Letterv]

[TIPUS]: [NORMÁL]

[KÉZITÁLCA PAPIR] <Metrikus terület>
[MÉRET]: [A4v]
<Inch terület>
[MÉRET]: [Letterv]

[TIPUS]: [NORMÁL]

[MINÖSÉG] [SZÖV/FOTÓ]

[DENZITÁS] [AUTO]
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9.3 [SEGÉDFUNKCIÓK]

A következőkben a [SEGÉDFUNKCIÓK] menüből beállítható funkciók kerülnek ismertetésre.

9.3.1 [GÉPBEALLITÁS]

Elvégzi a készülék működési környezetével kapcsolatos beállításokat.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [GÉPBEALLITÁS].

Beállítások

[GÉPBEALLITÁS] Elvégzi a készülék működési környezetével 
kapcsolatos beállításokat.

9-6. o.

[GYORSGOMB BEÁLL.] A gyakran használt másolófunkció hozzárendelhető a 
Gyorsgomb billentyűhöz.

9-8. o.

[EGYÉNI MÉRET MEM.] Legfeljebb két egyedi méret regisztrálható. 9-9. o.

[FELHASZN. IGÉNYEK] Különböző karbantartási műveletek elvégzéséhez 
használható, a készülék hatékonyságának fenntartása 
érdekében.

9-9. o.

[FELAD.BEÁLLITÁS] Elvégzi a papírtálca és a kimenet beállításait. 9-10. o.

[MÁSOLÁSBEALLITÁS] Megadja a másolási beállítások kezdő értékeit. 9-11. o.

SEGÉDFUNKCIÓK

GÉPBEALLÍTÁS

GYORSGOMB BEÁLL.

EGYÉNI MÉRET MEM.

SEGÉDFUNKCIÓK

FELHASZN. IGÉNYEK

FELAD.BEÁLLITÁS

MÁSOLÁSBEALLITÁS

SEGÉDFUNKCIÓK

VISSZA

Beállítások

[PANEL AUTOM.VISSZ.] Beállít egy időtartamot, amely után működésbe lép a Panel automata 
visszaállítása funkció, ha nem kerül végrehajtásra művelet.
A Panel automata visszaállítása funkció végrehajtása esetén a 
készülék automatikusan visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

[HIBERNÁLÁS MÓD] Beállít egy időtartamot, amely után a készülék Hibernálás módba áll, 
ha nem kerül végrehajtásra művelet.

[GYORS HIBERNÁLÁS] Beállítja, hogy a készülék azonnal visszaváltson-e Hibernálás módba, 
miután végrehajtott egy Hibernálás módban fogadott nyomtatási 
feladatot.

[TILT] A készülék a [HIBERNÁLÁS MÓD] alatt 
beállított időtartam elteltével áll vissza 
a Hibernálás módba.

[ENGED] A készülék a nyomtatási feladat 
végrehajtása után azonnal visszaáll 
Hibernálás módba.

GÉPBEALLITÁS

PANEL AUTOM.VISSZ.

HIBERNÁLÁS MÓD

GYORS HIBERNÁLÁS

GÉPBEALLITÁS

DENZITÁS (KÖNYV)

NYOMTAT.DENZITÁS

LCD KONTRASZT

GÉPBEALLITÁS

DENZITÁS (KÖNYV)

NYELVVÁLASZTÁS

ÁLLAPOTJELZÖ LED

GÉPBEALLITÁS

VISSZA
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[DENZITÁS (KÖNYV)] Beállítja a kép denzitásának szintjét.

[MÓD-1] Az eredetivel egyező denzitású 
másolatokat készít.

[MÓD-2] Világosítja a másolat denzitását és 
csökkenti a foltokat a másolatokban.

[NYOMTAT.DENZITÁS] Kiválaszt egyet a hét denzitási szint közül a számítógépes 
nyomtatáshoz.

[LCD KONTRASZT] Beállítja a kijelző fényerejét.

[GOMB SEB. BEÁLLIT.] [KEZDÉS IDÖPONT] Beállítja az időtartamot, amely után az 
érték változni kezd, ha egy billentyűt 
lenyomva tart.

[INTERV.] Beállítja az időtartamot, amely után az 
érték a következő számra vált.

[NYELVVÁLASZTÁS] Beállítja a kijelző nyelvét.

[ÁLLAPOTJELZÖ LED] Beállítja, hogy megjelenjen-e (világítson-e) az állapotjelző LED.

Gyári alapbeállítások

[PANEL AUTOM.VISSZ.] [1 perc]

[HIBERNÁLÁS MÓD] [15 perc]

[GYORS HIBERNÁLÁS] [ENGED]

[DENZITÁS (KÖNYV)] [MÓD-1]

[NYOMTAT.DENZITÁS]

[LCD KONTRASZT]

[GOMB SEB. BEÁLLIT.] [KEZDÉS IDÖPONT]: [1mp]

[INTERV.]: [0,1mp]

[NYELVVÁLASZTÁS] [ANGOL]

[ÁLLAPOTJELZÖ LED] [BE]

Beállítások
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9.3.2 [GYORSGOMB BEÁLL.]

Egy gyakran használt másolási funkció hozzárendelhető a kezelőpanelen lévő Gyorsgomb billentyűhöz, 

amely segítségével azonnal előhívható, amikor szükséges.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [GYORSGOMB BEÁLL.].

Beállítások

[EREDETI KOMBINÁLÁS] [1-RE 2] Több oldalas eredetik, csökkentett 
méretben egyetlen papírlapra 
másolhatók.
Részletesen, lásd az 5-8. oldalon.

[1-RE 4]

[RENDEZ] [BE] Több lapos eredetik több példányban 
végzett másolása esetén a másolatok 
szettenként kerülnek kiadásra, amelyek 
mindegyike az eredeti valamennyi 
oldalának egy példányát tartalmazza.
Részletesen, lásd az 5-10. oldalon.

[TÖRLÉS] [BAL TÖRLÉS] A másolatok készítése során törölheti a 
fűzőlyukak és tűzőkapcsok árnyékát, 
valamint az eredeti szövegét körülvevő 
felesleges területeket.
[KERET TÖRLÉS], [KÖZÉP TÖRLÉS] 
vagy [KÖZÉP & KERET TÖRL] 
beállítása esetén automatikusan 
beállításra kerül a [KÖNYV KÜLÖN 
LAPRA] is. Ha a [KI (KÖNYV KÜLÖN L)] 
kiválasztásra kerül a [KERET TÖRLÉS] 
beállításakor, a [KÖNYV KÜLÖN 
LAPRA] nem állítható be.
A részleteket lásd 5-11. oldalon és 
5-13. oldalon.

[FELSÖ TÖRLÉS]

[KERET TÖRLÉS]

[KÖZÉP TÖRLÉS]

[KÖZÉP & KERET TÖRL]

[KÖNYV KÜLÖN LAPRA] [BAL KÖTÉS] Egy kétoldalas, kiterített eredeti, 
például egy könyv vagy folyóirat két 
külön lapra kerül másolásra, az eredeti 
képét az eredeti vonalzón lévő  
jelzésnél kettéválasztva.
Részletesen, lásd az 5-12. oldalon.

[JOBB KÖTÉS]

Gyári alapbeállítások

[GYORSGOMB BEÁLL.] [1-RE 2]

GYORSGOMB BEÁLL.

EREDETI KOMBINÁLÁS

RENDEZ

TÖRLÉS

GYORSGOMB BEÁLL.

KÖNYV KÜLÖN LAPRA

VISSZA
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9.3.3 [EGYÉNI MÉRET MEM.]

A gyakran használt egyedi méretek tárolhatók és szükség esetén előhívhatók.

Legfeljebb két egyedi méret regisztrálható.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [EGYÉNI MÉRET MEM.].

9.3.4 [FELHASZN. IGÉNYEK]

Ha a szobahőmérséklet drasztikusan megváltozik (például, télen egy fűtőtest használata esetén) vagy a 

készülék nagy nedvességtartalmú környezetben működik, páralecsapódás képződhet a dobegység 

felületén, amely a nyomtatás minőségének leromlásához vezethet.

