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ELŐSZÓ
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a dokumentumban található adatok hiánytalanok, 
pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget a hatáskörén kívül bekövetkező 
hibákért. A gyártó továbbá nem garantálja, hogy a jelen útmutatóban megemlített, más gyártók 
által gyártott szoftverekben és eszközökben történt változások nem hatnak ki a kézikönyvben 
található információk alkalmazhatóságára. Más cégek szoftvertermékeinek megemlítése nem jelenti 
szükségszerűen azt, hogy azokat a gyártó ajánlja.

Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a dokumentumot a lehető legpontosabbá és jól 
használhatóvá tegyük, semmilyen – sem kifejezett, sem beleértett – garanciát nem tudunk vállalni 
arra, hogy a dokumentumban található adatok pontosak és teljesek.

Az Oki Data Corporation minden jogot fenntart. A dokumentum részei az Oki Data Corporation előzetes 
írásos engedélye nélkül semmilyen formában és semmilyen módon nem sokszorosíthatók.

© 2012 Oki Data Corporation

Az OKI az Oki Electric Industry Co., Ltd. bejegyzett védjegye.

Az ENERGY STAR az Egyesült Államok Környezetvédelmi Intézetének (United States Environmental 
Protection Agency) védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server, a Windows Vista és az Internet Explorer a Microsoft 
Corporation bejegyzett védjegye.

Az Apple, a Macintosh, a Mac és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Az egyéb termék- és márkanevek tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

AirPrintTM

AirPrint logoTM

iPad®

iPhone®

iPod®

iPod touch®

Az iPad, az iPhone, az iPod, és az iPod touch az Apple Inc. vállalat Amerikai 
Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegyei. Az AirPrint és az 
AirPrint logo az Apple Inc. vállalat védjegyei.

Ez a termék összhangban van a Tanács 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU 
(RED), 2009/125/EC (ErP) és 2011/65/EU (RoHS) irányelveivel, amelyek a tagállamok jogszabály-
megközelítése szerint korrigálva vannak a következő területekre vonatkozóan: elektromágneses 
összeférhetőség, kis feszültség, rádióberendezések és távközlő végberendezések, energiával 
kapcsolatos termékek, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozása.

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU számú irányelvnek való megfelelést a 
következő kábelek felhasználásával tesztelték.

KÁBEL TÍPUSA HOSSZ (MÉTER) KÁBELÉR ÁRNYÉKOLÁS
Tápkábel 1,8 8 8

USB 5,0 8 4

LAN 7,0 8 8

Telefon 7,0 8 8



- 3 -

ENERGY STAR
Az Egyesült Államok, Kanada és Japán az ENERGY STAR program célországai. 

Más országokban esetében nem alkalmazható.

E termék csak az ENERGY STAR v2.0 követelményeinek felel meg.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VÉSZHELYZET ESETÉN
A festékporral legyen óvatos:

Lenyelése esetén adjon kis mennyiségű hideg vizet az érintett személynek, és kérjen orvosi 

segítséget. NE próbálkozzon hánytatással.

Belélegzése esetén vigye ki az érintett személyt a szabadba, hogy friss levegőt lélegezhes-

sen. Kérjen orvosi segítséget.

Szembe jutása esetén a szemhéjakat nyitva tartva öblítse ki a szemet bő vízzel, és ismételje 

15 percen át. Kérjen orvosi segítséget.

A ruhára vagy bőrfelületre szóródó port – a foltképződés megakadályozása érdekében – tá-

volítsa el hideg vízzel és szappannal.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

  w

ww.oki.com/printing/

https://www.oki.com/printing/
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●● Biztonsága érdekében
Biztonsága érdekében a termék használata előtt olvassa el a Indítási útmutató (ez az útmutató) és a 
Felhasználói kézikönyv című dokumentumot.

A biztonságos használattal kapcsolatos figyelmeztetések

VIGYÁZAT! Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ahol a szereplő utasítások be nem tartása súlyos 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

FIGYELEM! Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ahol a szereplő utasítások be nem tartása sérüléshez 
vezethet.

Általános figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

Ne érintse meg a készülék 
belsejében lévő biztonsági 
kapcsolót. Ellenkező esetben 
nagyfeszültség megjelenése 
esetén áramütés érheti. 
Ráadásul a fogaskerekek 
elfordulhatnak, ami személyi 
sérülést okozhat.

A készülék közelében ne 
használjon gyúlékony 
permetet. Ellenkező esetben 
a készülék belsejében lévő hő 
tüzet okozhat.

Ha a készülékház túlzottan 
felforrósodik, a készülék 
füstöl, gyanús szagot áraszt 
vagy rendellenes zaj hallható 
belőle, tűz veszélye áll fenn. 
Kapcsolja ki a készüléket, 
húzza ki a tápkábelt, és 
forduljon a viszonteladóhoz.

Ha a készülék belső 
alkatrészei folyadékkal, 
például vízzel kerülnek 
érintkezésbe, húzza ki a 
tápkábel csatlakozódugóját 
az aljzatból, majd forduljon 
az ügyfélszolgálathoz. 
Ellenkező esetben tűz 
keletkezhet.

Ha a készülék belsejébe 
idegen tárgyak, például 
iratkapcsok esnek, húzza ki 
a tápkábel csatlakozódugóját 
az aljzatból, majd távolítsa 
el ezeket a tárgyakat. 
Ellenkező esetben áramütést 
szenvedhet, és/vagy 
sérüléshez vezető tűz 
keletkezhet.

A készüléket csak a 
felhasználói kézikönyvben 
megadott módon szabad 
működtetni és szétszerelni. 
Ellenkező esetben áramütést 
szenvedhet, és/vagy 
sérüléshez vezető tűz 
keletkezhet.

Ha leesett a készülék vagy 
sérült a burkolat, húzza ki a 
tápkábel csatlakozódugóját 
az aljzatból, majd forduljon 
az ügyfélszolgálathoz.
Ellenkező esetben áramütést 
szenvedhet, és/vagy 
sérüléshez vezető tűz 
keletkezhet.

Az érintkezők és a köztük 
lévő terület tisztításához 
időnként húzza ki a tápkábel 
csatlakozódugóját az 
aljzatból.
Ha huzamosabb ideig 
csatlakoztatva hagyja a 
tápkábel csatlakozódugóját, a 
dugó alsó részén por gyűlhet 
össze, amely rövidzárlatot, 
ezáltal tüzet okozhat.

A kiömlött festéket ne 
porszívóval takarítsa fel.
Ellenkező esetben az 
elektromos érintkezés 
által létrejött szikrák tüzet 
okozhatnak.
A padlóra ömlött festéket 
nedves ruhával törölje fel.

A szellőzőnyílásokba ne 
tegyen semmilyen tárgyat.
Ellenkező esetben áramütést 
szenvedhet, és/vagy 
sérüléshez vezető tűz 
keletkezhet.

Ne tegyen a készülékre 
folyadékot, például 
vizet tartalmazó edényt. 
Ellenkező esetben áramütést 
szenvedhet, és/vagy 
sérüléshez vezető tűz 
keletkezhet.

A készülék burkolatának 
felnyitása közben ne érjen 
hozzá a beégető egységhez 
és a többi alkatrészhez.
Ellenkező esetben égési 
sérüléseket szenvedhet.

A festékkazettákat és a 
fényérzékeny hengereket 
ne dobja tűzbe. Ellenkező 
esetben a por berobbanhat, 
ami égési sérülésekhez 
vezethet.

Kizárólag a felhasználói 
kézikönyvben meghatározott 
tápkábelt, csatlakozókábelt 
és földvezetéket használjon.
Ellenkező esetben tűz 
keletkezhet.

Szünetmentes tápegység 
(UPS) és inverterek 
használata esetén a működés 
nem szavatolt. Ne használjon 
szünetmentes tápegységet és 
invertereket.
Ellenkező esetben tűz 
keletkezhet.
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FIGYELEM!

A nyomtató bekapcsolt állapotában és nyomtatás 
közben ne közelítse meg a papírkiadó területet.
Ellenkező esetben személyi sérülést szenvedhet.

Ne érintse meg a sérült folyadékkristályos 
kijelzőt. Ha az ilyen kijelzőből a folyadék 
(folyadékkristály) szembe vagy szájba kerül, bő 
vízzel öblítse ki. Szükség esetén kérjen orvosi 
segítséget.
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●● Tudnivalók az útmutatóról

A dokumentumban használt kifejezések

Az alábbi kifejezések szerepelnek az útmutatóban:

Megjegyzés

 ● A műveletekkel kapcsolatos fontos tudnivalókat jelöli. Mindenképpen olvassa el.

Emlékeztető

 ●  A műveletekkel kapcsolatos kiegészítő tudnivalókat jelöli. Érdemes elolvasni.

Hivatkozás

 ● Azt jelöli, hogy a részletesebb vagy kapcsolódó tudnivalók hol találhatók.

VIGYÁZAT!
 ● Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ahol a szereplő utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

FIGYELEM!
 ● Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ahol a szereplő utasítások be nem tartása sérüléshez vezethet.

A dokumentumban használt szimbólumok

A következő szimbólumok szerepelnek az útmutatóban:

Szimbólumok Leírás
[ ]  ● A kijelzőn megjelenő menüpontok nevét jelöli.

 ● A számítógépen megjelenő menüpontok, ablakok és párbeszédpanelek nevét jelöli.
 ● A készülék alkatrészeinek vagy a mellékelt alkatrészek elnevezését jelöli. 

„    ”  ● A kijelzőn megjelenő üzeneteket és beírt szöveget jelöli.
 ● A számítógépen található fájlok nevét jelöli.
 ● A hivatkozási címeket jelöli.

<    > billentyű A számítógép billentyűzetének billentyűjét vagy a kezelőpanel billentyűjét jelöli.
>  ● A készülék vagy a számítógép kívánt menüpontjának elérési módját jelöli.

 ● A kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó szakasz elérési módját jelöli.
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Az útmutatóban használt elnevezések

Az útmutatóban a következő elnevezéseket találja:

 ● PostScript3 emuláció → PSE, POSTSCRIPT3 emuláció, POSTSCRIPT3 EMULÁCIÓ

 ● 64 bites Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer → Windows 8 (64 bites változat) *

 ● 64 bites Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer → Windows Server 2012 (64 bites 
változat) *

 ● 64 bites Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer → Windows 7 (64 bites változat) *

 ● 64 bites Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer → Windows Vista (64 bites változat) *

 ● 64 bites Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer → Windows Server 2008 *

 ● 64 bites Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer → Windows Server 2008 (64 bites 
változat) *

 ● x64-es Microsoft® Windows® XP operációs rendszer → Windows XP (x64-es változat) *

 ● x64-es Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer → Windows Server 2003 (x64-es 
változat) *

 ● Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer → Windows 8 *

 ● Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer → Windows 7 *

 ● Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer → Windows Vista *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer → Windows Server 2008 *

 ● Microsoft® Windows® XP operációs rendszer → Windows XP *

 ● Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer → Windows Server 2003 *

 ● A Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP 
és Windows Server 2003 operációs rendszer általánosan → Windows

 ● Web Services on Devices → WSD

*  Külön utalás hiányában a Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows XP és Windows Server 2003 kifejezés a 64 bites változatot is magába 
foglalja. (A Windows Server 2008 kifejezés a 64 bites és a Windows Server 2008 R2 változatot is 
magába foglalja.)

Ha a dokumentumban másképpen nem jelöltük, a példákhoz Windows rendszerként Windows 7 
operációs rendszert, Mac OS X rendszerként Mac OS X 10.7 operációs rendszert, valamint MC562dn 
típusú készüléket használtunk.

A használt operációs rendszertől és a nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy a dokumentumban 
szereplő leírás eltér a valós helyzettől.
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1 Készülékbeállítás
Ez a fejezet a készülék első beállításának lépéseit, a készülék alkatrészneveit, a kicsomagolás és 
üzembe helyezés folyamatát, a készülék be- és kikapcsolási módját, valamint az 1. tálca papírral való 
feltöltésének lépéseit ismerteti.

●● Az alkatrészek elnevezései
Ez a szakasz a készülék és a kezelőpanel részeinek elnevezését ismerteti.

Készülék

A következőkben a készülék alkatrészeinek 
elnevezésével ismerkedhet meg.

2 1

11

10
9
8

7

6

5

4 3

12

Sorszám Elnevezés
1 Fedél
2 Tápkapcsoló
3 1. tálca
4 Többfunkciós (MP) tálca
5 Fedél nyitógombja
6 Kezelőpanel
7 Automata dokumentumadagoló (ADF) 

fedele
8 Dokumentumtálca
9 Lapolvasó egység
10 Dokumentumüveg fedele
11 Szellőzőnyílások
12 USB-port

13

Sorszám Elnevezés
13 Dokumentumüveg

18

20

19

Sorszám Elnevezés
14 Beégető egység
15 Festékpatron (Y: sárga)
16 Festékpatron (M: bíborvörös)
17 Festékpatron (C: ciánkék)
18 Festékpatron (K: fekete)
19 Fényérzékeny henger egység
20 LED-nyomtatófej (négy fej)

16
15

17

14
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Az alkatrészek elnevezései

1

K
észü

lékb
eállítás

LINE  TEL

25

23

21

22

24

Sorszám Elnevezés
21 Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca
22 Váltakozó áramú csatlakozóaljzat
23 Szellőzőnyílások
24 LINE-csatlakozó (csak MC342dn/

MC342dw/MC362dn/MC362w/MC562dn/
MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/
ES5462dw MFP/MPS2731mc típus 
esetén)

25 TEL-csatlakozó (csak MC342dn/
MC342dw/MC362dn/MC362w/MC562dn/
MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/
ES5462dw MFP/MPS2731mc típus 
esetén)

MC562dn/MC362dn/MC352dn/
MC332dn/ES5462/ES3452

MC562dw/MC362w/MC342w/
ES5462dw/MPS2731mc

27

28

26

26

28

27

Sorszám  Elnevezés
26 USB-csatlakozóaljzat
27 Hálózati csatlakozóaljzat
28 SD-memóriakártya nyílása

(csak MC562dn/MC562w/MC562dw/
ES5462 MFP/ES5462dw MFP/
MPS2731mc típus esetén)
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Kezelőpanel

A következőkben a kezelőpanel részeinek elnevezésével ismerkedhet meg.

Hivatkozás

 ● Az egyes elemek funkcióiról bővebben lásd a Felhasználói kézikönyv > „Bevezetés” > „Kezelőpanel” című részt.

12

22

20

13 1519 14 17 3 4 5 18

21109876111612

Sorszám Elnevezés
1 Kijelző
2 Fő funkcióbillentyűk

<COPY (MÁSOLÁS)> billentyű
<SCAN (BEOLVAS)> billentyű
<PRINT (NYOMTATÓ)> billentyű
<FAX (FAX)> billentyű
(MC342dn/MC342dw/MC362dn/MC362w/MC562dn/MC562w/
MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc típus esetén)

3 <START (MONO) (START (FEKETE-FEHÉR))> billentyű
4 <START (COLOR) (START (SZÍNES))> billentyű
5 <STOP (LEÁLLÍTÁS)> billentyű
6 <STATUS (ÁLLAPOT)> billentyű
7 <SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyű
8 <?HELP (?SÚGÓ)> billentyű 
9 <RESET/LOG OUT (ÚJRAINDÍTÁS/KIJELENTKEZÉS)> billentyű
10 Tízbillentyűs billentyűzet
11 <UP (FEL)> billentyű
12 <DOWN (LE)> billentyű
13 <LEFT (BALRA)> billentyű
14 <RIGHT (JOBBRA)> billentyű
15 <OK (OK)> billentyű
16 <BACK (VISSZA)> billentyű
17 <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyű

18 <POWER SAVE (ENERGIATAKARÉKOS)> billentyű
19 <DATA IN MEMORY (ADATOK A MEMÓRIÁBAN)> jelzőfény

(MC342dn/MC342dw/MC362dn/MC362w/MC562dn/MC562w/
MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc típus esetén)

20 Érintésvezérelt billentyűzet
21 <JOB MACRO (MUNKA MAKRÓ)> billentyű

(MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/
MPS2731mc típus esetén)

22 Qwerty billentyűzet
(MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/
MPS2731mc típus esetén)
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●● A készülék üzembe helyezése
Ez a szakasz a készülék kicsomagolásának és üzembe helyezésének lépéseit ismerteti.

Üzembe helyezési követelmények

Ez a szakasz a készülék üzembe helyezéséhez 
szükséges környezeti jellemzőket és helyet 
ismerteti.

Üzemeltetési környezet

A készülék üzemeltetési környezetének az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie:

Hőmérséklet: 10 °C – 32 °C
Páratartalom: 20% – 80% (relatív 

páratartalom)
Maximális nedves 
hőmérséklet: 25 °C

Megjegyzés

 ● Ügyeljen a páralecsapódásra. Meghibásodást okozhat.

 ● Ha olyan helyen helyezi üzembe a készüléket, ahol a 
levegő relatív páratartalma 30%-nál kevesebb, használjon 
párologtatót vagy antisztatikus szőnyeget.

VIGYÁZAT!

 ● A készüléket ne helyezze magas hőmérsékletű 
helyre vagy tűz közelébe.

 ● Ne állítsa a készüléket olyan helyiségbe (pl. 
laboratórium), ahol kémiai reakciók folynak.

 ● Ne helyezze a készüléket gyúlékony oldatok, pl. 
alkohol vagy hígító közelébe.

 ● Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol 
gyerekek könnyen hozzáférhetnek.

 ● Ne helyezze instabil felületre (labilis állványra, 
ferde felületre stb.).

 ● Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú 
helyre, poros környezetbe, vagy közvetlen 
napfénynek kitett helyre.

 ● Ne helyezze olyan helyre, ahol sós levegőnek 
vagy korrozív gázoknak lehet kitéve.

 ● Ne állítsa erős vibrációnak kitett helyre sem.
 ● Úgy helyezze el a készüléket, hogy annak 
szellőzőnyílásai mindig szabadon maradjanak.

FIGYELEM!

 ● Közvetlenül ne helyezze a készüléket hosszú szálú 
anyagból készült szőnyegre.

 ● Ne tegye a nyomtatót olyan zárt helyiségbe, ahol 
nem elegendő a szellőzés és a légáramlás.

 ● Ha a készüléket huzamosabb ideig használja 
kis helyiségben, mindenképpen gondoskodjon a 
megfelelő szellőztetésről.

 ● Ne helyezze erős mágneses mező vagy hangforrás 
közelébe.

 ● Ne helyezze monitor vagy televízió közelébe.
 ● A készüléket mindkét oldalát megfogva, a 
hátoldala felé kissé megdöntve szállítsa.

A nyomtató körüli szabad tér

A készüléket vízszintes felületre helyezze, amely 
elegendően széles a készülék elhelyezéséhez.

Az alábbi képeken látható módon hagyjon 
elegendő szabad helyet a készülék körül.

 ● Felülnézet

100cm

20cm

20cm

60cm

 ● Oldalnézet

60cm
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Vezeték nélküli LAN környezet 
(csak MC342dw, MC362w, 
MC562w, MC562dw, ES5462dw 
MFP, MPS2731mc esetén)

Ez a készülék vezeték nélküli kapcsolaton 
keresztül csatlakozik a vezeték nélküli 
hozzáférési pontokhoz, és így hálózatban is 
használható.

Számítógép

Vezeték nélküli 
hozzáférési pont

MFP

Vezeték nélküli LAN környezetben 
való használatra vonatkozó 
óvintézkedések

 ● Ez a készülék nem tud egyszerre vezetékes 
LAN és vezeték nélküli LAN hálózathoz 
csatlakozni. A vezeték nélküli LAN 
használatakor vegye ki az eszközből a hálózati 
kábelt.

 ● Az SSID és a biztonsági beállítások 
konfigurálása előtt ellenőrizze a vezeték 
nélküli hozzáférési pont beállításait. Ez 
a készülék nem képes csatlakozni a LAN 
hálózathoz, ha a beállítások hibásak.

 ● Ez a készülék támogatja az infrastruktúra 
módot. Az ad-hoc módot azonban nem.

Kifejezések

 ● SSID 
A csatlakozási célhálózat azonosítására használt 
azonosító. A vezeték nélküli adatátvitelhez 
a készüléken a csatlakoztatni kívánt vezeték 
nélküli hozzáférési pont SSID azonosítóját kell 
megadni.

 ● Biztonsági beállítások 
Vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén 
a biztonsági beállítások konfigurálásával 
megakadályozható, hogy a hálózaton 
továbbított adatokat illetéktelenek elfoghassák 
vagy a hálózathoz hozzáférjenek. A 
készüléken és a vezeték nélküli hozzáférési 
ponton azonos biztonsági beállításokat kell 
megadni.

 ● WPS 
A vezeték nélküli LAN hálózatokkal 
foglalkozó iparági csoport, a Wi-Fi Alliance 
által biztosított vezeték nélküli LAN 
hálózati beállítási eljárás. Kétféle eljárás 
áll rendelkezésre: a nyomógombos és a 
PINkódos. A nyomógombos eljárás esetében 
a vezeték nélküli LAN hálózat beállításai a 
vezeték nélküli hozzáférési ponton található 
[WPS] gombbal egyszerűen konfigurálhatók. 
A PIN-kódos eljárás során a készülékhez 
megadott, 8 karakterből álló számsornak 
a vezeték nélküli hozzáférési pontnál való 
mentésével egyszerűen elvégezhetők a 
vezeték nélküli LAN hálózat beállításai.

 ● Infrastruktúra mód 
Ez az üzemmód szolgál a vezeték nélküli 
hozzáférési ponttal folytatott adatátvitelre. 
Ez a készülék nem támogatja az ad-hoc 
üzemmódot, amelyben az adatátvitel 
közvetlenül a számítógéppel történik.
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A készülék kicsomagolása és 
üzembe helyezése

Ez a szakasz a készülék kicsomagolásának és 
üzembe helyezésének lépéseit ismerteti.

Megjegyzés

 ● A fényérzékeny henger nagyon érzékeny alkatrész. 
Óvatosan kezelje.

 ● Ne tegye ki a fényérzékeny hengert közvetlen napfénynek 
vagy nagyon intenzív beltéri (körülbelül 1500 luxnál 
erősebb) fénynek. Még normál beltéri fényben se hagyja 5 
percnél hosszabb ideig.

 ● A készülék szállításához csomagoló- és védőanyagok 
szükségesek. Ne dobja el őket.

1 Vegye ki a készüléket a dobozból, 
távolítsa el róla az összes szállítási 
védőanyagot és a műanyag zacskót.
A tartozékok (tápkábel, telefonkábel és a 
szoftvert tartalmazó DVD-ROM-lemez) a 
védőanyagba (1) vannak csomagolva.

Megjegyzés

 ● A telefonkábel egyes országokban nem tartozék.

1

2 Emelje meg a készüléket, majd tegye a 
kívánt helyre.

Megjegyzés

 ● A lapolvasó egységet csak a 9. lépés befejezése után 
nyissa ki.

3 Távolítsa el a készülék felső és oldalsó 
részén lévő védőszalagokat (2), majd 
vegye ki a védőanyagokat (3).

2

3

2

4 Távolítsa el a védőszalagokat (4), és 
nyissa ki a többfunkciós tálcát.

4

5 Távolítsa el a védőszalagot (5), és húzza 
fel a papírt.

5

6 Csukja vissza a többfunkciós tálcát.

7 Nyissa fel a dokumentumüveg fedelét.
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8 Távolítsa el a védőszalagokat (6).
Nyissa ki az automata dokumentumadagolót, és 
távolítsa el a védőszalagokat.

6

9 Csukja le a dokumentumüveg fedelét.
Most már kinyithatja és becsukhatja a lapolvasó 
egységet.

10  Nyissa fel a lapolvasó egységet.

11 Vegye le a védőszalagokat (7), és távolítsa 
el a nedvszívókat és a hártyákat.

7

12 Nyomja le a felső fedél nyitógombját (8) 
és nyissa fel a felső fedelet.

13 Távolítsa el a védőlapokat (9).

14 Távolítsa el a narancssárga dugót (11), 
a nyíl irányában gyakorolván nyomást a 
fixáló egység kék karjára (10).

10

9

Megjegyzés

 ● Őrizze meg a narancssárga dugót, mivel a gép 
szállításakor szüksége lesz rá.

