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Előszó
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes
körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget
a hatáskörén kívül bekövetkező hibákért. A gyártó nem garantálja, hogy a jelen
kézikönyvben megemlített, más gyártók által gyártott szoftverekben és eszközökben
történt változások nem hatnak ki a kézikönyvben található információk
használhatóságára. Más cégek szoftvertermékeinek megemlítése nem jelenti azt,
hogy azokat a gyártó ajánlja.
Bár mi megtettünk minden erőfeszítést, hogy ezt a dokumentumot a lehető
legpontosabbá és jól használhatóvá tegyük, nem tudunk garanciát vállalni arra,
hogy a dokumentumban található adatok pontosak és teljesek.
A legújabb illesztőprogramok és kézikönyvek a következő webhelyről tölthetők le:
http://www.okiprintingsolutions.com
Copyright © 2010 OKI Europe Ltd. Minden jog fenntartva.
Az OKI az OKI Electric Industry Company, Ltd. bejegyzett védjegye.
Az OKI Printing Solutions az OKI Data Corporation védjegye.
Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának védjegye.
A Microsoft, az MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
Az Apple, a Macintosh, a Mac és a Mac OS az Apple Computer bejegyzett védjegye.
Az egyéb termék- és márkanevek tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A gyártó az Energy Star program résztvevőjeként termékével
megfelel az Energy Star által előírt energiatakarékossági
normáknak.
Ez a termék összhangban van a 2004/108/EK (EMC), a 2006/95/EK
(LVD) és az 1999/5/EK (R&TTE) irányelvvel, amely a tagállamok
jogszabály-megközelítése szerint korrigálva van a kis feszültségű
és telekommunikációs végberendezések elektromágneses
kompatibilitására vonatkozóan.
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Elsősegélynyújtás vészhelyzet esetén
Óvatosan bánjon a festékporral:
Lenyelése esetén igyon kis mennyiségű hideg vizet, és forduljon
orvoshoz. NE próbálja meg kihányni.
Belélegzése esetén vigye az adott személyt szabad levegőre.
Forduljon orvoshoz.
Szembe jutása esetén legalább 15 percen keresztül mossa a szemet
bő vízzel, és tartsa nyitva a szemhéjakat. Forduljon orvoshoz.
A kiszóródott port hideg vízzel és szappannal távolítsa el,
hogy ne juthasson bőrre vagy ruházatra.

Importőr az Európai Unióba/hivatalos képviselet
OKI Europe Limited (kereskedelmi tevékenységét OKI Printing Solutions néven végzi)
Blays House
Wick Road
Egham
Surrey, TW20 0HJ
Egyesült Királyság
Értékesítési, támogatási és általános kérdéseivel forduljon a helyi viszonteladóhoz.

Környezetvédelmi információ
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Bevezetés

A nyomtató megismerése
Az elhelyezéssel kapcsolatos követelmények
Az egyszerű használat, a kellékek cseréje és a karbantartás egyszerű
elvégzése érdekében biztosítsa a nyomtató elhelyezésével kapcsolatos
alábbi feltételeket.
496 mm (19,5 hüvelyk)
396 mm (15,6 hüvelyk)
100 mm
(3,9 hüvelyk)

520 mm (20,5 hüvelyk)

275 mm
(10,8 hüvelyk)

245 mm
(9,6 hüvelyk)

Elölnézet

127 mm
(5,0 hüvelyk) 380 mm (14,9 hüvelyk)
100 mm
(3,9 hüvelyk)

100 mm
(3,9 hüvelyk)
707 mm (27,8 hüvelyk)

Oldalnézet
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A nyomtató megismerése

435 mm (17,1 hüvelyk)

637 mm (25,0 hüvelyk)

245 mm
(9,6 hüvelyk)
392 mm
(15,4 hüvelyk)
130 mm
(5,1 hüvelyk)

157 mm
(6,2 hüvelyk)

100 mm
(3,9 hüvelyk)

100 mm
(3,9 hüvelyk)
922 mm (36,3 hüvelyk)

Oldalnézet a külön rendelhetõ tartozékokkal
(a 2. tálca és a duplex egység telepítése esetén)

337 mm
(13,3 hüvelyk)
127 mm
(5,0 hüvelyk)

435 mm (17,1 hüvelyk)

582 mm (22,9 hüvelyk)

A külön rendelhető tartozékok az ábrákon szürkén jelennek meg.

245 mm
(9,6 hüvelyk)

"

157 mm
(6,2 hüvelyk)

100 mm
(3,9 hüvelyk)

100 mm
(3,9 hüvelyk)
919 mm (36,2 hüvelyk)

Oldalnézet a külön rendelhetõ tartozékokkal
(az alátét és a duplex egység telepítése esetén)

"

A külön rendelhető tartozékok az ábrákon szürkén jelennek meg.

A nyomtató megismerése
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A nyomtató részei
Az alábbi ábra a nyomtató részeit mutatja be a használati útmutatóban
említett elnevezéseket feltüntetve, ezért kérjük, szánjon rá némi időt,
és alaposan tanulmányozza az ábrát.

Elölnézet
1

1—Kimeneti tálca
2—Kezelőpanel

6

3—Elülső fedél
4—Porvédő fedél
5—1. tálca (többfunkciós tálca)

2

6—Felső fedél
7—Beégetőmű
8—Beégetőmű kioldókarjai
9—Beégetőmű fedelének karja

3

10—Képmegjelenítő kazetta
4

11—Festékkazetta

5
9

7

8

8

7
10

10
11
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Hátulnézet

2

1—Tápkapcsoló

3

2—Tápcsatlakozó
3—USB-port

4

4—10Base-T/100Base-TX
(IEEE 802.3)
Ethernet-csatlakozóaljzat

1
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1-5

Elölnézet a külön
rendelhető tartozékokkal
(a 2. tálca telepítése esetén)

1—Alsó adagolóegység (2. tálca)

1

(a 2. tálca és a duplex egység
telepítése esetén)
1—Duplex egység

1

2—Alsó adagolóegység (2. tálca)

2

(az alátét és a duplex egység
telepítése esetén)
1—Duplex egység

1

2—Alátét

2
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Hátulnézet a külön
rendelhető tartozékokkal
(a 2. tálca és a duplex egység
telepítése esetén)
1—Duplex egység
2—Alsó adagolóegység (2. tálca)
2

1

(az alátét és a duplex egység
telepítése esetén)
1—Duplex egység
2—Alátét

1
2
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A nyomtatóillesztő-program
CD-/DVD-lemeze
PostScript illesztőprogram
Operációs rendszer

Használat/előnyök

Windows Server 2008/Vista/XP/
Server 2003/2000

Az illesztőprogramok lehetővé teszik
a nyomtató összes funkciójának
64 bites Windows Server 2008/Vista/ elérését. Lásd még:
„A nyomtatóillesztő-program
XP/Server 2003
beállításainak megjelenítése
(Windows operációs rendszeren)”
(2-4. oldal).

PCL-illesztőprogram
Operációs rendszer

Használat/előnyök

Windows Server 2008/Vista/XP/
Server 2003/2000

Az illesztőprogramok lehetővé teszik
a nyomtató összes funkciójának
64 bites Windows Server 2008/Vista/ elérését. Lásd még:
„A nyomtatóillesztő-program
XP/Server 2003
beállításainak megjelenítése
(Windows operációs rendszeren)”
(2-4. oldal).

PPD-fájlok
Operációs rendszer

Használat/előnyök

Macintosh OS X
(10.3/10.4/10.5)

Ezek a fájlok a nyomtatóillesztőprogram működéséhez szükségesek
az egyes operációs rendszereken.

Macintosh OS X Server
(10.3/10.4/10.5)
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A nyomtatóillesztő-program CD-/DVD-lemeze

A segédprogramok és a dokumentáció
CD-/DVD-lemeze
Segédprogramok
Segédprogram

Használat/előnyök

Status Monitor (Állapotfigyelő)
(csak Windows operációs
rendszerre)

Segítségével megtekinthető
a nyomtató és a kellékek aktuális
állapota, valamint az esetleges
hibaüzenetek.
További részletek: 3. fejezet, “A Status
Monitor (Állapotfigyelő) alkalmazás
használata (csak Windows operációs
rendszeren)”.

Dokumentáció
Dokumentáció

Használat/előnyök

Üzembe helyezési útmutató

Ez az útmutató a nyomtató üzembe
helyezését és csatlakoztatását
mutatja be. Amennyiben a nyomtatót
USB-kapcsolat használatával
csatlakoztatja a számítógéphez,
akkor a csatlakoztatást csak
a CD-/DVD-lemezen található
nyomtatóillesztő-program telepítése
után végezze el.

Felhasználói útmutató
(ez a dokumentum)

Ez az útmutató az általános
napi használat, például az
illesztőprogramok és a kezelőpanel
használatának és a kellékek
cseréjének részletes ismertetését
tartalmazza.

A segédprogramok és a dokumentáció CD-/DVD-lemeze
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Rendszerkövetelmények
 Számítógép

– Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz vagy annál gyorsabb ajánlott)
– Power Mac G3 vagy újabb (G4 vagy újabb ajánlott)
– Intel processzorral rendelkező Macintosh
 Operációs rendszer

– Microsoft Windows
Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008
Standard/Enterprise x64 Edition,
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/
Enterprise,
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/
Enterprise x64 Edition,
Windows XP Home Edition/Professional (1-es vagy újabb
szervizcsomag; 2-es vagy újabb szervizcsomag ajánlott),
Windows XP Professional x64 Edition,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 x64 Edition,
Windows 2000 (4-es vagy újabb szervizcsomag)

– Mac OS X (10.3 vagy újabb; a legfrissebb javítócsomag telepítése
ajánlott), Mac OS X Server (10.3 vagy újabb)

– Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2
 Szabad hely a merevlemezen

– Hozzávetőleg 20 MB szabad lemezterület szükséges a nyomtatóillesztőprogram és a Status Monitor (Állapotfigyelő) telepítéséhez.

– A képfeldolgozáshoz hozzávetőleg 128 MB szabad lemezterület
szükséges.

 RAM
128 MB vagy több

 CD-/DVD-meghajtó
 I/O csatolófelület

– 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet-csatlakozóaljzat
– USB Revision 2.0 és USB Revision 1.1 kompatibilis port
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Rendszerkövetelmények

A nyomtatóillesztőprogram használata

Az illesztőprogram beállításainak
és alapértelmezéseinek kiválasztása
(Windows operációs rendszeren)
A nyomtató használatba vétele előtt tanácsos ellenőrizni és módosítani
a nyomtatóillesztő-program alapértelmezett beállításait. Amennyiben külön
rendelhető tartozékokat is telepített, akkor ezeket az illesztőprogramban is
be kell állítania.

1

Az illesztőprogram beállításait a következőképpen adhatja meg:

– (Windows Server 2008/Vista)
Válassza a Start menü Vezérlőpult elemét, majd a Nyomtatók
ablak megnyitásához kattintson a Hardver és hang kategóriában
a Nyomtatók elemre. A jobb oldali egérgombbal kattintson
a nyomtató ikonjára, majd válassza a Tulajdonságok menüpontot.

– (Windows XP/Server 2003)
Válassza a Start menü Nyomtatók és faxok elemét a Nyomtatók és
faxok mappa megjelenítéséhez. A jobb oldali egérgombbal kattintson
a nyomtató ikonjára, majd válassza a Tulajdonságok lehetőséget.

– (Windows 2000)

2
3
4
5

Válassza a Start menü Beállítások elemét, majd a Nyomtatók ablak
megjelenítéséhez kattintson a Nyomtatók ikonra. A jobb oldali
egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd válassza
a Tulajdonságok lehetőséget.
Ha a nyomtató külön rendelhető tartozékokkal is rendelkezik, folytassa
a műveletet a következő lépéssel. Ellenkező esetben ugorjon a 9. lépésre.
Válassza a Configure (Konfigurálás) lapot.
Győződjön meg arról, hogy a telepített külön rendelhető tartozékok
megfelelően jelennek meg a listán. Amennyiben nem, folytassa
a műveletet a következő lépéssel. Ellenkező esetben, ugorjon a 8. lépésre.
A telepített külön rendelhető tartozékok automatikus konfigurálásához
kattintson a Refresh (Frissítés) gombra.

"
6
7
8

A Refresh (Frissítés) gomb csak akkor használható, ha
a nyomtatóval kétirányú kommunikációs kapcsolat áll fenn,
egyébként szürkén jelenik meg.

A Device Options (Eszközopciók) listáról válassza ki egyenként a külön
rendelhető tartozékokat, és válassza a Settings (Beállítások) menü
Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) parancsát.
Kattintson az Alkalmaz gombra.
Válassza az Általános lapot.

2-2 Az illesztőprogram beállításainak és alapértelmezéseinek
kiválasztása (Windows operációs rendszeren)

9
10
11
12
13

Kattintson a Nyomtatási beállítások parancsra.
Megjelenik a Nyomtatási beállítások párbeszédpanel.
A megfelelő lapokon adja meg a nyomtató alapértelmezett beállításait,
például az alapértelmezés szerint használni kívánt hordozó adatait.
Kattintson az Alkalmaz gombra.
Az OK gombra kattintva zárja be a Nyomtatási beállítások
párbeszédpanelt.
Az OK gombra kattintva zárja be a Tulajdonságok párbeszédpanelt.

A nyomtatóillesztő-program eltávolítása
(Windows operációs rendszeren)
A Windows nyomtatóillesztő-programok eltávolíthatók a Microsoft Windows
programok törlése funkciójával.

A nyomtatóillesztő-program eltávolítása
(Windows operációs rendszeren)
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A nyomtatóillesztő-program beállításainak
megjelenítése
(Windows operációs rendszeren)
Windows Server 2008/Vista

1
2

Válassza a Start menü Vezérlőpult elemét, majd a Nyomtatók ablak
megnyitásához kattintson a Hardver és hang kategóriában a Nyomtatók
lehetőségre.
A jobb oldali egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd válassza
a Nyomtatási beállítások lehetőséget.

Windows XP/Server 2003

1
2

Válassza a Start menü Nyomtatók és faxok elemét a Nyomtatók
és faxok mappa megjelenítéséhez.
A jobb oldali egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd válassza
a Nyomtatási beállítások lehetőséget.

Windows 2000

1
2
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Válassza a Start menü Beállítások elemét, majd a Nyomtatók ablak
megjelenítéséhez kattintson a Nyomtatók ikonra.
A jobb oldali egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd válassza
a Nyomtatási beállítások lehetőséget.

A nyomtatóillesztő-program beállításainak megjelenítése
(Windows operációs rendszeren)

A Postscript és a PCL
nyomtatóillesztő-program használata
Általános gombok
Az alábbi gombok mindegyik lapon megtalálhatók.

OK
A Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel bezárása az esetleges
módosítások mentésével.

Cancel (Mégse)
A Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel bezárása az esetleges
módosítások mentése nélkül.

Apply (Alkalmaz)
A módosítások mentése a Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanel
bezárása nélkül.

Help (Súgó)
A súgó megjelenítése.

Favorite Setting (Kedvenc beállítás)
Ez lehetővé teszi a jelenlegi beállítások mentését. Az aktuális beállítások
mentéséhez a kívánt beállítások meghatározása után kattintson az Add
(Hozzáadás) parancsra. Határozza meg az alább leírt értékeket, majd
kattintson az OK gombra.

 Name (Név): Írja be a menteni kívánt beállítások nevét.
 Icon (Ikon): Válasszon egy ikont az ikonok listájáról a beállítások
egyszerű azonosításához. A kiválasztott ikon megjelenik a legördülő
listán.

 Sharing (Megosztás): Határozza meg, hogy a menteni kívánt beállítások
a számítógépre bejelentkező egyéb felhasználók számára is elérhetők
legyenek-e.

 Comment (Megjegyzés): Adja meg a menteni kívánt beállítás rövid
leírását.