Ezt a funkciót a dobegység szárítására és a páralecsapódás eltávolítására használhatja.

0 A Dob páramentesítése mintegy egy percet vesz igénybe.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [FELHASZN. IGÉNYEK].

Beállítások

[MEMÓRIA1] Egyedi papírméretet regisztrál.
A papír hossza [X] 140 mm és 432 mm között lehet.
A papír szélessége [Y] 90 mm és 297 mm között lehet.[MEMÓRIA2]

Gyári alapbeállítások

[MEMÓRIA1] [X]: 140 mm, [Y]: 90 mm

[MEMÓRIA2] [X]: 140 mm, [Y]: 90 mm

EGYÉNI MÉRET MEM.

MEMÓRIA1

MEMÓRIA2

VISSZA

Beállítások

[DOB PÁRAMENTESIT] Elindítja a dob páramentesítését.

FELHASZN. IGÉNYEK

DOB PÁRAMENTESIT

VISSZA
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9.3.5 [FELAD.BEÁLLITÁS]

Elvégzi a papír beállítását az egyes tálcák részére és a kimenet beállításait.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [FELAD.BEÁLLITÁS].

Beállítások

[TÁLCA PRIORITÁS] Beállítja az alapértelmezésként megjelenő papírtálcát.

[1.TÁL.] Az 1. tálca jelenik meg alapértelmezett 
papírtálcaként.

[TÖBBLAPOS] A Kézitálca jelenik meg 
alapértelmezett papírtálcaként.

[1. TÁLCA PAPIR] [MÉRET] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
formátumát.

[TÍPUS] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
fajtáját.

[KÉZITÁLCA PAPIR] [MÉRET] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
formátumát.

[TÍPUS] Kiválasztja a papírtálcába töltött papír 
fajtáját.

[NYOMT.PRIORITÁS] Beállítja, hogy kapjon-e elsőbbséget a nyomtatási feladat, ha a 
készülék azt másolatok nyomtatása közben fogadja.

[MÁSOL] A másolás a másolatok nyomtatása 
után 30 másodperccel kap 
elsőbbséget.
Ha a másolatok nyomtatása vagy az 
utolsó másolási művelet befejezése 
után 30 másodperccel nem kerül 
végrehajtásra művelet, végrehajtásra 
kerül a nyomtatási feladat.

[NYOMTAT] Mivel a nyomtatási feladatok 
elsőbbséget kapnak, a nyomtatási 
faladat azonnal a másolatok 
nyomtatása után végrehajtásra kerül.

[KERESZT. RENDEZÉS] Beállítja, hogy a másolatok keresztezett minta szerint kerüljenek-e 
kiadásra, a szükséges feltételek teljesülése esetén.

Gyári alapbeállítások

[TÁLCA PRIORITÁS] [1.TÁL.]

[1. TÁLCA PAPIR] <Metrikus terület>
[MÉRET]: [A4v]
<Inch terület>
[MÉRET]: [Letterv]

[TIPUS]: [NORMÁL]

[KÉZITÁLCA PAPIR] <Metrikus terület>
[MÉRET]: [A4v]
<Inch terület>
[MÉRET]: [Letterv]

[TIPUS]: [NORMÁL]

[NYOMT.PRIORITÁS] [MÁSOL]

[KERESZT. RENDEZÉS] [KI]

FELAD.BEÁLLITÁS

TÁLCA PRIORITÁS

1. TÁLCA PAPIR

KÉZITÁLCA PAPIR

FELAD.BEÁLLITÁS

NYOMT.PRIORITÁS

KERESZT. RENDEZÉS

VISSZA
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9.3.6 [MÁSOLÁSBEALLITÁS]

Megadja a másolási beállítások kezdő értékeit.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [SEGÉDFUNKCIÓK] ö [MÁSOLÁSBEALLITÁS].

Beállítások

[MINÖSÉGBEÁLLITÁS] [SZÖV/FOTÓ] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti szöveget és 
fényképeket is tartalmaz. A szövegek 
szélei élesen, a képek pedig 
egyenletesen kerülnek reprodukálásra.

[SZÖV] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti csak 
szöveget tartalmaz. A szövegek szélei 
élesen kerülnek reprodukálásra.

[FOTÓ] Abban az esetben válassza ezt a 
lehetőséget, ha az eredeti csak 
fényképeket tartalmaz. A fényképek 
egyenletes képként kerülnek 
reprodukálásra.

[DENZITÁSPRIORITÁS] [AUTO] A denzitás szintje automatikusan kerül 
beállításra.

[KÉZI] A denzitás szintje kézileg kerül 
beállításra.

[DENZITÁS SZINT] [AUTO] Válasszon egyet a három denzitási 
szint közül az [AUTO] denzitás beállítás 
részére.

[KÉZI] Válasszon egyet a kilenc denzitási szint 
közül a [KÉZI] denzitás beállítás 
részére.

[TÖRLÉS BEÁLLITÁS] Beállítja a törölt sáv szélességét 5 mm és 20 mm között (1 mm-es 
lépésekben), ha a másolatokat a [TÖRLÉS] funkció [BAL TÖRLÉS], 
[FELSŐ TÖRLÉS] vagy [KERET TÖRLÉS] beállításával végzi.

[BAL] Az eredeti bal oldalát törli.

[FELSÖ] Az eredeti felső részét törli.

[KERET] Egy keretet töröl az eredeti körül.

[RENDEZ.PRIORITÁS] Beállítja, hogy a másolatok szettenként rendezve kerüljenek-e 
kiadásra a kimeneti tálcába.

[1re4 KÉPSORREND] Beállítja az eredeti oldalak elhelyezésének sorrendjét az 1-re 
4 kombináláshoz.

[MINTÁZAT1]

[MINTÁZAT2]

MÁSOLÁSBEALLITÁS

MINÖSÉGBEÁLLITÁS

DENZITÁSPRIORITÁS

VISSZA

MÁSOLÁSBEALLITÁS

TÖRLÉS BEÁLLITÁS

RENDEZ.PRIORITÁS

1re4 KÉPSORREND

MÁSOLÁSBEALLITÁS

DENZITÁS SZINT
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Gyári alapbeállítások

[MINÖSÉGBEÁLLITÁS] [SZÖV/FOTÓ]

[DENZITÁSPRIORITÁS] [AUTO]

[DENZITÁS SZINT] [AUTO]: 

[KÉZI]: 

[TÖRLÉS BEÁLLITÁS] Törlés beállítása: [BAL]

Törölt sáv szélessége: [BAL]: 10 mm
[FELSŐ]: 10 mm
[KERET]: 10 mm

[RENDEZ.PRIORITÁS] [KI]

[1re4 KÉPSORREND] [MINTÁZAT1]
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9.4 [ÖSSZES OLDAL]

Ellenőrizheti a készülék üzembe helyezése óta elvégzett nyomtatások számát.

% Nyomja meg a Menu/Select billentyűt ö [ÖSSZES OLDAL].

Beállítások

[ÖSSZ.SZÁML.] A gép üzembe helyezése óta nyomtatott oldalak összesített számát 
mutatja.

[MÉRETSZÁML.] Az adott formátumú papírra készült másolatok/nyomtatások teljes 
számát mutatja.
A számlálandó formátum beállítását a szervizképviselet végezheti el.

[NYOMTATÁS] A gép üzembe helyezése óta elvégzett szkennelések összesített 
számát mutatja. (A másoláshoz végzett szkennelések nem kerülnek 
beszámításra.)

ÖSSZES OLDAL

ÖSSZ.SZÁML.

MÉRETSZÁML.

NYOMTATÁS



[ÖSSZES OLDAL]9

9-14 bizhub 185

9.4



10 Karbantartás





bizhub 185 10-3

10.1 Papír 10

10 Karbantartás

10.1 Papír

10.1.1 A papír ellenőrzése

Feltöltési üzenet

Ha a papírtálcából nyomtatás közben elfogy a papír, megjelenik a [NINCS PAPIR PAPIR.TÖLT.] üzenet. 

Ellenőrizze a papírtálcát, majd töltse fel papírral.