8

9

11



- 18 -

A készülék üzembe helyezése

1

K
észü

lékb
eállítás

15 A festékpatron jobb oldalára gyakorolván 
nyomást, csúsztassa gyors mozdulattal a 
kék zárt (12) balra a zároláshoz.  
Csúsztassa a zárokat rá mind a 4 
patronra.

16 Csukja le a fedelet.

17 Csukja be a lapolvasó egységet.
Hivatkozás

 ● A készülékbe történő papírbetöltés módjáról lásd: „Papír 
betöltése”, 21. o.

Rendelkezésre álló kiegészítők

A készülékhez a következő kiegészítő áll 
rendelkezésre:

 ● Második tálcaegység (2. tálca) (cask MC362dn/
MC362w/MC562dn/MC562w/MC562dw/ES5462 MFP/
ES5462dw MFP/MPS2731mc típus esetén)

 ● Kiegészítő (256 MB vagy 512 MB) RAM

 ● 16 GB SD kártya (cask MC562dn/MC562w/
MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/
MPS2731mc típus esetén)
Hivatkozás

 ● A kiegészítő beszerelésével kapcsolatban bővebben lásd a 
Felhasználói kézikönyv > „Tartozékok telepítése” című részt.

 ● Az SD kártyát szektormásoláskor használják pufferezési 
tárhelyként, elmentvén a biztonságos nyomtatási / 
kódolt nyomtatási adatokat, formanyomtatvány adatok 
rendeltetési tárhelyeként, valamint az automatikus 
kézbesítés és adatátvitel mentésére.

A biztonságos nyomtatásra vonatkozó információk, a 
kódolt biztonságos nyomtatás, formanyomtatvány adatok, 
és automatikus kézbesítés / átviteli adatok tárolási 
funkcióinak tekintetében tanulmányozza a Konfigurációs 
kézikönyvben.

Emlékeztető

 ● 4 GB-os SD kártya található a MC562dn/MC562w/
MC562dw/ES5462 MFP/ES5462dw MFP/MPS2731mc-ben.

A memória kapacitásnövelése érdekében opcióként 16 
GB-os SD kártyára cserélje le azt.

12
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A készülék be- és kikapcsolása

Ez a szakasz a készülék be- és kikapcsolásának 
lépéseit ismerteti.

Tápellátásra vonatkozó feltételek

A tápellátásnak a következő feltételeknek kell 
megfelelnie:

Tápellátás: 110–127 VAC
(99–140 VAC tartomány)
220–240 VAC
(198–264 VAC tartomány)

Frekvencia: 50/60 Hz ±2%

Megjegyzés

 ● Ha a tápellátás egyenetlen, használjon 
feszültségszabályozót.

 ● A készülék maximális energiafogyasztása 1170 W. 
Ügyeljen arra, hogy a tápellátás elegendő legyen a 
készülék üzemeltetéséhez.

 ● Ha szünetmentes tápegységet (UPS) vagy invertert 
használ, a rendeltetésszerű működés nem garantált. Ne 
használjon szünetmentes tápegységet (UPS) és invertert.

VIGYÁZAT!
Fennáll az áramütés és/
vagy tűz kialakulásának 

veszélye.
 

 ● A tápkábel és a földvezeték csatlakoztatásakor és 
leválasztásakor mindig kapcsolja ki a készüléket a 
tápkapcsolóval.

 ● A földvezetéket olyan földelt aljzathoz 
csatlakoztassa, amelyhez nem csatlakozik 
semmilyen másik eszköz. Ha nem tudja földelni 
a nyomtatót, keresse fel a készülék vásárlásának 
helyét.

 ● Soha ne csatlakoztassa a földvezetéket 
vízvezetékhez, gázvezetékhez, telefonvonal 
földeléséhez, villámhárítóhoz vagy hasonlóhoz.

 ● Mindenképpen csatlakoztassa a földvezetéket, 
mielőtt konnektorhoz csatlakoztatja a tápkábelt. 
Továbbá ha leválasztja a földvezetéket, először a 
tápkábelt húzza ki a konnektorból.

 ● A tápkábelt a csatlakozódugójánál fogva 
csatlakoztassa és húzza ki.

 ● A biztonságos rögzítéshez dugja be teljesen a 
tápkábel dugóját a fali csatlakozóaljzatba.

 ● Nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne húzza ki a 
tápkábel csatlakozódugóját az aljzatból.

 ● A tápkábelt olyan helyre fektesse, ahol senki nem 
léphet rá, és ne helyezzen semmit a kábelre.

 ● Ne kötegelje össze a kábeleket.
 ● Ne használjon sérült tápkábelt.
 ● Ne használjon több aljzatos elosztót. 
 ● Ne csatlakoztassa közös fali aljzathoz a 
készüléket és más elektromos berendezést. 
Ha a készüléket légkondicionálóval, másolóval 
vagy papírmegsemmisítővel stb. közös aljzathoz 
csatlakoztatja, az elektromos zaj a készülék hibás 
működését okozhatja. Ha elkerülhetetlen, hogy az 
aljzatba más berendezés is legyen csatlakoztatva, 
használjon kereskedelmi forgalomban kapható 
zajszűrőt vagy zajátalakítót.

 ● A mellékelt tápkábelt használja, és közvetlenül 
a fali aljzathoz csatlakoztassa. A készülékhez ne 
használja más termék tápkábelét.

 ● Ne használjon hosszabbítót. Ha mindenképpen 
kell hosszabbítót használnia, legalább 15 amperes 
hosszabbítót használjon.

 ● Hosszabbítókábel használata esetén a fellépő 
feszültségcsökkenés miatt lehetséges, hogy 
a készülék a normálistól eltérő, csökkent 
teljesítménnyel üzemel.

 ● Nyomtatás közben ne szüntesse meg a 
tápellátást, és ne húzza ki a tápkábel 
csatlakozódugóját sem.

 ● Ha (hosszabb szabadság vagy távollét miatt) 
huzamosabb ideig nem használja a készüléket, 
húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

 ● A készülékhez kapott tápkábelt ne használja más 
termékekkel.
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A készülék bekapcsolása

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék 
váltakozó áramú aljzatához.

2 Csatlakoztassa a tápkábelt konnektorhoz.

3 Ellenőrizze, hogy ne legyen dokumentum 
a dokumentumüvegen és az automata 
dokumentumadagolóban, valamint hogy le van-e 
csukva az automata dokumentumadagoló fedele.

4 A bekapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

Amikor a készülék működésre kész, megjelenik a 
másolási készenléti képernyő.

Megjegyzés

 ● A tápellátás be- vagy kikapcsolása után mindig várjon pár 
másodpercet, mielőtt újra ki- vagy bekapcsolja a készüléket.

 ● A vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatható típusoknál a 
készenléti képernyő megjelenése előtt a készülék kéri, hogy 
végezze el a vezetéknélküli hálózat beállításait. A vezeték 
nélküli LAN beállításának elvégzéséhez válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, ha pedig azt szeretné, hogy többé ne jelenjen 
meg, akkor válassza a [Nem (Ne mutassa többet.) (No (Do 
not show next time.))] lehetőséget. (cask MC342dw, MC362w, 
MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, MPS2731mc típus esetén)

A készülék kikapcsolása

1 Körülbelül egy másodpercig tartsa 
nyomva a tápkapcsolót.

Megjegyzés

 ● 5 másodpercnél rövidebb ideig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

A kezelőpanelen megjelenik a [Berekesztés 
folyamatben. Kérem, várjon. A számítógép 
automatikusan kikapcsolódik. (Shutdown 
in progress. Please wait. The machine turns 
off automatically.)] üzenet, és a tápkapcsoló 
jelzőfénye másodpercenként felvillan. Ezután a 
készülék automatikusan kikapcsol, a tápkapcsoló 
jelzőfénye pedig kialszik. 

Megjegyzés

 ● A tápellátás be- vagy kikapcsolása után mindig várjon 
pár másodpercet, mielőtt újra ki- vagy bekapcsolja a 
készüléket.

Hivatkozás

 ● A készülék energiatakarékos móddal, alvó móddal 
és automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. 
Részletekért lásd a Felhasználói kézikönyv > „Első 
lépések” > „Energiatakarékos mód” / „Alvó üzemmód” / 
„Automatikus kikapcsolás” című részt.
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Papír betöltése

A készülék két beépített tálcával (1. tálca és többfunkciós tálca) és egy kiegészítő tálcával (2. tálca) rendelkezik.

Az opcionális tálca (2. tálca) csak az MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, 
ES5462dw MFP és MPS2731mc típusnál áll rendelkezésre.

Ez a szakasz az 1. tálcában használható papírtípusokat, a tálca befogadóképességét, valamint a papír 1. tálcába 
való betöltésének módját ismerteti. Papír betöltését követően a készülékben regisztrálni kell a betöltött papírt.

A papírbetöltési eljárás befejezéséhez kövesse az alábbi 2 lépést:

 ● „1. lépés: Papír betöltése az 1. tálcába”, 21. o.

 ● „2. lépés: Az 1. tálca beállításainak konfigurálása”, 22. o.

 � Az 1. tálca jellemzői

Használható papírméret Papírkapacitás Papírtömeg
 ● A4
 ● A5*
 ● B5
 ● A6*
 ● Letter
 ● Legal, 13 hüvelykes
 ● Legal, 13,5 hüvelykes
 ● Legal, 14 hüvelykes
 ● Executive
 ● 16K (184 x 260 mm)
 ● 16K (195 x 270 mm)
 ● 16K (197 x 273 mm)
 ● Hagaki
 ● Egyéni

250 lap
 (80 g/m2 papírtömeg esetén)

 ● Könnyű 
64–74 g/m2

 ● Közepesen könnyű 
75–82 g/m2

 ● Közepes 
83–104 g/m2

 ● Nehéz 
105–120 g/m2

 ● Ultraerős 1 
121–176 g/m2

 ● Ultraerős 2 
177–220 g/m2

Megjegyzés

 ● A „*” csillaggal jelölt papírok nem alkalmasak kétoldalas nyomtatásra.

Hivatkozás

 ● A többfunkciós tálca (kiegészítő) 2. tálca jellemzőit és papírbetöltését illetően tanulmányozza a Felhasználói kézikönyv > „Papír betöltése” című részt.

1. lépés: Papír betöltése az 1. tálcába

1 Húzza ki az 1. tálcát.

Megjegyzés

 ● A tálca kihúzását követően a panelen megjelenik a 
hordozóválasztó képernyő (körülbelül 6 másodpercen 
keresztül). A 4. elem további konfigurálása a 2. 
lépésben lehetséges.

2 A betölteni kívánt papír szélességének 
megfelelően csúsztassa a helyére a 
papírvezetőt (1).

1
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3 A betölteni kívánt papír hosszúságának megfelelően 
csúsztassa a helyére a papírütközőt (2).

2

4 Hajlítsa meg a papírokat az egyik és a 
másik irányba, majd lapozza át őket. 
Sík felületen igazítsa össze a papírköteg 
éleit.

5 A nyomtatási oldallal lefelé töltse be a 
papírt.

Megjegyzés

 ● Csak a jelölt szintig (3) töltsön be papírt.

[ ▼ ▼ ▼ ]
3

6 Nyomja be az 1. tálcát, amíg meg nem 
akad.

2. lépés: Az 1. tálca beállításainak 
konfigurálása

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Papír beállítás (Paper Setup)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

3 Ellenőrizze, hogy az [1. Tálca] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Papírméret] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza ki a 
betöltött papír méretét, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

Hivatkozás

 ● Ha a [Papírméret] [Egyéni] beállítása van 
kiválasztva, mentenie kell az egyedi méretet. Egyedi 
méret mentésével kapcsolatban tekintse meg a 
Felhasználói kézikönyv > „Papír betöltése” > „Egyéni 
méretek regisztrálása” című részt.

6 A  gombot megnyomva válassza a 
[Médiatípus] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

7 A  gombot megnyomva válassza ki a 
betöltött hordozó típusát, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

8 A  gombot megnyomva válassza a 
[Média-tömeg] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.
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9 A  gombot megnyomva válassza ki a 
betöltött papír tömegét, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

10 Tartsa nyomva a  gombot, amíg meg 
nem jelenik a legfelső szintű képernyő.
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●● Konfiguráció nyomtatása
Ez a szakasz a részletes készülékadatokat, például a készülék beállításainak és állapotának adatait 
tartalmazó konfigurációs oldal kinyomtatásának módját ismerteti.

A kezdeti beállítások elvégzését követően az alábbi eljárással ellenőrizze a készülék üzembe 
helyezésének helyességét.

A nyomtatás menete

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Ellenőrizze, hogy a [Konfiguráció] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

4 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A konfigurációs adatok sikeres nyomtatása a 
kezdeti beállítás sikerességét jelzi.
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2 Másolás
Ez a fejezet a készülék másolási funkciójának alapvető működését ismerteti.

Másolási feladat indítása

Emlékeztető

 ● A következő eljárás a gyári alapbeállításokat alkalmazza. 

1 A másolási készenléti képernyő 
megnyitásához nyomja meg a 
kezelőpanel <COPY (MÁSOLÁS)> 
billentyűjét.

 

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a lapok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.

 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett 
másoláskor ne fejtsen ki túlzott erőt az üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok másolásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat másolja le. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik 
meg, nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/ON) 
gombot.
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3 A másolás indításához nyomja meg a 

MONO
 vagy 

COLOR
 gombot. 

Emlékeztető

 ● Amíg meg nem jelenik a másolás befejezését 
jelző üzenet, a kezelőpanel <STOP (LEÁLLÍTÁS)> 
billentyűjével megszakíthatja a másolást.

Hivatkozás

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.

 ● Szükség szerint módosíthatja a másolási beállításokat, 
például a beolvasási méretet, a dokumentum tájolását és 
a kétoldalas másolást. Részletekért lásd a Felhasználói 
kézikönyv > „Másolás” > „Speciális művelet” című részt.

Másolási feladat indítása



- 27 -

3

Faxolás (csak M
C
342dn, M

C
342dw

, M
C
362dn, M

C
362w

, M
C
562dn, M

C
562w

, 
M

C
562dw

, ES
5462 M

FP, ES
5462dw

 M
FP, M

PS
2731m

c típusoknál)

3 Faxolás (csak MC342dn, MC342dw, 
MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, 
MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP, 
MPS2731mc típusoknál)

Ez a fejezet a kezdeti beállítást, például az országkód beállítását, telefonvonal csatlakoztatását, az 
alapbeállítások meghatározását, valamint a faxküldés és a számítógépről történő faxküldés alaplépéseit 
ismerteti.

A készülék a következő faxfunkciók elvégzésére alkalmas.

Funkció Áttekintés
„Faxolás” Dokumentumokat olvas be, majd telefonvonalon keresztül faxüzenetként elküldi 

azokat, illetve faxüzeneteket fogad.
A funkció használata előtt el kell végeznie a faxfunkciók első beállítását.

„Faxüzenet küldése 
számítógépről (Windows 
operációs rendszer 
használata esetén)”

Hálózaton vagy USB-kapcsolaton keresztül faxüzeneteket küld a számítógépről. 
A faxok küldése a célállomásra közvetlenül a számítógépről – a készüléken és 
telefonvonalon keresztül – történik. A funkció használatához a számítógépre telepíteni 
kell a faxillesztőprogramot.
A funkció használata előtt el kell végeznie a faxfunkciók első beállítását is.

Internetes faxküldés Dokumentumokat olvas be, majd faxüzenetként elküldi azokat, és a hálózaton 
keresztül E-mail formájában faxüzeneteket fogad.
A funkció első beállításával kapcsolatban lásd a Konfigurációs kézikönyvben > „A 
hálózati beállítások konfigurálás” > „Az E-mailbe szennelés és internetes faxküldés 
beállítása” című részt.
A funkció alkalmazási módjával kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > 
„Internet fax” > „Fax küldése számítógépről” > „Alapvető művelet” című részt.

Automatikus kézbesítés  
(csak MC562dn/MC562w/
MC562dw/ES5462 
MFP/ES5462dw MFP/
MPS2731mc  
típus esetén)

Automatikusan a megadott célállomásokra továbbítja a fogadott faxüzeneteket és 
az E-mail üzenetekhez csatolt fájlokat. Célállomásként E-mail cím és hálózati mappa 
adható meg.
A funkció első beállításával kapcsolatban lásd a Konfigurációs kézikönyvben > „A 
hálózati beállítások konfigurálás” > „Az E-mailbe szennelés és internetes faxküldés 
beállítása” / „A megosztott mappába történő lapolvasás beállítása” című részt.
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●● A faxfunkciók első beállítása
Ez a szakasz a faxküldéshez és a számítógépről történő faxküldéshez szükséges első beállítás lépéseit 
ismerteti.

A készülék faxküldéshez és számítógépről történő faxküldéshez való beállításához kövesse az alábbi 3 
lépést:

 ● „1. lépés: Az országkód beállítása”, 28. o.

 ● „2. lépés: Telefonvonal csatlakoztatása”, 30. o.

 ● „3. lépés: Az alapvető beállítások konfigurálása”, 34. o.

1. lépés: Az országkód 
beállítása

Ez a szakasz az országkód beállításával 
kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. A 
telefonvonal csatlakoztatása előtt mindenképpen 
határozza meg a megfelelő országkódot.

Megjegyzés

 ● Ha nem megfelelő országkódot adott meg, lehetséges, 
hogy nem tud faxüzeneteket küldeni vagy fogadni. Ha 
a telefonvonal helyes csatlakoztatása ellenére sem tud 
faxüzeneteket küldeni és fogadni, ellenőrizze, hogy 
megfelelő-e az [Országkód] beállítása.

1 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

2 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

3 A  gombot megnyomva válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás 
(Admin Setup)] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

4 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.



- 29 -

A faxfunkciók első beállítása

3

Faxolás (csak M
C
342dn, M

C
342dw

, M
C
362dn, M

C
362w

, M
C
562dn, M

C
562w

, 
M

C
562dw

, ES
5462 M

FP, ES
5462dw

 M
FP, M

PS
2731m

c típusoknál)

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza a 
[Fax-beállítás] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza a 
[Fax alapbeállítások] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

7 A  gombot megnyomva válassza az 
[Országkód] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

8 A  vagy a  gombot megnyomva 
válassza ki az országot, majd nyomja 
meg az OK  gombot.
Ha a kívánt ország neve nem látható, az alábbiak 
szerint válasszon.

 - Ha az ország Csehország vagy Szlovákia, 
válassza a [Cseh Köztársaság] értéket.

 - Ha az ország Kanada, válassza az [U.S.A] 
értéket.

 - Ha az ország térsége Latin-Amerika, 
válassza a [Latin-Amerika] értéket.

 - Ha az ország térsége Európa vagy a Közel-
Kelet, válassza a [Nemzetközi] értéket.

Beállítható országkódok:
U.S.A   Nemzetközi   Egyesült Királyság    
Ireland   Norvégia   Svédország   Finland    
Dánia   Germany   Hungary    
Cseh Köztársaság   Lengyelország   Svájc    
Austria   Belgium   Hollandia   France   Portugal   
Spain   Italy   Görögország    
Australia   New Zealand   Singapore    
Hong Kong    Latin-Amerika   Mexico    
China   Oroszország   Taiwan   Japan   Korea   
Thaiföld   Malajzia   Jordan   Argentina    
Brazil   Dél Afrika   Belarus   Moldova    
Törökország   Ukraine

9 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék automatikusan újraindul, néhány 
perc múlva pedig megjelenik az alapértelmezett 
képernyő.

Emlékeztető

 ● Ha módosítja az [Országkód] beállítását, a 
[Mellék vonal] és az [MF(hang)/DP(Impulzus)] 
beállítása az országkódhoz tartozó alapértelmezett értékre 
módosul.
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2. lépés: Telefonvonal 
csatlakoztatása

Ez a szakasz telefonvonal faxküldési célra való 
csatlakoztatásának lépéseit ismerteti. Faxok 
küldése és fogadása előtt telefonvonalat kell 
csatlakoztatnia a készülékhez, a környezettől 
függő módon. 

A telefonvonal csatlakoztatási eljárása a 
környezettől függően változik. Az alábbi 
ábrák útmutatása alapján csatlakoztassa 
a telefonvonalat, az adott környezetnek 
megfelelően.

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

 ● A telefonvonal csatlakoztatása előtt mindenképpen adja 
meg a megfelelő országkódot.

 ● ISDN-vonalat nem csatlakoztathat közvetlenül. A 
csatlakoztatáshoz használja a terminálkártyát (TA), és a 
készülék LINE kapcsolatához csatlakozzon.

 ● Néhány ország kivételével a telefonkábel mellékelve van a 
készülékhez.

Hivatkozás

 ● A készülék alkalmazási környezetének megfelelő vételi 
mód ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „3-6. lépés: A 
vételi mód meghatározása”, 40. o.

 ● A tárcsázási típusok beállításának ellenőrzésével 
kapcsolatban lásd: „3-1. lépés: Az egyes tárcsázási 
típusok beállítása”, 34. o.

Csatlakoztatás nyilvános vonalhoz 
(Csatlakoztatás faxküldéshez)

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

1 Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a 
készülék.
Ha a készülék be van kapcsolva, a kikapcsoláshoz 
körülbelül egy másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

2 A [Telefonkábel] egyik végét 
csatlakoztassa a készülék 
[LINE-csatlakozó] aljzatához, 
a másik végét pedig a 
[Nyilvános vonal (analóg)] aljzathoz.

 

Megjegyzés

 ● Győződjön meg arról, hogy a telefonkábelt valóban a 
[LINE-csatlakozó] aljzathoz csatlakoztatja. Soha ne 
csatlakoztassa a [TEL-csatlakozó] aljzathoz.

Csatlakoztatás nyilvános vonalhoz 
(Csatlakoztatás faxküldéshez és 
telefonáláshoz)

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

1 Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a 
készülék.
Ha a készülék be van kapcsolva, a kikapcsoláshoz 
körülbelül egy másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

2 A [Telefonkábel] egyik végét 
csatlakoztassa a készülék 
[LINE-csatlakozó] aljzatához, 
a másik végét pedig a 
[Nyilvános vonal (analóg)] aljzathoz.

 

Nyilvános vonal 
(analóg)

LINE-csatlakozó

Telefonkábel

LINE-csatlakozó

Nyilvános 
vonal (analóg)

Telefonkábel
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3 Távolítsa el következőt: [Telefon 
csatlakozó fedél].

LIN
E

TE
L

4 Csatlakoztassa a külső telefon kábelét a 
készülék [TEL-csatlakozó] aljzatához.

TEL-csatlakozó

A készülékhez csatlakoztatott telefont külső 
telefonnak nevezzük.

Megjegyzés

 ● A készülékhez csak egy telefon csatlakoztatható.

 ● Ne csatlakoztassa párhuzamosan a telefont a készülékhez. 
Ha párhuzamosan csatlakoztatja a telefont a készülékhez, 
a következő problémák merülhetnek fel, és a készülék 
nem fog helyesen működni.

 - Fax küldésekor és fogadásakor a faxüzenet képe 
töredezett lehet, vagy a telefont felvéve adatátviteli 
hiba léphet fel.

 - A faxküldési funkció a külső telefonról nem működik.

Emlékeztető

 ● A készülékek közvetlen egymáshoz csatlakoztatásakor 
külön összeállítást kell alkalmazni. Kérje az adott 
telefonszolgáltató segítségét.

Csatlakoztatás ADSL-környezethez

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

Először ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e 
kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, 
a kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

Csatlakoztassa az ADSL-modemhez 
csatlakoztatott [Telefonkábel] kábelt a 
készülék [LINE-csatlakozó] aljzatához.

Távolítsa el a telefoncsatlakozó fedelét.

Csatlakoztassa a külső telefon kábelét a készülék 
[TEL-csatlakozó] aljzatához.

LINE-csatlakozó

Telefonkábel

Nyilvános 
vonal 
(analóg)

TEL-csatlakozó

Szétválasztó

ADSL-modem

Emlékeztető

 ● Ellenőrizze a tárcsahang-érzékelést, azaz hogy tud-e 
tárcsázni. Lásd a Konfigurációs kézikönyvben > 
„„A” függelék – a menürendszer” > „Admin setup 
(Rendszergazdai beállítások)” > „User Install (Felhasználó 
létrehozása)” című részt.

 ● Ha nem tökéletes a faxüzenetek fogadása vagy küldése, 
a [Super G3] beállítást állítsa [Ki] értékre. A részletekért 
lásd: „3-5. lépés: A Super G3 funkció beállítása”, 39. o.