A Postscript és a PCL nyomtatóillesztő-program
használata
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Ezt követően a mentett beállítások kiválaszthatók a legördülő listáról.
A mentett beállítások módosításához kattintson az Edit (Szerkesztés)
parancsra.
Előre meghatározott beállítások használatára is van lehetőség.
Az előre meghatározott beállítások a következők: „2-up” (2 oldal/lap),
„Photo” (Fénykép) és „Grayscale” (Szürkeárnyalatos).
Ha vissza szeretné állítani minden lap minden beállításának eredeti,
alapértelmezett értékét, válassza a legördülő listáról a Defaults
(Alapértelmezések) lehetőséget.
 Printer View (Nyomtató nézet)
Kattintson erre a gombra a nyomtató képének megjelenítéséhez a képek
területén.
A gombra kattintva a gomb felirata Paper View (Papír nézet) (ha nem
a Quality (Minőség) lap van kiválasztva) vagy Quality View (Minőség nézet)
(ha a Quality (Minőség) lap van kiválasztva) lesz.

"

Ez a gomb az Advanced (Speciális) lapon nem jelenik meg.

 Paper View (Papír nézet)
Kattintson erre a gombra az oldalelrendezési minta megjelenítéséhez
a képek területén.
Ha erre a gombra kattint, annak felirata Printer View (Nyomtató nézet) lesz.

"

Ez a gomb a Quality (Minőség) lapon nem jelenik meg.

 Quality View (Minőség nézet)
Kattintson erre a gombra a Quality (Minőség) lapon kiválasztott beállítások
hatásának megjelenítéséhez.
Ha erre a gombra kattint, annak felirata Printer View (Nyomtató nézet) lesz.

"

Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a Quality (Minőség) lap van
kiválasztva.

 Default (Alapértelmezett)
Kattintson erre a gombra a beállítások alapértelmezés szerinti értékének
visszaállításához.

"
"
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Ez a gomb az Advanced (Speciális) lapon nem jelenik meg.
Ha erre a gombra kattint, az aktuális párbeszédpanelen lévő
beállítások visszaállnak az alapértelmezés szerinti értékükre.
A többi lap beállításai nem módosulnak.

A Postscript és a PCL nyomtatóillesztő-program
használata

Advanced (Speciális) lap (kizárólag PostScript
nyomtatóillesztő-program esetén)
Az Advanced (Speciális) lapon az alábbiakra van lehetősége:

 kiválaszthatja, hogy engedélyezni szeretné vagy le szeretné tiltani
a speciális nyomtatási funkciókat (például a füzetnyomtatást);

 meghatározhatja a PostScript kimeneti módot;
 meghatározhatja, hogy a nyomtatási feladatok hibaüzeneteit ki
szeretné-e nyomtatni;

 tükörképet nyomtathat;
 meghatározhatja, hogy az alkalmazások közvetlenül is nyomtathatnak-e
PostScript-adatokat.

Basic (Alapbeállítások) lap
A Basic (Alapbeállítások) lapon az alábbiakra van lehetősége:

 a hordozó tájolásának meghatározása;
 az eredeti dokumentum méretének meghatározása;
 a kimeneti hordozóméret meghatározása;
 dokumentumok nagyítása és kicsinyítése;
 a papírforrás meghatározása;
 a hordozó típusának meghatározása;
 a példányszám meghatározása.

Layout (Elrendezés) lap
A Layout (Elrendezés) lapon az alábbiakra van lehetősége:

 egy dokumentum több oldalának nyomtatása ugyanarra a lapra
(„több oldal egy lapra” (N-up) nyomtatás);

 egy nagyított példány nyomtatása és több oldal nyomtatása
(csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén);

 füzetnyomtatás meghatározása (telepített duplex egység esetén);
 a kinyomtatott kép elforgatása 180 fokkal;
 az üres oldalak nyomtatásának engedélyezése és letiltása
(csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén);

 kétoldalas (duplex) nyomtatás beállítása (telepített duplex egység esetén);
 a kötési margó beállítása;
 a nyomtatási helyzet beállítása (csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén).

A Postscript és a PCL nyomtatóillesztő-program
használata
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Cover Page (Fedőlap) lap
A Cover Page (Fedőlap) lapon az alábbiakra van lehetősége:

 első és hátsó fedőlapok, illetve elválasztólapok nyomtatása;
 az első és a hátsó fedőlapok, valamint az elválasztólapok nyomtatásához
használandó papírt tartalmazó papírtálca kiválasztása.

Watermark/Overlay (Vízjel/háttérkép) lap

"

Csak olyan nyomtatási feladatoknál használjon háttérképet,
amelyeknél a papír mérete és a feladat elrendezése megfelel
a háttérképűrlapnak.
Ha a nyomtató illesztőprogramjának beállításai az „N-up” (Több oldal
egy lapra) vagy a „Booklet” (Füzet) funkciónak megfelelően vannak
megadva, akkor a háttérképűrlap nem módosítható úgy, hogy az
megfeleljen a megadott beállításoknak.

A Watermark/Overlay (Vízjel/háttérkép) lap „Watermark” (Vízjel)
szolgáltatásának beállításai az alábbiakat teszik lehetővé:

 a használni kívánt vízjel kiválasztása;
 vízjelek hozzáadása, szerkesztése és törlése;
 keret nyomtatása a vízjel köré;
 áttetsző (árnyalt) vízjelek nyomtatása;
 a vízjel nyomtatása csak az első oldalra;
 a vízjel nyomtatása az összes oldalra.
A Watermark/Overlay (Vízjel/háttérkép) lap „Overlay” (Háttérkép)
szolgáltatásának beállításai az alábbiakat teszik lehetővé:

 az űrlap kiválasztása;
 háttérképfájlok hozzáadása és törlése;
 űrlap létrehozása (csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén);
 annak meghatározása, hogy a dokumentum és az űrlap egymást átfedve
kerüljön-e nyomtatásra (csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén);

 űrlapadatok megjelenítése (csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén);
 az űrlap nyomtatása az összes oldalra, az első oldalra, valamint a páros,
illetve a páratlan oldalakra;

 az űrlap elhelyezése a dokumentum végén vagy a nyomtatott
dokumentum előtt (csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén).
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A Postscript és a PCL nyomtatóillesztő-program
használata

Quality (Minőség) lap
A Quality (Minőség) lapon az alábbiakra van lehetősége:

 színes és szürkeárnyalatos nyomtatás közötti váltás;
 a nyomtató színbeállításainak meghatározása (Quick Color);
 a nyomat felbontásának meghatározása;
 a grafikai minták részletességének meghatározása
(csak PCL nyomtatóillesztő-program esetén);

 a képtömörítési módszer kiválasztása (csak PCL nyomtatóillesztőprogram esetén);

 takarékos nyomtatás be- és kikapcsolása;
 a letöltendő betűtípusok formátumának meghatározása;
 nyomtatás a nyomtatóban tárolt betűtípusok használatával.

Other (Egyéb) lap
Az Other (Egyéb) lapon az alábbiakra van lehetősége:

 annak kiválasztása, hogy a Microsoft Excel munkalapokat megszakítás
nélkül nyomtassa-e ki a nyomtató;

 annak kiválasztása, hogy a Microsoft PowerPoint adatok fehér háttere
ne takarja ki a háttérképfájlokat (csak PCL nyomtatóillesztő-program
esetén);

 a nyomtatás befejezéséről tájékoztató e-mail üzenet küldésének
beállítása;

 a nyomtatóillesztő-program verzióadatainak megjelenítése.

A nyomtatóillesztő-program szolgáltatásainak korlátai
a Point and Print funkció használata esetén
Az alábbi kiszolgáló- és ügyfélrendszerek alkotta hálózat esetén
a nyomtatóillesztő-program bizonyos szolgáltatásai korlátozottan
használhatók a Point and Print funkcióval.

 Kiszolgáló-ügyfél kombinációk
Kiszolgáló: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista
Ügyfél: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista

 Korlátozottan használható szolgáltatások
Booklet (Füzet), Skip Blank Pages (Üres oldalak kihagyása), Front Cover
Page (Első fedőlap), Back Cover Page (Hátsó fedőlap), Separator Page
(Elválasztólap), Create Overlay (Háttérkép létrehozása), Print Overlay
(Háttérkép nyomtatása), Watermark (Vízjel)

A Postscript és a PCL nyomtatóillesztő-program
használata
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A Postscript és a PCL nyomtatóillesztő-program
használata

A Status Monitor
(Állapotfigyelő)
alkalmazás
használata
(csak Windows
operációs
rendszeren)

A Status Monitor (Állapotfigyelő) használata
Bevezetés
A Status Monitor (Állapotfigyelő) a nyomtató aktuális állapotáról szolgáltat
adatokat.
A Status Monitor (Állapotfigyelő) alkalmazás a segédprogramokat
és a dokumentációt tartalmazó CD-/DVD-lemezről telepíthető.
A telepítés részleteit a segédprogramokat és a dokumentációt tartalmazó
CD-/DVD-lemezen található Kezelési útmutatóban találhatja.

Működési környezet
A Status Monitor (Állapotfigyelő) alkalmazás kizárólag olyan számítógépeken
használható, amelyeken Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003/2000
operációs rendszer fut, és amelyek Ethernet kapcsolattal csatlakoznak
a nyomtatóhoz.

A Status Monitor (Állapotfigyelő) indítása
A Status Monitor (Állapotfigyelő) az alábbi módszerek egyikével indítható:

Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003
A Start, Minden program, Okidata, OKI C130n Status Monitor
(OKI C130n Állapotfigyelő) menüből válassza az OKI C130n
Status Monitor (OKI C130n Állapotfigyelő) parancsot. Kattintson
duplán a tálcán megjelenő Status Monitor (Állapotfigyelő) ikonra.

Windows 2000
A Start, Programok, Okidata, OKI C130n Status Monitor
(OKI C130n Állapotfigyelő) menüből válassza az OKI C130n
Status Monitor (OKI C130n Állapotfigyelő) parancsot. Kattintson
duplán a tálcán megjelenő Status Monitor (Állapotfigyelő) ikonra.

A Status Monitor (Állapotfigyelő) használata
Status (Állapot) lap

 Select Printer (Nyomtató kiválasztása) – annak a nyomtatónak
a kiválasztása, amelynek az állapotát meg szeretné tekinteni.
Ezenkívül a kiválasztott nyomtató üzenetablakában látható üzenetek
is megjelennek.
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A Status Monitor (Állapotfigyelő) használata

 Graphic (Grafika) – általában az embléma jelenik meg. Ha hiba
észlelhető a nyomtatón, akkor megjelenik a nyomtatót ábrázoló kép,
amelyen a hiba helye látható. Ha a nyomtató képe piros vagy sárga háttér
előtt jelenik meg, akkor olyan hiba történt, amely miatt félbe kellett
szakítani a feladatot.

 Advanced Options (Speciális beállítások) – az Advanced Options
(Speciális beállítások) párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson az
Advanced Options (Speciális beállítások) gombra. Az Advanced Options
(Speciális beállítások) párbeszédpanelen kiválaszthatja, hogy a Status
Monitor (Állapotfigyelő) az operációs rendszer indításakor automatikusan
elinduljon-e, illetve hogy a hibákról e-mailben is küldjön-e értesítést.

 Printer Alerts (Nyomtatóval kapcsolatos riasztások) – szöveges
figyelmeztető üzenetek megjelenítése, amelyek például az alacsony
festékszintre hívják fel a figyelmet.

 Recovery Instructions (Hibaelhárítási utasítások) – a hibák
elhárításához és a hibaállapotok megszüntetéséhez szükséges
teendők leírását jeleníti meg.
Consumables (Kellékek) lap
Az egyes festékkellékek állapotát (a még rendelkezésre álló festék becsült
százalékos arányát) jeleníti meg.

 Refresh (Frissítés) – a kellékek állapotának ismételt ellenőrzése,
és a megjelenített adatok frissítése.

"
"

A Status Monitor (Állapotfigyelő) funkcióival kapcsolatos leírást
tartalmazó ablak megnyitásához kattintson a Help (Súgó) gombra.
A súgó részletes tájékoztatást tartalmaz.
A Status Monitor (Állapotfigyelő) által megjelenített kellékszintek
százalékos aránya eltérhet a valós értékektől, és csak irányadó
adatként használandó.

A Status Monitor (Állapotfigyelő)
riasztásainak felismerése
Ha a Status Monitor (Állapotfigyelő) nyomtatási hibát észlel, a Windows
tálcán található ikon színe a nyomtató hibájának súlyosságától függően
zöldről (normál) sárgára (figyelmeztetés), illetve narancssárgára vagy
pirosra (hiba) változik.

A Status Monitor (Állapotfigyelő) riasztásainak
felismerése
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A Status Monitor (Állapotfigyelő)
riasztásának elhárítása
Ha a Status Monitor (Állapotfigyelő) nyomtatási hibát jelez, akkor a Status
Monitor (Állapotfigyelő) megnyitásához kattintson duplán annak ikonjára
a Windows tálcán. A Status Monitor (Állapotfigyelő) azonosítja a felmerült hibát.

A Status Monitor (Állapotfigyelő) bezárása
A Status Monitor (Állapotfigyelő) ablakának bezárásához kattintson a Close
(Bezárás) gombra. A Status Monitor (Állapotfigyelő) alkalmazás teljes
leállításához kattintson a jobb oldali egérgombbal a Status Monitor
(Állapotfigyelő) tálcán látható ikonjára, majd kattintson az Exit
(Kilépés) parancsra.

3-4

A Status Monitor (Állapotfigyelő) riasztásának elhárítása

A nyomtató
kezelőpanelje és
a konfigurációs
menü

A kezelőpanel ismertetése
A nyomtató tetején található kezelőpanel használatával a nyomtató
működése szabályozható. A panelen ezenkívül a nyomtató aktuális állapota
is figyelemmel kísérhető a beavatkozást igénylő eseményekkel együtt.

3
READY
ATTENTION

MESSAGE ÜZENET-

Enter

WINDOW ABLAK

1
2

CANCEL

7
MENU

8 6

5

4

A kezelőpanel jelzőfényei és gombjai
Szám Kezelőszerv
1

READY
2

ATTENTION
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Nem világít

Világít

A nyomtató nem áll
készen az adatok
fogadására.

A nyomtató készen áll az
adatok fogadására.

Nincs hiba.

A nyomtató felhasználói
beavatkozást igényel
(a jelzést általában
állapotüzenet kíséri
az üzenetablakban).

A kezelőpanel ismertetése

Szám Kezelőszerv
3

Funkció
 Léptetés felfelé a menürendszerben.
 A karakterenként módosítható menüelemek
esetében felfelé lapozás az elérhető karakterek
között.

4

 Léptetés jobbra a menürendszerben.
 Léptetés jobbra a rendelkezésre álló
menübeállítások között.

5

 Léptetés lefelé a menürendszerben.
 A karakterenként módosítható menüelemek
esetében lefelé lapozás az elérhető karakterek
között.

6

 Léptetés balra a menürendszerben.
 Léptetés balra a rendelkezésre álló
menübeállítások között.

7

 Az aktuálisan megjelenített menübeállítás
visszavonása.

CANCEL

 Az éppen nyomtatott vagy feldolgozott
nyomtatási feladatok egyikének vagy
mindegyikének megszakítását teszi lehetővé:
1. Nyomja meg a Cancel (Megszakítás) gombot.
2. A vagy a gomb használatával válassza ki
a CANCEL JOB/CURRENT (FELADAT
MEGSZAKÍTÁSA/AKTUÁLIS) vagy a CANCEL
JOB/ALL (FELADAT MEGSZAKÍTÁSA/
ÖSSZES) parancsot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék megszakítja a nyomtatási
feladato(ka)t.

8

 A menürendszer megnyitása.

ENTER

 Léptetés lefelé a menürendszerben.
 A megjelenített menübeállítás kiválasztása.

A kezelőpanel ismertetése
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Festékszintjelzők
Az alább látható jelzések a sárga (Y), a bíbor (M), a ciánkék (C) és a fekete (K)
festékkazettában található festék szintjét jelzik.

I DLE
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A kezelőpanel ismertetése

A konfigurációs menü áttekintése
A kezelőpanelről elérhető konfigurációs menü az alább látható módon
épül fel.