A papír használatával kapcsolatos előírások

Ne használja a következő papírfajtákat. Ezen előírások figyelmen kívül hagyása a nyomtatási minőség 

csökkenését, a papír elakadását vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

- Hőnyomtatóval vagy tintasugaras nyomtatóval nyomtatott lapokat

- Hajtogatott, sodrott, gyűrött vagy szakadt papírt

- Hosszú ideig kicsomagolva tartott papírt

- Nedves, perforált szélű vagy lyukasztott papírt

- Nagyon sima vagy nagyon durva papírt, illetve egyenetlen felületű papírt

- Különleges kezelésű papírokat, pl. átírófestékes, hőérzékeny vagy nyomásérzékeny papírt

- Fóliával vagy nyomott mintákkal díszített papírt

- Nem szabályos formájú (nem téglalap alakú) papírokat

- Ragasztóval, tűzéssel vagy kapcsokkal összefogott papírokat

- Felcímkézett papírokat

- Olyan papírokat, amelyekhez szalagokat, gombokat, horgokat stb. erősítettek

- Írásvetítő fóliákat

A papír tárolása

A papírt hűvös, sötét, kis nedvességtartalmú helyen tárolja. A nedves papír elakadást okozhat. A papírt 

lefektetve és ne az élére állítva tárolja. A meghajlott papír elakadást okozhat.

VIGYÁZAT

NINCS PAPIR

PAPÍR TÖLT.
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10.1.2 A papír betöltése

Ebben a részben kerül ismertetésre a papír betöltése az egyes papírtálcákba.

Ha megszakad a nyomtatás a papír kifogyása miatt, töltsön papírt a tálcába. A használható papírfajtákat, lásd 

12-3. oldalon.

Papír betöltése az 1. tálcába

0 Ügyeljen arra, hogy az eredeti és a betöltött papír tájolása azonos legyen. Egyéb esetben a kép egyes 

részletei elveszhetnek.

1 Húzza ki az 1. tálcát.

2 Nyomja le a papíremelő lemezt, amíg az a helyére rögzül.

% 1. Papírbehúzó görgő

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a papírbehúzó görgőt.

3 Olyan módon helyezze a papírt a tálcába, hogy a nyomtatási 

felület (az a felület, amelyik felül volt, amikor a papírt 

kicsomagolta) felfelé nézzen.

% Ne töltsön a fiókba annyi lapot, hogy a köteg felső széle 

magasabban legyen, mint a , jel.

% Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki a betöltés előtt.

% A papírtálcába 250 normál lapot vagy 20 kartonlapot tölthet.

4 Csúsztassa az oldalvezetőket a betöltött papír méretének 

megfelelő helyre.

% Győződjön meg arról, hogy az oldalvezetőket a betöltött 

papír széleihez igazította.

5 Zárja be az 1. tálcát.

6 A nyomtatás újraindításához nyomja meg a Start billentyűt.

1
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A papír betöltése a kézi lapadagoló tálcába

0 Ügyeljen arra, hogy az eredeti és a betöltött papír tájolása azonos legyen. Egyéb esetben a kép egyes 

részletei elveszhetnek.

1 Tolja szét az oldalvezetőket, hogy több helyet biztosítson 

közöttük.

% 1. Papírbehúzó görgő

MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a papírbehúzó görgőt.

2 A nyomtatási felülettel (az a felület, amelyik felül volt, amikor a papírt kicsomagolta) lefele, helyezze a 

papírt a tálcára, ütközésig betolva a papírbehúzó nyílásba.

% A kép a papír lefele néző oldalára kerül nyomtatásra.

% Ne töltsön a fiókba annyi lapot, hogy a köteg felső széle magasabban legyen, mint a , jel.

% Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki a betöltés előtt.

% A papírtálcába 100 normál lapot vagy 20 kartonlapot tölthet.

3 Csúsztassa az oldalvezetőket a betöltött papír méretének 

megfelelő helyre.

% Tolja az oldalvezetőket szorosan a papír széléhez.

4 A nyomtatás újraindításához nyomja meg a Start billentyűt.

1
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10.2 Festék

10.2.1 A festék ellenőrzése

Csere üzenet

Ha közeledik a festékflakon cseréjének az ideje, a kijelző alsó részén megjelenik egy előzetes figyelmeztető 

üzenet.

Amikor megjelenik ez az üzenet, készüljön elő az adott festékflakon cseréjére, a karbantartási előírásban 

tartalmazott útmutatásoknak megfelelően.

Amikor ki kell cserélni a festékflakont, megjelenik az alábbi üzenet és a készülék működése leáll.

Cserélje ki a festékflakont, a karbantartási előírásnak megfelelően.

A festékflakon cseréje

0 Csak kifejezetten ehhez a készülékhez készített festékflakonokat használjon. Bármilyen más 

festékflakon használatával kárt okozhat a készülékben. Részletes felvilágosításért forduljon a 

szervizképviselethez.

7 VIGYÁZAT 

Óvintézkedések a festék szétszóródása esetén

- Vigyázzon, hogy ne szórja a festéket a készülék belsejébe, valamint óvja a kezét és a ruházatát a 

festéktől.

- Ha a kezei festékesek lesznek, azonnal mossa meg, vízzel és szappannal.

- Ha a festék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel, majd forduljon orvoshoz.

7 VIGYÁZAT 

A festék és a festékflakonok kezelése

- Ne égesse el a festéket vagy a festékflakont.

- A tűzből szétszóródó festék égési sérülést okozhat.

1.TÁL.

NAGYIT

SZÖV/FOTÓ

VIGYÁZAT

NINCS FESTÉK

TÖLTSÖN FESTÉKET
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1 Nyissa ki a készülék elülső ajtaját.

2 Forgassa el az üres festékflakont az óramutató járásával 

ellentétes irányba, hogy kiengedje azt.

3 Húzza ki a festékflakont.

4 Vegye ki az új festékflakont a csomagolásából és rázza 

oldalirányban, mintegy 5-10 alkalommal.

5 Kis mértékben helyezze be a festékflakont a készülékbe. Az új 

festékflakont a leragasztott végével felfele tartva, lassan húzza 

maga felé a zárófóliát.
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6 Helyezze be a festékflakont a készülékbe.

% Ügyeljen, hogy a kiálló rész hegye egy vonalban legyen a 

készüléken lévő , jellel, ahogy a jobb oldali ábrán látható.

7 Forgassa el az üres festékflakont az óramutató járásának 

irányába, hogy rögzítse azt.

8 Zárja le a készülék elülső ajtaját.

% Az elülső ajtó lezárásával automatikusan kezdetét veszi a festék feltöltése.
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10.3 Tisztítás

MEGJEGYZÉS
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

Tárgyüveg, kezelőpanel

MEGJEGYZÉS
Ne nyomja le túlzott erővel a kezelőpanelt, mert kárt okozhat a billentyűkben vagy a kijelzőben.

% Törölje le a felületeket egy puha, száraz törlővel.

Burkolat, eredetirögzítő párna

MEGJEGYZÉS
Az eredetirögzítő párna tisztításához soha ne használjon oldószereket, például benzint vagy hígítót.

% Törölje le a felületeket egy enyhe háztartási tisztítószerrel nedvesített puha törlővel.
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11 Hibakeresés

Ebben a fejezetben a hibakeresés kerül ismertetésre.

11.1 Ha problémát észlel (szervizképviselet hívása)

Ha egy, a felhasználó által nem elhárítható hiba keletkezik, megjelenik az [ELROMLOTT A GÉP 

SZERVIZHÍVÁS (C####)] (szervizhívás képernyő).

A szervizhívás képernyőn általában megjelenik egy "C"-vel kezdődő hibakód.

MEGJEGYZÉS
Amikor megjelenik ez az üzenet, kapcsolja ki a készüléket, majd mintegy 10 másodperc múlva kapcsolja be 
újra.

Ha az üzenet továbbra is a kijelzőn marad, a készülék hibás lehet. Ilyen esetben azonnal értesítse a 
szervizképviseletet, az alább ismertetett eljárás alapján.