Telefon csatlakozó fedél

Öffentliche Leitung (Analog) Öffentliche Leitung (Analog) erster Stock zweiter Stock
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Csatlakoztatás IP-telefonhoz

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

Először ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e 
kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, 
a kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

Csatlakoztassa az IP-telefonhoz csatlakoztatott 
[Telefonkábel] kábelt a készülék 
[LINE-csatlakozó] aljzatához.

Távolítsa el a telefoncsatlakozó fedelét.

Csatlakoztassa a külső telefon kábelét a készülék 
[TEL-csatlakozó] aljzatához.

LINE-csatlakozó

Telefonkábel

TEL-csatlakozó

Optikai IP-
telefonnak 
megfelelő telefon

LAN-
kábel Optikai kábel

Optikai hálózati 
egység (ONU)

*Csatlakoztassa a 
telefonvezeték aljzatába.

Emlékeztető

 ● Ellenőrizze a tárcsahang-érzékelést, azaz hogy tud-e 
tárcsázni. Lásd a Konfigurációs kézikönyvben > 
„„A” függelék – a menürendszer” > „Admin setup 
(Rendszergazdai beállítások)” > „User Install (Felhasználó 
létrehozása)” című részt.

 ● Ha nem tökéletes a faxüzenetek fogadása vagy küldése, 
a [Super G3] beállítást állítsa [Ki] értékre. A részletekért 
lásd: „3-5. lépés: A Super G3 funkció beállítása”, 39. o.

CS-hangoló vagy digitális televízió 
csatlakoztatása

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

Először ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e 
kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, 
a kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

Csatlakoztassa a [Nyilvános vonal (analóg)] 
aljzathoz csatlakoztatott [Telefonkábel] 
kábelt a készülék [LINE-csatlakozó] 
aljzatához.

Távolítsa el a telefoncsatlakozó fedelét.

Csatlakoztassa a CS-hangolóhoz vagy digitális 
televízióhoz csatlakoztatott telefonkábelt a 
készülék [TEL-csatlakozó] aljzatához.

LINE-csatlakozó

Telefonkábel

TEL-csatlakozó

CS-hangoló vagy 
digitális televízió

Nyilvános vonal 
(analóg)
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Alközpont (PBX), otthoni vagy 
munkahelyi telefon csatlakoztatása

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

Először ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e 
kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, 
a kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

Csatlakoztassa a [Nyilvános vonal (analóg)] 
aljzathoz csatlakoztatott [Telefonkábel] kábelt 
a készülék [LINE-csatlakozó] aljzatához.

Távolítsa el a telefoncsatlakozó fedelét.

Csatlakoztassa a vezérlő eszközhöz, például az 
alközponthoz (PBX) csatlakoztatott telefonkábelt 
a készülék [TEL-csatlakozó] aljzatához.

LINE-csatlakozó TEL-csatlakozó

Telefonkábel

Vezérlő eszköz, 
például PBX

Nyilvános vonal 
(analóg)

 ● Otthoni telefon
Jellemzően egy vagy akár két telefonvonalhoz 
is csatlakoztatják a telefonokat, így lehetőség 
nyílik belső kommunikációra és kaputelefon 
használatára is. Ez egy egyszerű otthoni 
kapcsoló berendezés.

 ● Munkahelyi telefon
Jellemzően kettőnél több telefonvonalat is képes 
kezelni; ezek a telefonvonalak megoszthatóak 
több telefonnal is, és belső kommunikációra 
is használhatóak. Ez egy egyszerű kapcsoló 
berendezés.

Csatlakoztatás belső telefonként

Megjegyzés

 ● Most még ne csatlakoztassa az USB- és a LAN-kábelt.

Először ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e 
kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, 
a kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

Csatlakoztassa a vezérlő eszközhöz, például 
az alközponthoz (PBX) csatlakoztatott 
[Telefonkábel] kábelt a készülék 
[LINE-csatlakozó] aljzatához.

Nyilvános 
vonal (analóg)

LINE-csatlakozó

Telefonkábel

Vezérlő eszköz, 
például PBX

Emlékeztető

 ● A [Mellék vonal] lehetőséget állítsa [Be] értékre. 
A részletekért lásd: „3-4. lépés: PBX (alközpont) 
csatlakoztatása”, 38. o.
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3. lépés: Az alapvető 
beállítások konfigurálása

Ez a szakasz a készülék faxfunkciójához tartozó 
alapbeállítások konfigurálásának lépéseit 
ismerteti. Kövesse az alábbi 6 allépést:

 ● „3-1. lépés: Az egyes tárcsázási típusok 
beállítása”, 34. o.

 ● „3-2. lépés: Az idő és a dátum beállítása”, 
35. o.

 ● „3-3. lépés: A küldő fél adatainak 
meghatározása”, 36. o.

 ● „3-4. lépés: PBX (alközpont) csatlakoztatása”, 
38. o.

 ● „3-5. lépés: A Super G3 funkció beállítása”, 
39. o.

 ● „3-6. lépés: A vételi mód meghatározása”, 
40. o.
Megjegyzés

 ● Az eljárás előtt – az alkalmazási környezetnek 
megfelelően – el kell végeznie az országkód beállítását és 
csatlakoztatnia kell a készüléket a telefonvonalhoz.

Emlékeztető

 ● Az alkalmazási környezettől függően kihagyható a 3–4. 
és a 3–5. lépés. A részletek a vonatkozó leírásban 
olvashatók.

3-1. lépés: Az egyes tárcsázási 
típusok beállítása

A környezettől függően határozza meg az 
adatátvitelhez használt tárcsázási típust. 
Az [MF(hang)/DP(Impulzus)] gyári 
alapértelmezett értéke [Hang].

 ● Ha nyomógombos telefonnál hallja a „bí, 
bú, bí” szavakra emlékeztető hangot, az 
[MF(hang)/DP(Impulzus)] beállítást hagyja 
a [Hang] értéken.

 ● Ha nyomógombos telefonnál nem hallja a 
„bí, bú, bí” szavakra emlékeztető hangot, az 
[MF(hang)/DP(Impulzus)] beállítást állítsa 
az [Impulzus] értékre.

 ● Tárcsázós telefonok esetén az [Impulzus] 
értéket adja meg az [MF(hang)/DP(Impulzus)] 
beállításnál.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás 
(Admin Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.
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b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Felhaszn. létrehozás] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza 
az [MF(hang)/DP(Impulzus)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza ki a 
tárcsázási típust, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

7 Tartsa nyomva a  gombot, amíg meg 
nem jelenik a legfelső szintű képernyő.

3-2. lépés: Az idő és a dátum 
beállítása

Állítsa be a térségben érvényes dátumot és 
pontos időt.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Dátum és idő 
beállítása (Date/Time Setting)] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza ki a 
megfelelő időzónát, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva adja meg, hogy 
kíván-e nyári időszámítást alkalmazni, 
majd nyomja meg az OK  gombot.



- 36 -

A faxfunkciók első beállítása

3

Faxolás (csak M
C
342dn, M

C
342dw

, M
C
362dn, M

C
362w

, M
C
562dn, M

C
562w

, 
M

C
562dw

, ES
5462 M

FP, ES
5462dw

 M
FP, M

PS
2731m

c típusoknál)

7 Ellenőrizze, hogy a [Kézi] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

8 A  és a  gombot megnyomva adja 
meg az aktuális dátumot, majd nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 A  és a  gombot megnyomva adja 
meg a pontos időt, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

Az OK  gomb megnyomását követően értesítő 
üzenet jelenik meg a dátum- és időbeállítás 
befejezéséről.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

3-3. lépés: A küldő fél adatainak 
meghatározása

Adja meg a készülékhez tartozó faxszámot 
és a küldő nevét. Az itt megadott adatok 
jelennek meg a készülékről küldött, nyomtatott 
faxüzenetek felső részén.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.
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a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Fax alapbeállítások (Fax Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az  
gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza ki a 
[FAX szám] beviteli mezőt.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg a 
készülék faxszámát.

7 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel (Enter)] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

8 A  gombot megnyomva válassza ki a 
[Küldő azonosító] beviteli mezőt.

9 Adja meg a küldő fél legfeljebb 22 
karakterből álló tetszőleges nevét.

10 A  és a  gombot megnyomva válassza 
ki a [Bevitel] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.
Megjelenik a faxbeállítás befejezését jelző üzenet.

11 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

12 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
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3-4. lépés: PBX (alközpont) 
csatlakoztatása

PBX (alközpont) csatlakoztatásakor a 
[Mellék vonal] lehetőséget állítsa [Be] értékre.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás 
(Admin Setup)] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
Az alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Fax-beállítás] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza a 
[Fax alapbeállítások] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza a 
[Mellék vonal] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

7 A  gombot megnyomva válassza a [Be] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

8 Tartsa nyomva a  gombot, amíg meg 
nem jelenik a legfelső szintű képernyő.
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3-5. lépés: A Super G3 funkció 
beállítása

Ha a készülék ADSL-környezethez vagy IP-
telefonhoz való csatlakoztatásakor a faxüzenetek 
küldése vagy fogadása nem tökéletes, a 
[Super G3] beállítást állítsa [Ki] értékre.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás 
(Admin Setup)] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
Az alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Felhaszn. létrehozás] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza a 
[Super G3] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza a [Ki] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

7 Tartsa nyomva a  gombot, amíg meg 
nem jelenik a legfelső szintű képernyő.
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3-6. lépés: A vételi mód 
meghatározása

A készülék alkalmazási környezetétől függően 
eltérő lehet az optimális vételi mód. A következő 
leírás alapján ellenőrizze, melyik a megfelelő.

 ● Fax mód
Ez az üzemmód akkor ajánlott, amikor a 
készüléket faxkészülékként használja.

 ● Telefon/fax mód
Ez az üzemmód akkor ajánlott, amikor külső 
telefont csatlakoztat a készülékhez.

 ● Ans/fax mód
Ez az üzemmód akkor ajánlott, amikor külső 
üzenetrögzítőt csatlakoztat a készülékhez.

 ● Tel mód
Ez az üzemmód akkor ajánlott, amikor jellemzően 
a készülékhez csatlakoztatott külső telefont 
használ.

 ● DRD
Ez az üzemmód akkor ajánlott, amikor a 
telefontársaság által biztosított, megkülönböztető 
csengőhang érzékelése (DRD) funkciót használ.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás 
(Admin Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Felhaszn. létrehozás] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza a 
[Vételi mód] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza ki 
a vételi módot, és nyomja meg az OK  
gombot.

Beállítható vételi mód:
Fax mód*     Tel/fax mód
Ans/fax mód    Tel mód     DRD

* A gyári alapbeállítást jelzi.

7 Tartsa nyomva a  gombot, amíg meg 
nem jelenik a legfelső szintű képernyő.
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●● Faxolás
Ez a szakasz a faxfunkciók használatának alapvető lépéseit ismerteti.

A faxfunkcióval dokumentumokat olvashat be, majd telefonvonalon keresztül faxüzenetként elküldheti 
őket, illetve faxüzeneteket fogadhat.

A funkció használata előtt be kell fejeznie az első beállítást.

Faxüzenet küldése

Ez a szakasz a faxüzenetek küldésének lépéseit 
ismerteti. A következő példában a célállomást 
közvetlen beviteli módszerrel adtuk meg.

A faxfunkció használata előtt el kell végeznie az 
első beállítást.

Megjegyzés

 ● A célállomás faxszáma legfeljebb 40 karakterrel adható 
meg.

Emlékeztető

 ● Csak A4, Letter és Legal méretű dokumentumot 
helyezhet az automata dokumentumadagolóba, a 
dokumentumüvegre pedig csak A4 és Letter méretű 
dokumentumot.

 ● Faxolás esetén ne töltsön a készülékbe eltérő papírméretű 
dokumentumokat.

 ● A következő eljárás a gyári alapbeállításokat alkalmazza.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <FAX (FAX)> 
billentyűjét.

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a lapok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.

 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett 
lapolvasáskor ne fejtsen ki túlzott erőt az 
üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok beolvasásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat olvassa be. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik 
meg, nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/
ON) gombot.



- 42 -

Faxolás

3

Faxolás (csak M
C
342dn, M

C
342dw

, M
C
362dn, M

C
362w

, M
C
562dn, M

C
562w

, 
M

C
562dw

, ES
5462 M

FP, ES
5462dw

 M
FP, M

PS
2731m

c típusoknál)

3 Ellenőrizze, hogy a [Fax (Fax)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és az OK  
gombot megnyomva nyissa meg a 
faxküldési kezdőképernyőt.

4 Ellenőrizze, hogy az [Adja meg a címet 
(Add Destination)] lehetőség van-e 
kiválasztva a kezdőképernyőn, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza az 
[Adja meg a címet] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

6 A kezelőpanel tízbillentyűs 
billentyűzetével adja meg a célállomás 
legfeljebb 40 számjegyből álló faxszámát.

Hivatkozás

 ● A különféle tárcsázási funkciókkal, például az előtagokkal és 
kötőjelekkel kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > 
„Faxolás – csak az MC342dn, MC342w, MC362dn, MC362w, 
MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw 
MFP és MPS2731mc modellek esetén” > „Fax küldése a 
többfunkciós készülékről” > „Speciális művelet” című részt.

7 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel (Enter)] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

8 Az átvitel indításához nyomja meg az 

MONO
 gombot.

Megjegyzés

 ● A 
COLOR

 gomb nem használható.

 ● A <STATUS (ÁLLAPOT)> billentyűt egyszer, a  
gombot pedig kétszer megnyomva megjelennek az 
adatok a kijelzőn.

Emlékeztető

 ● Ha adatátvitel közben meg kívánja szakítani a 
műveletet, nyomja meg a kezelőpanel <STOP 
(LEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

Hivatkozás

 ● A célállomás közvetlen megadása mellett a célállomás 
meghatározásához használhatja a gyorshívó listát, 
a csoportlistát, a küldési előzményeket, a fogadási 
előzményeket és az érintésvezérelt billentyűzetet is. 
Részletekért lásd a Felhasználói kézikönyv > „Faxolás 
– csak az MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, 
MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw 
MFP és MPS2731mc modellek esetén” > „Telefonkönyv 
kezelése” című részt.

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.

 ● Szükség szerint módosíthatja a faxbeállításokat, például 
a dokumentumméretet és a felbontást. Részletekért lásd 
a Felhasználói kézikönyv > „Faxolás – csak az MC342dn, 
MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, 
MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP és MPS2731mc 
modellek esetén” > „Fax küldése a többfunkciós 
készülékről” > „Speciális művelet” című részt.

 ● Ha több célállomást kíván megadni, a részletekkel 
kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > „Faxolás 
– csak az MC342dn, MC342dw, MC362dn, MC362w, 
MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw 
MFP és MPS2731mc modellek esetén” > „Fax küldése 
a többfunkciós készülékről” > „Speciális művelet” című 
részt.
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Fax fogadása

Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan működik 
a [Fax mód] vételi módra állított készülék 
faxüzenetek fogadása és nyomtatása közben.

Hivatkozás

 ● A készülék [Fax mód] vételi módtól eltérő beállítása 
esetén való működésével kapcsolatban bővebben lásd a 
Felhasználói kézikönyv > „Faxolás – csak az MC342dn, 
MC342dw, MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, 
MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP és MPS2731mc 
modellek esetén” > „Fax küldése a többfunkciós 
készülékről” > „Fax fogadása” című részt.

A faxfogadás művelete

A készülék gyári alapbeállítása a [Fax mód] 
mód; ebben a módban automatikusan fogad 
faxüzeneteket.

Amikor a készülék faxüzenetet fogad, 
világít az <DATA IN MEMORY (ADATOK 
A MEMÓRIÁBAN)> jelzőfény. A <STATUS 
(ÁLLAPOT)> billentyűt egyszer, a  gombot 
pedig kétszer megnyomva megjelennek az 
adatok a kijelzőn. A fogadás befejezése után a 
jelzőfény mindaddig világít, amíg folyamatban 
van az adatok memóriában való tárolása.

Emlékeztető

 ● Ha a készülék memóriája adatfogadás közben túlcsordul, 
a fogadás leáll. Ilyen esetben nyomtassa ki a memóriában 
tárolt adatokat, vagy várjon, amíg befejeződik a tárolt 
küldési/fogadási feladat, majd kérje meg a feladót, hogy 
küldje újra a faxot.

Fogadott faxok nyomtatása

A készülék automatikusan kinyomtatja a 
fogadott faxokat. Gyári alapbeállítás szerint a 
készülék az 1. tálcát használja.

Megjegyzés

 ● Ne húzza ki a papíradagoló tálcákat, amikor a készülék 
nyomtat.

Emlékeztető

 ● Csak szabványos vagy újrahasznosított papírt használjon.

 ● A4, Letter és Legal papírméret használható.

Hivatkozás

 ● A kiválasztott papírméretnél nagyobb képek – a fogadott 
adatok nyomtatási beállításaitól függően – kicsinyíthetők, 
kihagyhatók a nyomtatásból vagy több lapra 
nyomtathatók. Részletekért lásd a Felhasználói kézikönyv 
> „Faxolás – csak az MC342dn, MC342dw, MC362dn, 
MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, 
ES5462dw MFP és MPS2731mc modellek esetén” > „Fax 
küldése a többfunkciós készülékről” > „Fax fogadása” > 
„Fogadott faxok nyomtatása” című részt.

 ● Ha a fogadott faxüzenetek nyomtatásához másik 
papírtálcát kíván használni, lásd a Felhasználói kézikönyv 
> „„A” függelék – a menürendszer” > „Paper Setup 
(Papírbeállítás)” > „Select Tray (Válassza ki a tálca)” című 
részt.
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●● Faxüzenet küldése számítógépről (Windows 
operációs rendszer használata esetén)

Ez a szakasz a faxillesztőprogram telepítésének, valamint faxüzenetek számítógépről való küldésének 
lépéseit ismerteti. A faxillesztőprogram lehetővé teszi, hogy a dokumentum nyomtatása nélkül, a 
készüléken keresztül közvetlenül a számítógépről küldhessen faxüzeneteket a célállomásra.

Mielőtt a számítógépről faxüzenetet küldene mindenképpen telepítse az MC342dn, MC342dw, 
MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, ES5462 MFP, ES5462dw MFP vagy MPS2731mc 
típus faxillesztőprogramját.

Megjegyzés

 ● A funkció használata előtt be kell fejeznie az első beállítást.

Faxillesztőprogram telepítése

Ez a szakasz a faxüzenet küldése számítógépről 
funkció alapvető beállítási eljárásának részeként 
ismerteti a faxillesztőprogram számítógépre való 
telepítésének lépéseit.

 � Áttekintés

 �Csatlakozási módok
A következő csatlakozási módok közül választhat:

 ● „Hálózati kapcsolat esetén”, 44. o.

 ● „USB-kapcsolat esetén”, 51. o.

 �Termékkövetelmények

A készülék a következő Windows operációs 
rendszerek használatát támogatja:

 ● Windows 8 / Windows 8 (64 bites változat)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7 / Windows 7 (64 bites változat)

 ● Windows Vista / Windows Vista (64 bites 
változat)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008 / Windows Server 2008 
(x64-es változat)

 ● Windows XP / Windows XP (x64-es változat)

 ● Windows Server 2003 / Windows Server 2003 
(x64-es változat)

 � Hálózati kapcsolat esetén
Ha hálózati kapcsolaton keresztül kíván a 
számítógépre faxillesztőprogramot telepíteni, 
hajtsa végre az alábbi 2 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 44. o.

 ● „2. lépés: Faxillesztőprogram telepítése”, 
49. o.
Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

 ● Ha a faxillesztőprogram már telepítve van a számítógépre, 
a 2. lépés kihagyható.

 �1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, 
MPS2731mc esetén), majd a kezelőpanelen adja meg 
a készülék IP-címét és a többi hálózati paramétert. Az 
IP-címet manuálisan és automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik IP-
címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, a hálózat 
leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-hozzáférést.

 ● Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-verzióját.

 ● A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális



- 45 -

Faxüzenet küldése számítógépről (Windows operációs rendszer használata esetén)

3

Faxolás (csak M
C
342dn, M

C
342dw

, M
C
362dn, M

C
362w

, M
C
562dn, M

C
562w

, 
M

C
562dw

, ES
5462 M

FP, ES
5462dw

 M
FP, M

PS
2731m

c típusoknál)

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő értéket 
válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül:

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja ki 
a számítógépet.

 

3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.
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Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN 
hálózat segítségével (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén):
A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a 
WPS (nyomógombos) funkcióval végezheti el. 
A vezeték nélküli LAN hálózat egyéb beállítási 
módjairól részletesen a Felhasználói kézikönyv 
(Alap) „Konfigurációs kézikönyv” című részében 
olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.

7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.
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Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

Az IP-cím beállítása:

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket. 

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a [Hálózat 
alapbeállítások (Network Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.
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5 Az IP-cím manuális beállításakor ellenőrizze, 
hogy a [Kézi (Manual)] lehetőség van-e 
kiválasztva, és nyomja meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  
gombot megnyomva válassza ki az [Auto (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az IP-címet, és nyomja meg az OK  
gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.
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 �2. lépés: Faxillesztőprogram telepítése 

Megjegyzés

 ● A művelet elvégzéséhez rendszergazdaként kell bejelentkeznie.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék 
és a számítógép be van kapcsolva és 
egymáshoz van csatlakoztatva, majd 
helyezze a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

2 Az [Automatikus lejátszás] 
megjelenését követően kattintson a 
[Setup.exe futtatása] lehetőségre.
Amikor megjelenik a 
[Felhasználói fiókok felügyelete] párbeszédpanel, 
kattintson az [Igen] lehetőségre.

3 Válassza ki a nyelvet.

4 Válassza ki a készülék típusát, majd 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

5 Olvassa el a licencszerződést, majd 
kattintson az [Elfogadom] lehetőségre.

6 Olvassa el a „Környezetvédelmi tanácsok 
felhasználók számára (Environmental advice 
for Users)” tájékoztatót, és kattintson a 
[Következő (Next)] lehetőségre.

7 Kattintson a [FAX illesztőprogram 
(FAX driver)] sor Telepítés gombjára.

8 A [Telepítés előtti ellenőrzés (Pre-
Installation Check)] párbeszédpanelen 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

9 Kattintson az [Egyszerű telepítés 
(hálózat)] gombra.
Kezdetét veszi az eszközkeresés.

 - Ha a rendszer megtalálta a készüléket, 
automatikusan telepíti azt. Folytassa a 12. lépéssel.

 - Ha a rendszer nem találta meg a 
készüléket, a [Ellenőrizze a telepítései 
beállításokat.] képernyő jelenik meg. 
Folytassa a 10. lépéssel.
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10 Az eszközkeresés újraindításához 
kattintson a [Keresés újraindítása 
(Restart search)] lehetőségre.

Miután megjelent a készülék, válassza ki azt, és 
kattintson a [Következő (Next)] lehetőségre.

Emlékeztető

 ● Ha a [Keresés újraindítása (Restart search)] 
lehetőségre kattintva sem jelenik meg a készülék, 
válassza a [Nyomtató neve/IP-cím (Printer name/
IP Address)] lehetőséget, és adja meg a készülékhez 
rendelt IP-címet, majd kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

11 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

12 Kattintson a [Finish (Finish)] gombra.

13 A [Beállítás] ablakban kattintson a 
[Kilépés] lehetőségre.

14 Kattintson a [Start] > [Eszközök és 
nyomtatók] lehetőségre.

15 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az OKI 
MC562(FAX) ikon.
Ha a készülék nyomtató-illesztőprogramja már 
telepítve van, lehetséges, hogy az OKI MC562 
ikon jelképezi ezt az illesztőprogramot. Ilyen 
esetben jobb egérgombbal kattintson az OKI 
MC562 ikonra, válassza ki az egyik menüpontot, 
majd ellenőrizze, hogy a faxillesztőprogram 
megjelent-e az almenüben.

16 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.
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 � USB-kapcsolat esetén
Az alábbi eljárást követve csatlakoztasson 
USB-kábelt és telepítsen faxillesztőprogramot a 
számítógépre.

Megjegyzés

 ● A művelet elvégzéséhez rendszergazdaként kell 
bejelentkeznie.

Emlékeztető

 ● Ha a faxillesztőprogram már telepítve van a számítógépre, 
a művelet kihagyható.