Menü
IDLE (KÉSZENLÉT)

MAIN MENU
(FŐMENÜ)
PRINT MENU
(NYOMTATÁS MENÜ)
PAPER MENU
(PAPÍR MENÜ)
QUALITY MENU
(MINŐSÉG MENÜ)
INTERFACE MENU
(ILLESZTŐFELÜLET MENÜ)
SYSTEM DEFAULT (RENDSZER
ALAPÉRTELMEZÉSE)
SERVICE MENU
(SZERVIZ MENÜ)

LANGUAGE (NYELV)

"

Ha a MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/
ENABLE (FŐMENÜ/RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE/
BIZTONSÁG/BEÁLLÍTÁS/ENGEDÉLYEZ) menüpont értéke ON (BE),
akkor a főmenü megjelenítéséhez be kell írni a felhasználói vagy
a rendszergazdai jelszót. A megjelenő menü tartalma a jelszóhoz
tartozó jogosultságtól függően eltérő.
Az alapértelmezett jelszavakról a következő helyen olvashat:
„SYSTEM DEFAULT (RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE)”
(4-22. oldal).

A konfigurációs menü áttekintése
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MAIN MENU (FŐMENÜ)
PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)
Ebben a menüben a nyomtatóval kapcsolatos információk,
például a konfigurációs oldal és a mintaoldal nyomtatható ki.
PRINT MENU
(NYOMTATÁS MENÜ)
MENU MAP
(MENÜTÉRKÉP)
CONFIGURATION
(KONFIGURÁCIÓ)
STATISTICS PAGE
(STATISZTIKAI OLDAL)
FONT LIST
(BETŰTÍPUSLISTA)

POSTSCRIPT

PCL
DIRECTORY LIST
(CÍMTÁRLISTA)

DEMO (MINTA)

"

A gyári alapértékek félkövér betűstílussal vannak kiemelve.

MENU MAP

Értékek

(MENÜTÉRKÉP)

A menütérkép nyomtatása.

YES (IGEN)/NO (NEM)

CONFIGURATION Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)
(KONFIGURÁCIÓ) A konfigurációs oldal nyomtatása.
STATISTICS
PAGE
(STATISZTIKAI
OLDAL)
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Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

A statisztikai oldal nyomtatása, amely többek között az
összes kinyomtatott oldal számát tartalmazza.

A konfigurációs menü áttekintése

FONT LIST

POST

(BETŰTÍPUSLISTA) SCRIPT

PCL

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

A PostScript betűtípusok listájának
nyomtatása.
Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

A PCL betűtípusok listájának nyomtatása.

DIRECTORY
LIST
(CÍMTÁRLISTA)

DEMO (MINTA)

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

A flash-memóriában tárolt címtárlista kinyomtatása.
Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM))

A mintaoldal nyomtatása.

"

A kellékek statisztika oldalon megjelenő állapota és a lefedettségi
adatok eltérhetnek a valós értékektől, és csak tájékoztatásul
szolgálnak.

A konfigurációs menü áttekintése
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PAPER MENU (PAPÍR MENÜ)
Ebben a menüben a nyomtatáshoz használt hordozók kezelhetők.
PAPER MENU
(PAPÍR MENÜ)
INPUT TRAY
(BEMENETI TÁLCA)

TRAY 1 MODE
(1. TÁLCA ÜZEMMÓDJA)

DUPLEX
(KÉTOLDALAS)*

TRAY1
(1. TÁLCA)

ORIENTATION
(TÁJOLÁS)
PAGE RECOVERY
(OLDAL
ÚJRANYOMTATÁSA)

MEDIA SIZE
(HORDOZÓMÉRET)
MEDIA TYPE
(HORDOZÓTÍPUS)

TRAY2
(2. TÁLCA)**

MEDIA SIZE
(HORDOZÓMÉRET)

CUSTOM SIZE
(EGYÉNI MÉRET)

WIDTH (xx)
(SZÉLESSÉG)
LENGTH (xx)
(HOSSZÚSÁG)

AUTO CONTINUE
(AUTO. FOLYTATÁS)
TRAY CHAINING
(TÁLCAVÁLTÁS)**

MAP (TÉRKÉP)**

MODE (ÜZEMMÓD)
LOGICAL TRAY 0
(0. LOGIKAI TÁLCA)

~
LOGICAL TRAY 9
(9. LOGIKAI TÁLCA)

"
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* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a duplex egység
telepítve van.
** Ezek a menüpontok csak akkor jelennek meg, ha a külön
rendelhető alsó adagolóegység telepítve van.

A konfigurációs menü áttekintése

"
INPUT
TRAY

A gyári alapértékek félkövér betűstílussal vannak kiemelve.

TRAY 1
MODE

(BEME- (1. TÁLCA
NETI
ÜZEMTÁLCA) MÓDJA)

Értékek

AUTO (AUTOMATIKUS)/
CASSETTE (KAZETTA)

Ha az 1. tálcából nyomtat, akkor ki kell választania, hogy
a nyomtatóillesztő-program beállításai vagy a MAIN MENU/
PAPER MENU/INPUT TRAY/TRAY 1 (FŐMENÜ/PAPÍR
MENÜ/BEMENTI TÁLCA/1. TÁLCA) menüpontban
megadható MEDIA SIZE (HORDOZÓMÉRET) és MEDIA
TYPE (HORDOZÓTÍPUS) beállítások élvezzenek-e
elsőbbséget.
Az AUTO (AUTOMATIKUS) lehetőség kiválasztása esetén
nyomtatáskor a nyomtatóillesztő-program beállításai lépnek
érvénybe.
A CASSETTE (KAZETTA) lehetőség kiválasztása esetén
akkor megy végbe nyomtatás, ha a nyomtatóillesztő-program
beállításai és a kezelőpanelen kiválasztott értékek
megegyeznek.

TRAY1

MEDIA

Értékek

(1. TÁLCA) SIZE
(HORDOZÓMÉRET)

LETTER/LEGAL 14/
EXECUTIVE/A4/A5/B5/
B5(ISO)/STATEMENT/
LEGAL 13/LEGAL 13.5/
CUSTOM (EGYÉNI)

Válassza ki az 1. tálcába helyezett papír méretét.

" Észak-Amerikában az alapértelmezett

beállítás LETTER. Egyéb térségekben
az alapértelmezett beállítás A4.

MEDIA
TYPE

Értékek

(HORDOZÓTÍPUS)

PLAIN PAPER (NORMÁL
PAPÍR)/LABELS (CÍMKÉK)/
LETTERHEAD (FEJLÉCES)/
POSTCARD (KÉPESLAP)/THICK1
(VASTAG 1)/THICK2 (VASTAG 2)

Válassza ki az 1. tálcába helyezett papír típusát.
Értékek LETTER/A4
MEDIA
(2. TÁLCA) SIZE
Válassza ki az 2. tálcába helyezett papír méretét.
(HORDOZÓMÉRET)
Észak-Amerikában az alapértelmezett
beállítás LETTER. Egyéb térségekben
az alapértelmezett beállítás A4.

TRAY2

"

A konfigurációs menü áttekintése
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CUSTOM
SIZE
(EGYÉNI
MÉRET)

WIDTH

Értékek

(SZÉLESSÉG)

92–216 mm
(3,63–8,50 hüvelyk)*
* Hüvelykben kifejezett érték esetén
az üzenetablakban nem látható
tizedesjel.

(xx)

3,63 hüvelyk esetén például
363 jelenik meg.
Az 1. tálcába töltött egyéni méretű papír
szélességének meghatározása.

" Az Észak-Amerikában forgalmazott típus
a beállítás értékét hüvelykben jeleníti
meg, a menüpont neve pedig WIDTH
(IN) (SZÉLESSÉG (HÜVELYK)).
Az egyéb térségekben forgalmazott
típusok a beállítás értékét milliméterben
jelenítik meg, a menüpont neve pedig
WIDTH(MM) (SZÉLESSÉG (MM)).

LENGTH
(HOSSZÚSÁG)

(xx)

Értékek

 Normál papír esetén

195–356 mm
(7,69–14,01 hüvelyk)*
 Vastag papír esetén

184–297 mm
(7,24–11,70 hüvelyk)*
* Hüvelykben kifejezett érték esetén
az üzenetablakban nem látható
tizedesjel.
7,69 hüvelyk esetén például
769 jelenik meg.
Az 1. tálcába töltött egyéni méretű papír
hosszúságának meghatározása.

" Az Észak-Amerikában forgalmazott típus
a beállítás értékét hüvelykben jeleníti
meg, a menüpont neve pedig LENGTH
(IN) (HOSSZÚSÁG (HÜVELYK)).
Az egyéb térségekben forgalmazott
típusok a beállítás értékét milliméterben
jelenítik meg, a menüpont neve pedig
LENGTH(MM) (HOSSZÚSÁG (MM)).
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Értékek
AUTO
ON (BE)/OFF (KI)
CONTINUE Az OFF (KI) érték választása esetén hiba történik, ha
(AUTO.
FOLYTATÁS)

a nyomtatáshoz használt papír mérete nem egyezik meg
a nyomtatóillesztő-programban meghatározott papírmérettel.
Az ON (BE) érték választása esetén nem történik hiba, ha
a nyomtatáshoz használt papír mérete nem egyezik meg
a nyomtatóillesztő-programban meghatározott papírmérettel.

Értékek
TRAY
YES (IGEN)/NO (NEM)
CHAINING A YES (IGEN) érték választása esetén, ha a kiválasztott
(TÁLCAVÁLTÁS)

papírtálcáról a nyomtatás közben elfogy a papír, akkor
a nyomtató automatikusan átvált az azonos méretű papírt
tartalmazó másik tálcára a nyomtatás folytatásához.
A NO (NEM) érték választása esetén a nyomtatás leáll,
ha a kiválasztott papírtálcáról elfogy a papír.

MAP

MODE

Értékek

(TÉRKÉP)

(ÜZEMMÓD)

Válassza ki, hogy szeretné-e a használni
a tálca-hozzárendelési funkciót.

ON (BE)/OFF (KI)

LOGICAL Értékek
TRAY 0-9

PHYSICAL TRAY 1/ PHYSICAL
TRAY 2

(0–9.
LOGIKAI
TÁLCA)

(1/2. FIZIKAI TÁLCA)
Megadja, hogy a készülék az egyéb gyártó
nyomtatóillesztő-programjával nyomtatott
feladatokat az 1. vagy a 2. tálcában található
papírra nyomtassa.
A PHYSICAL TRAY 2 (2. FIZIKAI TÁLCA)
csak a LOGICAL TRAY 2 (2. LOGIKAI
TÁLCA) esetében alapértelmezett. Az összes
többi logikai tálca alapértelmezett beállítása
a PHYSICAL TRAY 1 (1. FIZIKAI TÁLCA).

DUPLEX Értékek

OFF (KI)/SHORTEDGE (RÖVID ÉL)/LONGEDGE
(KÉTOL(HOSSZÚ ÉL)
DALAS A LONGEDGE (HOSSZÚ ÉL) beállítás választása esetén a készülék úgy
NYOM- nyomtatja az oldalakat a lapok mindkét oldalára, hogy a lapokat hosszú
TATÁS) élük mentén lehessen kötni.
A SHORTEDGE (RÖVID ÉL) beállítás választása esetén a készülék úgy
nyomtatja az oldalakat a lapok mindkét oldalára, hogy a lapokat rövid élük
mentén lehessen kötni.

A konfigurációs menü áttekintése

4-11

ORIEN- Értékek
PORTRAIT (ÁLLÓ)/LANDSCAPE (FEKVŐ)
TATION A hordozó tájolásának meghatározása.
(TÁJOLÁS)

Értékek
PAGE
ON (BE)/OFF (KI)
RECOV- Megadja, hogy az elakadt papír eltávolítása után a készülék ismét
ERY
kinyomtassa-e az elakadt oldalt.

(OLDAL
Az ON (BE) beállítás választása esetén az elakadt papírt ismét
ÚJRANYOM- kinyomtatja a készülék.
TATÁSA) Az OFF (KI) beállítás választása esetén a nyomtatás a következő oldallal
folytatódik az elakadt oldal ismételt kinyomtatása nélkül.
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QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
Ebben a menüben a nyomtatási minőség beállításai határozhatók meg.

QUALITY MENU
(MINŐSÉG MENÜ)
REPLACE TONER
(FESTÉKKAZETTA
CSERÉJE)

BLACK (FEKETE)

CYAN (CIÁNKÉK)

MAGENTA (BÍBOR)

YELLOW (SÁRGA)

TONER OUT ACTION
(FESTÉKKIFOGYÁSI
MŰVELET)

REMOVE ALL
(ÖSSZES
ELTÁVOLÍTÁSA)

AIDC

REQUEST AIDC
(AIDC KÉRÉSE)

MODE (ÜZEMMÓD)
P/H CLEAN UP
(NYOMTATÓFEJ TISZTÍTÁSA)
IMAGE REFRESH
(KÉPFRISSÍTÉS)
ECONOMY PRINT
(GAZDASÁGOS NYOMTATÁS)
DUPLEX SPEED (KÉTOLDALAS
NYOMTATÁS SEBESSÉGE)

A konfigurációs menü áttekintése
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"

A gyári alapértékek félkövér betűstílussal vannak kiemelve.

REPLACE
TONER

BLACK

Értékek

(FEKETE)

A YES (IGEN) érték választása esetén a forgókosár
a fekete festékkazettához fordul, hogy ki lehessen
cserélni azt.

(FESTÉKKAZETTA
CSERÉJE)

YES (IGEN)/NO (NEM)

A festékkazetta cseréjének további ismertetését
lásd: „A festékkazetta cseréje” (6-4. oldal).
Értékek YES (IGEN)/NO (NEM)
(CIÁNKÉK) A YES (IGEN) érték választása esetén a forgókosár
a ciánkék festékkazettához fordul, hogy ki lehessen
cserélni azt.

CYAN

A festékkazetta cseréjének további ismertetését
lásd: „A festékkazetta cseréje” (6-4. oldal).

MAGENTA Értékek
(BÍBOR)

YES (IGEN)/NO (NEM)

A YES (IGEN) érték választása esetén a forgókosár
a bíbor festékkazettához fordul, hogy ki lehessen
cserélni azt.
A festékkazetta cseréjének további ismertetését
lásd: „A festékkazetta cseréje” (6-4. oldal).

YELLOW

Értékek

(SÁRGA)

A YES (IGEN) érték választása esetén a forgókosár
a sárga festékkazettához fordul, hogy ki lehessen
cserélni azt.

YES (IGEN)/NO (NEM)

A festékkazetta cseréjének további ismertetését
lásd: „A festékkazetta cseréje” (6-4. oldal).

REMOVE
ALL
(ÖSSZES
ELTÁVOLÍTÁSA)

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

A YES (IGEN) érték választása esetén a nyomtató
REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA)
üzemmódba kerül.
Ez az üzemmód az összes festékkazetta egyidejű
cseréje esetén használatos.
Az összes festékkazetta cseréjének további
ismertetését lásd: „Az összes festékkazetta
egyidejű kicserélése” (6-9. oldal).

TONER OUT
ACTION
(FESTÉKKIFOGYÁSI
MŰVELET)
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Értékek

STOP (LEÁLLÍTÁS)/CONTINUE (FOLYTATÁS)

A STOP (LEÁLLÍTÁS) érték választása esetén a nyomtatás leáll,
amikor a festékkazetta kiürül.
A CONTINUE (FOLYTATÁS) érték választása esetén
a nyomtatás akkor is folytatódik, ha a festékkazetta kiürült.

A konfigurációs menü áttekintése

AIDC

REQUEST Értékek YES (IGEN)/NO (NEM)
AIDC
A YES (IGEN) érték választása esetén a készülék
(AIDC
KÉRÉSE)

képbeállításokat hajt végre.

MODE

Értékek

(ÜZEMMÓD)

Az ON (BE) érték választása esetén a készülék
módosításokat végez a képeken.

ON (BE)/OFF (KI)

Az OFF (KI) érték választása esetén a készülék
nem végez módosításokat a képeken.

P/H CLEAN UP Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)
(NYOMTATÓFEJ A YES (IGEN) érték választása esetén a nyomtató P/H CLEAN UP
TISZTÍTÁSA)
(NYOMTATÓFEJ TISZTÍTÁSA) üzemmódba kerül.
A P/H CLEAN UP (NYOMTATÓFEJ TISZTÍTÁSA) üzemmód
használata során könnyen megtisztíthatja a nyomtatófej ablakát.
A nyomtatófej ablakának tisztítása nem automatikus.
A nyomtatófej ablakának tisztításával kapcsolatos további
ismertetést lásd: „A nyomtatófej ablakának tisztítása” (7-9. oldal).