1 Jegyezze fel a szervizhívás képernyőn megjelenő hibakódot.

2 Kapcsolja ki a főkapcsolót.

3 Húzza ki a tápkábelt a hálózatból.

4 Vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel és közölje velük a lejegyzett hibakódot.

VIGYÁZAT

ELROMLOTT A GÉP

SZERVIZHÍVÁS
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11.2 Hibakereső táblázat

Egyszerű hibakeresés

A következőkben az egyszerű hibakereső és elhárító műveletek kerülnek ismertetésre. Ha a leírt művelet 

elvégzése után továbbra is fennáll a probléma, forduljon a szervizképviselethez.

A probléma ismertetése Ellenőrzési pontok/Ok Elhárítás

A készülék nem indul el a 
főkapcsoló bekapcsolásakor

Van tápfeszültség az elektromos 
hálózatban?

Csatlakoztassa megfelelően a 
dugaszt a csatlakozóaljzatba.

Lekapcsolt az elektromos 
áramkör megszakítója?

Kapcsolja fel a megszakítót.

Semmi sem jelenik meg a 
kijelzőn

Zöld színnel világít a Start 
billentyű jelzője?

A készülék Hibernálás módba 
lépett.
A kilépéshez a Hibernálás 
módból, nyomja meg a 
kezelőpanel bármelyik 
billentyűjét. (3-3. o.)

A másolás nem indul el Nyitva van-e a fixálóegység 
fedele/1.oldalburkolat?

Biztonságosan zárja le a 
fixálóegység fedelét/
1. oldalburkolatot.

A készüléket most kapcsolta be 
és a bemelegedés folyamatban 
van.

A készülék bemelegedése 
mintegy 30 másodpercet igényel 
a bekapcsolás után.
Várjon, amíg befejeződik a 
készülék bemelegedése.

Megjelent-e valamilyen 
hibaüzenet vagy ikon a kijelzőn?

Kövesse a kijelzőn megjelenő 
üzenetek útmutatásait.

A nyomat túl világos A denzitás világosra lett-e 
állítva?

A ) (sötétebb) billentyű 
lenyomásával állítsa be a 
megfelelő denzitást. (5-5. o.)

Nedves a másolópapír? Cserélje ki a papírt. (3-4. o.)

A nyomat túl sötét A denzitás sötétre lett-e állítva? A * (világosabb) billentyű 
lenyomásával állítsa be a 
megfelelő denzitást. (5-5. o.)

Megfelelően fekszik-e az eredeti 
a tárgyüvegen?

Helyezze el az eredetit olyan 
módon, hogy szorosan 
ráfeküdjön a tárgyüvegre. 
(3-6. o.)

A kép részben homályos vagy 
életlen

Nedves a másolópapír? Cserélje ki a papírt. (3-4. o.)

Megfelelően fekszik-e az eredeti 
a tárgyüvegen?

Helyezze el az eredetit olyan 
módon, hogy szorosan 
ráfeküdjön a tárgyüvegre. 
(3-6. o.)

Sötét foltok vagy pöttyök 
láthatók a nyomtatott 
másolaton
Csíkok láthatók a másolaton

Piszkos-e a tárgyüveg? Törölje le a tárgyüveget egy 
puha, száraz törlővel. (10-9. o.)

Piszkos-e az eredetirögzítő 
párna?

Tisztítsa meg az eredetirögzítő 
párnát egy enyhe háztartási 
tisztítószerrel benedvesített, 
puha ruhával. (10-9. o.)

Nagyon áttetsző alapra készült 
az eredeti, mint például diazo 
fényérzékeny papír vagy 
írásvetítő fólia?

Helyezzen egy fehér lapot az 
eredeti fölé. (3-6. o.)

Kétoldalas eredetit másol? Ha egy vékony kétoldalas 
eredetit másol, a hátlapon lévő 
nyomat megjelenhet a másolat 
előlapján. A * (világosabb) 
billentyű lenyomásával állítsa be 
a megfelelő denzitást. (5-5. o.)
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A kép ferdén kerül nyomtatásra Megfelelően helyezkedik el az 
eredeti?

Illessze az eredetit megfelelően 
az eredeti vonalzóhoz. (3-6. o.)

Helytelenül lettek-e az 
oldalvezetők a papír széléhez 
igazítva?

Igazítsa az oldalvezetőket a 
papír széleihez.

Felsodródott papír lett-e 
a papírtartó tálcába helyezve?

Betöltés előtt simítsa ki a papírt.

A nyomat felhajlik Könnyen göndörödő papírt 
használ (például újrahasznosított 
papírt)?

Vegye ki a papírt a papírtálcából, 
fordítsa meg, majd tegye vissza.

Tegyen be új, száraz papírt. 
(3-4. o.)

A nyomat széle piszkos Piszkos-e az eredetirögzítő 
párna?

Tisztítsa meg az eredetirögzítő 
párnát egy enyhe háztartási 
tisztítószerrel benedvesített, 
puha ruhával. (10-9. o.)

Az eredetinél nagyobb 
papírformátum került 
kiválasztásra?
(100% nagyítási tényező 
beállítással)

Válasszon az eredetivel 
megegyező papírformátumot.
Vagy készítsen egy nagyított 
másolatot, megfelelő nagyítási 
tényezővel a papír kitöltéséhez. 
(5-5. o.)

Az eredeti formátuma vagy 
tájolása eltér a papírtól?
(100% nagyítási tényező 
beállítással)

Válasszon az eredetivel 
megegyező tájolású papírt.

A másolat a papírnál kisebb 
méretre lett kicsinyítve?
(Kicsinyítés beállítása mellett)

Válasszon ki egy olyan nagyítási 
tényezőt, amely az eredeti 
méretét a kiválasztott papír 
méretének megfelelően állítja be.
Vagy készítsen egy kicsinyített 
másolatot, megfelelő nagyítási 
tényezővel a papír kitöltéséhez. 
(5-5. o.)

A számítógép képernyőjén 
"Nyomtató nem csatlakozik" 
vagy "Nyomtatási hiba" üzenet 
jelent meg.

A nyomtatáshoz beállított 
illesztőprogramot a 
nyomtatásvezérlő nem 
támogatja.

Ellenőrizze a megadott 
nyomtatónevet.

Az USB-kábel nem csatlakozik. Ellenőrizze a kábel megfelelő 
csatlakozását.

Valamilyen hiba keletkezett a 
készüléken.

Ellenőrizze a készülék kijelzőjét.

Nincs elég memória. Egy tesztnyomtatással 
ellenőrizze, hogy lehet-e 
nyomtatni.

A számítógép befejezte a 
nyomtatás feldolgozását, de a 
nyomtatás nem indul el.

A nyomtatáshoz beállított 
illesztőprogramot a 
nyomtatásvezérlő nem 
támogatja.

Ellenőrizze a megadott 
nyomtatónevet.

Az USB-kábel nem csatlakozik. Ellenőrizze a kábel megfelelő 
csatlakozását.

Valamilyen hiba keletkezett a 
készüléken.

Ellenőrizze a készülék kijelzőjét.

A készüléken még feldolgozatlan 
feladatok várakoznak a 
feldolgozásra.

Várja meg a feladat 
feldolgozását.

Nem elegendő a számítógép 
memóriája.

Egy tesztnyomtatással 
ellenőrizze, hogy lehet-e 
nyomtatni.

A probléma ismertetése Ellenőrzési pontok/Ok Elhárítás
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Nem lehet beállítani egyes 
elemeket a nyomtató-
illesztőprogramban.

Egyes funkciók nem 
kombinálhatók.

A szürkítetten megjelenő elemek 
nem konfigurálhatók.

Megjelenik egy "ütközési" 
üzenet, "beállítás nem 
lehetséges" vagy "a funkció 
törlésre kerül" tartalommal.

Egymással nem kombinálható 
funkciókat próbál beállítani.

Figyelmesen ellenőrizze a 
megadott funkciókat, majd 
állítson be egymással 
kombinálható funkciókat.

Nem lehet a beállításoknak 
megfelelően nyomtatni.

Nem megfelelő beállításokat 
adott meg.

Ellenőrizze a nyomtatóillesztő 
egyes elemeinek beállítását.