1 Készítsen elő egy USB-kábelt.
A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Készítsen 
elő egy USB 2.0 szabványú kábelt.

Emlékeztető

 ● Nagy sebességű USB 2.0 típusú kapcsolat 
létrehozásához nagy sebességű USB 2.0 típusú 
kábelt használjon.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

3 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik 
végét a készülék hátoldalán lévő USB-
csatlakozóaljzathoz.

4 Kapcsolja be a számítógépet.

5 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

6 Az [Automatikus lejátszás] 
megjelenését követően kattintson a 
[Setup.exe futtatása] lehetőségre.
Amikor megjelenik a 
[Felhasználói fiókok felügyelete] 
párbeszédpanel, kattintson az [Igen] 
lehetőségre. 

7 Válassza ki a nyelvet.

8 Válassza ki a készülék típusát, majd 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

9 Olvassa el a licencszerződést, majd 
kattintson az [Elfogadom] lehetőségre.

10 Olvassa el a „Környezetvédelmi tanácsok 
felhasználók számára (Environmental 
advice for Users)” tájékoztatót, és 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.
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11 Kattintson a [FAX illesztőprogram 
(FAX driver)] sor Telepítés gombjára.

12 A [Telepítés előtti ellenőrzés (Pre-
Installation Check)] párbeszédpanelen 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

13 Kattintson az [Egyszerű telepítés 
(helyi)] gombra.

14 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

15 Amikor megjelenik a készülék 
számítógéphez történő csatlakoztatására 
és a készülék bekapcsolására 
figyelmeztető üzenet, csatlakoztassa 
az USB-kábel másik végét a 
számítógép USB-csatlakozójához, 
majd a tápkapcsolót körülbelül egy 
másodpercig nyomva tartva kapcsolja be 
a készüléket.

Megjegyzés

 ● Ne a számítógép hálózati csatlakozóaljzatához 
csatlakoztassa az USB-kábelt. Ellenkező esetben 
károsodhat a készülék.

16 Kattintson a [Finish] gombra.

17 A [Beállítás] ablakban kattintson a 
[Kilépés] lehetőségre.

18 Kattintson a [Start] > [Eszközök és 
nyomtatók] lehetőségre.
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19 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az OKI 
MC562(FAX) ikon.
Ha a készülék nyomtató-illesztőprogramja már 
telepítve van, lehetséges, hogy az OKI MC562 
ikon jelképezi ezt az illesztőprogramot. Ilyen 
esetben jobb egérgombbal kattintson az OKI 
MC562 ikonra, válassza ki az egyik menüpontot, 
majd ellenőrizze, hogy a faxillesztőprogram 
megjelent-e az almenüben.

20 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

Faxüzenet küldése 
számítógépről

Ez a szakasz faxüzenet számítógépről való 
küldésének lépéseit ismerteti.

Ahhoz, hogy használni tudja a Faxüzenet küldése 
számítógépről funkciót, előbb telepítenie kell 
a készülékhez tartozó faxillesztőprogramot a 
számítógépre.

Emlékeztető

 ● Ebben a szakaszban példaként a Jegyzettömb alkalmazást 
használtuk. A menüpontok és az eljárás az alkalmazástól és a 
használt faxillesztőprogram verziójától függően eltérő lehet.

 ● A faxillesztőprogram beállításainak elemeire vonatkozó 
további információkat az alkalmazás súgójában találja.

1 Nyissa meg a faxolni kívánt fájlt.

2 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

3 A [Nyomtató kiválasztása] menüben 
válassza az [OKI MC562 (FAX)] 
pontot, majd kattintson a [Nyomtatás] 
lehetőségre.
Megjelenik a [Beállítások] párbeszédpanel.

4 A [Címzett] lap [Számok megadása] 
panelének [Név] mezőjében adja meg a 
célállomás nevét.

5 A [FAX-szám] mezőben adja meg a 
célállomás faxszámát.

6 Kattintson a [Hozzáadás <-] 
lehetőségre.

7 Az összes célállomás megadásához 
ismételje a 4–6. lépést.

8 Kattintson a [Feladó] lapfülre, és 
adja meg a [Feladó neve] és a 
[Feladó száma:] értékét.

9 Az [OK] gombra kattintva kezdje meg a 
küldést.

Emlékeztető

 ● Ha a készülék adatfogadása közben meg szeretne 
szakítani egy feladatot, az eszköztáron kattintson 
kétszer a nyomtató ikonjára, válassza ki a 
megszakítani kívánt feladatot, majd válassza a 
[Dokumentum] menü [Mégse] pontját.
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Hivatkozás

 ● Ha a készülék már tárolta az adatokat, a számítógépről 
nem lehet megszakítani a feladatot. A készülék 
memóriájában tárolt faxolási feladat megszakítására 
vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd a Felhasználói 
kézikönyv > „Faxolás – csak az MC342dn, MC342dw, 
MC362dn, MC362w, MC562dn, MC562w, MC562dw, 
ES5462 MFP, ES5462dw MFP és MPS2731mc modellek 
esetén” > „Fax küldése a többfunkciós készülékről” > 
„Speciális művelet” > „Fax Job View/Cancel (Fax-munka 
nézet/Törlés)” című részt.
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4 Lapolvasás
Ebben a fejezetben ismertetjük az E-mailbe, a megosztott mappába és a számítógépre történő 
lapolvasási funkciók kezdeti beállítását és alapvető eljárását.

A készülék a következő lapolvasási funkciók elvégzésére alkalmas.

Funkció Áttekintés
„Lapolvasás E-mailbe” Beolvassa a dokumentumokat, és a beolvasott képeket E-mail üzenethez csatolt 

fájlként elküldi a meghatározott E-mail címre a hálózaton.
„Lapolvasás megosztott 
mappába”

Beolvassa a dokumentumokat, és a beolvasott képeket a hálózaton lévő számítógép 
„megosztott mappájába” menti.

Lapolvasás USB-
memóriába

Beolvassa a dokumentumokat, és a beolvasott képeket közvetlenül USB-memóriába 
menti.
A funkció alkalmazási módjával kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > 
„Lapolvasás” > „Lapolvasás USB-memóriára” című részt.

„Lapolvasás 
számítógépre”

USB-kapcsolaton vagy hálózaton keresztül beolvassa a dokumentumokat a 
számítógépre, majd a kezelőpanel segítségével szükség szerint módosíthatók a 
beolvasott képek.

Lapolvasás távoli 
számítógépről

USB-kapcsolaton vagy hálózaton keresztül beolvassa a dokumentumokat a 
számítógépre, majd a számítógép segítségével szükség szerint módosíthatók a 
beolvasott képek.
A funkció első beállításával kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > „Lapolvasás” 
> „Lapolvasó illesztőprogramok telepítése (TWAIN/WIA/ICA Illesztőprogram)” című 
részt.
A funkció alkalmazási módjával kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > 
„Lapolvasás” > „Távoli szkenn” című részt.

●● Lapolvasás E-mailbe
Ez a szakasz a Lapolvasás E-mailbe funkció első beállítását és alapvető műveleteit ismerteti.

A funkció lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és a beolvasott képek E-mail üzenethez csatolt 
fájlként való elküldését a meghatározott E-mail címre a hálózaton.

A funkció használata előtt be kell fejeznie az első beállítást.

A Lapolvasás E-mailbe funkció 
első beállítása

Ez a szakasz a Lapolvasás E-mailbe funkció első 
beállításának lépéseit ismerteti. Kövesse az 
alábbi 2 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 55. o.

 ● „2. lépés: A készülék E-mail beállításainak 
konfigurálása”, 61. o.
Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli LAN 
hálózati kapcsolaton keresztül (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, ES5462dw MFP, 
MPS2731mc esetén), majd a kezelőpanelen 
adja meg a készülék IP-címét és a többi 
hálózati paramétert. Az IP-címet manuálisan és 
automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.
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Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik IP-
címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, a hálózat 
leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-hozzáférést.

 ● Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-verzióját.

 ● A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

 � Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

 

3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.
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5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

 � Csatlakoztatás vezeték nélküli 
LAN hálózat segítségével (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, 
MC562dw, ES5462dw MFP, 
MPS2731mc esetén)

A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a WPS 
(nyomógombos) funkcióval végezheti el. A vezeték 
nélküli LAN hálózat egyéb beállítási módjairól 
részletesen a Felhasználói kézikönyv (Alap) 
„Konfigurációs kézikönyv” című részében olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.
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7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.

Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

 � Az IP-cím beállítása

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.
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4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat alapbeállítások (Network Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

5 Az IP-cím manuális beállításakor ellenőrizze, 
hogy a [Kézi (Manual)] lehetőség van-e 
kiválasztva, és nyomja meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  
gombot megnyomva válassza ki az [Auto (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg az 
IP-címet, és nyomja meg az OK  gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  gombot.

8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.



- 60 -

Lapolvasás E-mailbe

4

Lap
o
lvasás

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.
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2. lépés: A készülék E-mail beállításainak konfigurálása

A készülék E-mail beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi 3 allépést:

 ● „2-1. lépés: A számítógép E-mail beállításainak ellenőrzése”, 61. o.

 ● „2-2. lépés: A készülék E-mail címének beállítása”, 62. o.

 ● „2-3. lépés: A készülék E-mail beállításainak konfigurálása”, 63. o.
A fenti lépéseket követve ellenőrizze a beállítási adatlap valamennyi elemének értékét.

 � Beállítási adatlap

Jel Elem Vázlatos bemutatás Példa

Felhasználói érték

* Tekintse át a következő oldalakat, 
és jegyezze fel az ellenőrzés vagy 
az elvégzett beállítások részleteit.

B-1 A készülék E-mail 
címe

E-maileknek a készülékről történő 
küldésekor használt E-mail cím

mc362@test.
com

(legfeljebb 80 karakter)

B-2 SMTP-kiszolgáló címe E-mailek küldéséhez használt 
kiszolgáló címe 

smtp.test.com

B-3 POP3-kiszolgáló címe E-mailek fogadásakor használt 
kiszolgáló címe

pop3.test.com

B-4 Azonosítási mód E-mail küldő kiszolgáló azonosítása SMTP
B-5 SMTP felhasználói 

azonosító
E-mail küldő kiszolgáló fiókneve OKIMC562

B-6 SMTP-jelszó E-mail küldő kiszolgáló jelszója okimc562
B-7 POP felhasználói 

azonosító
E-mail fogadó kiszolgáló fiókneve felhasználó

B-8 POP-jelszó E-mail fogadó kiszolgáló jelszója okimc562
B-9 E-mail címzettjének 

neve
A címzett neve, akinek elküldi az 
E-mailbe beolvasott dokumentumot 
a készülékről

Felhasználó

B-10 E-mail címzettjének 
E-mail címe

A címzett E-mail címe, akinek 
elküldi az E-mailbe beolvasott 
dokumentumot a készülékről

user@test.com

 � 2-1. lépés: A számítógép E-mail 
beállításainak ellenőrzése

Megjegyzés

 ● Ha a hálózati rendszergazda megszabja a készülékhez 
használt levelezőkiszolgáló-fiókot, jelszót és E-mail címet, 
akkor ezeket adja meg a beállítási adatlapon.

Emlékeztető

 ● A következő eljárásban Windows 7 rendszeren futó Windows 
Live Mail alkalmazást használtunk. Ha más levelezőprogramot 
használ, akkor tekintse meg annak leírását.

1 Kattintson a [Start] lehetőségre, majd 
válassza a [Windows Live Mail] 
pontot.

2 Válassza az [Verktyg] menü [Fiókok] 
pontját.
Ha nem jelenik meg a menüsor, kattintson 
a [Menük] ikonra, majd válassza a 
[Menüsáv megjelenítése] lehetőséget.

3 Válassza ki az E-mail fiókot, majd 
kattintson a [Tulajdonságok 
(Properties)] lehetőségre.
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4 Írja be az [Általános (General)] 
lap [Név (Name)] és [E-mail cím 
(E-mail address)] mezőjében szereplő 
adatokat a beállítási adatlap B-9 és B-10 
jelű sorába.

B-9

B-10

5 Kattintson a [Kiszolgálók (Servers)] 
lapfülre, és jegyezze fel az egyes 
beállításokat a beállítási adatlap 
megfelelő soraiba.

B-3
B-2

B-7
B-8

 - Ha be van jelölve az [A kiszolgáló 
hitelesítést igényel (My server requires 
authentication)] jelölőnégyzet, a B-4 jelű 
sorba írja be az „SMTP” kifejezést, majd 
folytassa a 6. lépéssel.

 - Ha nincs bejelölve az [A kiszolgáló 
hitelesítést igényel (My server 
requires authentication)] jelölőnégyzet, 
a [POP vagy még nincs hitelesítve] 
értéket írja be a B-4 jelű sorba. Ezzel 
befejeződött az E-mail beállítások 
megerősítése.
Megjegyzés

 ● Internetszolgáltató használata esetén a [POP] 
értéket írja be.

6 Kattintson a [Inställningar] 
lehetőségre.

7 A [Kimenő levelek kiszolgálója 
(Outgoing Mail Server)] 
párbeszédpanelen ellenőrizze a 
bejelentkezési adatokat.

 - Ha az [A beérkező levelek 
kiszolgálójával azonos beállítások 
használata (Use same settings as my 
incoming mail server)] lehetőség van 
kiválasztva, a B-7 és B-8 jelű sorban 
szereplő értékekkel azonos paramétereket 
írjon be a B-5 és a B-6 jelű sorba.

 - Ha a [Bejelentkezés (Log on using)] 
lehetőség van kiválasztva, jegyezze fel a 
[Fióknév (Account name)] és a [Jelszó 
(Password)] mező tartalmát a B-5, illetve 
a B-6 jelű sorba.

 � 2-2. lépés: A készülék E-mail 
címének beállítása

Ha a készülékről E-mail üzenetben küldi el 
a beolvasott adatokat, a készülékhez E-mail 
címet kell megadni. A következő eljárás alapján 
határozza meg a készülék E-mail címét, majd 
írja be a beállítási adatlap B-1 jelű sorába.

 ● Ha a készülék E-mail címét a hálózati 
rendszergazda határozza meg, írja be az 
E-mail címet a B-1 jelű sorba.

 ● Ha internetszolgáltató biztosítja a kapcsolatot, 
a szolgáltatótól kérjen E-mail címet a készülék 
számára, majd írja be ezt a címet a B-1 jelű sorba.

 ● Ha a készülék E-mail címe nincs meghatározva 
és nem is kérhető, adja meg az E-mail címet 
a B-4 jelű sorban megadott értékek alapján 
(azonosítási mód):

 - Ha a B-4 jelű sorban az „SMTP” kifejezés 
szerepel, adjon meg egy E-mail címet, és 
írja be a B-1 jelű sorba.

 - Ha a B-4 jelű sorban a „POP” kifejezés 
szerepel, a B-1 jelű sorba a B-10 jelű 
sorban szereplő E-mail címet írja be.

Megjegyzés

 ● Ha szeretne E-mailt fogadni a készüléken, a hálózati 
rendszergazdától vagy az internetszolgáltatójától E-mail 
címet kell kérnie a készülék számára.
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 � 2-3. lépés: A készülék E-mail 
beállításainak konfigurálása

A beállítási adatlap segítségével határozza meg 
a készülék E-mail beállításait.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a kívánt 
karaktert, majd nyomja meg az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza az 
[E-mail alapbeállítás (E-mail Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az  
gombot.

5 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-2 jelű sorban szereplő adatot.

6 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

7 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-1 jelű sorban szereplő adatot.

8 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

9 Nyomja meg a  gombot, majd 
válassza ki a készülék E-mail fogadási 
protokollját, végül pedig nyomja meg az 
OK  gombot.
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 - Ha azt szeretné, hogy a készülék fogadjon 
E-mail üzeneteket a POP3-kiszolgálóról, 
válassza a [POP3] lehetőséget. Folytassa a 10. 
lépéssel.

 - Ha azt szeretné, hogy a készülék 
levelezőkiszolgáló nélkül fogadjon 
E-mail üzeneteket, válassza az [SMTP] 
lehetőséget. Folytassa a 12. lépéssel.

 - Ha nem szeretné, hogy a készülék E-mail 
üzeneteket fogadjon, válassza a [Tiltva] 
lehetőséget. Folytassa a 12. lépéssel.

10 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-3 jelű sorban szereplő adatot.

11 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

12 Nyomja meg a  gombot, majd a 
B-4 jelű sorban szereplő adat alapján 
válassza ki az azonosítási módot. Ezután 
nyomja meg az OK  gombot.

 - Ha a B-4 jelű sorban a „Do not 
authenticate” kifejezés szerepel, válassza 
a [Nincs azonosítás] lehetőséget. 
Folytassa a 21. lépéssel.

 - Ha a B-4 jelű sorban az „SMTP” kifejezés 
szerepel, az [SMTP azonosítás] 
lehetőséget válassza. Folytassa a 13. 
lépéssel.

 - Ha a B-4 jelű sorban a „POP” kifejezés 
szerepel, a [POP SMTP előtt] lehetőséget 
válassza. Folytassa a 17. lépéssel.

13 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-5 jelű sorban szereplő adatot. 

14 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

15 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-6 jelű sorban szereplő adatot.

16 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.
Folytassa a 21. lépéssel.

17 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-7 jelű sorban szereplő adatot.

18 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

19 Nyomja meg a  gombot, majd adja 
meg a B-8 jelű sorban szereplő adatot.

20 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

21 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, nyomja meg az  gombot.

22 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
Ezzel befejeződött a Lapolvasás E-mailbe funkció 
beállítása.
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A Lapolvasás E-mailbe funkció 
használatának módja

Ez a szakasz a Lapolvasás E-mailbe funkció 
indításának lépéseit ismerteti. A következő 
példában a célállomást közvetlen beviteli 
módszerrel adtuk meg.

A Lapolvasás E-mailbe funkció használata előtt 
el kell végeznie a hálózat és az E-mail első 
beállítását.

Emlékeztető

 ● A következő eljárás a gyári alapbeállításokat alkalmazza.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SCAN 
(BEOLVAS)> billentyűjét.

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a lapok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.

 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett 
lapolvasáskor ne fejtsen ki túlzott erőt az 
üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok beolvasásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat olvassa be. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik 
meg, nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/ON) 
gombot.

3 Ellenőrizze, hogy az [Email (E-mail)] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy az [Adja meg a címet] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.
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5 Ellenőrizze, hogy a [Kinek] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az 
[Adja meg a címet] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

7 Adja meg a címzett legfeljebb 80 
karakterből álló E-mail címét.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

A kiválasztott karakter megjelenik a szövegmezőben.

Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg a 
<CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd adja 
meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

8 Szükség esetén válassza ki a [Más.] 
vagy a [Rejt.] lehetőséget, és ismételje 
meg a 6–7. lépést.

9 A  gomb megnyomásával térjen vissza 
a kezdőképernyőhöz.

10 Nyomja meg a 
MONO

 vagy a 
COLOR

 
gombot.

Hivatkozás

 ● A célállomás közvetlen megadása mellett a célállomás 
meghatározásához használhatja a címjegyzéket, a csoportlistát, 
az E-mail előzményeket, az LDAP-keresést és az érintésvezérelt 
billentyűzetet is. A részletekért lásd a Felhasználói kézikönyv > 
„Lapolvasás” > „Lapolvasás E-mailbe” című részt.

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.
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●● Lapolvasás megosztott mappába
Ebben a szakaszban ismertetjük a megosztott mappába történő lapolvasási funkció kezdeti beállítását 
és alapvető eljárását.

Ez a funkció lehetővé teszi dokumentumok beolvasását, majd a beolvasott képeknek a hálózaton lévő 
számítógép „megosztott mappájába” történő mentésére.

A funkció használata előtt be kell fejeznie az első beállítást.

A megosztott mappába való 
lapolvasás kezdeti beállítása

Ebben a szakaszban ismertetjük a megosztott 
mappába történő lapolvasási funkció kezdeti 
beállításának konfigurálását. Kövesse az alábbi 2 
lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 67. o.

 ● „2. lépés: A számítógép és a berendezés 
beállítása megosztott mappába történő 
lapolvasáshoz”, 72. o.
Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén), majd a 
kezelőpanelen adja meg a készülék IP-címét 
és a többi hálózati paramétert. Az IP-címet 
manuálisan és automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik 
IP-címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, 
a hálózat leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-
hozzáférést.

 ● Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-verzióját.

 ● A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

 � Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.
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2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

 

3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

 � Csatlakoztatás vezeték nélküli 
LAN hálózat segítségével (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, 
MC562dw, ES5462dw MFP, 
MPS2731mc  esetén)

A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a WPS 
(nyomógombos) funkcióval végezheti el. A vezeték 
nélküli LAN hálózat egyéb beállítási módjairól 
részletesen a Felhasználói kézikönyv (Alap) 
„Konfigurációs kézikönyv” című részében olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.
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 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.

7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.

Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

 � Az IP-cím beállítása

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.
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2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót. 
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat alapbeállítások (Network 
Setting)] lehetőséget, majd nyomja meg 
az  gombot.

5 Az IP-cím manuális beállításakor 
ellenőrizze, hogy a [Kézi (Manual)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  
gombot megnyomva válassza ki az [Auto (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az IP-címet, és nyomja meg az OK  
gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.
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8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél ellenőrizze, 
hogy az [Igen] lehetőség van-e kiválasztva, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a [Rendszer] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.
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2. lépés: A számítógép és a berendezés beállítása megosztott mappába 
történő lapolvasáshoz

A számítógép és a berendezés megosztott mappába történő lapolvasáshoz való beállításához kövesse 
az alábbi 4 lépést:

 ● „2-1. lépés: A számítógép nevének ellenőrzése”, 72. o.

 ● „2-2. lépés: A megosztott mappába való lapolvasáshoz szükséges elemek neveinek meghatározása”, 
74. o.

 ● „2-3. lépés: A számítógép konfigurálása megosztott mappába való szkenneléshez”, 74. o.

 ● „2-4. lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz megosztott mappába”, 83. o.
A fenti lépéseket követve ellenőrizze a beállítási adatlap valamennyi elemének értékét.

 � Beállítási adatlap

Jel Elem Vázlatos bemutatás Példa

Felhasználói érték

* Tekintse át a következő oldalakat, 
és jegyezze fel az ellenőrzés vagy 
az elvégzett beállítások részleteit.

C-1 A célállomásként szolgáló 
számítógép neve

A számítógép neve, amelyre a 
beolvasott adatokat továbbítja

PC1

C-2 Felhasználónév 
a célállomásként 
szolgáló számítógépre 
való bejelentkezéshez

Felhasználónév arra a számítógépre 
való bejelentkezéshez, amelyre a 
beolvasott adatokat továbbítja

mc562 (legfeljebb 32 karakter)

C-3 Jelszó a 
célállomásként 
szolgáló számítógépre 
való bejelentkezéshez

Jelszó arra a számítógépre való 
bejelentkezéshez, amelyre a 
beolvasott adatokat továbbítja

mc562 (legfeljebb 32 karakter)

C-4 Profilnév a beállítások 
regisztrálásához

A profil készüléken való 
regisztrálásához használt név

Sales (legfeljebb 16 karakter)

C-5 A célállomásként 
szolgáló számítógépen 
lévő megosztott 
mappa neve

Azon a számítógépen lévő mappa 
neve, amelyre a beolvasott adatokat 
továbbítja

SalesDev (legfeljebb 64 karakter)

C-6 A beolvasott adat 
fájlneve

A beolvasott adatot tartalmazó fájl 
neve

ScanData (legfeljebb 64 karakter)

Megjegyzés

 ● A beállítások megkezdése előtt az alábbi lépéseket követve kérjen engedélyt a hálózati rendszergazdától, hogy megosztott 
mappát hozhasson létre a számítógépen.

Emlékeztető

 ● Az eljárás során a CIFS-protokollt használtuk.

 � 2-1. lépés: A számítógép nevének 
ellenőrzése

Az alábbi lépéseket követve ellenőrizze a 
számítógép nevét, majd töltse ki a beállítási 
adatlap C-1 jelű sorát.

 �Windows 8, Windows Server 2012, 
Windows 7, Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2008 és Windows 
Vista operációs rendszer esetén

1 Kattintson a [Start] lehetőségre, majd 
válassza a [Vezérlõpult] pontot.

2 Válassza a [Rendszer és biztonság] 
lehetőséget.
Windows Server 2008 és Windows Vista 
operációs rendszer használata esetén a 
[Rendszer és karbantartás] lehetőséget 
válassza.
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3 Válassza a [Rendszer] [A számítógép 
nevének megtekintése] lehetőségét.