IMAGE
REFRESH

Értékek

ON (BE)/OFF (KI)

Akkor használja, ha szabályos közönként vékony vízszintes
(KÉPFRISSÍTÉS) csíkok jelennek meg a képeken.

" Az IMAGE REFRESH (KÉPFRISSÍTÉS) funkció
használata fogyasztja a festéket.

ECONOMY
PRINT

Értékek

ON (BE)/OFF (KI)

Annak kiválasztása, hogy a készülék kevesebb festék
(GAZDASÁGOS felhasználásával nyomtassa-e a képeket.
NYOMTATÁS)
Az ON (BE) érték választása esetén a nyomtatás kevesebb
festékkel történik.
Az OFF (KI) érték választása esetén a nyomtatás normál
mennyiségű festékkel történik.

A konfigurációs menü áttekintése
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DUPLEX SPEED Értékek
(KÉTOLDALAS
NYOMTATÁS
SEBESSÉGE)

AUTOMATIC (AUTOMATIKUS)/SPEED
(SEBESSÉG)/QUALITY (MINŐSÉG)

Válassza ki a kétoldalas nyomtatás sebességét.
Az AUTOMATIC (AUTOMATIKUS) érték választása esetén
a készülék automatikusan választja ki a nyomtatás sebességét.
A SPEED (SEBESSÉG) érték választása esetén a nyomtatás
sebessége fontosabb a nyomtatás minőségénél, amely akár
romolhat is.
A QUALITY (MINŐSÉG) érték választása esetén a nyomtatás
minősége fontosabb annak sebességénél, amely a minőség
javulásával fordított arányban csökkenhet.
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INTERFACE MENU (ILLESZTŐFELÜLET MENÜ)
Ebben a menüben az illesztőfelület beállításai határozhatók meg.
Az ETHERNET menüben végzett módosítások (például a TCP/IP-cím
megváltoztatása) után a nyomtatót újra kell indítani.
Emiatt az alábbi üzenet jelenik meg, ha módosítások elvégzése után kilép
a konfigurációs menüből (a + gomb ismételt megnyomásával). A nyomtató
újraindításához válassza a YES (IGEN) lehetőséget, és nyomja meg az
ENTER gombot.

Ellenkező esetben kapcsolja ki a nyomtatót, majd pár másodperc elteltével
kapcsolja be újra.

INTERFACE MENU
(ILLESZTŐFELÜLET MENÜ)

ETHERNET*

TCP/IP

ENABLE
(ENGEDÉLYEZ)
DHCP/BOOTP
IPV4
IPV4 ADDRESS
(IPV4-CÍM)
DEFAULT ROUTER
(ALAPÉRTELMEZETT
ÚTVÁLASZTÓ)
SUBNET MASK
(ALHÁLÓZATI MASZK)
ENABLE AUTO IP
(AUTOMATIKUS IP
ENGEDÉLYEZÉSE)

IPV6
IP SERVICES
(IP-SZOLGÁLTATÁSOK)

A konfigurációs menü áttekintése

ENABLE HTTP
(HTTP
ENGEDÉLYEZÉSE)

ENABLE
(ENGEDÉLYEZ)
IDENTIFIER
(AZONOSÍTÓ)
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DISABLE FILTERS
(SZŰRŐK
LETILTÁSA)

ENABLE AUTO
(AUTOMATIKUS
ENGEDÉLYEZÉSE)

DISABLE IPSEC
(IPSEC LETILTÁSA)

GLOBAL PREFIX
(GLOBÁLIS ELŐTAG)

FRAME TYPE
(KERET TÍPUSA)

IPX/SPX

ETHERNET SPEED
(ETHERNET SEBESSÉGE)
DISABLE 802.1X
(802.1X LETILTÁSA)
PS PROTOCOL
(PS-PROTOKOLL)

USB

ENABLE
(ENGEDÉLYEZ)
JOB TIMEOUT
(FELADAT
IDŐTÚLLÉPÉSE)

"
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* Ha a MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/
ENABLE (FŐMENÜ/RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE/
BIZTONSÁG/BEÁLLÍTÁS/ENGEDÉLYEZ) menüpont értéke ON (BE),
akkor a menü megjelenítéséhez be kell írni a rendszergazdai jelszót.
Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóról a következő helyen
olvashat: „SYSTEM DEFAULT (RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE)”
(4-22. oldal).

A konfigurációs menü áttekintése
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A gyári alapértékek félkövér betűstílussal vannak kiemelve.

ETHER- TCP/IP ENABLE Értékek
YES (IGEN)/NO (NEM)
(ENGEDÉ- A YES (IGEN) érték választásával
NET
LYEZ)

engedélyezheti a TCP/IP-protokollt.
A NO (NEM) érték választásával letilthatja
a TCP/IP-protokollt.

IPV4

DHCP/
BOOTP

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

Megadja, hogy a hálózaton
az IP-címek kiosztása
automatikusan történik-e.
A YES (IGEN) érték választása
esetén a készülék automatikusan
kapja meg az IP-címet.
A NO (NEM) érték választása
esetén a készülék nem kapja meg
automatikusan az IP-címet.

IPV4
ADDRESS

Értékek

192.168.001.002

A nyomtató IPv4-címének
(IPV4-CÍM) beállítása a hálózaton.
Az érték a , a , a és a
gombbal állítható be.
Ha az IP-címet kézzel állítja be, akkor
a DHCP/BOOTP beállítás értéke
automatikusan NO (NEM) lesz.

DEFAULT
ROUTER
(ALAPÉRTELMEZETT
ÚTVÁLASZTÓ)

Értékek

000.000.000.000

Megadja az útválasztó IPv4-címét,
amennyiben a hálózaton útválasztó
üzemel. Az érték a , a , a és
a gombbal állítható be.

SUBNET

Értékek

MASK
(ALHÁLÓZATI
MASZK)

Megadja a hálózat alhálózati
maszkját.

A konfigurációs menü áttekintése

000.000.000.000

Az érték a , a , a és a
gombbal állítható be.
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ENABLE
AUTO IP

(AUTOMATIKUS IP
ENGEDÉLYEZÉSE)

IPV6

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

Megadja, hogy a készülék automatikusan
kap-e IPv4-címet, amikor a DHCP/
BOOTP és a PING, ARP parancs nem
működik, vagy amikor nincs válasz.
A YES (IGEN) érték választása esetén
a készülék automatikusan kapja meg az
IP-címet.
A NO (NEM) érték választása esetén
a készülék nem kapja meg automatikusan
az IP-címet.

Értékek YES (IGEN)/NO (NEM)
(ENGEDÉ- A YES (IGEN) érték választásával
LYEZ)
engedélyezheti az IPv6-protokollt.

ENABLE

A NO (NEM) érték választásával
letilthatja az IPv6-protokollt.

IDENTIFIER

A Link-Local cím megjelenítése.

ENABLE
AUTO

Értékek

GLOBAL
PREFIX

A globális cím megjelenítése.

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

(AZONOSÍTÓ)

YES (IGEN)/NO (NEM)

A YES (IGEN) érték választásával
(AUTOMA- engedélyezheti az IPv6-protokoll
automatikus konfigurálását.
TIKUS
ENGEDÉ- A NO (NEM) érték választásával
LYEZÉSE) letilthatja az IPv6-protokoll automatikus
konfigurálását.

(GLOBÁLIS
ELŐTAG)

IP SER- ENABLE
VICES
HTTP

A YES (IGEN) érték választásával engedélyezheti
(IP-SZOL- (HTTP
a HTTP-protokollt.
GÁLTAENGEDÉ- A NO (NEM) érték választásával letilthatja
TÁSOK) LYEZÉSE) a HTTP-protokollt.

DISABLE Értékek
YES (IGEN)/NO (NEM)
FILTERS A YES (IGEN) érték választásával engedélyezheti

(SZŰRŐK a szűrést.
LETILTÁ- A NO (NEM) érték választásával letilthatja a szűrést.
SA)

DISABLE Értékek
YES (IGEN)/NO (NEM)
IPSEC
A YES (IGEN) érték választásával engedélyezheti
(IPSEC
LETILTÁSA)
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az IPsec-protokollt.
A NO (NEM) érték választásával letilthatja az
IPsec-protokollt.

A konfigurációs menü áttekintése

IPX/SPX FRAME
TYPE
(KERET
TÍPUSA)

ETHER- Értékek
NET
SPEED
(ETHERNET
SEBESSÉGE)

Értékek

AUTO/802.2/802.3/
ETHER II/SNAP

A NetWare rendszerrel használni kívánt protokoll
kiválasztása.

AUTO/100 FULL DUPLEX/
100 HALF DUPLEX/10 FULL DUPLEX/
10 HALF DUPLEX

Megadja a hálózat átviteli sebességét, valamint a kétirányú
kommunikáció átviteli módját.

DISABLE Értékek
YES (IGEN)/NO (NEM)
802.1X A YES (IGEN) érték választásával engedélyezheti

(802.1X
az IEEE802.1x funkciót.
LETILTÁA NO (NEM) érték választásával letilthatja az IEEE802.1x
SA)
funkciót.

PS PRO- Értékek
TOCOL

BINARY (BINÁRIS)/QUOTED BINARY

(IDÉZETT BINÁRIS)
(PS-PRO- Megadja, hogy a PostScript feladatok bináris vagy idézett
TOKOLL) formátumban érkeznek-e.

USB

ENABLE Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)
(ENGEA YES (IGEN) érték választásával engedélyezheti
DÉLYEZ) az USB-kapcsolatot.
A NO (NEM) érték választásával letilthatja
az USB-kapcsolatot.
Értékek
JOB
0–60–999
TIMEOUT A fogadott nyomtatási feladat időtúllépési időtartamának
(FELAbeállítása (másodpercben kifejezve) USB-kapcsolat
DAT
használata esetén.
IDŐTÚLLÉPÉSE)

A konfigurációs menü áttekintése
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SYSTEM DEFAULT (RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE)
Ebben a menüben a nyomtató működését szabályozó beállításokat lehet
megadni, például azt az időtartamot, melynek elteltével a nyomtató
energiatakarékos üzemmódba lép.

"

Ha a MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/CONFIG/
ENABLE (FŐMENÜ/RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE/
BIZTONSÁG/BEÁLLÍTÁS/ENGEDÉLYEZ) menüpont értéke ON (BE),
akkor a menü megjelenítéséhez be kell írni a rendszergazdai jelszót.

SYSTEM DEFAULT
(RENDSZER ALAPÉRTELMEZÉSE)
PRINT QUALITY
(NYOMTATÁSI MINŐSÉG)
COLOR MODE
(SZÍNMÓD)
EMULATIONS
(EMULÁCIÓK)

DEFAULT
(ALAPÉRTELMEZETT)
AUTO DEFAULT (AUTOMATIKUS
ALAPÉRTELMEZÉS)

POSTSCRIPT

ERROR PAGE
(HIBAOLDAL)

PCL

LINE TERMINATION
(SOR BEFEJEZÉSE)
FONT
(BETŰTÍPUS)

STARTUP OPTIONS
(INDÍTÁSI
BEÁLLÍTÁSOK)
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START PAGE
(INDÍTÁSI OLDAL)

PITCH SIZE
(BETŰMÉRET)
FONT NUMBER
(BETŰTÍPUS SZÁMA)

DATE & TIME
(DÁTUM ÉS IDŐ)

POINT SIZE
(PONT MÉRETE)

ENERGY SAVER
(ENERGIATAKARÉKOS)

SYMBOL SET
(SZIMBÓLUMKÉSZLET)

A konfigurációs menü áttekintése

SECURITY
(BIZTONSÁG)

CONFIG
(KONFIGURÁLÁS)

ENABLE
(ENGEDÉLYEZ)

FORMAT
(FORMÁZÁS)

ERASE FLASH
(FLASH TÖRLÉSE)

SET USER PASSWD
(FELHASZNÁLÓI JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA)

RESTORE/SAVE
(VISSZAÁLLÍTÁS/MENTÉS)

RESTORE FACTORY
(GYÁRI ALAPÉRTÉKEK
VISSZAÁLLÍTÁSA)

SET ADMIN PASSWD
(RENDSZERGAZDAI JELSZÓ
BEÁLLÍTÁSA)

SAVE CUSTOM
(EGYÉNI MENTÉSE)
RESTORE CUSTOM
(EGYÉNI VISSZAÁLLÍTÁSA)

"

A gyári alapértékek félkövér betűstílussal vannak kiemelve.

Értékek
PRINT
HIGH (MAGAS)/STANDARD (NORMÁL)
QUALITY Válassza ki a nyomatok képminőségét.
(NYOMTATÁSI
MINŐSÉG)

COLOR
MODE

Értékek

COLOR (SZÍNES)/GRAYSCALE

(SZÜRKEÁRNYALATOS)
(SZÍNMÓD) Határozza meg, hogy színes vagy szürkeárnyalatos nyomtatást
szeretne-e végezni.

" A nyomtatóillesztő-programban megadott színbeállítás
elsőbbséget élvez az ebben a menüben kiválasztott
beállítással szemben.

A konfigurációs menü áttekintése
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EMULATIONS
(EMULÁCIÓK)

DEFAULT
(ALAPÉRTELMEZETT)

Értékek

AUTOMATIC (AUTOMATIKUS)/POSTSCRIPT/
PCL5/PCL XL/HEX DUMP

Megadja a nyomtató vezérlőnyelvét.
Az AUTOMATIC (AUTOMATIKUS) érték választása esetén
a nyomtató automatikusan észleli a nyomtató vezérlőnyelvét
az adatfolyamból.

AUTO
DEFAULT
(AUTOMATIKUS
ALAPÉRTELMEZÉS)

POSTSCRIPT

Értékek

A nyomtató leírónyelvének kiválasztása, ha az nem azonosítható
az adatokból.

ERROR
PAGE
(HIBAOLDAL)

PCL

PCL5/POSTSCRIPT

Értékek

Értékek
LINE
TERMINATION
(SOR
BEFEJEZÉSE)

FONT
(BETŰTÍPUS)

ON (BE)/OFF (KI)

Annak meghatározása, hogy PostScript-hiba
esetén a nyomtató nyomtasson-e hibaoldalt.

CR=CR LF=CRLF/
CR=CR LF=LF/
CR=CRLF LF=LF/
CR=CRLF LF=CRLF

Válassza ki a CR/LF (kocsi vissza/soremelés)
kódok PCL nyelvben alkalmazni kívánt
meghatározásait.

PITCH
SIZE
(BETŰMÉRET)

Értékek

44–1000–9999

A bitképes betűtípus méretének
meghatározása PCL nyelvben.

FONT

Értékek

NUMBER

A PCL nyelv használata esetén
alkalmazandó betűtípus kiválasztása.

(BETŰTÍPUS
SZÁMA)

POINT
SIZE
(PONT
MÉRETE)

SYMBOL
SET

0–32767

A betűtípusok megjelenő számai
a PCL-betűtípuslistának felelnek meg.
A betűtípuslista nyomtatásával
kapcsolatban a következő helyen
olvashat: „PRINT MENU
(NYOMTATÁS MENÜ)” (4-6. oldal).
Értékek

400–1200-99975

A körvonalas betűtípus méretének
meghatározása PCL nyelvben.
A PCL nyelv használata esetén
alkalmazandó szimbólumkészlet
kiválasztása.

(SZIMBÓLUMKÉSZ- Az alapértelmezett beállítás PC8.
LET)
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STARTUP
OPTIONS

START
PAGE

(INDÍTÁSI (INDÍTÁSI
BEÁLLÍTÁ- OLDAL)
SOK)

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

Annak meghatározása, hogy a nyomtató
bekapcsolásakor az nyomtasson-e indítási oldalt.
A YES (IGEN) érték választása esetén a nyomtató
bekapcsoláskor indítási oldalt nyomtat.
A NO (NEM) érték választása esetén a készülék nem
nyomtat indítási oldalt.

DATE &
TIME
(DÁTUM
ÉS IDŐ)

ENERGY
SAVER

Értékek

ééééhhnn:óóppmm

A dátum és a pontos idő beállítása.
A beállítások a következő sorrendben jelennek meg: év, hónap,
nap:óra, perc, másodperc
Értékek

15 MINUTES (15 PERC)/30 MINUTES (30 PERC)/
1 HOUR (1 ÓRA)/
2 HOURS (2 ÓRA)

(ENERGIATAKARÉA tétlenségi időtartam meghatározása, melynek elteltével a készülék
KOS)
energiatakarékos üzemmódra vált.