A kiválasztott funkciók ugyan 
kombinálhatók az 
illesztőprogramban, de nem 
kombinálhatók a készüléken.

A nyomtatás során elsőbbséget 
kap az alkalmazásból beállított 
papírformátum és tájolás, az 
illesztőprogram beállításaival 
szemben.

Adjon meg megfelelő 
beállításokat az alkalmazásban.

Nem sikerült az oldalak 
kombinálása, azok külön 
kerülnek nyomtatásra.

Eltérő tájolású eredetiket próbált 
kombinálni.

Igazítsa egymáshoz az eredetik 
tájolását.

A képek nem megfelelően 
kerülnek nyomtatásra.

Nem elegendő a számítógép 
memóriája.

A képek egyszerűsítésével 
csökkentse az adatok 
mennyiségét.

A papír nem a beállított 
papírforrásból kerül behúzásra.

Ha a megadott papírforrás eltérő 
formátumú vagy tájolású papírt 
tartalmaz, a papír nem onnan 
kerül behúzásra.

Töltsön megfelelő formátumú és 
tájolású papírt a kívánt 
papírforrásba.

A számítógép képernyőjén a 
"Szkenner nem áll készen" 
üzenet jelent meg.

A készülék nem indult el. Kapcsolja ki a készüléket, majd 
ellenőrizze az USB-kábel 
megfelelő csatlakozását.
Az USB-kábel ellenőrzése után 
kapcsolja ismét be a készüléket.

Rendszerhiba történt a 
számítógépen vagy készüléken 
az adatátvitel ideje alatt.

Az USB-kábel nem csatlakozott 
megfelelően az adatátvitel alatt.

A számítógép képernyőjén a 
"Szkenner foglalt" üzenet jelent 
meg.

Ha egy TWAIN szkennelési 
feladat egy másolási feladattal 
egyidejűleg kerül kiküldésre, a 
készülék leállhat a szkennelés 
alatt.

Várjon, amíg befejeződik a 
másolási vagy szkennelési 
feladat.

A számítógép képernyőjén az 
"Adatolvasási hiba" üzenet 
jelent meg.

Hiba történt miközben a készülék 
beolvasta az adatokat a 
szkennelés során.

Kapcsolja ki a készüléket, majd 
ellenőrizze az USB-kábel 
megfelelő csatlakozását.
Az USB-kábel ellenőrzése után 
kapcsolja ismét be a készüléket.

A számítógép képernyőjén a 
"Készülékhiba" üzenet jelent 
meg.

Hiba történhetett a parancsok 
átvitelében a TWAIN 
illesztőprogram és a készülék 
között.

Ellenőrizze a készülékhez 
csatlakozó USB-kábelt.

A probléma ismertetése Ellenőrzési pontok/Ok Elhárítás
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A fő üzenetek és elhárításuk

Ha az alábbiakon kívül bármilyen egyéb üzenet jelenik meg, hajtsa végre az azokban leírt műveleteket.

"#" a papírtálcát jelzi. Az 1 az 1. tálcát, a  pedig a kézitálcát jelzi.

"XXX" a papírformátumot jelzi.

Üzenet Ok Elhárítás

[PAPÍRELAKADÁS 1. 
BURKOLATOT NYITNI]

Papírelakadás történt a 
készülékben.

Nyissa ki az 1. oldalburkolatot 
és vegye ki az elakadt papírt, 
majd nyomja meg a Start 
billentyűt. (11-9. o.)

Nem lett valamennyi elakadt 
papír eltávolítva a készülék 
belsejéből.

Nyissa ki az 1. oldalburkolatot 
és vegye ki az összes elakadt 
papírt, majd nyomja meg a Start 
billentyűt. (11-9. o.)

[MEMÓRIA MEGTELT] A szkennelt adatok mennyisége 
meghaladja a memória 
kapacitását.

Nyomja meg bármelyik billentyűt 
a kezelőpanelen vagy kapcsolja 
ki, majd ismét be a készüléket. 
(A szkennelt adatok/fogadott 
képadatok törlésre kerülnek.)
Csökkentse a felbontást, majd 
próbálja meg ismét. (7-9. o., 
8-4. o., 8-6. o.)

A számítógéptől kapott 
képadatok mennyisége 
meghaladja a memória 
kapacitását.

[MEMÓRIAFÁJL MEGTELT] A szkenner által szkennelt 
képadat-fájlok száma elérte a 
megengedett maximumot.

[PAPÍRMÉRET HIBA 
PAPÍRTÖRLÉS (#XXX)]

A képek az eredetitől eltérő 
formátumú papírra kerülnek 
nyomtatásra.

Töltsön megfelelő formátumú 
papírt a papírtálcába, majd 
nyomja meg a Start billentyűt. 
(10-4. o.)

A képek az illesztőprogramban 
beállítottól eltérő formátumú 
papírra kerülnek nyomtatásra.

[NINCS MEGFEL. PAPÍR 
PAPÍRBETÖLT.(XXX)]

Az illesztőprogramban a 
[Papírforrás] részére [Auto] lett 
beállítva, de nem lett betöltve a 
megadott formátumú papír.

[ROSSZ PAPIRMERET 
(#XXX)%(#XXX)]

A megadott papírtálcába nem az 
illesztőprogramban beállított 
formátumú papír lett betöltve.

[NINCS PAPÍR 
PAPÍRBETÖLT.(#XXX)]

A papírtálcából kifogyott a papír 
a másolás/nyomtatás alatt.

[PAPIRFAJTA HIBA 
(#XXX)%(#XXX)]

A megadott papírtálcába nem az 
illesztőprogramban beállított 
fajtájú papír lett betöltve.

Töltsön megfelelő papírt a 
papírtálcába, Menü módban 
állítsa be a megfelelő papírfajtát, 
majd nyomja meg a Start 
billentyűt. (9-4. o.)

[ELÜLSŐ AJTÓ NYITVA 
ELÜLSŐ AJTÓT CSUKNI]

A készülék elülső ajtaja nyitva 
maradt vagy nem lett 
biztonságosan bezárva.

Biztonságosan zárja be a 
készülék elülső ajtaját.

[1. BURKOLAT NYITVA 
1. BURKOLATOT CSUKNI]

A készülék 1. oldalburkolata 
nyitva maradt vagy nem lett 
biztonságosan bezárva.

Biztonságosan zárja be a 
készülék 1. oldalburkolatát.

[NINCS FESTÉK TÖLTSÖN 
FESTÉKET]

Kifogyott a festék.
Másolás/nyomtatás nem 
végezhető.

Cserélje ki a festékflakont egy 
újra. (10-6. o.)

[HÍVJA A SZERVIZT (M1)] Karbantartás szükséges. Forduljon a szervizképviselethez.

[HÍVJA A SZERVIZT (M2)] A dobot ki kell cserélni. Forduljon a szervizképviselethez.
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[NINCS PC KAPCSOLAT] Hiba történt miközben a készülék 
beolvasta az adatokat a 
szkennelés során.

Kapcsolja ki a készüléket, majd 
ellenőrizze az USB-kábel 
megfelelő csatlakozását.
Az USB-kábel ellenőrzése után 
kapcsolja ismét be a készüléket.
Ha a hibajelzés továbbra is 
megjelenik, hívja a 
szervizképviseletet.

Üzenet Ok Elhárítás
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11.3 Papírelakadás elhárítása

Ha a készülékben elakadt a papír, megjelenik a [PAPIRELAKADÁS 1. BURKOLATOT NYITNI] üzenet.

Az elakadt papírt az alábbiakban ismertetett megfelelő eljárással távolítsa el.

7 VIGYÁZAT 

- A fixálóegység környéke nagyon forró. Egyéb részek érintése, a 

jelzetteken kívül, égési sérülést okozhat. Égési sérülés esetén 

azonnal hűtse le az érintett bőrfelületet hideg vízzel, majd 

forduljon orvoshoz.

% 1. Fixálóegység

7 VIGYÁZAT 

- Vigyázzon, hogy ne szórja a festéket a készülék belsejébe, valamint óvja a kezét és a ruházatát a 

festéktől.