4 A beállítási adatlap C-1 jelű sorába 
írja be a [Számítógépnév (Computer 
Name)] mezőben szereplő nevet.

C-1

5 Zárja be az ablakot.

 �Windows Server 2003 és Windows XP 
operációs rendszer esetén

1 Kattintson a [start] > [Vezérlõpult] 
> [Teljesítmény és karbantartás] > 
[Rendszer] lehetőségre.
Windows Server 2003 operációs rendszer 
használata esetén kattintson a [Start] > 
[Műveleti jel panel] > [Rendszer] lehetőségre.

2 Válassza a [Számítógépnév] lapot, 
majd kattintson a [Módosítás] 
lehetőségre.

3 A beállítási adatlap C-1 jelű sorába 
írja be a [Számítógépnév] mezőben 
szereplő nevet.

4 A [Mégse] lehetőségre kattintva zárja 
be az ablakot.

 �Mac OS X operációs rendszer esetén

1 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

2 Kattintson a [Megosztás] lehetőségre.

3 A beállítási adatlap C-1 jelű 
sorába írja be a [Számítógépnév 
(Computer Name)] mezőben szereplő 
nevet.

C-1

Emlékeztető

 ● Ha a számítógép neve hosszabb 16 karakternél, Mac 
OS X 10.4.11 operációs rendszer esetén az első 15 
karaktert a C-1 jelű sorba írja be. Mac OS X 10.5–
10.7 operációs rendszeren a [Rendszerbeállítások] 
> [Hálózat] pontnál válassza ki a használt hálózati 
szolgáltatást, majd kattintson az [Speciális] 
lehetőségre. Kattintson a [WINS] lapfülre, és a C-1 
jelű sorba írja be a [NetBIOS Name] mezőben 
olvasható nevet.

4 Zárja be a [Megosztás] ablakot.
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 � 2-2. lépés: A megosztott mappába 
való lapolvasáshoz szükséges 
elemek neveinek meghatározása

Határozza meg a következő elemek nevét, majd 
töltse ki a beállítási adatlap C-2 – C-6 jelű sorát.

 ● A célszámítógépre való bejelentkezéshez szükséges 
felhasználónév (C-2)

Megjegyzés

 ● Ha a felhasználónevet a tartományban kezelik, 
a „Username@Domainname” kifejezést írja a 
C-2 jelű sorba. A tartománynév ellenőrzéséhez 
a [Rendszer tulajdonságai] párbeszédpanel 
[Számítógép név] lapján kattintson a [Módosítás] 
lehetőségre.

 ● A célszámítógépre való bejelentkezéshez 
szükséges jelszó (C-3)

 ● Profilnév a beállítások készüléken való 
regisztrálásához (C-4)

 ● A célállomásként szolgáló számítógépen lévő 
megosztott mappa neve (C-5)

 ● A beolvasott adatok fájlneve (C-6)
Fájlnévként „#n” (szám) vagy „#d” (dátum) 
adható meg.

 - „#n” (szám) megadásakor: 00000 és 
99999 közötti 5 jegyű sorszám

 - „#d” (dátum) megadásakor: A fájl 
létrehozási dátuma és időpontja. Az 
ééhhnnóóppmm karaktersor 12 számjegye.

éé: A létrehozás éve (a keresztény 
időszámítás utolsó 2 számjegye)

hh: A létrehozás hónapja (01–12)
nn: A létrehozás napja (01–31)
óó: A létrehozás órája (00–23)
hh: A létrehozás perce (00–59)
mm: A létrehozás másodperce (00–59)
* A fájl létrehozásának dátuma és időpontja a készülék 

órája alapján kerül meghatározásra.

Példák a megadható fájlnevekre (PDF-formátum 
esetén)

 - „Data#n" megadásakor: A program 
a fájlt például „Data00000.pdf” vagy 
„Data00001.pdf” néven menti.

 - „File#d” megadásakor: a program a fájlt 
például „File090715185045.pdf” néven 
menti.

 - „Scan” megadásakor: Elsőként a „Scan.
pdf” fájl jön létre, azt követően a program 
„Scan#d.pdf” néven menti az adatokat. 
A „#d” elemre vonatkozó információt lásd 
fent.

 - Ha semmi sincs megadva: Elsőként az 
„Image.pdf” fájl jön létre, azt követően a 
program „Image#d.pdf” néven menti az 
adatokat. 
A „#d” elemre vonatkozó információt lásd 
fent.

 � 2-3. lépés: A számítógép 
konfigurálása megosztott 
mappába való szkenneléshez

A beállítási adatlap segítségével hozzon 
létre egy fiókot és egy megosztott mappát a 
számítógépen a készülék számára.

Emlékeztető

 ● Ha a számítógép a tartományban található, a fiók 
hozzáadásának folyamata eltérhet az alább leírtaktól. Lásd 
a Microsoft Windows kézikönyvet.

 �Windows 8, Windows Server 2012, 
Windows 7, Windows Server 2008 
R2, Windows 2008 és Windows Vista 
operációs rendszer esetén

1 Kattintson a [Start] > [Vezérlõpult] 
lehetőségre.

2 Válassza a [Felhasználói fiókok 
hozzáadása vagy eltávolítása] 
lehetőséget.

3 Válassza az [Új fiók létrehozása] 
lehetőséget.

4 A szövegmezőbe írja be a C-2 jelű 
sorban található adatot.

5 Ellenőrizze, hogy az [Általános 
jogú felhasználó] lehetőség van-e 
kiválasztva, majd nyomja meg a 
[Fiók létrehozása] gombot.

6 Kattintson az 5. lépésben létrehozott fiók 
ikonjára.

7 Válassza a [Jelszó létrehozása] 
lehetőséget.
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8 Az [Új jelszó (New password)] 
és az [Új jelszó megerősítése 
(Confirm new password)] mezőben adja 
meg a C-3 jelű sorban látható adatot, 
majd kattintson a [Jelszó létrehozása 
(Create password)] lehetőségre.

9 Zárja be a Vezérlőpultot.

10 A C-5 jelű sorban szereplő névvel hozzon 
létre egy új mappát a számítógépen.

Emlékeztető

 ● A mappát a helyi meghajtók valamelyikén (C: vagy 
D: meghajtón) ajánlott létrehozni, nem pedig az 
asztalon, a [Documents] mappában vagy a hálózati 
meghajtón.

11 Jobb egérgombbal kattintson a 
10. lépésben létrehozott mappára, 
majd válassza a [Tulajdonságok] 
lehetőséget.

12 Válassza a [Megosztás (Sharing)] 
lapot, majd kattintson a [Megosztás 
(Share)] lehetőségre.

13 A legördülő menüből válassza ki az 
5. lépésben létrehozott fiókot, majd 
kattintson a [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

14 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a 
13. lépésben hozzáadott felhasználó, 
majd kattintson a [Megosztás (Share)] 
lehetőségre.

A [Hálózati felderítés és fájlmegosztás] 
párbeszédpanel megjelenését követően kattintson 
a [Nem, a hálózat, amelyhez csatlakozom, 
legyen magánhálózat.] lehetőségre.

15 Kattintson a [Kész] lehetőségre.

16 Kattintson a [Megosztás] lap 
[Speciális megosztás] lehetőségére.

17 Kattintson az [Engedélyek 
(Permissions)] lehetőségre.

Windows Vista és Windows Server 2008 operációs 
rendszer használata esetén folytassa a 20. lépéssel.
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18 Kattintson a [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

19 A beviteli mezőben adja meg a C-2 jelű 
sorban szereplő értéket, majd kattintson 
az [OK (OK)] lehetőségre.

20 Válassza ki a 13. lépésben 
hozzáadott felhasználót, jelölje be a 
[Teljes hozzáférés (Full Control)] 
[Megengedés (Allow)] jelölőnégyzetét, 
majd kattintson az [OK (OK)] 
lehetőségre.

21 Kattintson az [OK (OK)] lehetőségre.

22 Kattintson a [Bezárás (Close)] 
lehetőségre.
Folytassa a következő szakaszban leírtakkal:„2-4. 
lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz megosztott 
mappába”, 83. o.

 �Windows XP operációs rendszer 
esetén

1 Kattintson a [start] > [Vezérlõpult] 
lehetőségre.

2 Kattintson kétszer a 
[Felhasználói fiókok] lehetőségre.

3 Válassza az [Új fiók létrehozása] 
lehetőséget.

4 A szövegmezőbe írja be a C-2 jelű 
sorban található értéket, és kattintson a 
[Következo (Next)] gombra.

5 Válassza a [Korlátozott (Limited)] 
lehetőséget, majd kattintson a 
[Fiók létrehozása (Create Account)] 
lehetőségre.

6 Kattintson az 5. lépésben létrehozott fiók 
ikonjára.

7 Válassza a [Jelszó létrehozása] 
lehetőséget.
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8 Az [Írjon be egy új jelszót 
(Type a new password)] és az  
[A megerősítéshez írja be újra az 
új jelszót (Type the new password 
again to confirm)] mezőbe írja be a 
C-3 jelű sorban szereplő értéket, majd 
kattintson a [Jelszó létrehozása 
(Create Password)] lehetőségre.

9 Zárja be a Vezérlőpultot.

10 A C-5 jelű sorban szereplő névvel hozzon 
létre egy új mappát a számítógépen.

Emlékeztető

 ● A mappát a helyi meghajtók valamelyikén (C: vagy 
D: meghajtón) ajánlott létrehozni, nem pedig az 
asztalon, a [Dokumentumok] mappában vagy a 
hálózati meghajtón.

11 Jobb egérgombbal kattintson a 
10. lépésben létrehozott mappára, majd 
válassza a [Megosztás és biztonság] 
lehetőséget.

12 Kattintson a [Ha tisztában van 
a kockázatokkal, de a varázsló 
használata nélkül szeretné 
megosztani a fájlokat, kattintson 
ide. (If you understand the security risks 
but want to share files without running 
the wizard, click here.)] lehetőségre.

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, válassza 
a [Mappa megosztása (Share this folder)] 
lehetőséget, és kattintson az [Engedélyek 
(Permissions)] lehetőségre. Folytassa a 
15. lépéssel.

13 Válassza a Windows Tűzfal 
[Fájlmegosztás engedélyezése 
(Just enable file sharing)] lehetőségét, 
majd kattintson az [OK (OK)] 
lehetőségre.

14 Jelölje be a [A mappa megosztása 
a hálózaton (Share this folder on the 
network)] és a [Más felhasználók 
módosíthatják a fájljaimat (Allow 
network users to change my files)] 
jelölőnégyzetet, majd kattintson az [OK 
(OK)] gombra.

Folytassa a következő szakaszban leírtakkal:„2-4. 
lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz megosztott 
mappába”, 83. o.
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15 Kattintson a [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

16 A beviteli mezőben adja meg a C-2 jelű 
sorban szereplő értéket, és kattintson az 
[OK (OK)] lehetőségre.

17 Jelölje be a [Teljes hozzáférés 
(Full Control)] [Megengedés (Allow)] 
jelölőnégyzetét, majd kattintson az [OK 
(OK)] gombra.

Folytassa a következő szakaszban leírtakkal:  
„2-4. lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz 
megosztott mappába”, 83. o.

 �Windows Server 2003 operációs 
rendszer esetén

Emlékeztető

 ● A felhasználó által használt verziótól függően lehetséges, 
hogy eltérnek a rendszerjellemzők.

1 Kattintson a [Start] > [Felügyeleti 
eszközök] > [Számítógép-kezelés] 
lehetőségre.

2 A jobb oldali ablakban kattintson 
kétszer a [Rendszereszközök 
(System Tools)] > [Helyi felhasználók 
és csoportok (Local Users and Groups)] 
lehetőségre, majd a jobb egérgombbal 
kattintson a [Felhasználók] 
lehetőségre, és válassza az 
[Új felhasználó] elemet.

3 A [Felhasználónév (User name)] mezőbe 
írja be a C-2 jelű sorban, a [Jelszó 
(Password)] és a [Jelszó megerősítése 
(Confirm password)] mezőbe pedig írja be 
a C-3 jelű sorban szereplő értéket.

4 Válassza a [A felhasználó nem 
változtathatja meg a jelszót (User can 
not change password)] és a [A jelszó soha 
nem jár le (Password never expires)] 
lehetőséget, majd kattintson a 
[Létrehozás (Create)] lehetőségre.

Emlékeztető

 ● Ha az [A következő bejelentkezéskor 
meg kell változtatni a jelszót (User must 
change password at next logon)] lehetőség van 
kiválasztva, szüntesse meg a kiválasztást, hogy 
az [A felhasználó nem változtathatja meg 
a jelszót (User can not change password)] és 
[A jelszó soha nem jár le (Password never 
expires)] lehetőséget tudja választani.
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5 Kattintson a [Bezárás] lehetőségre.

6 Kattintson kétszer a [User] lehetőségre, 
és ellenőrizze, hogy megjelenik-e a 
4. lépésben létrehozott felhasználó.

7 Zárja be az ablakot.

8 A C-5 jelű sorban szereplő névvel hozzon 
létre egy új mappát a számítógépen.

Emlékeztető

 ● A mappát a helyi meghajtók valamelyikén (C: vagy 
D: meghajtón) ajánlott létrehozni, nem pedig az 
asztalon, a [Dokumentumok] mappában vagy a 
hálózati meghajtón.

9 Jobb egérgombbal kattintson a 8. 
lépésben létrehozott mappára, majd 
válassza a [Megosztás] lehetőséget.

10 Válassza a [Mappa megosztása (Share 
this folder)] lehetőséget, majd kattintson 
az [Engedélyek (Permissions)] 
lehetőségre.

11 Kattintson a [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

12 A beviteli mezőben adja meg a C-2 jelű 
sorban szereplő értéket, és kattintson az 
[OK (OK)] lehetőségre. 

13 Jelölje be a [Teljes hozzáférés 
(Full Control)] [Megengedés (Allow)] 
jelölőnégyzetét, majd kattintson az [OK 
(OK)] gombra.

14 Győződjön meg arról, hogy a 8. 
lépésben létrehozott megosztott mappa 
ikonja mellett megjelenik egy kéz 
ábrája, majd ezután zárja be az ablakot.
Folytassa a következő szakaszban leírtakkal:  
„2-4. lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz 
megosztott mappába”, 83. o.
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 �Mac OS X 10.5–10.7 operációs 
rendszer esetén

1 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

2 Kattintson a [Felhasználók/csoportok] 
lehetőségre (Mac OS X 10.5 és 10.6 
operációs rendszer használata esetén az 
[Fiókok] lehetőségre).

3 Kattintson a képernyő bal alsó sarkában 
lévő [A módosításhoz kattintson a 
lakatra.] lehetőségre, majd adja meg a 
rendszergazdai jelszót. Ezután kattintson 
az [Feloldás] lehetőségre (Mac OS X 
10.5 és 10.6 operációs rendszer esetén 
az [OK (OK)] lehetőségre).

4 Kattintson a [+] lehetőségre.

5 Válassza a [Új fiók (New Account)] 
[Szokásos (Standard)] lehetőségét.

6 A [Teljes név] mezőben adja meg a C-2 
jelű sorban szereplő értéket.
Mac OS X 10.5 operációs rendszeren a [Név] 
mezőben adja meg a C-2 jelű sorban szereplő 
értéket.

7 A [Jelszó (Password)] és a [Ellenőrzés] 
mezőben is adja meg a C-3 jelű sorban 
szereplő értéket.

8 Kattintson a [Felhasználó létrehozása] 
lehetőségre (Mac OS X 10.5 és 10.6 
operációs rendszer használata esetén a 
[Fiók létrehozása] lehetőségre).

Emlékeztető

 ● Az automatikus bejelentkezés párbeszédpanelének 
megjelenését követően tiltsa le az automatikus 
bejelentkezést.

9 Ellenőrizze, hogy a program a C-2 jelű 
sorban szereplő névvel adta-e hozzá 
a fiókot az [Felhasználók] listához 
(Mac OS X 10.5 és 10.6 operációs 
rendszer használata esetén az 
[Egyéb fiókok] listához), majd zárja be 
a [Felhasználók/csoportok (Users & 
Groups)] ablakot (Mac OS X 10.5 és 10.6 
operációs rendszer használata esetén az 
[Fiókok] ablakot).

10 A C-5 jelű sorban szereplő névvel hozzon 
létre egy új mappát a számítógépen.

11 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

12 Kattintson a [Megosztás] lehetőségre.

13 Jelölje be a [Fájlmegosztás 
(File Sharing)] jelölőnégyzetet.
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14 Kattintson a [Megosztott mappa 
(Shared Folders)] lehetőség alatti [+] 
jelre.

15 Válassza ki a 10. lépésben létrehozott 
mappát, majd kattintson az 
[Hozzáadás] lehetőségre.

16 Válassza ki a 15. lépésben hozzáadott 
mappát, és kattintson a [Felhasználók 
(Users)] lehetőség alatti [+] jelre.

17 Válassza ki a 8. lépésben létrehozott 
fiókot, és kattintson a [Kiválasztáss 
(Select)] elemre.

18 Kattintson a 17. lépésben hozzáadott 
felhasználó jobb oldalán lévő, 
háromszög alakú gombra, és válassza 
a [Írás & olvasás (Read & Write)] 
lehetőséget.

19 Kattintson az [Beállítások (Options)] 
lehetőségre.

20 Jelölje be a [Fájlok és mappák 
megosztása SMB segítségével 
(Windows) (Share files and folders 
using SMB (Windows))] jelölőnégyzetet.
Mac OS X 10.5 operációs rendszeren a [Fájlok és 
mappák megosztása SMB segítségével (Share 
files and folders using SMB)] jelölőnégyzetet 
jelölje be.

21 Jelölje be a 16. lépésben hozzáadott 
fiókhoz tartozó jelölőnégyzetet.

22 A [Jelszó (Password)] mezőben adja 
meg a C-3 jelű sorban szereplő értéket, 
és kattintson az [OK (OK)] gombra.

23 Kattintson a [Kész] lehetőségre.

24 Zárja be a [Megosztás] ablakot.
Folytassa a következő szakaszban leírtakkal:  
„2-4. lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz 
megosztott mappába”, 83. o.
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 �Mac OS X 10.3.9–10.4.11 operációs 
rendszer esetén

Emlékeztető

 ● Az alábbi példában Mac OS X 10.4.11 operációs rendszer 
szerepel. A leírás a használt operációs rendszertől függően 
eltérő lehet.

1 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

2 Kattintson az [Fiókok] lehetőségre.

3 Kattintson a képernyő bal alsó sarkában 
lévő [A módosításhoz kattintson a 
lakatra.] lehetőségre, majd adja meg 
a rendszergazdai jelszót. Ezt követően 
kattintson az [OK] gombra.

4 Kattintson a [+] lehetőségre.

5 A [Név (Name)] mezőben adja meg a 
C-2 jelű sorban szereplő értéket.

6 A [Jelszó (Password)] és a [Ellenőrzés 
(Verify)] mezőben is adja meg a C-3 jelű 
sorban szereplő értéket.

7 Kattintson a [Fiók létrehozása] 
lehetőségre.

Emlékeztető

 ● Az automatikus bejelentkezés párbeszédpanelének 
megjelenését követően tiltsa le az automatikus 
bejelentkezést.

8 Ellenőrizze, hogy a program a C-2 jelű 
sorban szereplő névvel adta-e hozzá a 
fiókot az [Egyéb fiókok] listához, és 
zárja be az [Fiókok (Accounts)] ablakot.

9 A C-5 jelű sorban szereplő névvel hozzon 
létre egy új mappát a számítógépen.

10 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

11 Kattintson a [Megosztás] lehetőségre.

12 Jelölje be a [Windows megosztás 
(Windows Sharing)] jelölőnégyzetet.

13 Kattintson az [Fiókok... (Accounts...)] 
lehetőségre.

14 Jelölje be a 7. lépésben létrehozott 
fiókhoz tartozó jelölőnégyzetet.
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15 A [Jelszó (Password)] mezőben adja 
meg a C-3 jelű sorban szereplő értéket, 
és kattintson az [OK (OK)] gombra.

16 Kattintson a [Kész] lehetőségre.

17 Zárja be a [Megosztás] ablakot.
Folytassa a következő szakaszban leírtakkal: 
„2-4. lépés: Profil létrehozása lapolvasáshoz 
megosztott mappába”, 83. o.

 � 2-4. lépés: Profil létrehozása 
lapolvasáshoz megosztott 
mappába

A beállítási adatlapon szereplő adatokat 
regisztrálja profilként a készüléken. Adatok 
küldéséhez meg kell adni a profilt, amikor 
a számítógéppel megosztott mappába való 
lapolvasást végez.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a 
[Profil (Profile)] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza ki a 
regisztrálni kívánt profil számát, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Bejegyez] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

5 Ellenőrizze, hogy a [Profilnév] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az  gombot.

6 Adja meg a C-4 jelű sorban szereplő 
adatot.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter megjelenik a 
szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

7 A  gombot megnyomva válassza a 
[Cél URL] lehetőséget, majd nyomja 
meg az  gombot.
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8 A C-1 és a C-5 jelű sorban szereplő 
értéket „\\C-1\C-5” alakban adja meg.

Például: \\PC1\SalesDev

Megjegyzés

 ● Ha a hálózaton nincs DNS-kiszolgáló, a számítógépet 
nem tudja a számítógépnév (C-1) alapján 
meghatározni. Ilyen esetben a számítógép IP-címét 
használva konfigurálhatja a beállításokat.

Például: \\192.168.0.3\SalesDev

Emlékeztető

 ● A „\” jelet QWERTY billentyűzettel úgy tudja beírni, 
ha megnyomja a <CTRL>, majd a <\> billentyűt.

9 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

10 A  gombot megnyomva válassza a 
[Felhaszn Név] lehetőséget, majd 
nyomja meg az  gombot.

11 Adja meg a C-2 jelű sorban szereplő 
adatot.

Megjegyzés

 ● Ha végzett a tartománykezeléssel, írja be a „C-2@
tartománynév” kifejezést.

 ● Ha tartománykezelést folytat, és a „C-2@
tartománynév” beírása után sem tud csatlakozni, 
törölje a „@tartománynév” paramétert.  
Keresse fel ismét a készülék webhelyét, majd az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat] > 
[NBT/NetBEUI][Workgroup Name] lehetőségénél 
adja meg a NetBIOS tartománynevet. 
* A tartománynevet a hálózatkezelőtől tudhatja meg.

12 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

13 A  gombot megnyomva válassza a 
[Jelszó] lehetőséget, majd nyomja meg 
az  gombot.

14 Adja meg a C-3 jelű sorban szereplő 
értéket.

15 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

16 A  gombot megnyomva válassza a 
[Fájl név] lehetőséget, majd nyomja 
meg az  gombot.

17 Adja meg a C-6 jelű sorban szereplő 
adatot.

18 Válassza a [Bevitel] lehetőséget, majd 
nyomja meg az [ OK ] gombot.

19 Szükség esetén konfigurálja az egyéb 
elemeket is.

20 A beállítások regisztrálásához nyomja 
meg az OK  gombot.

A Lapolvasás megosztott mappába beállítása 
kész.
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A megosztott mappába való 
lapolvasás eljárása

Ez a szakasz ismerteti a megosztott mappába 
való lapolvasás megkezdésének menetét.  

A megosztott mappába való lapolvasás funkció 
használata előtt konfigurálni kell a kezdeti 
beállításokat.

Emlékeztető

 ● A következő eljárás a gyári alapbeállításokat alkalmazza.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SCAN 
(BEOLVAS)> billentyűjét.

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a lapok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.

 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett 
lapolvasáskor ne fejtsen ki túlzott erőt az 
üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok beolvasásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat olvassa be. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik 
meg, nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/ON) 
gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Megosztott mappa (Shared Folder)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Válasszon profilt] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.
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5 A  gombot megnyomva válassza ki a 
profilt, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 Nyomja meg a 
MONO

 vagy a 
COLOR

 
gombot.

Hivatkozás

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.
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●● Lapolvasás számítógépre
Ebben a szakaszban ismertetjük a számítógépre történő lapolvasási funkció kezdeti beállítását és 
alapvető eljárását.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hálózaton vagy az USB-kapcsolaton beolvassa a dokumentumokat 
a számítógépre, majd szükség szerint módosíthassa a beolvasott képeket. Lapolvasási feladatot a 
kezelőpanelről indíthat.