" A 2

HOURS (2 ÓRA) lehetőség csak a 120 V feszültséget
igénylő készülékeken jelenik meg.

SECURITY CONFIG
(BIZTONSÁG)

ENABLE

(KONFIGU- (ENGERÁLÁS)
DÉLYEZ)

Értékek

ON (BE)/OFF (KI)

Annak meghatározása, hogy a menüket
védje-e jelszó.
Az ON (BE) érték választása esetén az
összes menüt jelszó fogja védeni.

SET
USER
PASSWD
(FELHASZNÁLÓI
JELSZÓ
BEÁLLÍTÁSA)

Értékek: 1
A felhasználói menük megjelenítéséhez
szükséges felhasználói jelszó
meghatározása. A meghatározott jelszó
akkor lép érvényre, ha a MAIN MENU/

SYSTEM DEFAULT/SECRITY/CONFIG/
ENABLE (FŐMENÜ/RENDSZER
ALAPÉRTELMEZÉSE/BIZTONSÁG/
KONFIGURÁLÁS/ENGEDÉLYEZ) menüpont
értéke ON (BE).
A jelszó legfeljebb 16 karakterből állhat.

" A jelszó nem lehet üres.
A konfigurációs menü áttekintése
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SET
ADMIN
PASSWD
(RENDSZERGAZDAI
JELSZÓ
BEÁLLÍTÁSA)

Beállítások: a nyomtató MAC-címének utolsó
hat számjegye.
A rendszergazdai menük megjelenítéséhez
szükséges rendszergazdai jelszó
meghatározása. A meghatározott jelszó
akkor lép érvényre, ha a MAIN MENU/

SYSTEM DEFAULT/SECRITY/CONFIG/
ENABLE (FŐMENÜ/RENDSZER
ALAPÉRTELMEZÉSE/BIZTONSÁG/
KONFIGURÁLÁS/ENGEDÉLYEZ) menüpont
értéke ON (BE).
A jelszó legfeljebb 16 karakterből állhat.

" A jelszó nem lehet üres.
FORMAT
(FORMÁZÁS)

RESTORE/
SAVE
(VISSZAÁLLÍTÁS/
MENTÉS)

ERASE
FLASH

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

A flash memória alaphelyzetbe állítása.
(FLASH
TÖRLÉSE) A YES (IGEN) érték választásával alaphelyzetbe állíthatja
a flash memóriát.

RESTORE Értékek
YES (IGEN)/NO (NEM)
FACTORY Az összes menüpont értékének alaphelyzetbe állítása.
(GYÁRI
ALAPÉR- A YES (IGEN) érték választása esetén az összes
menüpont értéke alaphelyzetbe áll vissza.
TÉKEK
VISSZAÁLLÍTÁSA)

SAVE
CUSTOM

Értékek

YES (IGEN)/NO (NEM)

Az összes módosított menübeállítás mentése.
(EGYÉNI
MENTÉSE) A YES (IGEN) érték választása esetén a készülék
az összes módosítást menti.

RESTORE Értékek
YES (IGEN)/NO (NEM)
CUSTOM
A menüpontok értékeinek visszaállítása a korábban
(EGYÉNI
mentett értékekre.
VISSZAÁLLÍTÁSA) A YES (IGEN) érték választása esetén az összes
menüpont a korábban mentett értékére áll vissza.

SERVICE MENU (SZERVIZ MENÜ)
Ezzel a menüvel a szerviz munkatársa állíthatja be a nyomtatót és hajthat
végre karbantartási műveleteket. Ezt a menüt a felhasználók nem érhetik el.
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LANGUAGE MENU (NYELV MENÜ)
ENGLISH (ANGOL)/
FRENCH (FRANCIA)/
GERMAN (NÉMET)/
SPANISH (SPANYOL)/
ITALIAN (OLASZ)/
PORTUGUESE (PORTUGÁL)/
DUTCH (HOLLAND)/
CZECH (CSEH)/
POLISH (LENGYEL)

Az üzenetablak megjelenítési nyelvének
beállítása.
Az alapértelmezett beállítás az angol.
Az üzenetablakban a nyelvek nevei
az adott nyelven jelennek meg.
Például a NÉMET nyelvnek megfelelő
érték a DEUTSCH.

A konfigurációs menü áttekintése
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Hordozók
kezelése

Nyomtatási hordozók
Jellemzők
Hordozó

Hordozóméret
Hüvelyk

Tálca*

Kétoldalas

Milliméter

Letter

8,5 x 11,0

215,9 x 279,4

1/2

Igen

Legal

8,5 x 14,0

215,9 x 355,6

1

Nem

Statement

5,5 x 8,5

140,0 x 216,0

1

Nem

Executive

7,25 x 10,5

184,0 x 267,0

1

Nem

A4

8,2 x 11,7

210,0 x 297,0

1/2

Igen

A5

5,9 x 8,3

148,0 x 210,0

1

Nem

B5

7,2 x 10,1

182,0 x 257,0

1

Nem

B5 (ISO)

6,9 x 9,8

176,0 x 250,0

1

Nem

Legal 13

8,5 x 13,0

216,0 x 330,0

1

Nem

Legal 13.5

8,5 x 13,5

215,9 x 342,9

1

Nem

Egyéni, legkisebb méret**

3,6 x 7,7

92,0 x 195,0

1

Nem

Egyéni, legnagyobb
méret**

8,5 x 14,0

216,0 x 356,0

1

Nem

Megjegyzések: *1 tálca = többfunkciós
2. tálca = csak normál papír
** Vastag papír esetén:
a minimális méret 92,0 x 184,0 mm (3,6 x 7,25 hüvelyk);
a maximális méret 216,0 x 297,0 mm (8,5 x 11,7 hüvelyk).

"
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Egyéni méretek esetén a nyomtatóillesztő-program használatával
állíthatja be a hordozó méretét a fenti táblázatban leírt tartományon belül.

Nyomtatási hordozók

Hordozótípusok
Mielőtt egy adott hordozóból nagyobb mennyiséget vásárolna, készítsen
próbanyomtatást a hordozóra, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét.
A hordozót a felhasználásig eredeti csomagolásában, vízszintes, sima
felületen tárolja.

Normál papír
Befogadóképesség

1. tálca

Legfeljebb 200 lap a papír tömegétől függően

2. tálca

Legfeljebb 500 lap a papír tömegétől függően

Behelyezés Nyomtatott oldallal felfelé
HordozóPlain paper (Normál papír)
típus az
illesztőprogramban
Tömeg

60–90 g/m2 (16–24 font bond)

Kétoldalas
nyomtatás

Csak a Letter/A4 méretű normál papírra lehet automatikus
kétoldalas nyomtatást végezni.

Olyan normál papírt használjon, amely

 alkalmas a normál papírt használó lézernyomtatókban történő
használatra, ilyen például a normál vagy az újrafeldolgozott irodai papír.

Megjegyzés
Ne használja az alábbi hordozótípusokat. Ezek nem megfelelő minőséget,
hibás adagolást vagy a nyomtató károsodását okozhatják.
NE használjon olyan hordozót, amely

 felületkezelt (például indigópapír, digitálisan fényes bevonattal ellátott
vagy felületén színezett papír);

 indigó bevonattal rendelkezik a hátoldalán;
 nem támogatott vasalható, felületátvivő hordozó, például hőpapír,
hőnyomásos papír és hő nyomásra felületátvivő papír;

 hideg vizes felületátvivő papír;
 nyomásérzékeny;
 kifejezetten tintasugaras nyomtatókba való, például a különösen finom
papír, fényes film és képeslap;

 más nyomtatóval, másológéppel vagy faxkészülékkel már volt nyomtatva;
 poros;
 vizes vagy nedves;

Hordozótípusok
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"

A hordozót tartsa 15–85%-os relatív páratartalmú helyen. A festék
nyirkos vagy nedves papírra nem tapad megfelelően.

 rétegelt;
 öntapadós;
 összehajtott, gyűrött, felpöndörödött, dombornyomott, görbült vagy
ráncos;









perforált, lyuggatott vagy tépett;
túl sima, túl durva vagy túlságosan összetett szerkezetű;
a két oldalán eltérő szerkezetű (eltérően durva);
túl vékony vagy túl vastag;
a sztatikus elektromosság következtében összetapadt;
fóliázott vagy aranyozott, illetve túl fényes;
hőérzékeny vagy nem áll ellen a beégetőmű hőmérsékletének
(180 °C [356 °F]);

 szabálytalan alakú (nem téglalap alakú vagy nem derékszögben vágott);
 ragasztóval, ragasztószalaggal, gemkapoccsal, tűzőgéppel, szalaggal,
kampókkal vagy gombokkal van összeillesztve;

 savas;
 nem támogatott.

Vastag papír
A 90 g/m2 (24 font bond) tömegnél nehezebb papírok vastag papírnak
számítanak. Próbálja ki a vastag papírokat, hogy elfogadható-e a minőség,
valamint ellenőrizze, hogy a kép nem mozdul-e el a nyomaton.
Befogadóképesség

1. tálca

Legfeljebb 50 vastag papírlap a papír
vastagságától függően

2. tálca

Nem támogatott

Behelyezés

Nyomtatott oldallal felfelé

HordozóThick 1 (Vastag papír 1) — 91–163 g/m2
típus az
2
illesztőprog- Thick 2 (Vastag papír 2) — 164–209 g/m
ramban
Tömeg

91–209 g/m2 (25–55,9 font)

Kétoldalas
nyomtatás

Nem támogatott

NE használjon olyan vastag papírt, amely

 az 1. tálcában más típusú hordozókkal keverve található
(ez hibás lapadagolást okoz).

5-4

Hordozótípusok

Címkék
A címkéket tartalmazó lap három részből áll: előlapból (a nyomtatandó felület),
a ragasztórétegből és a hordozólapból.

 Az előlapnak meg kell felelnie a normál papírra vonatkozó
követelményeknek.

 Az előlap felületének teljes mértékben le kell fednie a hordozó felületét,
valamint a ragasztónak nem szabad megjelennie a felületen.
A címkéket tartalmazó lapokra folyamatosan is lehet nyomtatni. Ez azonban
a hordozó minőségétől és a nyomtatási környezettől függően befolyásolhatja
a hordozó adagolását. Ha hibát észlel, állítsa le a folyamatos nyomtatást,
és egyszerre csak egy lapot nyomtasson.
A nyomat elhelyezésének ellenőrzéséhez a nyomtatást először próbálja
ki egy normál papírlapon. A címkék nyomtatásával kapcsolatos további
ismertetést az alkalmazás dokumentációjában olvashat.
Befogadóképesség
Behelyezés

1. tálca

Legfeljebb 50, címkéket tartalmazó lap
a papír vastagságától függően

2. tálca

Nem támogatott

Nyomtatott oldallal felfelé

HordozóLabels (Címkék)
típus az
illesztőprogramban
Kétoldalas
nyomtatás

Nem támogatott

Olyan címkéket tartalmazó lapot használjon, amely

 lézernyomtatóban való használatra ajánlott.
NE használjon olyan címkéket tartalmazó lapot, amelynek

 címkéi könnyen leválaszthatók, vagy amelyről néhány címkét már
eltávolítottak;

 hátoldala lejött vagy felületén ragasztó található;

"

Címkéi a beégetőműhöz ragadva leválhatnak, ami a hordozó nem
megfelelő adagolását okozhatja;

Hordozótípusok
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 címkéi fel vannak vágva vagy perforáltak.
Nem használható

Fényes hátoldalú papír

Használható

Egészoldalas címkék
(nem vágott)

Fejléces papír
A nyomat elhelyezésének ellenőrzéséhez a nyomtatást először próbálja
ki egy normál papírlapon.
Befogadóképesség

1. tálca

Legfeljebb 50 lap a papír méretétől
és vastagságától függően

2. tálca

Nem támogatott

Behelyezés

Nyomtatott oldallal felfelé

HordozóLetterhead (Fejléces papír)
típus az
illesztőprogramban
Kétoldalas
nyomtatás

Nem támogatott

Képeslap
A nyomat elhelyezésének ellenőrzéséhez a nyomtatást először próbálja
ki egy normál papírlapon.
Befogadóképesség
Behelyezés

1. tálca

Legfeljebb 50 képeslap a vastagságtól
függően

2. tálca

Nem támogatott

Nyomtatott oldallal felfelé

HordozóPostcard (Képeslap)
típus az
illesztőprogramban
Kétoldalas
nyomtatás
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Nem támogatott

Hordozótípusok

Olyan képeslapot használjon, amely

 lézernyomtatóban való használatra alkalmas.
NE használjon olyan képeslapot, amely

 bevonatos;
 tintasugaras nyomtatóban való használatra alkalmas;
 előre fel van vágva vagy perforált;
 előnyomtatott vagy többszínű;

"

Ha a képeslap felpöndörödött, nyomja össze
a felpöndörödött részt, mielőtt a képeslapot
az 1. tálcába helyezné.

 összehajtott vagy gyűrött.

Nyomtatható terület
A nyomtatható terület minden hordozó
esetében a hordozó szélétől 4,2 mm
(0,165 hüvelyk) távolságra kezdődik.
Minden hordozómérethez
meghatározott nyomtatható terület
tartozik (az a legnagyobb terület,
amelyre a nyomtató tisztán,
torzításmentesen képes nyomtatni).

a

a

a

Nyomtatható
terület
a

Ez a terület hardveresen (a hordozó
fizikai méretei és a nyomtató által
a=4,2 mm (0,165 hüvelyk)
megkövetelt margószélesség által)
és szoftveresen (a teljes oldalt tároló
puffer számára rendelkezésre álló memória által) is korlátozott.
A nyomtatható terület minden hordozó esetében a hordozó szélétől számítva
4,2 mm (0,165 hüvelyk) távolságtól kezdődik.

Nyomtatható terület
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"

Ha Legal méretű hordozóra végez színes nyomtatást, akkor
a következő korlátozások érvényesek.
z A nyomtatható terület a papír első élétől számítva 339,6 mm
(13,4 hüvelyk) hosszú. (Az első éltől számított 4,2 mm-es
(0,165 hüvelyk) sávra azonban nem lehet nyomtatni.)
z Az alsó margó 16,0 mm (0,63 hüvelyk) széles.

Margók
A margók mérete az alkalmazásban állítható be. Bizonyos alkalmazások
használata esetén lehetőség van egyéni margók és papírméretek megadására,
míg más alkalmazásokban csak szabványos oldalméretek és margók közül
lehet választani. Szabványos formátum választása esetén a nyomtatni kívánt
kép egyes részei elveszhetnek (a nyomtatható terület korlátai miatt). Ha az
alkalmazásban lehetőség van egyéni oldalméret meghatározására, akkor
a megfelelő eredmény elérése érdekében használja a nyomtatható terület
méretének megfelelő oldalméreteket.

Hordozó betöltése
Hogyan tölthető be a hordozó?
Vegye le a papírköteg legfelső és legalsó
lapját. Fogjon a kezébe egyszerre
körülbelül 200 lapot, majd mielőtt
a köteget a tálcába helyezné, a sztatikus
elektromosság kialakulásának
megelőzése érdekében pörgesse
át a lapokat.

Megjegyzés
Bár a nyomtató számos hordozótípus használatára alkalmas, a normál
papír kivételével nem javasolt az azonos típusú hordozóra történő
folyamatos nyomtatás. A normál papírtól eltérő hordozóra (például,
címkékre vagy vastag papírra) történő folyamatos nyomtatás károsan
befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, valamint csökkentheti
a készülék élettartamát.
A nyomtató hordozóval való feltöltését megelőzően távolítsa el a tálcában
maradt többi hordozót. A korábbi hordozót tegye az új hordozóval egy kötegbe,
igazítsa össze az éleket, majd a köteget helyezze vissza a tálcába.
Ne keverje össze a különböző típusú és méretű hordozókat, mert ez adagolási
hibát okozhat.

5-8

Hordozó betöltése

1. tálca (többfunkciós tálca)
Az 1. tálcán használható hordozók típusával és méretével kapcsolatos
további ismertetést lásd: „Nyomtatási hordozók” (5-2. oldal).

Normál papír betöltése

1

2

Vegye le az 1. tálca porvédő
fedelét.

Csúsztassa el a hordozóvezetőket, hogy nagyobb legyen
a rendelkezésre álló hely.