- Ha a kezei festékesek lesznek, azonnal mossa meg, vízzel és szappannal.

- Ha a festék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel, majd forduljon orvoshoz.

MEGJEGYZÉS
A dob felületének megérintése a másolatok minőségének romlását 
okozhatja. 
Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a dob felületét. 
% 1. Dob

VIGYÁZAT

PAPIRELAKADÁS

1. BURKOLATOT NYITNI

1

1
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A függőleges szállítószakaszban elakadt papírok eltávolítása

1 Nyissa ki a készülék 1. oldalburkolatát.

2 Nyissa ki a fixálóegység fedelét.

% Tolja felfele a fixálóegység fedelét, amíg az a helyére rögzül.

3 Lassan húzza ki a papírt.

4 Zárja le a fixálóegység fedelét.

5 Zárja be a készülék 1. oldalburkolatát.
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A papírbehúzási szakaszban elakadt papírok eltávolítása

1 Nyissa ki a készülék 1. oldalburkolatát.

2 Lassan húzza ki a papírt.

3 Zárja be a készülék 1. oldalburkolatát.

4 Húzza ki az 1. tálcát.

5 Vegye ki az összes papírt az 1. tálcából, majd töltse fel ismét 

papírral a tálcát.
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6 Csúsztassa az oldalvezetőket a betöltött papír méretének 

megfelelő helyre.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg arról, hogy az oldalvezetőket a betöltött papír 
széleihez igazította.

7 Zárja be az 1. tálcát.

A kiadási szakaszban elakadt papírok eltávolítása

1 Lassan húzza ki a papírt.
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A kézitálcánál elakadt papírok eltávolítása

1 Vegye ki az összes papírt a kézitálcából.

2 Nyissa ki a készülék 1. oldalburkolatát.

3 Lassan húzza ki a papírt.

4 Zárja be a készülék 1. oldalburkolatát.

5 Tegye vissza a papírt a kézitálcába.
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12 Műszaki adatok

Ebben a fejezetben a papír és a készülék műszaki jellemzői kerülnek ismertetésre.

A termék folyamatos javítása érdekében annak műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül 

megváltoztathatjuk.

12.1 Papír

Papírfajták és kapacitások

* Finom és egyéb különleges papír.

A papírsúlyokért, forduljon a szervizképviselethez.

MEGJEGYZÉS
Ha helytelenül állítja be a papírformátumot vagy a papírfajtát, papírelakadást vagy képhibát eredményezhet. 
Ügyeljen a papír helyes beállításaira.

Ha az egyik oldalán már nyomtatott normál papír, újrapapír, karton 1 vagy karton 2 kerül betöltésre, az [***-R] 
jelű papírfajta-beállítást használja. (a "***" a papírfajtát jelzi.)

Papírfajta Papír súlya Papírkapacitás

Normál papír
Újrahasznosított papír
Különleges papír*

64 g/m2 - 90 g/m2 
(17 lb - 23-15/16 lb)

1.tálca: 250 lap
MB-503 többlapos kézitálca: 
100 lap

Karton 1 91 g/m2 - 120 g/m2 
(24-3/16 lb - 31-15/16 lb)

1. tálca: 20 lap
MB-503 többlapos kézitálca: 
20 lap

Karton 2 121 g/m2 - 157 g/m2 
(32-3/16 lb - 41-3/4 lb)

1. tálca: 20 lap
MB-503 többlapos kézitálca: 
20 lap
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Műszaki adatok

Típus Szkenner, nyomtató, asztali

Eredeti tartó Rögzített

Fényérzékeny dob OPC

Fényforrás LED

Másolórendszer Lézeres elektrosztatikus másolás

Előhívó rendszer Száraz, kétkomponensű HMT előhívó rendszer

Fixáló rendszer Görgős fixálás

Felbontás 600 dpie 600 dpi

Eredetik Típus Lapok, könyvek (kétoldalas, nyitva), 
egyéb három dimenziós tárgyak

Formátum Max. A3 (11e 17)

Súly 2 kg (4-7/16 lb) 
(Három dimenziós tárgyak)

Másolópapír fajtái Normál papír/Újrapapír/Különleges papír (64 g/m2 - 90 g/m2 
(17 lb - 23-15/16 lb)), 
Karton 1 (91 g/m2 - 120 g/m2 (24-3/16 lb - 31-15/16 lb)), 
Karton 2 (121 g/m2 - 157 g/m2 (32-3/16 lb - 41-3/4 lb))

Másolópapír formátuma <1. tálca>
A3w - A5v, 11 e 17w - 8-1/2e 11v, FLS*, 16Kw/v, 8Kw
Szélesség: 90 mm - 297 mm (3-9/16 - 11-11/16), 
Hossz: 140 mm - 432 mm (5-1/2 - 17)
* Ötféle FLS formátum létezik: 220 mme 330 mmw, 8-1/2e 13w, 
8-1/4e 13w, 8-1/8e 13-1/4w és 8e13w. 
Ezen formátumok bármelyike kiválasztható. Részletes 
felvilágosításért forduljon a szervizképviselethez.

Papírtálca kapacitása 
(A4v (8-1/2e11v))

1. tálca Normál papír/Újrapapír/Különleges 
papír: 250 lap
Karton 1/2: 20 lap

Kimeneti tálca kapacitása Normál papír/
Újrapapír/
Különleges papír

250 lap (A4v (8-1/2e 11v))
125 lap (A4v -től eltérő (8-1/2e 11v))

Karton 10 lap

Felmelegedési idő 200 V területen: 29 mp. vagy kevesebb
100 V területen: 30 mp. vagy kevesebb
(szobahőmérsékleten: 23°C (73,4°F))
A felmelegedési idő a működési környezettől és a használattól 
függően eltérő lehet.

Kép levágási szélesség Felső szél, alsó szél, jobb szél, bal szél: 4 mm (3/16)

Első példány (A4v (8-1/2 e 11v) 
nyomtatása esetén)

8,0 mp. vagy kevesebb
Az első másolat ideje az üzemi feltételektől függően eltérő lehet.

Másolás sebessége 
(A4v (8-1/2e11v) nyomtatása 
esetén)

Normál papír: 18 lap/perc.
Karton 1/2: 7 lap/perc.
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Másolat nagyítása <Metrikus terület>:
Teljes méret: 100%
Nagyítás: 115%, 141%, 200%
Kicsinyítés: 81%, 70%, 50%
Kézi: 50% - 200% (1%-os lépésekben)

<Inch terület>:
Teljes méret: 100%
Nagyítás: 121%, 129%, 200%
Kicsinyítés: 78%, 64%, 50%
Kézi: 50% - 200% (1%-os lépésekben)

Folyamatos másolás 
példányszáma

1 - 99 lap

Denzitás beállítása Automatikus denzitás beállítás, Kézi denzitás beállítás (9 szint)

Táplálás AC 220 V - 240 V, 3,5 A, 50/60 Hz

Max. energiafogyasztás 800 W ±10%

Méret Szélesség 570 mm (22-7/16)
Mélység 531 mm (20-7/8)
Magasság 449 mm (17-11/16)

A készülék helyigénye Szélesség 928 mm (36-9/16)
Mélység 531 mm (20-7/8)
Magasság 449 mm (17-11/16)
(A kézitálca használata esetén)

Memória mérete 32 MB

Súly Kb. 23,5 kg (Kb. 51-13/16 lb)

Műszaki adatok



MB-503 Többlapos kézitálca12

12-6 bizhub 185

12.3

12.3 MB-503 Többlapos kézitálca

Műszaki adatok

Másolópapír fajtái Normál papír/Újrapapír/Különleges papír (64 g/m2 - 90 g/m2 
(17 lb - 23-15/16 lb)), 
Karton 1 (91 g/m2 - 120 g/m2 (24-3/16 lb - 31-15/16 lb)), 
Karton 2 (121 g/m2 - 157 g/m2 (32-3/16 lb - 41-3/4 lb))

Másolópapír formátuma A3w - A5v, 11 e 17w - 8-1/2e 11v, FLS*, 16Kw/v, 8Kw
Szélesség: 90 mm - 297 mm (3-9/16 - 11-11/16), 
Hossz: 140 mm - 432 mm (5-1/2 - 17)
* Öt féle FLS formátum létezik: 220 mme 330 mmw, 8-1/2e13w, 
8-1/4e 13w, 8-1/8e 13-1/4w és 8e13w. 
Ezen formátumok bármelyike kiválasztható. Részletes 
felvilágosításért forduljon a szervizképviselethez.