 ● Windows operációs rendszer esetén
A MONO

 vagy a COLOR
 gomb megnyomásakor elindul az ActKey segédprogram, és automatikusan 

elindul a lapolvasási feladat – a lapolvasó-illesztőprogramot használva. A beolvasott dokumentumokat 
átküldheti egy meghatározott alkalmazásra, mentheti meghatározott mappába, vagy elfaxolhatja.

A WSD lapolvasási kapcsolatnál meghatározhatja az egyes célállomásokon indítani kívánt alkalmazást, 
valamint azt is, hogy a program hová küldje és mentse a beolvasott dokumentumot.

 ● Mac OS X operációs rendszer esetén 
A MONO

 vagy a COLOR
 gomb megnyomására elindul az Image Capture program, és automatikusan elindul 

a lapolvasási feladat – az ICA-illesztőprogramot használva. Kiválaszthatja a beolvasott dokumentumok 
mentési helyeként szolgáló mappát.

A készülék csatlakoztatható USB-csatolófelülethez és hálózathoz, de egyszerre csak egy számítógépet 
ismer fel.

A funkció használata előtt be kell fejeznie az első beállítást.

A számítógépre való 
lapolvasás kezdeti beállítása

Ebben a szakaszban ismertetjük a számítógépre 
történő lapolvasási funkció kezdeti beállításának 
konfigurálását. 

Kövesse a használt operációs rendszerre 
vonatkozó eljárást.

 ● „Windows operációs rendszer esetén”, 87. o.

 ● „Mac OS X operációs rendszer esetén”, 102. o.

Windows operációs rendszer esetén

 � Áttekintés

 �Csatlakozási módok

A következő csatlakozási módok közül 
választhat:

 ● „Hálózati kapcsolat esetén”, 88. o.

 ● „USB-kapcsolat esetén”, 94. o.

 ● „WSD lapolvasási kapcsolat esetén”, 96. o.

 �Termékkövetelmények

A készülék a következő Windows operációs 
rendszerek használatát támogatja:

Hálózati/USB-kapcsolat esetén:

 ● Windows 8 / Windows 8 (64 bites változat)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7 / Windows 7 (64 bites változat)

 ● Windows Vista / Windows Vista (64 bites 
változat)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008 / Windows Server 2008 
(x64-es változat)

 ● Windows XP / Windows XP (x64-es változat)

 ● Windows Server 2003 / Windows Server 2003 
(x64-es változat)

WSD lapolvasási kapcsolat esetén:

 ● Windows 8 / Windows 8 (64 bites változat)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7 / Windows 7 (64 bites változat)

 ● Windows Vista / Windows Vista (64 bites változat)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008 / Windows Server 2008 
(x64-es változat)
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 � Hálózati kapcsolat esetén
A számítógépre való lapolvasás funkció hálózati 
kapcsolaton keresztül történő konfigurálásához 
kövesse az alábbi 2 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 88. o.

 ● „2. lépés: Az illesztőprogram és a szoftver 
telepítése”, 93. o.
Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

 ● Ha a lapolvasó-illesztőprogram és az ActKey 
segédprogram már telepítve van a számítógépre,  
a 2. lépés kihagyható.

 �1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén), majd a 
kezelőpanelen adja meg a készülék IP-címét 
és a többi hálózati paramétert. Az IP-címet 
manuálisan és automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik 
IP-címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, 
a hálózat leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-
hozzáférést.

 ● A számítógépre való lapolvasás funkció hálózati 
kapcsolaton keresztül történő konfigurálásához kövesse 
ezeket az utasításokat.

 - Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-
verzióját.

 - A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

 - A készüléken állítsa a [Hálózati TWAIN beállítás] 
lehetőséget [Be] értékre. (A gyári alapértelmezett 
beállítás [Be]. Ha le van tiltva, az engedélyezéshez 
tekintse át a Konfigurációs kézikönyvben > „A 
számítógépre való lapolvasás és a távoli lapolvasás 
konfigurálása” > „A számítógépre való lapolvasás és a 
távoli lapolvasás funkcióinak használata” > „Hálózati 
TWAIN beállítások engedélyezése” című részt.)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül:

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja ki 
a számítógépet.
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3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN 
hálózat segítségével (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén):
A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a 
WPS (nyomógombos) funkcióval végezheti el. 
A vezeték nélküli LAN hálózat egyéb beállítási 
módjairól részletesen a Felhasználói kézikönyv 
(Alap) „Konfigurációs kézikönyv” című részében 
olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a 
[Vezeték nélküli beállítás (Wireless 
Setting)] lehetőséget, majd nyomja meg 
a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz 
rendszergazdai jelszavának 
megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó 
„aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.
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4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a 
[WPS-PBC] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az 
[Igen (Yes)] lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.

7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.

Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

Az IP-cím beállítása:

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.
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2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat alapbeállítások (Network 
Setting)] lehetőséget, majd nyomja meg 
az  gombot.

5 Az IP-cím manuális beállításakor 
ellenőrizze, hogy a [Kézi (Manual)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  
gombot megnyomva válassza ki az [Auto (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az IP-címet, és nyomja meg az OK  
gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.
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8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.
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 �2. lépés: Az illesztőprogram és a 
szoftver telepítése

A következő eljárással egyszerre telepítheti a 
lapolvasó-illesztőprogramot és az ActKey szoftvert.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék 
és a számítógép be van kapcsolva és 
egymáshoz van csatlakoztatva, majd 
helyezze a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

2 Az [Automatikus lejátszás] 
megjelenését követően kattintson a 
[Setup.exe futtatása] lehetőségre.
Amikor megjelenik a [Felhasználói fiókok 
felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az 
[Igen] lehetőségre.

3 Válassza ki a nyelvet.

4 Válassza ki a készülék típusát, majd 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

5 Olvassa el a licencszerződést, majd 
kattintson az [Elfogadom] lehetőségre.

6 Olvassa el a „Környezetvédelmi tanácsok 
felhasználók számára (Environmental 
advice for Users)” tájékoztatót, és 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

7 Ellenőrizze, hogy a 
[Szkenner-illesztőprogram 
(Scanner driver)] és az [ActKey 
(ActKey)] van-e kiválasztva, majd 
kattintson a kötegelt telepítés gombra.

Emlékeztető

 ● Alapértelmezés szerint a [PCL illesztőprogram 
(PCL driver)], a [Szkenner-illesztőprogram 
(Scanner driver)] és az [ActKey (ActKey)] van 
kiválasztva. Ha nincs szükség az illesztőprogramra, 
vagy már telepítve van a számítógépre, szüntesse 
meg a [PCL illesztőprogram (PCL driver)] jelölését.

8 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

9 Kattintson a [Hálózat (Network)] 
gombra.
Kezdetét veszi az eszközkeresés.

 - Ha a rendszer megtalálta a készüléket, 
automatikusan telepíti azt. Folytassa a 
11. lépéssel.

 - Ha a rendszer nem találta meg a 
készüléket, a [Ellenőrizze a telepítései 
beállításokat.] képernyő jelenik meg. 
Folytassa a 10. lépéssel.
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10 Az eszközkeresés újraindításához 
kattintson a [Keresés újraindítása 
(Restart search)] lehetőségre.

Miután megjelent a készülék, válassza ki azt, és 
kattintson a [Következő (Next)] lehetőségre.

Emlékeztető

 ● Ha a [Keresés újraindítása (Restart search)] 
lehetőségre kattintva sem jelenik meg a készülék, 
válassza a [Nyomtató neve/IP-cím] lehetőséget, 
és adja meg a készülékhez rendelt IP-címet, majd 
kattintson a [Következő (Next)] lehetőségre.

11 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

12 Kattintson a [Kilépés (Exit)] gombra.

13 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

Hivatkozás

 ● Az ActKey telepítésekor egyidejűleg a hálózati 
konfigurációs program is települ. A hálózati konfigurációs 
program automatikusan beszerzi a készülék IP-címét és 
a számítógép hálózati adatait (IP-cím, számítógépnév 
és portszám). Ha a készülék vagy a számítógép IP-
címe vagy egyéb beállításai megváltoztak, módosítania 
kell a beállításokat. Részletekért lásd a Konfigurációs 
kézikönyvben > „A számítógépre való lapolvasás és a 
távoli lapolvasás konfigurálása” > „Illesztőprogramok 
és szoftverek használata” > „Az ActKey alkalmazás 
használata” > „A hálózati konfigurációs progam 
használata” című részt.

 � USB-kapcsolat esetén
A számítógépre való lapolvasás konfigurálásához 
USB kapcsolaton keresztül telepítse a 
lapolvasó illesztőprogramját és az ActKey-t a 
számítógépen.

Emlékeztető

 ● Ha a lapolvasó-illesztőprogram és az ActKey 
segédprogram már telepítve van a számítógépre, ez a 
lépés kihagyható.

1 Készítsen elő egy USB-kábelt.
A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Készítsen 
elő egy USB 2.0 szabványú kábelt.

Emlékeztető

 ● Nagy sebességű USB 2.0 típusú kapcsolat 
létrehozásához nagy sebességű USB 2.0 típusú 
kábelt használjon.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.
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3 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik 
végét a készülék hátoldalán lévő USB-
csatlakozóaljzathoz.

4 Kapcsolja be a számítógépet.

5 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

6 Az [Automatikus lejátszás] 
megjelenését követően kattintson a 
[Setup.exe futtatása] lehetőségre.
Amikor megjelenik a [Felhasználói fiókok 
felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az 
[Igen] lehetőségre.

7 Válassza ki a nyelvet.

8 Válassza ki a készülék típusát, majd 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

9 Olvassa el a licencszerződést, majd 
kattintson az [Elfogadom] lehetőségre.

10 Olvassa el a „Környezetvédelmi tanácsok 
felhasználók számára (Environmental 
advice for Users)” tájékoztatót, és 
kattintson a [Következő (Next)] 
lehetőségre.

11 Ellenőrizze, hogy a 
[Szkenner-illesztőprogram 
(Scanner driver)] és az [ActKey 
(ActKey)] van-e kiválasztva, majd 
kattintson a kötegelt telepítés gombra.

Emlékeztető

 ● Alapértelmezés szerint a [PCL illesztőprogram 
(PCL driver)], a [Szkenner-illesztőprogram 
(Scanner driver)] és az [ActKey (ActKey)] van 
kiválasztva. Ha nincs szükség az illesztőprogramra, 
vagy már telepítve van a számítógépre, szüntesse 
meg a [PCL illesztőprogram (PCL driver)] jelölését.

12 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.
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13 Amikor megjelenik a készülék 
számítógéphez történő csatlakoztatására 
és a készülék bekapcsolására 
figyelmeztető üzenet, csatlakoztassa 
az USB-kábel másik végét a 
számítógép USB-csatlakozójához, 
majd a tápkapcsolót körülbelül egy 
másodpercig nyomva tartva kapcsolja be 
a készüléket.

Megjegyzés

 ● Ne a számítógép hálózati csatlakozóaljzatához 
csatlakoztassa az USB-kábelt. Ellenkező esetben 
károsodhat a készülék.

14 Kattintson a [Kilépés] gombra.

15 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

 � WSD lapolvasási kapcsolat esetén
A számítógépre való lapolvasás funkció WSD 
lapolvasási kapcsolaton keresztül történő 
konfigurálásához kövesse az alábbi 2 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 96. o.

 ● „2. lépés: A készülék telepítése a 
számítógéphez”, 101. o.
Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

 �1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén), majd a 
kezelőpanelen adja meg a készülék IP-címét 
és a többi hálózati paramétert. Az IP-címet 
manuálisan és automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik 
IP-címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, 
a hálózat leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-
hozzáférést.

 ● A számítógépre való lapolvasás funkció WSD lapolvasási 
kapcsolaton keresztül történő konfigurálásához kövesse 
ezeket az utasításokat.

 - Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-
verzióját.

 - A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

 - A készüléken állítsa a [Internetes szolgáltatás] 
lehetőséget [Enged.] értékre. (A gyári 
alapértelmezett beállítás [Enged.]. Ha le van tiltva, 
az engedélyezéshez tekintse át a Konfigurációs 
kézikönyvben > „A számítógépre való lapolvasás és 
a távoli lapolvasás konfigurálása” > „A számítógépre 
való lapolvasás és a távoli lapolvasás funkcióinak 
használata” > „A WSD lapolvasási funkció 
engedélyezése” című részt.)
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Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül:

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

 

3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.
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Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN 
hálózat segítségével (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén):
A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a 
WPS (nyomógombos) funkcióval végezheti el. 
A vezeték nélküli LAN hálózat egyéb beállítási 
módjairól részletesen a Felhasználói kézikönyv 
(Alap) „Konfigurációs kézikönyv” című részében 
olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.

7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.
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Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

Az IP-cím beállítása:

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat alapbeállítások (Network 
Setting)] lehetőséget, majd nyomja meg 
az  gombot.
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5 Az IP-cím manuális beállításakor 
ellenőrizze, hogy a [Kézi (Manual)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  
gombot megnyomva válassza ki az [Auto (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az IP-címet, és nyomja meg az OK  
gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.
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 �2. lépés: A készülék telepítése a 
számítógéphez

Emlékeztető

 ● A következő eljárással automatikusan telepítheti 
lapolvasó-illesztőprogramként a WIA-illesztőprogramot.

1 Kattintson a [Start] lehetőségre, majd 
válassza a [Vezérlõpult] pontot.

2 Válassza a [Hálózat és internet] > 
[Hálózati és megosztási központ] 
lehetőséget.

3 Válassza a [Speciális megosztási 
beállítások módosítása] lehetőséget.

4 Ellenőrizze, hogy a [Hálózatfelderítés 
bekapcsolása] lehetőség van-e 
kiválasztva.

5 Zárja be a Vezérlőpultot.

6 Kattintson a [Start] lehetőségre, majd 
válassza a [Hálózat] pontot.
Megjelennek a hálózathoz csatlakoztatott 
eszközök.

7 Jobb egérgombbal kattintson 
a [Többfunkciós eszközök 
(Multifunction Devices)] pont alatt 
látható MC362 ikonra, és válassza a 
[Telepítés] lehetőséget.
Amikor megjelenik a [Felhasználói fiókok 
felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az 
[Igen] lehetőségre.

8 Amikor a tálcán megjelenik a telepítés 
befejezését jelző buboréküzenet, 
a buborékra kattintva ellenőrizze a 
részleteket, majd kattintson a [Bezárás 
(Close)] lehetőségre.

9 Nyomja meg a kezelőpanel <SCAN 
(BEOLVAS)> billentyűjét.
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10 A  gombot megnyomva válassza a 
[Számítógép (Computer)] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

11 Ellenőrizze, hogy a [Válasszon 
csatlakozó PC-t] lehetőség van-e 
kiválasztva, majd nyomja meg az OK  
gombot.

12 A  gombot megnyomva válassza a 
[Válassz. az Intern-hez csatl PC-ből] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

13 Ellenőrizze, hogy az a számítógép 
jelenik-e meg célszámítógépként, 
amelyre a készülék telepítve van.

Megjegyzés

 ● Ha a készülék IP-címe megváltozott a telepítést követően, 
a „2. lépés: A készülék telepítése a számítógéphez”, 
101. o. részben leírtakat követve távolítsa el a készülék 
szoftverét a számítógépről, majd telepítse újra.

Mac OS X operációs rendszer esetén

 � Áttekintés

 �Csatlakozási módok

A következő csatlakozási módok közül 
választhat:

 ● Hálózati kapcsolat

 ● USB-kapcsolat

 �Termékkövetelmények

A készülék Mac OS X 10.6–10.8 verziójú 
operációs rendszerrel használható.

 �Teendők

A számítógépre való lapolvasás funkció Mac OS 
X esetén történő konfigurálásához kövesse az 
alábbi 3 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék és a számítógép 
csatlakoztatása”, 103. o.

 ● „2. lépés: Lapolvasó-illesztőprogram 
telepítése”, 108. o.

 ● „3. lépés: A számítógép regisztrálása a 
hálózati lapolvasó beállítási eszközében”, 
109. o.
Emlékeztető

 ● A hálózati kapcsolat esetén kihagyható az 1. lépés, 
amennyiben a készüléken már be van állítva az IP-cím.

 ● Ha a lapolvasó-illesztőprogram már telepítve van a 
számítógépre, a 2. lépés kihagyható.

 ● USB-kapcsolat esetén hagyja ki a 3. lépést.
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 � 1. lépés: A készülék és a 
számítógép csatlakoztatása

Válassza ki a csatlakozási módot, majd kövesse 
a vonatkozó eljárást.

 ● „Hálózati kapcsolat esetén”, 103. o.

 ● „USB-kapcsolat esetén”, 107. o.

 �Hálózati kapcsolat esetén

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén), majd a 
kezelőpanelen adja meg a készülék IP-címét 
és a többi hálózati paramétert. Az IP-címet 
manuálisan és automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik 
IP-címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, 
a hálózat leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-
hozzáférést.

 ● A számítógépre való lapolvasás funkció hálózati 
kapcsolaton keresztül történő konfigurálásához kövesse 
ezeket az utasításokat.

 - Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-
verzióját.

 - A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

 - A készüléken állítsa a [Hálózati TWAIN beállítás] 
lehetőséget [Be] értékre. (A gyári alapértelmezett 
beállítás [Be]. Ha le van tiltva, az engedélyezéshez 
tekintse át a Konfigurációs kézikönyvben > „A 
számítógépre való lapolvasás és a távoli lapolvasás 
konfigurálása” > „A számítógépre való lapolvasás és a 
távoli lapolvasás funkcióinak használata” > „Hálózati 
TWAIN beállítások engedélyezése” című részt.)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

 �Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.
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3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

 �Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN 
hálózat segítségével (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén)

A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a 
WPS (nyomógombos) funkcióval végezheti el. 
A vezeték nélküli LAN hálózat egyéb beállítási 
módjairól részletesen a Felhasználói kézikönyv 
(Alap) „Konfigurációs kézikönyv” című részében 
olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  
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5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.

7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.

Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

 �Az IP-cím beállítása

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat könnyű beállítás 
(Easy Setup)] lehetőséget, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.



- 106 -

Lapolvasás számítógépre

4

Lap
o
lvasás

a A , ,  és  gombbal válassza ki a kívánt 
karaktert, majd nyomja meg az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat alapbeállítások (Network Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

5 Az IP-cím manuális beállításakor 
ellenőrizze, hogy a [Kézi (Manual)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  
gombot megnyomva válassza ki az [Auto (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az IP-címet, és nyomja meg az OK  
gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.
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10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.

 �USB-kapcsolat esetén

1 Készítsen elő egy USB-kábelt.
A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Készítsen 
elő egy USB 2.0 szabványú kábelt.

Emlékeztető

 ● Nagy sebességű USB 2.0 típusú kapcsolat 
létrehozásához nagy sebességű USB 2.0 típusú 
kábelt használjon.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja ki 
a számítógépet.

3 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik 
végét a készülék hátoldalán lévő USB-
csatlakozóaljzathoz.
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4 Az USB-kábel másik végét 
csatlakoztassa a számítógép USB-
csatlakozóaljzatához.

Megjegyzés

 ● Ne a számítógép hálózati csatlakozóaljzatához 
csatlakoztassa az USB-kábelt. Ellenkező esetben 
károsodhat a készülék.

 � 2. lépés: Lapolvasó-
illesztőprogram telepítése

1 Ellenőrizze, hogy a készülék 
csatlakozik-e a számítógéphez és be 
van-e kapcsolva. Ezt követően helyezze 
a szoftvert tartalmazó DVD-ROM-lemezt 
a számítógép meghajtójába.

2 Kattintson kétszer az asztalon lévő 
[OKI] ikonra.

3 Kattintson kétszer az [Drivers] > 
[Scanner] > [Telepítő OS X 10.8-hoz] 
(OS X 10.8-hoz) vagy [Telepítő OS X 
10.3-10.7-hez] (OS X 10.3.9 – 10.7-
hez) lehetőségre.

4 Kattintson a [Folytat (Continue)] lehetőségre.

5 Kattintson a [Folytat (Continue)] 
lehetőségre.

6 Ellenőrizze a kijelzőt, és ha rendben 
van, kattintson a [Folytat (Continue)] 
lehetőségre.

7 Olvassa el a licencszerződést, és 
kattintson a [Folytat (Continue)] 
lehetőségre.

8 Ha elfogadja a feltételeket, kattintson az 
[Elfogadom (Agree)] lehetőségre.
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9 Kattintson a [Telepítés (Install)] 
lehetőségre.
Az illesztőprogram telepítési célhelyének 
módosításához kattintson a [Telepítési hely 
megváltoztatása (Change Install Location)] 
lehetőségre.

10 Adja meg a rendszergazda 
felhasználónevét és jelszóját, majd 
kattintson a [A szoftver telepítése] 
lehetőségre.

11 Kattintson a [Telepítés folytatása 
(Continue Installation)] lehetőségre.

12 Kattintson az [Újraindítás (Restart)] 
lehetőségre.

 � 3. lépés: A számítógép 
regisztrálása a hálózati lapolvasó 
beállítási eszközében

A számítógépre való lapolvasás funkció hálózati 
kapcsolaton keresztül történő használatához 
mindenképpen regisztrálja a számítógépet 
céleszközként a Hálózati lapolvasó beállító 
segédprogramjában, mielőtt lapolvasási 
feladatot indít el.

Emlékeztető

 ● A rendszer a lapolvasó-illesztőprogrammal párhuzamosan 
telepíti a hálózati lapolvasó beállítási eszközét. 

1 A [Ugrás] menüben válassza az 
[Alkalmazások] > [OKIDATA] > 
[Scanner] > [Network Scanner Setup 
Tool] lehetőséget.

2 Válassza ki a készüléket a [Eszközlista] 
felsorolásból, majd kattintson a 
[Bejegyez] lehetőségre.

3 Szükség szerint szerkessze a készüléken 
célhelyként megjelenő [Név] mező 
tartalmát, és kattintson a [Bejegyez] 
elemre.

4 A megerősítést kérő üzenet 
megjelenésekor kattintson az [OK] 
lehetőségre.

5 Az [OK] gombra kattintva zárja be a 
hálózati lapolvasó beállítási eszközét.
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A számítógépre való 
lapolvasás eljárása

Ez a szakasz ismerteti a számítógépre való 
lapolvasás megkezdésének menetét. A 
következő eljárás azonos Windows és Mac OS X 
operációs rendszeren.

A helyi számítógépre való lapolvasás funkció 
használata előtt konfigurálni kell a kezdeti 
beállításokat.

Válassza ki a csatlakozási módot, majd kövesse 
a vonatkozó eljárást.

 ● „Hálózati kapcsolat esetén”, 110. o.

 ● „USB-kapcsolat esetén”, 111. o.

 ● „WSD lapolvasási kapcsolat esetén (csak 
Windows operációs rendszer esetén)”, 113. o.
Megjegyzés

 ● Mac OS X rendszer esetén, rögzített A4-es méretű 
dokumentumokat kizárólag a dokumentumüvegre helyezve 
lehet beolvastatni.

 ● A Mac OS X rendszerben a fájl csak JPEG formátumban 
menthető.

 � Hálózati kapcsolat esetén
Megjegyzés

 ● Ha Mac OS X 10.7-10.8 operációs rendszert használó 
számítógépen hálózati kapcsolaton keresztül olvas be 
dokumentumokat, előbb el kell indítania az Image Capture 
programot. Ezt követően ki kell választania a készüléket 
az Image Capture alkalmazás képernyőjének bal oldalán 
megjelenő listából.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SCAN 
(BEOLVAS)> billentyűjét.

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a l apok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.

 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett lapolvasáskor 
ne fejtsen ki túlzott erőt az üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok beolvasásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat olvassa be. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik meg, 
nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/ON) gombot.
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3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Számítógép (Computer)] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Válasszon 
csatlakozó PC-t] lehetőség van-e 
kiválasztva, majd nyomja meg az OK  
gombot.

5 Ellenőrizze, hogy a [Hálózatról] 
lehetőség van-e kiválasztva, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gomb megnyomásával válassza ki a 
kívánt számítógépet, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

7 A  gombot megnyomva válassza 
a [Válasszon egy alkalmazást] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

8 A  gomb megnyomását követően adja 
meg, hogy hová szeretné küldeni a 
beolvasott dokumentumot, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

A választható lehetőségek:
 Alkalmazás    Mappa     PC-FAX

Megjegyzés

 ● Mac OS X operációs rendszeren a [Mappa] lehetőség 
választható.