Hordozó betöltése
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3

Töltse be a papírt a tálcába
a nyomtatandó oldalával felfelé.

"

4
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Legfeljebb a jelzésig
töltsön be papírt.
Egyszerre legfeljebb
200 lap (80 g/m2
[21 font]) normál papír
tölthető be a tálcába.

Csúsztassa vissza
a hordozóvezetőket
a papírköteg széléig.

Hordozó betöltése

5

Helyezze vissza a porvédő
fedelet.

Hordozó betöltése
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Egyéb hordozók
Ha normál papírtól eltérő hordozót tölt be, akkor a lehető legjobb nyomtatási
minőség elérése érdekében az illesztőprogramban állítsa be a megfelelő
hordozótípust (például Label (Címke) vagy Thick Stock (Vastag papír)).

Címke/képeslap/vastag papír/fejléces papír betöltése

1

2
3
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Vegye le az 1. tálca porvédő
fedelét.

Vegye ki a tálcában található
hordozókat.
Csúsztassa el a hordozóvezetőket, hogy nagyobb legyen
a rendelkezésre álló hely.

Hordozó betöltése

4

Töltse be a hordozót a tálcába
a nyomtatandó oldalával felfelé.

"

5

6

A tálcába egyidejűleg
legfeljebb 50 lapot
helyezhet be.

Csúsztassa vissza a hordozóvezetőket a hordozó széléig.

Helyezze vissza a porvédő
fedelet.

Hordozó betöltése
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2. tálca
A 2. tálcába csak Letter és A4 méretű normál papír tölthető.

Normál papír betöltése

1

2

3
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Húzza ki a 2. tálcát ütközésig.

Emelje fel a 2. tálcát annak
eltávolításához.

Vegye le a 2. tálca fedelét.

Hordozó betöltése

4

5

Nyomja le a hordozóemelő
lapot, amíg az a helyére nem
rögzül.

Töltse be a papírt a tálcába
a nyomtatandó oldalával felfelé.

"

A tálcát legfeljebb
a 100%-ot jelző vonalig
töltse fel. Egyszerre
legfeljebb 500 lap
80 g/m2 [21 font])
normál papír tölthető
be a tálcába.

Hordozó betöltése

10

0%

75
50
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6

7
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Helyezze vissza a 2. tálca
fedelét.

Helyezze be ismét a 2. tálcát
a nyomtatóba.

Hordozó betöltése

Kétoldalas nyomtatás
Kétoldalas nyomtatáshoz olyan papírt válasszon, amelynek alacsony
a fényáteresztő képessége (kétoldalas). A fényáteresztő képesség
csökkenésével a papír másik oldalára nyomtatott kép vagy szöveg nem tűnik
át. Ha a papír fényáteresztő képessége nagyobb, akkor a lap egyik oldalára
nyomtatott adatok a lap másik oldaláról is láthatók lesznek. Határozza meg
a margóval kapcsolatos beállításokat a nyomtatást végző alkalmazásban.
A legjobb eredmény elérése érdekében nyomtasson ki néhány lapot annak
ellenőrzéséhez, hogy a papír átlátszatlansága megfelelő-e.
Ha a duplex egység telepítve van, akkor automatikus kétoldalas (duplex)
nyomtatásra is lehetőség nyílik.

Megjegyzés
Csak Letter és A4 méretű normál papírra (60–90 g/m2 [16–24 font bond]
tömeg) lehet automatikus kétoldalas nyomtatást végezni.
Lásd: „Nyomtatási hordozók” (5-2. oldal).
A címkék, a képeslapok, a vastag hordozók és a fejléces papírok
kétoldalas nyomtatása nem támogatott.

Hogyan végezhető automatikus kétoldalas nyomtatás?
A kétoldalas nyomtatás elvégzéséhez meg kell győződnie arról, hogy
a duplex egység fizikailag fel van szerelve a nyomtatóra.
Az alkalmazásban állítsa be a kétoldalas nyomtatás során használni kívánt
margók méretét.
A következő fűzési pozíciók állíthatók be.
A „Short Edge” (Rövid él) lehetőség kiválasztása esetén
az oldalak a felső szélük mentén fűzhetők.

11

2

2
11

13

A „Long Edge” (Hosszú él) lehetőség kiválasztása esetén
az oldalak az oldalsó szélük mentén fűzhetők.

13

Kétoldalas nyomtatás
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Abban az esetben is automatikus kétoldalas nyomtatás megy végbe,
ha az „N-up” (Több oldal egy lapra) beállítás értéke „Booklet” (Füzet).
A „Booklet” (Füzet) lehetőség kiválasztásakor az alábbi értékek választhatók
az Order (Sorrend) beállítás számára.
A „Left Binding” (Bal oldali fűzés) érték kiválasztása esetén
a nyomtatás olyan, hogy az összehajtott füzet balra
nyitható ki.

2

1

1

A „Right Binding” (Jobb oldali fűzés) érték kiválasztása
esetén a nyomtatás olyan, hogy az összehajtott füzet
jobbra nyitható ki.

1

2

3

3

3

1
2
3

1

Helyezzen normál papírt a tálcába.
A nyomtatóillesztő-programban állítsa be a kétoldalas nyomtatás
elrendezését.
Kattintson az OK gombra.

"

Automatikus kétoldalas nyomtatás esetén a készülék először
a hátoldalt, majd az elülső oldalt nyomtatja ki.

Kimeneti tálca
A nyomtatott hordozók nyomtatott oldalukkal lefelé kerülnek a nyomtató
tetején található kimeneti tálcára. Ez a tálca körülbelül 100 lap 80 g/m2
(21 font) tömegű (A4/Letter) papír tárolására alkalmas.

"
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Ha túl sok hordozó gyűlik össze a kimeneti tálcában, akkor adagolási
hiba léphet fel, a hordozók meggyűrődhetnek vagy feltöltődhetnek
sztatikus elektromossággal.

Kimeneti tálca

A hordozók tárolása
Hogyan kell tárolni a hordozókat?
 A hordozót a felhasználásig eredeti csomagolásában, vízszintes,
sima felületen tárolja.
A túl sokáig csomagolás nélkül tárolt hordozók nagyon kiszáradhatnak,
és adagolási hibát okozhatnak.

 Ha eltávolítja a hordozó csomagolópapírját, akkor tartsa a hordozót
az eredeti csomagolásában, és tárolja hűvös, fénytől védett, vízszintes
felületen.

 Kerülje a nedves, párás, közvetlen napfénynek és hősugárzásnak kitett
(35 °C-nál [95 °F] magasabb hőmérsékletű), valamint a poros helyeket.

 A hordozót ne támassza más tárgyakhoz, és ne tárolja függőleges
helyzetben.
A hosszabb ideig tárolt hordozóra történő nyomtatás előtt végezzen
próbanyomtatást, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét.

A hordozók tárolása
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A hordozók tárolása

Kellékek cseréje

Kellékek cseréje
Megjegyzés
A kézikönyvben ismertetett utasítások be nem tartása a garancia
elvesztését eredményezheti.

A festékkazetták bemutatása
A nyomtató négy festékkazettát használ: egy feketét (black), egy sárgát
(yellow), egy bíbort (magenta) és egy ciánkéket (cyan). Óvatosan bánjon
a festékkazettákkal, nehogy a festék a nyomtató belsejébe vagy a ruhájára
kerüljön.

"
"

A nyomtatóba kizárólag új festékkazettát helyezzen be. Ha használt
festékkazettát helyez a nyomtatóba, akkor a fennmaradó
festékmennyiség jelzése pontatlan lehet.
A festék nem mérgező. Ha bőre festékkel érintkezne, mossa le
szappanos, hideg vízzel. Ha festék kerül a ruházatára, akkor óvatosan
porolja le azt. A ruházatán maradt festék eltávolításához hideg vizes
öblítést alkalmazzon. Ne használjon meleg vizet.

FIGYELEM
Ha a festék a szemébe kerül, azonnal mossa ki hideg vízzel, majd
forduljon orvoshoz.

Megjegyzés
A nem az OKI által forgalmazott kellékek okozta esetleges károsodások
a garancia elvesztését eredményezhetik.
A festékkazettákat kizárólag a nyomtató típusához tartozó, eredeti OKI
festékkazettákkal szabad kicserélni.
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Kellékek cseréje

A festékkazetták tárolására vonatkozó információk:

 A felhasználásig tartsa a festékkazettákat eredeti csomagolásukban.
 A festékkazettákat hűvös, száraz, napfénytől védett helyen tárolja
(ne érje hőhatás).
A maximális tárolási hőmérséklet 35 °C (95 °F), a maximális tárolási
páratartalom 85% (nem kicsapódó pára). Ha a festékkazettát hideg
helyről meleg, párás helyre szállítja, akkor páralecsapódás képződhet,
ami csökkentheti a nyomtatás minőségét. Használat előtt kb. egy órán
át hagyja a festékkazettát alkalmazkodni a környezet hőmérsékletéhez.

 Kezelés és tárolás során tartsa a festékkazettát vízszintesen.
Ne tartsa, állítsa vagy tárolja
a festékkazettákat a végükön,
és ne fordítsa lefelé azokat.
A festékkazetta belsejében
található festék összetapadhat,
vagy eloszlása egyenetlenné
válhat.

 A festékkazettát tartsa távol a sós levegőtől és a korróziót okozó
gázoktól, például aeroszoloktól.

Kellékek cseréje
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A festékkazetta cseréje
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a festékkazetta cseréje során a festék ne ömöljön
ki a festékkazettából. Ha mégis kiömlene, azonnal törölje le száraz,
puha ruhával.
Ha a MAIN MENU/QUALITY MENU/TONER OUT ACTION (FŐMENÜ/
MINŐSÉG MENÜ/FESTÉKKIFOGYÁSI MŰVELET) menüpontban a TONER
OUT ACTION (FESTÉKKIFOGYÁSI MŰVELET) értéke STOP (LEÁLLÍTÁS),
akkor a festékkazetták egyikének kifogyása esetén az X TONER OUT/
REPLACE XXXX (X FESTÉK KIFOGYOTT/CSERÉLJE XXXX KAZETTÁT)
(ahol „X” és „XXXX” a festékkazetta színére utal) üzenet jelenik meg.
A festékkazetta cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket.

"
1

Ha a MAIN MENU/QUALITY MENU/TONER OUT ACTION
(FŐMENÜ/MINŐSÉG MENÜ/FESTÉKKIFOGYÁSI MŰVELET)
menüpontban a TONER OUT ACTION (FESTÉKKIFOGYÁSI
MŰVELET) értéke CONTINUE (FOLYTATÁS), akkor az X TONER
OUT (X FESTÉK KIFOGYOTT) üzenet jelenik meg.

Az üzenetablakban ellenőrizze, melyik festékkazetta fogyott ki.
Hajtsa végre az alább leírt műveletet a forgókosár automatikus
elforgatásához, amely így lehetővé teszi a megfelelő színű
festékkazetta cseréjét.

Nyomja meg a gombot

ENTER

X TONER OUT (X FESTÉK KIFOGYOTT)
REPLACE XXXX (CSERÉLJE XXXX-ET) vagy
X TONER OUT (X FESTÉK KIFOGYOTT)
MENU (MENÜ)
MAIN MENU (FŐMENÜ)

ENTER

MAIN MENU (FŐMENÜ)
PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)

×2
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A kijelzőn ez jelenik meg

MAIN MENU (FŐMENÜ)
QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)

Kellékek cseréje

Nyomja meg a gombot

A kijelzőn ez jelenik meg

ENTER

QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
REPLACE TONER (FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)

ENTER

REPLACE TONER (FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)
BLACK (FEKETE)

REPLACE TONER (FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)
Nyomja meg
többször, amíg a kívánt
X
szín (X) nem jelenik meg.
X
*YES (IGEN)

ENTER

*YES (IGEN) van kiválasztva

ENTER

Ezután megjelenő üzenet:

OPEN DOOR AND
REPLACE X TONER (NYISSA KI AZ AJTÓT,
ÉS CSERÉLJE AZ X KAZETTÁT)

2

Nyissa ki az elülső fedelet.

"

Az elülső fedél kinyitása
előtt nyissa ki az 1. tálca
fedelét, ha az még nincs
kinyitva.

Kellékek cseréje
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3

Ellenőrizze, hogy a cserélni kívánt festékkazetta került-e előre.

"
4

A festékkazettát a fogantyújának színe alapján azonosíthatja.

Húzza lefelé a festékkazetta
fogantyúját, amíg
a festékkazetta kiold,
és kissé előrecsúszik.
Vegye ki a festékkazettát.

"

Ne forgassa el kézzel
a festékkazetták
forgókosarát. Ne próbálja
meg erővel elforgatni
a forgókosarat, mert
ezzel károsodást
okozhat.

Megjegyzés
Ne érjen a képen látható
érintkezőkhöz.
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Kellékek cseréje

Megjegyzés
Az üres festékkazettát a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.
A festékkazettát ne dobja tűzbe.
További részletek: „A festékkazetták bemutatása” (6-2. oldal).

5
6

Készítse elő az új festékkazettát.
A festék egyenletes eloszlása
érdekében néhányszor rázza
meg a kazettát.

"

7

A festékkazetta
megrázása előtt
ellenőrizze, hogy
a kazetta hengerének
takarófedele megfelelően
van-e rögzítve.

Távolítsa el a takarófedelet
a kazetta hengeréről.

"

Ne érintse meg és ne
karcolja meg a kazetta
hengerét.

Kellékek cseréje

6-7

8

Igazítsa a festékkazetta két
végén található csapokat
a számukra kialakított
mélyedésbe, majd helyezze
be a festékkazettát.

"

A festékkazetta
behelyezése előtt
ellenőrizze, hogy
a festékkazetta színe
egyezik-e a forgókosáron
látható címke színével.

Megjegyzés
Ne érjen a képen látható
érintkezőkhöz.

6-8

Kellékek cseréje

9

10

Nyomja be a festékkazettát,
amíg a helyére nem kattan.

Csukja le az elülső fedelet.

"

A festékkazetta cseréjét követően a nyomtatónak egy kalibrálási
folyamatot kell elvégeznie (ez 2 percnél rövidebb ideig tart).
Ha az IDLE (KÉSZENLÉT) üzenet megjelenése előtt kinyitja
a felső vagy az elülső fedelet, akkor a nyomtató leáll,
és megismétli a kalibrálási műveletet.

Az összes festékkazetta egyidejű kicserélése
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a festékkazetta cseréje során a festék ne ömöljön ki
a festékkazettából. Ha mégis kiömlene, azonnal törölje le száraz, puha
ruhával.
A REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA) parancs használatával az
összes festékkazettát egyidejűleg kicserélheti.

Kellékek cseréje

6-9

A REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA) parancs az alább leírt módon
használható.

1

A REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA) üzemmód indításához
végezze el az alábbi műveletet.

Nyomja meg a gombot

A kijelzőn ez jelenik meg

IDLE (KÉSZENLÉT)

ENTER

ENTER

×2

ENTER

MENU (MENÜ)
MAIN MENU (FŐMENÜ)

MAIN MENU (FŐMENÜ)
PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)

MAIN MENU (FŐMENÜ)
QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
REPLACE TONER
(FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)

REPLACE TONER

ENTER

(FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)
BLACK (FEKETE)

REPLACE TONER
(FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)
REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA)

ENTER

REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA)
*NO (NEM)

REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA)
YES (IGEN)
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Kellékek cseréje

Nyomja meg a gombot

ENTER

A kijelzőn ez jelenik meg

*YES (IGEN)
van kiválasztva

Ezután megjelenő üzenet:

OPEN DOOR AND
REMOVE M TONER (NYISSA KI AZ AJTÓT
ÉS VEGYE KI M FESTÉKKAZETTÁT)

"

2
3

A művelet befejezését megelőzően nincs lehetőség a REMOVE ALL
(ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA) üzemmódból való kilépésre
(még a Cancel (Megszakítás) gomb használatával sem).
Ha a nyomtatót nem szándékosan kapcsolta REMOVE ALL
(ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA) üzemmódba, akkor nyissa ki és csukja
vissza az elülső fedelet (6-5. oldal 2. lépés és 6-9. oldal 10. lépés)
négy alkalommal a REMOVE ALL (ÖSSZES ELTÁVOLÍTÁSA)
üzemmódból való kilépéshez.