Papírtálca kapacitása 
(A4v (8-1/2e11v))

Normál papír/Újrapapír/Különleges papír: 100 lap
Karton 1/2: 20 lap

Táplálás A készülékről

Max. energiafogyasztás 8 W vagy kevesebb

Méret Szélesség 446 mm (17-9/16)
Mélység 469 mm (18-7/16)
Magasság 82 mm (3-1/4)

Súly Kb. 1,6 kg (Kb. 3-1/2 lb)
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13 Függelék

13.1 Szótár

A következőben a másoló, nyomtató és szkennelő funkciókhoz használt fogalmak kerülnek ismertetésre.

Kifejezés Leírás

WIA A Windows Imaging Acquisition (Windows képbeszerzés) rövidítése. 
Képek képalkotó eszközökről, például szkennerekről és digitális 
fényképezőgépekről történő importálásához alkalmazott funkció. 
WIA-kompatibilis eszköz használatához megfelelő WIA 
illesztőprogram szükséges.

XPS Az XML Paper Specification (XML papír-meghatározás) rövidítése. 
Ez a Microsoft Corporation által kifejlesztett elektronikus 
dokumentumformátum. Először a Windows Vista támogatta.

Alapértelmezés Egy kezdő beállítás. Az előzetesen elvégzett beállítások, amelyek a 
készülék bekapcsolásakor vagy egy funkció aktiválásakor 
érvényesítésre kerülnek.

Bit A Binary Digit (bináris számjegy) rövidítése. A legkisebb 
információegység (adatmennyiség), amelyet egy számítógép vagy 
nyomtató kezel. Egy bit csak 0 és 1 használatával ábrázolja az 
adatokat.

BMP A Bitmap rövidítése. Képadatok tárolásához használt fájlformátum. 
(A fájl kiterjesztése ".bmp".) Általánosan használt a Windows 
platformokon. A BMP a monokrómtól (két érték) a teljes 
színtelítettségig (16777216 szín) terjedő színmélységeket tartalmaz. 
A BMP képek nem alkalmasak a tömörített tárolásra.

DPI (dpi) A Dots Per Inch (pont/inch) rövidítése. A nyomtatók és szkennerek 
felbontásának mértékegysége. Az egy hüvelyknyi kép ábrázolásához 
használt pontok számát jelenti. Minél magasabb az érték, annál 
nagyobb a felbontás.

Eltávolítás Egy, a számítógépre telepített szoftver törlése.

Fájl kiterjesztés A fájlnévhez, a fájl formátumának felismerése érdekében hozzáadott 
karakterek. A kiterjesztés egy pont után kerül a fájlnév végére.

Felbontás A felbontás értéke jelzi, hogy milyen részletesen reprodukálható egy 
tárgy a képen vagy nyomtatásban.

Gradáció A kép árnyalatainak szintje. Több árnyalat finomabb átmenetet képez 
a szintek között.

Illesztőprogram A számítógép és egy periférikus eszköz közötti hidat képező szoftver.

Memória Adatok ideiglenes tárolására használt tárolóeszköz. Néhány 
memóriatípus a tápfeszültség kikapcsolása után is tárolja az adatokat, 
míg mások nem.

Nyomtatási feladat Egy számítógéptől egy nyomtatóeszköznek küldött nyomtatási kérés.

Nyomtatási kép Egy funkció, amely segítségével a nyomtatás vagy szkennelés 
végrehajtása előtt megtekinthető egy kép.

Nyomtatóillesztő A számítógép és egy nyomtató közötti hidat képező szoftver.

OS Az Operating System (operációs rendszer) rövidítése. Ez a 
számítógép működtetéséhez használt alapszoftver. A Windows egy 
operációs rendszer.

PDF A Portable Document Format (hordozható dokumentumformátum) 
rövidítése. Ez egy elektronikusan formázott dokumentum, ".pdf" 
fájlkiterjesztéssel. A PDF egy PostScript alapú formátum, amely egy 
szabad felhasználású megjelenítőprogram, az Adobe Reader 
segítségével tekinthető meg.

Pixel Egy kép legkisebb alkotóeleme.
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Plug and play A számítógéphez csatlakoztatott periférikus eszközt azonnal 
felismerő és a megfelelő illesztőprogramot automatikusan megkereső 
mechanizmus, amely révén az eszköz azonnal működőképessé válik.

Szkenner-illesztőprogram A számítógép és egy szkenner közötti hidat képező szoftver.

Telepítés Hardver, operációs rendszerek, alkalmazások, nyomtatóillesztők és 
egyéb szoftverek telepítése egy számítógépre.

Tulajdonság Attribútum információ. Nyomtatóillesztő használata során számos 
funkció a fájl tulajdonságaival állítható be. A fájl tulajdonságainak 
használatával ellenőrizheti a fájl attribútum-információit.

TWAIN Képalkotó eszközök, például szkennerek és digitális 
fényképezőgépek, valamint alkalmazások, például grafikai szoftverek 
között alkalmazott interfész szabvány. TWAIN-kompatibilis eszköz 
használatához megfelelő TWAIN illesztőprogram szükséges.

USB A Universal Serial Bus (Egyetemes soros busz) rövidítése. Általános 
interfész szabvány, egér, nyomtató és más eszközök számítógéphez 
való csatlakoztatásához.

Kifejezés Leírás
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14 Tárgymutató

14.1 Tárgymutató elemek szerint

1. oldalburkolat 2-4

1. oldalburkolat kioldókar 2-4

1. tálca 2-4

1-RE 2 5-8

1-RE 4 5-9

1re4 KÉPSORREND 9-11

W

WIA szkenner-illesztőprogram 8-5

WIA szkenner-illesztőprogram beállításai 8-5

A

A festékflakon cseréje 10-6

A funkciók kombinációs mátrixa 5-16

A függőleges szállítószakaszban elakadt papírok 

eltávolítása 11-10

A géptesten belül 2-5

A géptesten kívül 2-4

A készülék jellemzői 12-4

A kézitálcánál elakadt papírok eltávolítása 11-13

A kiadási szakaszban elakadt papírok eltávolítása 
11-12

A memória mód használata 5-15

A minőség beállítása az Egyéni beállítások 

segítségével 8-6

A nyomtatóillesztő eltávolítása 6-8

A papír betöltése 3-4, 10-4

A papír betöltése a kézi lapadagoló tálcába 3-5, 
10-5

A papírbehúzási szakaszban elakadt papírok 

eltávolítása 11-11

A szkenner-illesztőprogram eltávolítása 6-9

Alapbeállítások 5-5

Alaphelyzet 2-6, 4-3

Alkalmazás beállításai 5-7

Az eredetik elhelyezése 3-6

Az illesztőprogram eltávolítása 6-8

Az illesztőprogram telepítése Windows 7 alá 6-7

Az illesztőprogram telepítése Windows Vista/Server 

2008 alatt 6-5

Az illesztőprogram telepítése Windows XP/Server 

2003 alá 6-6

Á

Állapotjelző LED 2-6, 4-3, 9-7

Áramforrás 1-16

B

Biztonsági információ 1-6

Burkolat 10-9

C

Csatlakozás a számítógéphez 6-3

Csere üzenet 10-6

D

Denzitás 2-6, 4-3, 4-4, 5-6

Dob 2-5

Dob páramentesítése 9-9

Dokumentum szkennelése 8-3, 8-5

E

Egyedi méret memória 9-9

Egyedi papírméret beállítása 3-6

Elrendezés fül 7-6, 7-12

Első borítólap 7-7

Elülső ajtó 2-4

Eredeti formátum 7-11

Eredeti kombinálás 5-8, 9-8

Eredeti mérete 7-5

Eredeti vonalzó 2-5

Eredetirögzítő párna 2-4, 10-9

F

Feladat beállítása 9-10

Felbontás 2-6, 4-3, 4-4, 5-6, 7-9, 7-13

Felhasználói igények 9-9

Feltöltési üzenet 10-3

Festék 10-6

Festékes flakon 2-5

Figyelmeztető feliratok és címkék 1-14

Fixálóegység 2-5

Fixálóegység fedele 2-5

Főkapcsoló 2-4

G

GDI illesztőprogram 6-4

GDI nyomtató-illesztőprogram beállításai 7-4

Gépbeállítás 9-6

Géptető 2-4

Gomb sebességének beállítása 9-7

Gyors hibernálás 9-6

Gyorsgomb 2-6, 4-3

Gyorsgomb beállítás 9-8

H

Helyszükséglet 1-15

Hiba 2-6

Hibakeresés 11-3

Hibakereső táblázat 11-4

Hibernálás mód 3-3, 7-3, 9-6
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I