9 Nyomja meg a 
MONO

 vagy a 
COLOR

 
gombot.
Elindul az ActKey segédprogram (Windows) 
vagy az Image Capture program (Mac OS X), 
a számítógépen pedig automatikusan elindul a 
beolvasási feladat. Ha a beolvasás befejeződött, 
a rendszer a következőképpen dolgozza fel a 
beolvasott képet:

 - Az [Alkalmazás] lehetőség választásakor 
elindul a megadott alkalmazás, és a 
beolvasott kép megjelenik az alkalmazás 
képernyőjén.

 - A [Mappa] lehetőség választásakor a 
program a megadott mappába menti a 
beolvasott képet.

 - A [PC-FAX] lehetőség választása esetén a 
faxküldő alkalmazás indul el. A beolvasott 
kép elküldését követően a számítógépre 
telepített faxküldő szoftverrel küldjön egy 
faxot.

Hivatkozás

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.

 ● Lehetőség van az ActKey szoftverben található Lapolvasás 
gomb beállításainak testreszabására. Részletekért 
lásd a Konfigurációs kézikönyvben > „A számítógépre 
való lapolvasás és a távoli lapolvasás konfigurálása” 
> „Illesztőprogramok és szoftverek használata” > „Az 
ActKey alkalmazás használata” > „A Lapolvasás gomb 
beállítása” című részt.

 � USB-kapcsolat esetén

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SCAN 
(BEOLVAS)> billentyűjét.

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a lapok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.
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 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett 
lapolvasáskor ne fejtsen ki túlzott erőt az 
üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok beolvasásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat olvassa be. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik 
meg, nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/ON) 
gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Számítógép (Computer)] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Válasszon 
csatlakozó PC-t] lehetőség van-e 
kiválasztva, majd nyomja meg az OK  
gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza az 
[USB csatolóról] lehetőséget, majd 
nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza 
a [Válasszon egy alkalmazást] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  
gombot.

7 A  gomb megnyomását követően adja 
meg, hogy hová szeretné küldeni a 
beolvasott dokumentumot, majd nyomja 
meg az OK  gombot.

A választható lehetőségek:
 Alkalmazás    Mappa     PC-FAX

Megjegyzés

 ● Mac OS X operációs rendszeren a [Mappa] lehetőség 
választható.

8 Nyomja meg a 
MONO

 vagy a 
COLOR

 
gombot.
Elindul az ActKey segédprogram (Windows) 
vagy az Image Capture program (Mac OS X), 
a számítógépen pedig automatikusan elindul a 
beolvasási feladat. Ha a beolvasás befejeződött, 
a rendszer a következőképpen dolgozza fel a 
beolvasott képet:

 - Az [Alkalmazás] lehetőség választásakor 
elindul a megadott alkalmazás, és a 
beolvasott kép megjelenik az alkalmazás 
képernyőjén.

 - A [Mappa] lehetőség választásakor a 
program a megadott mappába menti a 
beolvasott képet.

 - A [PC-FAX] lehetőség választása esetén a 
faxküldő alkalmazás indul el. A beolvasott 
kép elküldését követően a számítógépre 
telepített faxküldő szoftverrel küldjön egy 
faxot.

Hivatkozás

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.

 ● Lehetőség van az ActKey szoftverben található Lapolvasás 
gomb beállításainak testreszabására. Részletekért 
lásd a Konfigurációs kézikönyvben > „A számítógépre 
való lapolvasás és a távoli lapolvasás konfigurálása” 
> „Illesztőprogramok és szoftverek használata” > „Az 
ActKey alkalmazás használata” > „A Lapolvasás gomb 
beállítása” című részt.
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 � WSD lapolvasási kapcsolat 
esetén (csak Windows operációs 
rendszer esetén)

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SCAN 
(BEOLVAS)> billentyűjét.

2 Az alábbiaknak megfelelően helyezze 
a dokumentumot az automata 
dokumentumadagolóba vagy a 
dokumentumüvegre:

 ● Automata dokumentumadagoló
A dokumentumokat a nyomtatott oldalt felfelé 
fordítva, a lapok felső élével előre töltse be.

A dokumentumok szélességének megfelelően 
állítsa be a dokumentumvezetőket.

 ● Dokumentumüveg
A nyomtatott oldalával lefelé fordítva helyezze el 
a dokumentumot, majd a felső élét igazítsa az 
üveg bal felső sarkához.

Óvatosan csukja le a dokumentumüveg fedelét.

Megjegyzés

 ● A dokumentumüveg használatával végzett 
lapolvasáskor ne fejtsen ki túlzott erőt az 
üvegfelületre.

Emlékeztető

 ● Dokumentumok beolvasásakor a készülék először 
az automata dokumentumadagolóban elhelyezett 
dokumentumokat olvassa be. A dokumentumüveg 
használatakor ne tegyen dokumentumokat az 
automata dokumentumadagolóba.

Megjegyzés

 ● Ha Szánhiba <02> (Carriage Error <02>) jelenik meg, 
nyomja meg a Kapcsolja KI/BE (Power OFF/ON) gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Számítógép (Computer)] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a [Válasszon 
csatlakozó PC-t] lehetőség van-e 
kiválasztva, majd nyomja meg az OK  
gombot.

5 A  gombot megnyomva válassza a 
[Válassz. az Intern-hez csatl PC-ből] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gomb megnyomásával válassza ki a 
célszámítógépen bekövetkező eseményt, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

Választható események:
Lapolvasás E-mailbe XXX célhelyre
Lapolvasás faxüzenetbe XXX célhelyre
Karakterfelismerő beolvasás XXX célhelyre
Lapolvasás nyomtatáshoz XXX célhelyre
Lapolvasás XXX célhelyre

Az XXX kifejezés a célszámítógép nevét jelöli.

A Windows lapolvasási tulajdonságainál minden 
eseményhez külön műveletet állíthat be.
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7 Nyomja meg a 
MONO

 vagy a 
COLOR

 
gombot.
A lapolvasási feladatot a program a kiválasztott 
eseményhez beállított műveletnek megfelelően 
dolgozza fel.

Hivatkozás

 ● Fekvő elrendezésű dokumentum betöltésével 
kapcsolatban tekintse meg a Felhasználói kézikönyv > 
„Használat” > „Dokumentum(ok) betöltése” című részt.

 ● Lehetőség van kétoldalas dokumentumok beolvasására is. 
A kétoldalas beolvasás részleteivel kapcsolatban tekintse 
át a Felhasználói kézikönyv > „Lapolvasás” > „Szkennelés 
számítógépre” > „WSD lapolvasás kapcsolat” című részt.



- 115 -

5

N
yo

m
tatás

5 Nyomtatás
Ez a fejezet a Nyomtatás számítógépről funkció első beállítását és alapvető műveleteit ismerteti. 

A készülék a következő nyomtatási funkciók elvégzésére alkalmas.

Funkció Áttekintés
„Nyomtatás számítógépről” Hálózati vagy USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott számítógépről küldött 

dokumentum nyomtatása. A funkció használatához a számítógépre telepíteni kell 
a nyomtató-illesztőprogramot.
*Az AirPrint funkció nem igényli illesztőprogram telepítését.

Nyomtatás USB-memóriából Dokumentum nyomtatása a készülék USB-portjához csatlakoztatott USB-
memóriából.
A funkció alkalmazási módjával kapcsolatban lásd a Felhasználói kézikönyv > 
„Nyomtatás” > „Nyomtatás USB-memóriából” című részt.

●● Nyomtatás számítógépről
Ez a szakasz a nyomtató-illesztőprogram telepítésének, valamint a dokumentumok számítógépről való 
nyomtatásának alapvető műveleteit ismerteti.

A funkció használata előtt telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

A nyomtató-illesztőprogram 
telepítése

Ez a szakasz nyomtató-illesztőprogram 
számítógépre való telepítésének lépéseit 
ismerteti.

Kövesse a használt operációs rendszerre 
vonatkozó eljárást.

 ● „Windows operációs rendszer esetén”, 115. o.

 ● „Mac OS X operációs rendszer esetén”, 124. o.

Windows operációs rendszer esetén

 � Áttekintés

 �Csatlakozási módok

A következő csatlakozási módok közül 
választhat:

 ● „Hálózati kapcsolat esetén”, 116. o.

 ● „USB-kapcsolat esetén”, 122. o.

 �Termékkövetelmények
A készülék a következő Windows operációs 
rendszerek használatát támogatja:

 ● Windows 8 / Windows 8 (64 bites változat)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7 / Windows 7 (64 bites változat)

 ● Windows Vista / Windows Vista (64 bites változat)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008 / Windows Server 2008 
(x64-es változat)

 ● Windows XP / Windows XP (x64-es változat)

 ● Windows Server 2003 / Windows Server 2003 
(x64-es változat)

 �A nyomtató-illesztőprogram típusai

A következő típusú nyomtató-illesztőprogramok 
telepíthetők.

Típus Leírás
PCL A PCL nyomtató-illesztőprogram üzleti 

dokumentumok nyomtatására alkalmas.
PS A PS nyomtató-illesztőprogram PostScript 

betűtípusokat és EPS-adatokat tartalmazó 
dokumentumok nyomtatására alkalmas.

PCL XPS A PCL XPS nyomtató-illesztőprogram az 
XPS-formátumot támogató alkalmazásból 
való nyomtatásra alkalmas.

*  Windows XP és Windows Server 2003 
rendszeren nem használható.

Emlékeztető

 ● A nyomtató-illesztőprogram és a Windows operációs rendszer 
verziójától függően a leírás különbözhet a valós helyzettől.
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 � Hálózati kapcsolat esetén
Ha hálózati kapcsolaton keresztül kíván a 
számítógépre nyomtató-illesztőprogramot 
telepíteni, hajtsa végre az alábbi 2 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 116. o.

 ● „2. lépés: Nyomtató-illesztőprogram 
telepítése”, 120. o.
Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

 ● Ha a nyomtató-illesztőprogram már telepítve van a 
számítógépre, a 2. lépés kihagyható.

 �1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc  esetén), majd a 
kezelőpanelen adja meg a készülék IP-címét 
és a többi hálózati paramétert. Az IP-címet 
manuálisan és automatikusan is megadhatja.
Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.
Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik IP-
címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, a hálózat 
leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-hozzáférést.

 ● Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-verzióját.

 ● A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.

Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül:

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja ki 
a számítógépet.

 

3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.
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4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN 
hálózat segítségével (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén):
A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a 
WPS (nyomógombos) funkcióval végezheti el. 
A vezeték nélküli LAN hálózat egyéb beállítási 
módjairól részletesen a Felhasználói kézikönyv 
(Alap) „Konfigurációs kézikönyv” című részében 
olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.
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7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.

Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.

Az IP-cím beállítása:

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat könnyű beállítás (Easy Setup)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.
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4 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat alapbeállítások 
(Network Setting)] lehetőséget, majd 
nyomja meg az  gombot.

5 Az IP-cím manuális beállításakor 
ellenőrizze, hogy a [Kézi (Manual)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  gombot 
megnyomva válassza ki az [Autom. (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg az 
IP-címet, és nyomja meg az OK  gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  gombot.

7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  gombot.

8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
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 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.

 �2. lépés: Nyomtató-illesztőprogram 
telepítése 

Megjegyzés

 ● A művelet elvégzéséhez rendszergazdaként kell 
bejelentkeznie.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék 
és a számítógép be van kapcsolva és 
egymáshoz van csatlakoztatva, majd 
helyezze a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

2 Az [Automatikus lejátszás] 
megjelenését követően kattintson a 
[Setup.exe futtatása] lehetőségre.
Amikor megjelenik a [Felhasználói fiókok 
felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az 
[Igen] lehetőségre.

3 Válassza ki a nyelvet.

4 Válassza ki a készülék típusát, majd 
kattintson a [Következő (Next)] lehetőségre.

5 Olvassa el a licencszerződést, majd 
kattintson az [Elfogadom] lehetőségre.

6 Olvassa el a „Környezetvédelmi tanácsok 
felhasználók számára (Environmental advice 
for Users)” tájékoztatót, és kattintson a 
[Következő (Next)] lehetőségre.

7 Jelölje be a telepíteni kívánt nyomtató-
illesztőprogram jelölőnégyzetét, és 
kattintson a kötegelt telepítése gombra.

Emlékeztető

 ● Gyári alapértelmezés szerint a 
[PCL illesztőprogram (PCL driver)], a 
[Szkenner-illesztőprogram (Scanner driver)] és az 
[ActKey (ActKey)] van kiválasztva.
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8 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

9 Kattintson a [Hálózat (Network)] 
gombra.
Kezdetét veszi az eszközkeresés.

 - Ha a rendszer megtalálta a készüléket, 
automatikusan telepíti azt. Folytassa a 
11. lépéssel.

 - Ha a rendszer nem találta meg a 
készüléket, a [Ellenőrizze a telepítései 
beállításokat.] képernyő jelenik meg. 
Folytassa a 10. lépéssel.

10 Az eszközkeresés újraindításához 
kattintson a [Keresés újraindítása 
(Restart search)] lehetőségre.

Miután megjelent a készülék, válassza ki azt, és 
kattintson a [Következő (Next)] lehetőségre.

Emlékeztető

 ● Ha a [Keresés újraindítása (Restart search)] 
lehetőségre kattintva sem jelenik meg a készülék, 
válassza a [Nyomtató neve/IP-cím (Printer name/
IP Address)] lehetőséget, és adja meg a készülékhez 
rendelt IP-címet, majd kattintson a [Következő 
(Next)] lehetőségre.

11 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

12 Kattintson a [Kilépés (Exit)] gombra.

13 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

 ◆ A nyomtató-illesztőprogram számítógépre 
való sikeres telepítésének ellenőrzésére 
nyomtasson egy tesztoldalt.

1 Kattintson a [Start] > [Eszközök és 
nyomtatók] lehetőségre.

2 Jobb egérgombbal kattintson az OKI 
MC562 ikonra, és válassza a helyi 
menü [Nyomtató tulajdonságai] 
pontját (majd a kívánt nyomtató-
illesztőprogramot, amennyiben többet is 
telepített).

3 Kattintson az [Általános] lap 
[Tesztoldal nyomtatása] lehetőségére.
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 � USB-kapcsolat esetén
Az alábbi eljárást követve csatlakoztasson USB-kábelt és 
telepítsen nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre.

Megjegyzés

 ● A művelet elvégzéséhez rendszergazdaként kell bejelentkeznie.

Emlékeztető

 ● Ha a nyomtató-illesztőprogram már telepítve van a 
számítógépre, a művelet kihagyható.

1 Készítsen elő egy USB-kábelt.
A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Készítsen 
elő egy USB 2.0 szabványú kábelt.

Emlékeztető

 ● Nagy sebességű USB 2.0 típusú kapcsolat létrehozásához 
nagy sebességű USB 2.0 típusú kábelt használjon.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy másodpercig 
tartsa nyomva a tápkapcsolót.

3 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a 
készülék hátoldalán lévő USB-csatlakozóaljzathoz.

4 Kapcsolja be a számítógépet.

5 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

6 Az [Automatikus lejátszás] 
megjelenését követően kattintson a 
[Setup.exe futtatása] lehetőségre.
Amikor megjelenik a [Felhasználói fiókok 
felügyelete] párbeszédpanel, kattintson az 
[Igen] lehetőségre. 

7 Válassza ki a nyelvet.

8 Válassza ki a készülék típusát, majd 
kattintson a [Következő (Next)] lehetőségre.

9 Olvassa el a licencszerződést, majd 
kattintson az [Elfogadom] lehetőségre.

10 Olvassa el a „Környezetvédelmi tanácsok 
felhasználók számára (Environmental advice 
for Users)” tájékoztatót, és kattintson a 
[Következő (Next)] lehetőségre.

11 Jelölje be a telepíteni kívánt nyomtató-
illesztőprogram jelölőnégyzetét, és 
kattintson a kötegelt telepítése gombra.

Emlékeztető

 ● Gyári alapértelmezés szerint a 
[PCL illesztőprogram (PCL driver)], a 
[Szkenner-illesztőprogram (Scanner driver)] és az 
[ActKey (ActKey)] van kiválasztva.
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12 Amikor megjelenik a [Windows 
rendszerbiztonság] párbeszédpanel, 
kattintson az [Telepítem az 
illesztőprogramot] lehetőségre.

13 Amikor megjelenik a készülék 
számítógéphez történő csatlakoztatására 
és a készülék bekapcsolására figyelmeztető 
üzenet, csatlakoztassa az USB-kábel másik 
végét a számítógép USB-csatlakozójához, majd 
a tápkapcsolót körülbelül egy másodpercig 
nyomva tartva kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés

 ● Ne a számítógép hálózati csatlakozóaljzatához 
csatlakoztassa az USB-kábelt. Ellenkező esetben 
károsodhat a készülék.

14 Kattintson a [Kilépés] gombra.

15 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

 ◆ A nyomtató-illesztőprogram számítógépre 
való sikeres telepítésének ellenőrzésére 
nyomtasson egy tesztoldalt.

1 Kattintson a [Start] > [Eszközök és 
nyomtatók] lehetőségre.

2 Jobb egérgombbal kattintson az OKI 
MC562 ikonra, és válassza a helyi 
menü [Nyomtató tulajdonságai] 
pontját (majd a kívánt nyomtató-
illesztőprogramot, amennyiben többet is 
telepített).

3 Kattintson az [Általános] lap 
[Tesztoldal nyomtatása] lehetőségére.
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Mac OS X operációs rendszer esetén

 � Áttekintés

 �Csatlakozási módok

A következő csatlakozási módok közül választhat:

 ● „Hálózati kapcsolat esetén”, 124. o.

 ● „USB-kapcsolat esetén”, 132. o.

 �Termékkövetelmények

A készülék Mac OS X 10.3.9–10.8 verziójú 
operációs rendszerrel használható.

 �A nyomtató-illesztőprogram típusai

A következő típusú illesztőprogramok telepíthetők.

Típus Leírás
PS A PS nyomtató-illesztőprogram 

PostScript betűtípusokat és EPS-adatokat 
tartalmazó dokumentumok nyomtatására 
alkalmas.
Normál nyomtatásra is használható.

 �AirPrint támogatás

A Mac OS X 10.7 és a frissebb operációs 
rendszereket támogatja a készülék.

Megjegyzés

 ● A nyomtató-illesztőprogram és a Mac OS X operációs 
rendszer verziójától függően a leírás különbözhet a valós 
helyzettől.

 � Hálózati kapcsolat esetén
Ha hálózati kapcsolaton keresztül kíván a 
számítógépre nyomtató-illesztőprogramot 
telepíteni, hajtsa végre az alábbi 3 lépést:

 ● „1. lépés: A készülék hálózati beállításainak 
konfigurálása”, 124. o.

 ● „2. lépés: Nyomtató-illesztőprogram 
telepítése”, 128. o.

A következő eljárásban Bonjour hálózati 
protokollt használtunk. 

Megjegyzés

 ● A művelet előtt el kell végeznie a számítógép hálózati 
beállítását.

Emlékeztető

 ● Ha a készüléken már be van állítva az IP-cím, az 1. lépés 
kihagyható.

 ● Ha a nyomtató-illesztőprogram már telepítve van a 
számítógépre, a 3. lépés kihagyható.

 �1. lépés: A készülék hálózati 
beállításainak konfigurálása

Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz vagy vezeték nélküli 
LAN hálózati kapcsolaton keresztül (csak 
MC342dw, MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén), majd a 
kezelőpanelen adja meg a készülék IP-címét 
és a többi hálózati paramétert. Az IP-címet 
manuálisan és automatikusan is megadhatja.

Ha a hálózaton nincs DHCP- vagy BOOTP-
kiszolgáló, manuálisan kell beállítania az IP-
címet a számítógépen vagy a készüléken.

Ha a hálózati rendszergazda vagy az 
internetszolgáltató egyedi IP-címet adott meg 
a számítógéphez és a készülékhez, manuálisan 
állítsa be az IP-címeket.

Megjegyzés

 ● Az IP-cím manuális beállításakor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát vagy internetszolgáltatóját, hogy melyik 
IP-címet kell használnia. Ha hibásan állítja be az IP-címet, 
a hálózat leállhat, vagy a rendszer letilthatja az internet-
hozzáférést.

 ● Hangolja össze a készülék és a számítógép IP-verzióját.

 ● A készüléken állítsa a [TCP/IP] lehetőséget [Enged.] 
értékre. (A gyári alapértelmezett beállítás [Enged.].)

Emlékeztető

 ● Ha csak a készülékből és a számítógépből álló, kisméretű 
hálózatot hoz létre, az IP-címeket az alábbiak szerint kell 
beállítania (az RFC1918 jelű szabály szerint).

A számítógép 
beállításai

IP-cím: 192.168.0.1–254

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett 
átjáró: nincs használatban

DNS-kiszolgáló: nincs használatban

A készülék 
beállításai

IP-cím tartománya: Manuális

IPv4 cím: 192.168.0.1–254  
(a számítógépétől eltérő 
értéket válasszon)

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró címe: 0.0.0.0

Hálózat mérete: Kicsi

 ● A [Hálózat mérete] beállításához nyomja meg a 
<SETTING (BEÁLLÍTÁS)> billentyűt, majd válassza az 
[Admin beállítás/Alap beállítás] > [Hálózat Menü] > 
[Hálózat Beállítás] > [Hálózat mérete] lehetőséget.
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Csatlakoztatás vezetékes LAN 
hálózaton keresztül:

1 Készítsen elő egy Ethernet kábelt és egy 
hubot.
Készítsen elő egy (5. kategóriás, csavart érpárú, 
egyenes) Ethernet kábelt, valamint egy különálló 
hubot.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja ki 
a számítógépet.

 

3 Az Ethernet kábel egyik végét 
csatlakoztassa a készülék hátoldalán 
lévő hálózati csatlakozóaljzathoz.

4 Az Ethernet kábel másik végét 
csatlakoztassa a hubhoz.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

Csatlakoztatás vezeték nélküli LAN 
hálózat segítségével (csak MC342dw, 
MC362w, MC562w, MC562dw, 
ES5462dw MFP, MPS2731mc esetén):
A vezeték nélküli LAN hálózat beállítását a 
WPS (nyomógombos) funkcióval végezheti el. 
A vezeték nélküli LAN hálózat egyéb beállítási 
módjairól részletesen a Felhasználói kézikönyv 
(Alap) „Konfigurációs kézikönyv” című részében 
olvashat.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a [Vezeték 
nélküli beállítás (Wireless Setting)] 
lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
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3 Jelentkezzen be az eszköz rendszergazdai 
jelszavának megadásával.

 Válasszon betűt a , , ,  gombokkal, majd 
nyomja meg a következőt: OK  . 

 Az alapértelmezett rendszergazdai jelszó „aaaaaa”.

 Az alábbi üzenet körülbelül 5 
másodpercen át megjelenik.

4 Ügyeljen arra, hogy az [Állítsa be 
automatikusan (WPS) (Automatic 
setup (WPS)] legyen kiválasztva, és 
nyomja meg a következőt:  

5 A  gombot megnyomva válassza a [WPS-PBC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

6 A  gombot megnyomva válassza az [Igen (Yes)] 
lehetőséget, majd nyomja meg az OK  gombot.

Emlékeztető

 ● A megerősítést kérő képernyő [Igen (Yes)] gombjára való 
kattintás után nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját. Ha a vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomta meg először, akkor 
nyomja meg a készülék WPS nyomógombját.

 ● A [Nem (No)] lehetőség választása esetén a 
képernyő visszatér a 5. lépésnél leírtakhoz.

7 Ha a 6. lépésben az [Igen (Yes)] 
lehetőséget választja, a kijelzőn a 
[Nyomógomb módszer megv... 
(Running pushbutton method...)] üzenet 
jelenik meg.

Megjegyzés

 ● WPS műveletek végrehajtása közben a kezelőpanellel 
nem lehet műveleteket végezni.

 ● A készülék vezeték nélküli LAN hálózathoz való 
csatlakoztatását a [A WPS kapcsolat sik. létr (WPS 
connection successful)] üzenet megjelenése jelzi.