A bíbor festékkazetta cseréjéhez végezze el a „A festékkazetta cseréje”
(6-4. oldal), illetve az innen a 6-10. oldalig terjedő szakasz 2-10. lépését.
A ciánkék, a fekete, majd a sárga festékkazetta kicseréléséhez hajtsa
végre ugyanezeket a lépéseket.

"
4

A festékkazetta cseréjét követően a nyomtató kalibrálási
folyamatot végez (amely 2 percnél rövidebb ideig tart).
Ha a nyomtató alaphelyzetbe állítását megelőzően kinyitja
az elülső vagy a felső fedelet, akkor a kalibrálás leáll,
majd a fedél becsukását követően előröl kezdődik.

A konfigurációs menü bezárásához nyomja meg háromszor a

Kellékek cseréje

gombot.
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A képmegjelenítő kazetta cseréje
A képmegjelenítő kazettát kizárólag a nyomtató típusához tartozó, eredeti
OKI képmegjelenítő kazettával szabad kicserélni.

1

Nyissa fel a felső fedelet.

"

2

6-12

Ha van papír a kimeneti
tálcában, akkor távolítsa
el, majd a felső fedél
kinyitását megelőzően
hajtsa fel a kimeneti
tálcát.

Fogja meg a fogantyút, hátrafelé
kissé emelje meg, majd
függőleges irányban lassan
emelje ki a képmegjelenítő
kazettát.

Kellékek cseréje

Megjegyzés
A használt képmegjelenítő kazettát a helyi előírásoknak megfelelően
dobja ki. A képmegjelenítő kazettát ne dobja tűzbe.

3

Készítse elő az új képmegjelenítő kazettát.

Megjegyzés
Ne érintse meg a képmegjelenítő kazetta PC-dobját és
a papírtovábbító szíjat.

4

Függőleges irányban lassan
helyezze be az új képmegjelenítő
kazettát, majd nyomja óvatosan
lefelé és önmaga felé azt, amíg
a helyére nem kerül.

Kellékek cseréje

6-13

5

Óvatosan csukja le a felső
fedelet.

"

6-14

A képmegjelenítő kazetta cseréjét követően a nyomtató kalibrálási
folyamatot végez (ez 2 percnél rövidebb ideig tart). Ha az IDLE
(KÉSZENLÉT) üzenet megjelenése előtt kinyitja a felső fedelet,
akkor a nyomtató leáll, és megismétli a kalibrálási műveletet.

Kellékek cseréje

A beégetőmű cseréje
A megfelelő nyomtatási minőség és teljesítmény fenntartása érdekében csak
a nyomtató típusának megfelelő, eredeti OKI beégetőművet használjon.

1

Kapcsolja ki a nyomtatót, és
húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

Megjegyzés
A nyomtató belsejében nagyon forró alkatrészek lehetnek.
A beégetőmű cseréjének végrehajtásakor a nyomtató kikapcsolását
követően várjon kb. 20 percet, majd ellenőrizze, hogy a beégetőmű
részei szobahőmérsékletűre hűltek-e, nehogy égési sérülést
szenvedjen.

2

Nyissa fel a felső fedelet.

"

Ha van papír a kimeneti
tálcában, akkor távolítsa
el, majd a felső fedél
kinyitását megelőzően
hajtsa fel a kimeneti
tálcát.

Kellékek cseréje

6-15

3

4

Tolja hátra ütközésig a kék színű
karokat.

Fogja meg a karokat, majd
emelje ki a beégetőművet.

Megjegyzés
Ne érjen a beégetőmű és
a készülék érintkezőihez.

6-16

Kellékek cseréje

5

6

Készítse elő az új
beégetőművet.

Húzza előre ütközésig
a beégetőmű eltávolításához
használható karokat.

Kellékek cseréje

6-17

7

Távolítsa el a beégetőművet
védő lapokat, majd tolja vissza
a rögzítőkarokat az eredeti
helyzetükbe.

Megjegyzés
Ügyelje arra, hogy ne érintse meg a papírkimenet érzékelőjét,
valamint a beégetőmű hengerének felszínét.

8

6-18

Emelje fel a beégetőművet
a két oldalán található kék
fogantyúknál fogva, majd
függőlegesen helyezze be
a készülékbe.

Kellékek cseréje

Megjegyzés
Ne érjen hozzá a beégetőmű
papírkimeneti érzékelőjéhez.

M

Megjegyzés
Ne érjen a beégetőmű és
a készülék érintkezőihez.

Kellékek cseréje

6-19

9

10

11

6-20

A beégetőmű stabil
behelyezését követően önmaga
felé hajtsa le a kék fogantyúkat.

Óvatosan csukja le a felső
fedelet.

Csatlakoztassa a tápkábelt,
majd kapcsolja be a nyomtatót.

Kellékek cseréje

A nyomtató
karbantartása

A nyomtató karbantartása
FIGYELEM
Gondosan olvasson el minden figyelmeztető címkét és feliratot, valamint
tartsa be az azokon olvasható utasításokat. Ezek a címkék a nyomtató
fedeleinek belső felületén, valamint a nyomtató belsejében találhatók.
A nyomtató élettartamának megőrzése érdekében óvatosan bánjon
a készülékkel. A nem megfelelő kezelés károsíthatja a készüléket,
és a garancia elvesztését okozhatja. Ha por és papírdarabok maradnak
a nyomtató belsejében vagy a külsején, az a nyomtató teljesítményének és
a nyomtatási minőség romlását okozhatja, ezért a nyomtatót rendszeresen
tisztítsa meg. Tartsa be a következő irányelveket.

FIGYELMEZTETÉS!
Tisztítás előtt kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt és
a csatolókábeleket. Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a nyomtatóba,
mert ez károsíthatja a nyomtatót, valamint áramütést okozhat.

FIGYELEM
Működés közben a beégetőmű felforrósodik. A felső fedél
kinyitása során a beégetőmű fokozatosan lehűl (kb. egy óra alatt).

 A nyomtató belsejének tisztítása vagy a hibásan adagolt hordozó
eltávolítása során legyen óvatos, mert a beégetőmű és a nyomtató
egyéb belső alkatrészei nagyon forrók lehetnek.

 Ne helyezzen semmit a nyomtató tetejére.
 A nyomtató tisztítását puha ruhával végezze.
 A nyomtató felületére soha ne permetezzen közvetlenül tisztítószert,
mert a permet a szellőzőkön keresztül a nyomtató belsejébe juthat,
és károsíthatja az áramköröket.

 Ne használjon durva, maró hatású oldatokat vagy erős oldószereket
(pl. benzint vagy alkoholt) a nyomtató tisztításához.

 A tisztítószer (pl. enyhe mosószer) hatásának ellenőrzéséhez végezzen
tisztítási próbát a nyomtató kevésbé látható felületén.

 Ne használjon éles vagy durva felületű tisztítóeszközt, például fém vagy
műanyag tisztítópárnát.

 A nyomtató fedelét mindig óvatosan csukja be. Ne tegye ki a nyomtatót
rázkódás hatásának.

 A használat után közvetlenül ne takarja le a nyomtatót. Kapcsolja ki,
és várja meg, míg lehűl.

7-2

A nyomtató karbantartása

 A nyomtató fedeleit ne hagyja nyitva túl hosszú ideig, különösen erősen
megvilágított helyeken, mert a fény károsíthatja a képmegjelenítő kazettát.

 Nyomtatás közben ne nyissa ki a fedelet.
 Ne helyezzen hordozókötegeket a nyomtató tetejére.
 Ne olajozza meg és ne szerelje szét a nyomtatót.
 Ne döntse meg a nyomtatót.
 Ne érintse meg az elektromos érintkezőket, a fogaskerekeket vagy
a lézerdiódákat. Ez a nyomtató károsodását és a nyomtatási minőség
csökkenését okozhatja.

 Minél kevesebb hordozót tartson a kimeneti tálcában. Ha túl sok hordozó
gyűlik össze a kimeneti tálcában, előfordulhat, hogy a nyomtató helytelenül
adagolja a lapokat, vagy a lapok meggyűrődnek.

 A festék kiömlésének elkerülése
érdekében tartsa a nyomtatót
vízszintes felületen.

 A nyomtató felemelésekor
a készüléket az ábrán látható
helyen fogja meg.

 A nyomtató áthelyezése előtt
vegye le a porvédő fedelet,
és hajtsa fel az 1. tálcát.

 Ha az opcionális alsó
adagolóegység, az alátét és
a duplex egység telepítve van,
akkor vegye le, és a nyomtatótól
külön helyezze át azokat.
15 kg
33 lbs

 Ha bőre festékkel érintkezne, mossa le szappanos hideg vízzel.

FIGYELEM
Ha a festék a szemébe kerül, azonnal mossa ki hideg vízzel,
majd forduljon orvoshoz.

 A nyomtató tisztítása során eltávolított alkatrészeket mindig helyezze
vissza a nyomtató kábeleinek újbóli csatlakoztatása előtt.

A nyomtató karbantartása
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A nyomtató tisztítása
FIGYELEM
Tisztítás előtt kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
A nyomtatófej ablakának tisztításakor azonban be kell kapcsolnia
a nyomtatót.

A készülék külseje
Kezelőpanel

Szellőzőnyílások
READY
ERROR
ENTER

CANCEL

A nyomtató külseje
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A nyomtató tisztítása

A készülék belseje
A hordozóadagoló görgő tisztítása

1

Nyissa fel a felső fedelet.

"

2

Ha van papír a kimeneti
tálcában, akkor távolítsa
el, majd a felső fedél
kinyitását megelőzően
hajtsa fel a kimeneti
tálcát.

Fogja meg a fogantyút, hátrafelé
kissé emelje meg, majd
függőleges irányban lassan
emelje ki a képmegjelenítő
kazettát.

A nyomtató tisztítása

7-5

Megjegyzés
Ne érintse meg a képmegjelenítő kazetta PC-dobját és a papírtovábbító
szíjat.

A jobb oldalon látható ábrának
megfelelően tartsa vízszintesen
a képmegjelenítő kazettát.
Ügyeljen arra, hogy
a képmegjelenítő kazettát
vízszintes, szennyeződésektől
mentes helyre tegye.
A képmegjelenítő kazettát
ne hagyja kiszerelt állapotban
15 percnél tovább, valamint
ne tegye ki közvetlen erős
fényhatásnak (pl. napfénynek).

3

A hordozóadagoló görgők
tisztításához száraz, puha
ruhát használjon.
ALULNÉZET

7-6

A nyomtató tisztítása

FIGYELEM
A beégetőmű környezete
nagyon forró.
A jelzett fogantyúkon kívüli
részek megérintése égési
sérülést okozhat. Ha égési
sérülést szenvedne, bőrét
azonnal hűtse le hideg vízzel,
és forduljon orvoshoz.

Megjegyzés
A továbbítógörgő felületének
megérintése csökkentheti
a nyomtatás minőségét.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse
meg a továbbítógörgő felületét.

A nyomtató tisztítása

7-7

4

5

7-8

Függőleges irányban lassan
helyezze be a képmegjelenítő
kazettát, majd nyomja óvatosan
lefelé és önmaga felé azt, amíg
a helyére nem kerül.

Óvatosan csukja le a felső
fedelet.

A nyomtató tisztítása

A nyomtatófej ablakának tisztítása

1

A P/H CLEAN UP (NYOMTATÓFEJ TISZTÍTÁSA) üzemmód indításához
végezze el az alábbi műveletet.

Nyomja meg
a gombot

A kijelzőn ez jelenik meg

IDLE (KÉSZENLÉT)

ENTER

MENU (MENÜ)
MAIN MENU (FŐMENÜ)

ENTER

MAIN MENU (FŐMENÜ)
PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)

×2

ENTER

×3

ENTER

ENTER

MAIN MENU (FŐMENÜ)
QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
REPLACE TONER (FESTÉKKAZETTA CSERÉJE)

QUALITY MENU (MINŐSÉG MENÜ)
P/H CLEAN UP (NYOMTATÓFEJ TISZTÍTÁSA)
P/H CLEAN UP (NYOMTATÓFEJ TISZTÍTÁSA)
*YES (IGEN)

*YES (IGEN)
van kiválasztva

Ezután megjelenő üzenet:

OPEN DOOR
REMOVE TONER (NYISSA KI AZ AJTÓT, VEGYE
KI a FESTÉKKAZETTÁT)

A nyomtató tisztítása
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"
2

Nyissa ki az elülső fedelet.

"

3

Az elülső fedél kinyitása
előtt nyissa ki az 1. tálca
fedelét, ha az még nincs
kinyitva.

A bíbor színű festékkazetta
olyan helyzetbe mozdul, hogy
könnyen ki lehet venni
a helyéről.
Húzza lefelé a festékkazetta
fogantyúját, amíg
a festékkazetta kiold,
és kissé előrecsúszik.
Vegye ki a festékkazettát.

"

7-10

Ha ki szeretne lépni a P/H CLEAN UP (NYOMTATÓFEJ
TISZTÍTÁSA) üzemmódból, nyomja meg a Cancel
(Megszakítás) gombot.

A bíbor színű
festékkazetta
eltávolítását követően
a szabaddá vált résen
keresztül elérhetővé válik
a nyomtatófej ablaka,
amely így könnyen
megtisztítható.

A nyomtató tisztítása

Megjegyzés
Ne érjen a képen látható
érintkezőkhöz.

4

Csukja le az elülső fedelet.

"

5

A festékkazetta elfordul
a nyomtatóban.

Miután a festékkazetták
elfordultak a nyomtatóban,
nyissa fel a felső fedelet.

A nyomtató tisztítása
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6

Fogja meg a fogantyút, hátrafelé
kissé emelje meg, majd
függőleges irányban lassan
emelje ki a képmegjelenítő
kazettát.

Megjegyzés
Ne érintse meg a képmegjelenítő kazetta PC-dobját és a papírtovábbító
szíjat.

A jobb oldalon látható ábrának
megfelelően tartsa vízszintesen
a képmegjelenítő kazettát.
Ügyeljen arra, hogy
a képmegjelenítő kazettát
vízszintes, szennyeződésektől
mentes helyre tegye.
A képmegjelenítő kazettát ne
hagyja kiszerelt állapotban
15 percnél tovább, valamint ne
tegye ki közvetlen erős
fényhatásnak (pl. napfénynek).
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A nyomtató tisztítása

7

A nyomtatófej ablakának
tisztításához száraz, puha ruhát
használjon.
ALULNÉZET

FIGYELEM
A beégetőmű környezete
nagyon forró.
A jelzett fogantyúkon kívüli
részek megérintése égési
sérülést okozhat. Ha égési
sérülést szenvedne, bőrét
azonnal hűtse le hideg vízzel,
és forduljon orvoshoz.

A nyomtató tisztítása
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Megjegyzés
A továbbítógörgő felületének
megérintése csökkentheti
a nyomtatás minőségét.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse
meg a továbbítógörgő felületét.

8

7-14

Függőleges irányban lassan
helyezze be a képmegjelenítő
kazettát, majd nyomja óvatosan
lefelé és önmaga felé azt, amíg
a helyére nem kerül.

A nyomtató tisztítása

9

10

Csukja le a felső fedelet.

Miután a festékkazetták
elfordultak a nyomtatóban,
nyissa fel a felső fedelet.

A nyomtató tisztítása

7-15

11

Igazítsa a festékkazetta két
végén található csapokat
a számukra kialakított
mélyedésbe, majd helyezze
be a festékkazettát.

Megjegyzés
Ne érjen a képen látható
érintkezőkhöz.

7-16

A nyomtató tisztítása

12

13

Nyomja meg a bíbor színű
festékkazettát, amíg a helyére
nem kattan.

Csukja le az elülső fedelet.

A nyomtató tisztítása
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A 2. tálca hordozóadagoló görgőinek tisztítása
A 2. tálca hordozóadagoló görgőinek tisztítása előtt mindenképp távolítsa
el a duplex egységet.

1
2
3

Ha van telepítve duplex egység, távolítsa el.
Vegye le az 1. tálca porvédő fedelét.
Zárja be az 1. tálcát és a kimeneti tálcát.
Emelje le a nyomtatót a 2. tálcáról, és átmenetileg helyezze stabil,
vízszintes felületre.