Ikon/üzenet 4-5

Illesztés papírmérethez 7-5, 7-11

Illesztőprogram telepítése 6-3

K

Karbantartás 10-3

Kártya másolás 2-6, 4-3, 5-7

Keresztezve rendezés mód 9-10

Kezelőpanel 2-4, 2-6, 4-3, 10-9

Kezelőpanel automatikus visszaállítása 3-3, 9-6

Kézitálca 2-4

Kijelző 2-6, 4-3

Kijelző jelzései 4-4

Kimeneti tálca 2-4

Kombináció 7-6, 7-12

Konfiguráció 2-3

Könyv külön lapra 9-8

Könyvlapok külön-külön 5-12

Kurzor 4-6

L

Laponkénti beállítás fül 7-7

LCD KONTRASZT paraméter 9-7

LED 2-6, 4-3

Leválogatás 7-5, 7-11

M

Másolat 7-5, 7-11

Másolásbeállítás 9-4, 9-11

Másolási beállítások regisztrálása 5-15

Másoló funkció 5-3, 5-7, 9-3

Másolóprogram előhívása 5-15

Memória mód 9-4

Menu/Select 2-6, 4-3

Menü 9-3

Menü vagy funkció 4-5

Méretszámláló 9-13

Minőség fül 7-9, 7-13

Működési környezet 6-3

Műszaki adatok 12-3

N

Nagyítási tényező 4-4, 5-5

Névjegy fül 7-9, 7-13

Nézet 7-4, 7-10

Nyelv 9-7

Nyomathordozó fajta 7-5, 7-11

Nyomtatási műveletek 7-3

Nyomtató funkció 7-3

Nyomtató-illesztőprogramok 6-4

O

Oldalbeállítás fül 7-5, 7-11

Ö

Összes oldal 9-13

Összes szkennelés 9-13

Összesítő számláló 9-13

P

Papír 2-6, 4-3, 10-3, 12-3

Papír betöltése az 1. tálcába 3-4, 10-4

Papír formátuma 4-4, 5-5

Papírbehúzó görgő 2-5

Papírelakadás elhárítása 11-9

Papírfajta 4-4

Papírfajták 12-3

Papírforrás 7-5, 7-11

Papírkapacitások 12-3

Papírtálca 4-4, 5-5

Példányszám 4-4, 5-5

Plug and Play telepítés 6-5

R

Rendez + keresztezve váltakozó rendezés 5-10

Rendezés 5-10, 9-8

Rendezés prioritás 9-11

S

Segédfunkciók 9-6

Sorban álló másolási feladatok 3-3

Start 2-6, 4-3

Szabályozási feljegyzések 1-11

Számbillentyűk 2-6, 4-3

Szervizhívás 11-3

Szkennelés funkció 8-3

T

TWAIN szkenner-illesztőprogram 8-3

TWAIN szkenner-illesztőprogram beállításai 8-4

Tájolás 7-5, 7-11

Tápkábel 2-4

Tárgyüveg 2-5, 10-9

Telepítés a telepítőprogram használatával 6-7

Tisztítás 10-9

Többlapos kézitálca 2-3, 12-6

Törlés 5-11, 9-8

Törlés + könyv külön lapra 5-13

Törlés/Stop 2-6, 4-3

Törlési beállítás 9-11

U

USB port (A típus) USB2.0/1.1 2-4

Ü

Üzemeltetési környezet 1-16

V

Védjegyek és szerzői jogok 1-4

Vissza 2-6, 4-3

Vízjel fül 7-7
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X

XPS illesztőprogram 6-4

XPS nyomtató-illesztőprogram beállításai 7-10

Z

Zoom 2-6, 4-3, 7-5, 7-11
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1. TÁLCA PAPIR 9-4, 9-10

1-RE 2 5-8

1-RE 4 5-9

1re4 KÉPSORREND 9-11

A

Alaphelyzet 2-6, 4-3

Á

ÁLLAPOTJELZÖ LED 9-7

B

BAL KÖTÉS 5-12

BAL TÖRLÉS 5-11

Brightness 8-4

D

DENZITÁS 9-4

Denzitás 2-6, 4-3

DENZITÁS (KÖNYV) 9-7

DENZITÁS SZINT 9-11

DENZITÁSPRIORITÁS 9-11

DOB PÁRAMENTESIT 9-9

E

Egyéni beállítások 8-6

EGYÉNI MÉRET MEM. 9-9

Egyéni szerkesztés... 7-5

EREDETI KOMBINÁLÁS 5-8, 9-8

F

FELAD.BEÁLLITÁS 9-10

Felbontás 2-6, 4-3, 8-6

FELHASZN. IGÉNYEK 9-9

FELSÖ TÖRLÉS 5-11

Fényerő 8-6

G

GÉPBEALLÍTÁS 9-6

GOMB SEB. BEÁLLIT. 9-7

GYORS HIBERNÁLÁS 9-6

Gyorsgomb 2-6, 4-3

GYORSGOMB BEÁLL. 9-8

H

HIBERNÁLÁS MÓD 9-6

J

JOBB KÖTÉS 5-12

K

Kártya másolás 2-6, 4-3, 5-7

KERESZT. RENDEZÉS 5-10, 9-10

KERET TÖRLÉS 5-11, 5-13

KÉZITÁLCA PAPIR 9-4, 9-10

Kombináció részletei…. 7-6, 7-12

KÖNYV KÜLÖN LAPRA 5-12, 5-13, 9-8

KÖZÉP & KERET TÖRL 5-13

KÖZÉP TÖRLÉS 5-13

L

LCD KONTRASZT 9-7

M

MÁSOLÁSBEALLITÁS 9-11

MÁSOLÁSBEÁLLITÁS 9-4

MÁSOLÓ FUNKCIÓ 5-7, 9-3

MEMÓRIA MÓD 5-15, 9-4

Menu/Select 2-6, 4-3

MENÜ 9-3

MÉRETSZÁML. 9-13

MINÖSÉG 9-4

MINÖSÉGBEÁLLITÁS 9-11

N

NAGYITÁS SZAZALÉK 9-4

NYELVVÁLASZTÁS 9-7

NYOMT.PRIORITÁS 9-10

NYOMTAT.DENZITÁS 9-7

NYOMTATÁS 9-13

Ö

ÖSSZ.SZÁML. 9-13

ÖSSZES OLDAL 9-13

P

PANEL AUTOM.VISSZ. 9-6

PAPIR KIVÁLASZTÁS 9-4

Papír 2-6, 4-3

R

REGISZTER 5-15

RENDEZ 5-10, 9-8

RENDEZ.PRIORITÁS 9-11

Resolution 8-4

S

Scan Mode 8-4

SEGÉDFUNKCIÓK 9-6

Start 2-6, 4-3

Szabályozás 7-9

Számbillentyűk 2-6, 4-3

T

TÁLCA PRIORITÁS 9-10

TÖRLÉS 5-11, 5-13, 9-8

TÖRLÉS BEÁLLITÁS 9-11

Törlés/Stop 2-6, 4-3

V

Vissza 2-6, 4-3

VISSZAHIVÁS 5-15

Z

Zoom 2-6, 4-3
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