Emlékeztető

 ● Ha a [A kapcsolódás sikertelen. Késleltetési 
idö (Connection failed Timeout)] üzenet jelenik 
meg, lehetséges, hogy a készülék a megadott 
időn belül nem találta meg a csatlakozásra kijelölt 
vezeték nélküli hozzáférési pontot. A vezeték 
nélküli hozzáférési pont WPS nyomógombjának 
megnyomása után 2 percen belül kattintson ismét a 
6. lépésben az [Igen (Yes)] lehetőségre.

 ● Ha a [Átfedés (Overlap)] üzenet jelenik meg, 
egyszerre 2 vagy több vezeték nélküli hozzáférési 
pont WPS nyomógombját nyomták meg. Várjon egy 
ideig, majd próbálja újra.
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Az IP-cím beállítása:

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózat könnyű beállítás (Easy Setup)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot.

3 Adja meg a rendszergazdai jelszót.
A gyári alapértelmezett jelszó „aaaaaa”.

a A , ,  és  gombbal válassza ki a 
kívánt karaktert, majd nyomja meg 
az OK  gombot.

 - A kiválasztott karakter „*” jellel jelölve 
látható a szövegmezőben.

 - Ha hibás értéket adott meg, nyomja meg 
a <CLEAR (TÖRLÉS)> billentyűt, majd 
adja meg a helyes értéket.

b Az összes szükséges karakter 
megadásáig ismételje az a lépést.

c A  és  gombot megnyomva 
válassza ki a [Bevitel] lehetőséget, 
majd nyomja meg az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza 
a [Hálózat alapbeállítások 
(Network Setting)] lehetőséget, majd 
nyomja meg az  gombot.

5 Az IP-cím manuális beállításakor 
ellenőrizze, hogy a [Kézi (Manual)] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

Az IP-cím automatikus beszerzésekor a  gombot 
megnyomva válassza ki az [Autom. (Auto)] 
lehetőséget, és nyomja meg az OK  gombot. 
Folytassa a 10. lépéssel.

6 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az IP-címet, és nyomja meg az OK  
gombot. 

A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.
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7 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alhálózati maszkot, és nyomja meg az 
OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

8 A tízbillentyűs billentyűzettel adja meg 
az alapértelmezett átjárót, és nyomja 
meg az OK  gombot.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg a  
gombot.

9 Szükség esetén adja meg a DNS-
kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót.
Ha nem szükséges a DNS- vagy a WINS-
kiszolgálót a hálózathoz csatlakoztatni, tartsa 
nyomva az OK  gombot, amíg meg nem jelenik a 
beállítás befejezését jelző előugró üzenet.

10 Amikor megjelenik a Beállítás menü 
képernyője, a beállítás befejezéséhez 
nyomja meg a  gombot.

11 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.

 ◆ A hálózati adatokat kinyomtatva ellenőrizze 
az IP-cím és a többi hálózati paraméter 
beállításának helyességét.

1 Nyomja meg a kezelőpanel <SETTING 
(BEÁLLÍTÁS)> billentyűjét.

2 Ellenőrizze, hogy a [Naplózás] 
lehetőség van-e kiválasztva, és nyomja 
meg az OK  gombot.

3 A  gombot megnyomva válassza a 
[Rendszer] lehetőséget, és nyomja meg 
az OK  gombot.

4 A  gombot megnyomva válassza a 
[Hálózati információ] lehetőséget, és 
nyomja meg az OK  gombot.

5 A megerősítést kérő üzenetnél 
ellenőrizze, hogy az [Igen] lehetőség 
van-e kiválasztva, majd nyomja meg az 
OK  gombot.
A készülék kinyomtatja a hálózati adatokat.

 �2. lépés: Nyomtató-illesztőprogram 
telepítése

 ◆ Mac OS X 10.5–10.8 operációs rendszer 
esetén

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék 
és a számítógép be van kapcsolva és 
egymáshoz van csatlakoztatva.

2 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

3 Kattintson kétszer az asztalon lévő 
[OKI] ikonra.
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4 Kattintson kétszer az [Drivers] 
mappára, majd a [PS] mappára, végül 
pedig a [Installer for OSX10.5-10.8] 
lehetőségre.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.

5 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

6 Kattintson a [Nyomtatás és 
lapbeolvasás] lehetőségre (Mac 
OS X 10.5 és 10.6 operációs 
rendszer használata esetén a 
[Nyomtatási és Faxolási] 
lehetőségre).

7 Kattintson a [+] jelre, és válassza a 
helyi menü [Egyéb nyomtató vagy 
lapolvasó hozzáadása] pontját.
Mac OS X 10.5 és 10.6 operációs rendszer 
használata esetén kattintson a [+] jelre.

8 Kattintson a [Alapértelmezett 
(Default)] lehetőségre.

9 Válassza ki annak a készüléknek a 
nevét, amelynél a [Fajta] oszlopban 
[Bonjour] látható, majd ellenőrizze, 
hogy az [OKI MC562(PS)] 
lehetőség jelenik-e meg a 
[Nyomtatás a következővel 
(Print Using)] mezőben.
Megjelenik a készülék neve: „OKI-MC562- (a 
MAC cím utolsó hat számjegye) (OKI-MC562- 
(the last six digits of the MAC address))”.

10 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

11 Ha megjelenik az [Telepíthető 
kiegészítők] ablak, kattintson a 
[Tovább] lehetőségre.

12 Ellenőrizze, hogy a készülék 
megjelenik-e a [Nyomtatók (Printers)] 
listában, és hogy az [OKI MC562(PS)] 
látható-e a [Fajta] mezőben.

Megjegyzés

 ● Ha helytelenül nem az [OKI MC562(PS)] jelent meg 
a [Fajta (Kind)] mezőben, a [-] lehetőségre kattintva 
távolítsa el a készüléket a [Nyomtatók (Printers)] 
listából, majd végezze el ismét a 8–12. lépést.

13 Zárja be a [Nyomtatás és 
lapbeolvasás] ablakot (Mac OS X 10.5 
és 10.6 operációs rendszer használata 
esetén a [Nyomtatási és Faxolási] 
ablakot).
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14 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

 ◆ A nyomtató-illesztőprogram számítógépre 
való sikeres telepítésének ellenőrzésére 
nyomtasson egy tesztoldalt.

1 A [Ugrás] menüben válassza az 
[Alkalmazások] > [TextEdit] 
lehetőséget.

2 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

3 A [Nyomtató] mezőnél válassza ki a 
készülék nevét.

4 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

 ◆ Mac OS X 10.3.9–10.4.11 operációs rendszer 
esetén

Emlékeztető

 ● Az alábbi példában Mac OS X 10.4.11 operációs rendszer 
szerepel. A leírás a használt operációs rendszertől függően 
eltérő lehet.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék 
és a számítógép be van kapcsolva és 
egymáshoz van csatlakoztatva.

2 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

3 Válassza a [Hálózat] lehetőséget.

4 A [Megjelenítés (Show)] mezőben válassza 
a [Hálózati port beállításai (Network 
Port Configurations)] lehetőséget, majd 
ellenőrizze, hogy ki van-e választva a 
[Beépített Ethernet (Built-in Ethernet)] 
lehetőség.

5 Zárja be a [Hálózat] ablakot.

6 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

7 Kattintson kétszer az asztalon lévő 
[OKI] ikonra.

8 Kattintson kétszer az [Illesztőprogram] 
mappára, majd a [PS] mappára, végül pedig 
a [Installer for OSX10.3-10.4] lehetőségre.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.

9 A [Ugrás] menüben válassza a 
[Segédprogramok] pontot, majd 
kattintson kétszer a [Nyomtatóbeállító 
segédprogram] lehetőségre.

Megjegyzés

 ● Ha már fut a [Nyomtatóbeállító segédprogram], 
zárja be, és indítsa el újra.

10 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

Amikor megjelenik a [Nincs elérhető nyomtató 
(You have no printers available)] párbeszédpanel, 
kattintson az [Hozzáadás (Add)] lehetőségre.
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11 Válassza ki annak a készüléknek a nevét, 
amelynél a [Kapcsolat (Connection)] 
oszlopban [Bonjour] látható, majd ellenőrizze, 
hogy az [OKI MC562(PS)] lehetőség 
jelenik-e meg a [Nyomtatás a következővel 
(Print Using)] mezőben.
Megjelenik a készülék neve: „OKI-MC562- (a 
MAC cím utolsó hat számjegye) (OKI-MC562- 
(the last six digits of the MAC address))”.

12 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

13 Ha megjelenik az [Telepíthető 
kiegészítők] ablak, kattintson a 
[Tovább] lehetőségre.

14 Ellenőrizze, hogy a készülék neve 
megjelenik-e a [Nyomtatólista 
(Printer List)] listában, majd zárja be az 
ablakot.

15 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.

 ◆ A nyomtató-illesztőprogram számítógépre 
való sikeres telepítésének ellenőrzésére 
nyomtasson egy tesztoldalt.

1 A [Ugrás] menüben válassza az 
[Alkalmazások] > [TextEdit] lehetőséget.

2 Válassza a [Fájl] menü [Oldalbeállítás] pontját.

3 A [Bármely nyomtató] mezőnél 
válassza ki a készülék nevét.

4 Ellenőrizze, hogy helyesen az 
[OKI MC562(PS)] jelent-e meg a 
[Bármely nyomtató (Format for)] mezőben.

5 Kattintson az [OK (OK)] lehetőségre.

6 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

7 A [Nyomtató] mezőnél válassza ki a 
készülék nevét.

8 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

 ◆ Mac OS X 10.7-10.8 AirPrint

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék 
és a számítógép be van kapcsolva és 
egymáshoz van csatlakoztatva.

2 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

3 Kattintson a [Nyomtatás és 
lapbeolvasás] lehetőségre.

4 Kattintson a [+] jelre, és válassza a 
helyi menü [Egyéb nyomtató vagy 
lapolvasó hozzáadása] pontját.
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5 Válassza ki annak a készüléknek a 
nevét, amelynél a [Fajta] oszlopban 
[Bonjour] látható, majd ellenőrizze, 
hogy az [AirPrint] lehetőség jelenik-e 
meg a [Használat (Use)] mezőben.

6 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

7 Ellenőrizze, hogy a készülék 
megjelenik-e a [Nyomtatók (Printers)] 
listában, és hogy az [MC562-AirPrint] 
látható-e a [Fajta] mezőben.

8 Zárja be a [Nyomtatás és 
lapbeolvasás] ablakot.

 ◆ iOS AirPrint

iOS esetén nem kell nyomtatót hozzáadni.

 � USB-kapcsolat esetén
Az alábbi eljárást követve csatlakoztasson USB-
kábelt és telepítsen nyomtató-illesztőprogramot 
a számítógépre.

 �Mac OS X 10.5–10.8 operációs 
rendszer esetén

Megjegyzés

 ● A művelet megkezdése előtt tiltsa le a vírusvédelmi 
szoftvert.

1 Készítsen elő egy USB-kábelt.
A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Készítsen 
elő egy USB 2.0 szabványú kábelt.

Emlékeztető

 ● Nagy sebességű USB 2.0 típusú kapcsolat 
létrehozásához nagy sebességű USB 2.0 típusú 
kábelt használjon.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja ki 
a számítógépet.

3 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik 
végét a készülék hátoldalán lévő USB-
csatlakozóaljzathoz.
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4 Az USB-kábel másik végét 
csatlakoztassa a számítógép USB-
csatlakozóaljzatához.

Megjegyzés

 ● Ne a számítógép hálózati csatlakozóaljzatához 
csatlakoztassa az USB-kábelt. Ellenkező esetben 
károsodhat a készülék.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja be 
a számítógépet.

6 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépbe.

7 Kattintson kétszer az asztalon lévő 
[OKI] ikonra.

8 Kattintson kétszer az [Drivers] 
mappára, majd a [PS] mappára, végül 
pedig a [Installer for OSX10.5-10.8] 
lehetőségre.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.

9 Az Apple menüben válassza a 
[Rendszerbeállítások] lehetőséget.

10 Kattintson a [Nyomtatás és 
lapbeolvasás] lehetőségre (Mac 
OS X 10.5 és 10.6 operációs 
rendszer használata esetén a 
[Nyomtatási és Faxolási] 
lehetőségre).

11 Kattintson a [+] jelre, és válassza a 
helyi menü [Egyéb nyomtató vagy 
lapolvasó hozzáadása] pontját.
Mac OS X 10.5 és 10.6 operációs rendszer 
használata esetén kattintson a [+] jelre.

Megjegyzés

 ● Ha a készülék már megjelent a [Nyomtatók 
(Printers)] listában, válassza ki a készüléket, majd a 
törléshez kattintson a [-] lehetőségre. Ezt követően 
kattintson a [+] lehetőségre.

12 Válassza ki annak a készüléknek a 
nevét, amelynél a [Fajta] oszlopban 
[USB] látható, majd ellenőrizze, hogy az 
[OKI MC562(PS)] lehetőség jelenik-e 
meg a [Nyomtatás a következővel 
(Print Using)] mezőben.

13 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.
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14 Ellenőrizze, hogy a készülék neve 
megjelenik-e a [Nyomtatók (Printers)] 
listában, és hogy az [OKI MC562(PS)] 
kifejezés jelent-e meg.

Megjegyzés

 ● Ha helytelenül nem az [OKI MC562(PS)] jelent 
meg, a [-] lehetőségre kattintva távolítsa el a 
készüléket a [Nyomtatók (Printers)] listából, majd 
végezze el ismét a  
11–13. lépést.

15 Zárja be a [Nyomtatás és 
lapbeolvasás] ablakot (Mac OS X 10.5 
és 10.6 operációs rendszer használata 
esetén a [Nyomtatási és Faxolási] 
ablakot).

16 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött. 

 ◆ A nyomtató-illesztőprogram számítógépre 
való sikeres telepítésének ellenőrzésére 
nyomtasson egy tesztoldalt.

1 A [Ugrás] menüben válassza az 
[Alkalmazások] > [TextEdit] 
lehetőséget.

2 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

3 A [Nyomtató] mezőnél válassza ki a 
készülék nevét.

4 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

 �Mac OS X 10.3.9–10.4.11 operációs 
rendszer esetén

Emlékeztető

 ● Az alábbi példában Mac OS X 10.4.11 operációs rendszer 
szerepel. A leírás a használt operációs rendszertől függően 
eltérő lehet.

1 Készítsen elő egy USB-kábelt.
A készülékhez nem tartozik USB-kábel. Készítsen 
elő egy USB 2.0 szabványú kábelt.

Emlékeztető

 ● Nagy sebességű USB 2.0 típusú kapcsolat 
létrehozásához nagy sebességű USB 2.0 típusú 
kábelt használjon.

2 A kikapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót.

3 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik 
végét a készülék hátoldalán lévő USB-
csatlakozóaljzathoz.
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4 Az USB-kábel másik végét 
csatlakoztassa a számítógép USB-
csatlakozóaljzatához.

Megjegyzés

 ● Ne a számítógép hálózati csatlakozóaljzatához 
csatlakoztassa az USB-kábelt. Ellenkező esetben 
károsodhat a készülék.

5 A bekapcsoláshoz körülbelül egy 
másodpercig tartsa nyomva a 
tápkapcsolót. Ezt követően kapcsolja be 
a számítógépet.

6 Tegye be a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt.

7 Kattintson kétszer az asztalon lévő 
[OKI] ikonra.

8 Kattintson kétszer az [Illesztőprogram] 
mappára, majd a [PS] mappára, végül 
pedig a [Installer for OSX10.3-10.4] 
lehetőségre.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.

9 A [Ugrás] menüben válassza a 
[Segédprogramok] pontot, majd 
kattintson kétszer a [Nyomtatóbeállító 
segédprogram] lehetőségre.

Megjegyzés

 ● Ha már fut a [Nyomtatóbeállító segédprogram], 
zárja be, és indítsa el újra.

10 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

Amikor megjelenik a [Nincs elérhető nyomtató 
(You have no printers available)] párbeszédpanel, 
kattintson az [Hozzáadás (Add)] lehetőségre.

Megjegyzés

 ● Ha már látható annak a készüléknek a neve, 
amelynek [connection] jellemzője [USB], válassza 
ki a készüléket, kattintson a [Törlés], majd az 
[Hozzáadás (Add)] lehetőségre.

11 Válassza ki annak a készüléknek 
a nevét, amelynél a [USB] 
oszlopban [Kapcsolat (Connection)] 
látható, majd ellenőrizze, hogy az 
[OKI MC562(PS)] lehetőség jelenik-e 
meg a [Nyomtatás a következővel 
(Print Using)] mezőben.

12 Kattintson az [Hozzáadás (Add)] 
lehetőségre.

13 Ellenőrizze, hogy a készülék neve 
megjelenik-e a [Nyomtatólista (Printer List)] 
listában, majd zárja be az ablakot.

14 Vegye ki a szoftvert tartalmazó DVD-
ROM-lemezt a számítógépből.
A telepítés befejeződött.
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 ◆ A nyomtató-illesztőprogram számítógépre 
való sikeres telepítésének ellenőrzésére 
nyomtasson egy tesztoldalt.

1 A [Ugrás] menüben válassza az 
[Alkalmazások] > [TextEdit] 
lehetőséget.

2 Válassza a [Fájl] menü [Oldalbeállítás] 
pontját.

3 A [Bármely nyomtató] mezőnél 
válassza ki a készülék nevét.

4 Ellenőrizze, hogy helyesen az 
[OKI MC562(PS)] jelent-e meg a 
[Bármely nyomtató] mezőben.

5 Kattintson a [OK] lehetőségre.

6 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

7 A [Nyomtató] mezőnél válassza ki a 
készülék nevét.

8 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

Nyomtatási feladat indítása

Ez a szakasz a nyomtatási beállítások, 
például a papírméret, a papírforrás és a 
hordozótömeg konfigurálásának, valamint a 
nyomtatás indításának a használt nyomtató-
illesztőprogramtól függő eljárását ismerteti.

Nyomtatási feladat indítása előtt nyomtató-
illesztőprogramot kell telepítenie a számítógépre. 
(kivéve AirPrint)

Emlékeztető

 ● Ebben a szakaszban példaként a Windows operációs 
rendszer Jegyzettömb, valamint a Mac OS X operációs 
rendszer TextEdit alkalmazását használtuk. A 
megjelenő képernyők és az eljárás lépései a használt 
operációs rendszertől, alkalmazásoktól és a nyomtató-
illesztőprogram verziójától függően eltérhetnek a 
dokumentumban szereplőktől.

 ● A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elemeire 
vonatkozó további információkért lásd az alkalmazás 
súgóját.

A Windows operációs rendszerhez 
való PCL/PCL XPS nyomtató-
illesztőprogram esetén

1 Nyissa meg az alkalmazásból nyomtatni 
kívánt fájlt.

2 Válassza az alkalmazás [Fájl] 
menüjének [Nyomtatás] pontját.

3 Válassza ki a PCL vagy a PCL XPS 
illesztőprogramot.

4 Kattintson a [Beállítások (Preferences)] 
lehetőségre.
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5 A [Beállítás (Setup)] lap [Méret (Size)] 
pontjánál válassza ki a papírméretet.

6 A [Forrás (Source)] pontnál válassza ki 
a tálcát.

Emlékeztető

 ● Ha papírforrásként az [Autom. (Auto)] lehetőséget 
választja, a készülék automatikusan a megadott 
papírtípussal rendelkező papírtálcát választja. 

7 A [Súly (Weight)] pontnál válassza ki a 
hordozó tömegét.

Emlékeztető

 ● Jellemzően megfelel a [Nyomtatóbeállítás] 
papírtömeg beállítása. A [Nyomtatóbeállítás] 
lehetőség választásakor a rendszer a készülék 
kezelőpanel-menüjében konfigurált papírtömeg-
beállítást alkalmazza.

8 Kattintson a [OK] lehetőségre.

9 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

A Windows operációs rendszerhez 
való PS nyomtató-illesztőprogram 
esetén

1 Nyissa meg az alkalmazásból nyomtatni 
kívánt fájlt.

2 A nyomtatási párbeszédpanel 
megnyitásához válassza a [Fájl] menü 
[Nyomtatás] pontját.

3 Válassza a PS-illesztőprogramot.

4 Kattintson a [Beállítások (Preferences)] 
lehetőségre.

5 Válassza a [Papír/minőség] lapot.

6 A [Papírforrás (Paper Source)] pontnál 
válassza ki a tálcát.

Emlékeztető

 ● Ha papírforrásként az [Automatikus 
(Automatically Select)] lehetőséget választja, a 
készülék automatikusan a megadott papírtípussal 
rendelkező papírtálcát választja. 

7 Kattintson a [Speciális (Advanced)] 
lehetőségre.
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8 Kattintson a [Papírméret (Paper Size)] 
lehetőségre, majd a legördülő listából 
válassza ki a papírméretet.

9 Kattintson a [Média típusa (Media 
Type)] lehetőségre, majd a legördülő 
listából válassza ki a hordozó típusát.

Emlékeztető

 ● Jellemzően megfelel a [Nyomtatóbeállítás] 
papírtömeg beállítása. A [Nyomtatóbeállítás] 
lehetőség választásakor a rendszer a készülék 
kezelőpanel-menüjében konfigurált papírtömeg-
beállítást alkalmazza.

10 Kattintson a [OK] lehetőségre.

11 Kattintson a [OK] lehetőségre.

12 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

A Mac OS X operációs rendszerhez 
való PS nyomtató-illesztőprogram 
esetén

1 Nyissa meg az alkalmazásból nyomtatni 
kívánt fájlt.

2 Válassza a [Fájl] menü [Oldalbeállítás] 
pontját.

3 A [Formátum ehhez (Format For)] 
pontnál a PS-illesztőprogramot válassza.

4 A [Papírméret (Paper Size)] 
lehetőségnél válassza ki a papírméretet, 
majd kattintson az [OK (OK)] 
lehetőségre.

5 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

6 A kezelőpanel menüjéből válassza a 
[Papír behúzás (Paper Feed)] pontot.

Emlékeztető

 ● Ha a nyomtatási párbeszédpanelen csak két menü 
jelenik meg, a várt lehetőségek azonban nem, Mac 
OS X 10.7 és 10.8 operációs rendszeren kattintson 
a [Részletek megjelenítése] gombra, Mac OS X 
10.5 és 10.6 operációs rendszeren pedig kattintson a 
[Nyomtató] menü melletti háromszögre.

7 A [Papír behúzás (Paper Feed)] 
panelen válassza ki a tálcát.

Emlékeztető

 ● Ha papírforrásként az [Automatikus kijelölés 
(Auto Select)] lehetőséget választja, a készülék 
automatikusan a megadott papírtípussal rendelkező 
papírtálcát választja.
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8 A kezelőpanel menüjéből válassza a 
[Nyomtató lehetőségei] pontot.

9 Válassza a [Papírbetöltés opciók 
(Paper input options)] opciót a 
[Funkciókészletek (Feature Sets)] 
keretén belül.

10 A [Média típusa (Media Type)] pontnál 
válassza ki a hordozó típusát.

Emlékeztető

 ● Jellemzően megfelel a [Nyomtatóbeállítások 
használata] papírtömeg beállítása. A 
[Nyomtatóbeállítások használata] lehetőség 
választásakor a rendszer a készülék kezelőpanel-
menüjében konfigurált papírtömegbeállítást 
alkalmazza.

11 Kattintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

Mac OS X AirPrint

1 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt egy 
alkalmazással.

2 Válassza a [Fájl] menü [Nyomtatás] 
pontját.

3 Válassza a [OKI-MC562] 
a [Nyomtató (Printer)].

4 A [Másolatok (Copies)] mezőben adja 
meg a másolatok számát.

5 Válassza a [Papír & minőség (Media & 
Quality)] lehetőséget a panelen.

6 Válasszon tálcát a [Alkalmazott tálca 
(Feed from)] panelen.

7 Kattintson a [Nyomtatás (Print)] 
lehetőségre.

iOS AirPrint

1 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt 
egy alkalmazással.

2 Válassza a  lehetőséget a jobb felső 
sarokban.

3 Válassza a [Nyomtatás (Print)] ikont.
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4 Megjelennek a [Nyomtatási 
beállítások (Printer Options)] 
beállítások.

5 Jelöljön ki egy nyomtatót.

6 A [Másolatok (Copies)] mezőben adja 
meg a másolatok számát.

7 Nyomja meg a [Nyomtatás (Print)] 
gombot.
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