"

4

7-18

Amennyiben az opcionális
duplex egység nincs
telepítve, a 2. tálca
leválasztása előtt távolítsa el
a rögzítő tüskéket a készülék
hátsó részéből. (Lásd:
9-6. oldal.)

A hordozóadagoló görgők
tisztításához száraz, puha ruhát
használjon.

A nyomtató tisztítása

5

6
7

Emelje fel a nyomtatót, és
helyezze vissza a 2. tálcára.

Nyissa ki az 1. tálcát, és helyezze vissza a porvédő fedelet.
Ha az 1. lépés során eltávolította az opcionális duplex egységet, helyezze
vissza, illetve helyezze be a rögzítő tüskéket. (Lásd: 9-6. oldal.)

A nyomtató tisztítása

7-19

Az alátét hordozóadagoló görgőinek tisztítása
Az alátét hordozóadagoló görgőinek tisztítása előtt mindenképp távolítsa
el a duplex egységet.

1
2
3

4
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Ha van telepítve duplex egység, távolítsa el.
Vegye le az 1. tálca porvédő fedelét.
Zárja be az 1. tálcát és a kimeneti tálcát.
Emelje le a nyomtatót az
alátétről, és átmenetileg
helyezze stabil, vízszintes
felületre.

A hordozóadagoló görgők
tisztításához száraz, puha
ruhát használjon.

A nyomtató tisztítása

5

6
7

Emelje fel a nyomtatót, és
helyezze vissza az alátétre.

Nyissa ki az 1. tálcát, és helyezze vissza a porvédő fedelet.
Ha az 1. lépésben eltávolította a duplex egységet, most helyezze vissza.

A nyomtató tisztítása
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A duplex egység adagológörgőinek tisztítása

1

2

3

7-22

Nyissa fel a duplex egység
fedelét.

Az adagológörgők tisztításához
száraz, puha ruhát használjon.

Óvatosan csukja le a duplex
egység fedelét.

A nyomtató tisztítása

Hibaelhárítás

Bevezetés
Ebben a fejezetben a nyomtató használatával kapcsolatos hibák elhárításáról
olvashat, valamint tájékozódhat a hibaelhárítással kapcsolatos segítségkérés
lehetőségeiről.
Konfigurációs oldal nyomtatása

8-2. oldal

Hibás hordozóadagolás megelőzése

8-3. oldal

A hordozó útvonalának ismertetése

8-4. oldal

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-4. oldal

A hibás hordozóadagolással kapcsolatos problémák megoldása 8-18. oldal
Egyéb hibák elhárítása

8-20. oldal

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása

8-25. oldal

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek

8-31. oldal

Konfigurációs oldal nyomtatása
A konfigurációs oldal nyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtató
megfelelően van-e konfigurálva.
Nyomja meg a gombot

A kijelzőn ez jelenik meg

IDLE (KÉSZENLÉT)

ENTER

MENU (MENÜ)
MAIN MENU (FŐMENÜ)

ENTER

MAIN MENU (FŐMENÜ)
PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)

ENTER

PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)
MENU MAP (MENÜTÉRKÉP)

PRINT MENU (NYOMTATÁS MENÜ)
CONFIGURATION (KONFIGURÁCIÓ)

8-2

Bevezetés

Nyomja meg a gombot

ENTER

ENTER

A kijelzőn ez jelenik meg

CONFIGURATION (KONFIGURÁCIÓ)
YES (IGEN)

A nyomtató kinyomtatja a konfigurációs
oldalt, majd visszatér IDLE (KÉSZENLÉT)
üzemmódba.

A hibás hordozóadagolás megelőzése
Ellenőrizze a következőket:
A hordozó megfelel a nyomtató műszaki adatainak.
A hordozó sima, különösen az elülső éle.
A nyomtatót kemény, sima, vízszintes felületre helyezte.
A hordozót száraz, nedvességtől és párától védett helyen tárolja.
Az 1. tálca hordozóvezetőit a hordozók behelyezése után minden alkalommal
állítsa be (a nem megfelelően beállított hordozóvezetők rossz nyomtatási
minőséget, hibás adagolást és a nyomtató károsodását okozhatják).
A hordozót nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be a tálcába (számos
gyártó a csomagolóanyagon egy nyíllal jelzi a hordozó nyomtatandó oldalát).
Kerülje a következőket:
Meghajlított, gyűrött vagy nagyon felpöndörödött hordozó használata.
Dupla hordozóadagolás (távolítsa el a hordozót, majd pörgesse át,
mert a lapok esetleg összetapadhattak).
Eltérő típusú, méretű, tömegű hordozó adagolása egyidejűleg ugyanabba
a tálcába.
A tálcák túltöltése.
A kimenti tálca túltöltése (a kimeneti tálca kapacitása 100 lap – hibás
adagolás fordulhat elő, ha a kimeneti tálcában egyidejűleg 100-nál több
lap gyűlik össze).

A hibás hordozóadagolás megelőzése

8-3

A hordozó útvonalának ismertetése
A hordozó nyomtatóban megtett útvonalának áttekintése segítséget nyújt
az adagolási hibák helyének megkereséséhez.
1 – Kimeneti tálca
2 – Képmegjelenítő kazetta

1

3 – Festékkazetták forgókosara

2

4 – 1. tálca

3

5 – 2. tálca (tartozék)

4

6
7

6 – Beégetőmű
7 – Duplex egység

5

A hordozóadagolási hibák elhárítása
A károk elkerülése érdekében a hibásan adagolt hordozót mindig óvatosan,
tépés nélkül távolítsa el. A nyomtatóban maradt hordozódarabok –
a méretüktől függetlenül – akadályozhatják a hordozók továbbítását,
ami további hibás adagolást eredményezhet. A hibásan adagolt hordozót
ne helyezze be újra.

Megjegyzés
A beégetési folyamatot megelőzően a hordozóra nyomtatott kép még
nincs rögzítve. Ha megérinti a nyomtatott felületet, a festék a kezére
tapadhat, ezért a hibásan adagolt hordozó eltávolításakor ügyeljen arra,
hogy ne érintse meg a nyomtatott felületet. Ügyeljen arra, ne jusson
festék a nyomtató belsejébe.

FIGYELEM
A még nem beégetett festék beszennyezheti a kezét, a ruháját vagy
bármit, amihez hozzáér.
Ha véletlenül festék kerülne a ruházatára, akkor óvatosan, de alaposan
porolja le. A ruházatán maradt festék eltávolításához hideg vizes
öblítést alkalmazzon. Ne használjon meleg vizet. Ha bőre festékkel
érintkezne, mossa le szappanos hideg vízzel.
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A hordozó útvonalának ismertetése

FIGYELEM
Ha a festék a szemébe kerül, azonnal mossa ki hideg vízzel,
majd forduljon orvoshoz.
Ha a hibásan adagolt hordozó eltávolítását követően a kezelőpult kijelzőjén
még mindig látható a hibaüzenet, akkor nyissa fel, majd csukja le a nyomtató
felső fedelét. Ezzel törölheti a hibás adagolást jelző hibaüzenetet.

A hordozóadagolási hibákkal kapcsolatos üzenetek,
illetve a hibák elhárítása
Hordozóadagolási hibaüzenet Oldalhivatkozás

CHECK TRAY1
PAPER
(ELLENŐRIZZE a PAPÍRT AZ
1. TÁLCÁBAN)
(felváltva jelenik meg)

PRESS
ENTER (NYOMJA MEG AZ
ENTER GOMBOT)

PAPER JAM
FUSER (PAPÍRELAKADÁS

Ez az üzenet az alábbi esetekben jelenik
meg:
z ha az 1. tálcában nincs hordozó;
z ha az 1. tálcában hordozóadagolási
hiba történt.
Az első esetben helyezzen hordozót a tálcába,
majd nyomja meg az Enter gombot.
A második esetben a következő helyen
találhatja a teendőket: 8-12. oldal.
8-6. oldal

a BEÉGETŐMŰBEN)

PAPER JAM
EXIT (PAPÍRELAKADÁS

8-6. oldal

a PAPÍR KIADÁSÁNÁL)

PAPER JAM
TRANSFER

8-6. oldal

(PAPÍRELAKADÁS
TOVÁBBÍTÁS KÖZBEN)

PAPER JAM TRAY2

8-13. oldal

(PAPÍRELAKADÁS
a 2. TÁLCÁBAN)

OPEN TOP COVER (NYISSA
KI a FELSŐ FEDELET)

PAPER JAM
DUPLEX (PAPÍRELAKADÁS

8-16. oldal

a DUPLEX EGYSÉGBEN)

A hordozóadagolási hibák elhárítása
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Elakadt hordozó eltávolítása a nyomtatóból

1

Nyissa fel a felső fedelet.

"

2

8-6

Ha van papír a kimeneti
tálcában, akkor távolítsa
el, majd a felső fedél
kinyitását megelőzően
hajtsa fel a kimeneti
tálcát.

Fogja meg a fogantyút, hátrafelé
kissé emelje meg, majd
függőleges irányban lassan
emelje ki a képmegjelenítő
kazettát.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

Megjegyzés
Ne érintse meg a képmegjelenítő kazetta PC-dobját és a papírtovábbító
szíjat.

A jobb oldalon látható ábrának
megfelelően helyezze el
a képmegjelenítő kazettát.
Ügyeljen arra, hogy
a képmegjelenítő kazettát
vízszintes, szennyeződésektől
mentes helyre tegye.
A képmegjelenítő kazettát
ne hagyja kiszerelt állapotban
15 percnél tovább, valamint ne
tegye ki közvetlen erős
fényhatásnak (pl. napfénynek).

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-7

3

Tolja hátra ütközésig
a beégetőmű eltávolításához
használható karokat.

FIGYELEM
A beégetőmű környezete
nagyon forró.
A jelzett fogantyúkon kívüli
részek megérintése égési
sérülést okozhat. Ha égési
sérülést szenvedne, bőrét
azonnal hűtse le hideg vízzel,
és forduljon orvoshoz.

8-8

A hordozóadagolási hibák elhárítása

4

Távolítsa el az összes hibásan adagolt hordozót.

"

Ha a hordozó
a beégetőmű közelében
akadt el, akkor a jobb
oldali ábrán látható
módon húzza ki azt
a beégetőmű alól.
M

"

Ha a hordozó
nem húzható ki
a beégetőmű alól,
akkor emelje fel
a beégetőmű fedelét,
majd húzza ki
a hordozót
a beégetőmű fölül.

M

"

Vegye le az 1. tálca
porvédő fedelét,
és vegye ki belőle
a hordozókat.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-9

Megjegyzés
Ne érjen hozzá a beégetőmű
papírkimeneti érzékelőjéhez.

M

Megjegyzés
A továbbítógörgő felületének
megérintése csökkentheti
a nyomtatás minőségét.
Ügyeljen arra, hogy ne érintse
meg a továbbítógörgő felületét.

8-10

A hordozóadagolási hibák elhárítása

5

Hajtsa vissza a beégetőmű
eltávolításához használható
karokat az eredeti helyzetükbe.

M

6

7

Függőleges irányban lassan
helyezze be a képmegjelenítő
kazettát, majd nyomja óvatosan
lefelé és önmaga felé azt, amíg
a helyére nem kerül.

Óvatosan csukja le a felső fedelet.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-11

Elakadt hordozó eltávolítása az 1. tálcából

1

2

Vegye le az 1. tálca porvédő
fedelét.

Óvatosan húzza ki a helytelenül
adagolt hordozót.

"

3

4
8-12

Ha a hordozót nem
sikerül eltávolítani, akkor
ne húzza túl nagy erővel,
hanem a következő
szakaszban leírt módon
távolítsa el a helytelenül
adagolt hordozót:
„Elakadt hordozó
eltávolítása
a nyomtatóból”
(8-6. oldal).

Helyezze vissza a porvédő
fedelet.

Nyomja meg az ENTER gombot.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

Elakadt hordozó eltávolítása az 2. tálcából

1

2

3

Húzza ki a 2. tálcát ütközésig.

Emelje fel a 2. tálcát annak
eltávolításához.

Vegye ki az esetleg itt elakadt
papírt.

"

Szükség esetén vegye
le az 1. tálca porvédő
fedelét, és zárja be
a tálcát.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-13

4

5

6

7

8-14

Vegye le a 2. tálca fedelét, majd
vegye ki belőle az összes papírt.

Pörgesse át a lapokat, és
igazítsa egymáshoz az éleiket.

Nyomja le a hordozóemelő
lapot, amíg az a helyére
nem rögzül.

Helyezze a hordozókat
a 2. tálcába, és helyezze
vissza a fedelet.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8

9

Helyezze be a 2. tálcát

A hordozóelakadásra
figyelmeztető üzenet törléséhez
nyissa ki a felső fedelet, majd
csukja le ismét.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-15

Elakadt hordozó eltávolítása a duplex egységből

1

2

Nyissa fel a duplex egység
fedelét.

Óvatosan húzza ki a helytelenül
adagolt hordozót.

"

"

8-16

A helytelenül adagolt
hordozót kizárólag a lap
haladásának jelzett
irányába szabad kihúzni.

Ha a hordozó az alsó
adagolónyílásnál akad el,
és a hordozó nem lóg ki
eléggé ahhoz, hogy meg
lehessen fogni, akkor
forgassa a jobb oldalon
található kereket a nyíl
irányába addig, amíg
a hordozót ki nem lehet
húzni.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

3

Csukja le a duplex egység
fedelét.

A hordozóadagolási hibák elhárítása

8-17

A hibás hordozóadagolással kapcsolatos
problémák megoldása

"

Azt a területet, ahol gyakran történik adagolási hiba, ellenőrizni,
javítani vagy tisztítani kell. A nem támogatott nyomtatási hordozók
használata is ismétlődő adagolási hibákat eredményezhet.

Jelenség
A nyomtatón
egyidejűleg
több lap
halad át.

Ok
Megoldás
A hordozó elülső élei Vegye ki a hordozókat, igazítsa össze
nem egyenletesek.
az elülső éleket, majd helyezze vissza
a köteget a tálcába.
A hordozó nyirkos.
Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.

A hibás
adagolást
jelző
hibaüzenet
továbbra is
látható.

A felső fedelet ki kell
nyitni majd vissza kell
csukni a nyomtató
visszaállításához.
Néhány hibásan adagolt hordozó a nyomtatóban maradt.
Nem támogatott
(helytelen méretű,
vastagságú, típusú
stb.) hordozót használ.

Hordozó
akadt el
duplex
egységben.

A hordozó továbbra
is elakad.
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Nyissa fel, majd csukja le a felső
fedelet.

Ellenőrizze újra a hordozó útvonalát,
és győződjön meg arról, hogy az összes
hibásan adagolt hordozót eltávolította.
Jó minőségű hordozót használjon,
amely megfelel az előírásoknak. Lásd:
„Nyomtatási hordozók” (5-2. oldal).
Csak Letter és A4 métertű hordozókkal
lehet automatikus kétoldalas nyomtatást
végezni, amennyiben a duplex egység
telepítve van, és a hordozó típusát
megfelelően beállította az
illesztőprogramban.
Győződjön meg arról, hogy az 1.tálcában csak egyféle típusú hordozó van.
Ne végezzen kétoldalas nyomtatást
címkékre, vastag papírra és fejléces
papírra.
Ellenőrizze újra a hordozó útvonalát
a duplex egységben, és győződjön
meg arról, hogy az összes hibásan
adagolt hordozót eltávolította.

A hibás hordozóadagolással kapcsolatos problémák
megoldása

Jelenség
A hordozó
adagolása
hibás.

Ok
A hordozó helyzete
a tálcában nem
megfelelő.
A tálcában található
lapok száma több
a megengedettnél.
A hordozóvezetők
nincsenek megfelelően beállítva
a hordozó méretéhez.
A tálcába felpöndörödött vagy gyűrött
hordozó van
behelyezve.
A hordozó nyirkos.

Megoldás
Távolítsa el a hibásan adagolt
hordozót, majd a tálcában található
hordozókat vegye ki, és helyezze
megfelelően vissza a tálcába.
Távolítsa el a felesleges hordozókat,
majd helyezzen vissza megfelelő
számú lapot a tálcába.
Állítsa be az 1. tálca hordozóvezetőit
a hordozó méretének megfelelően.

Vegye ki a hordozót, simítsa ki, majd
helyezze vissza. Ha továbbra is hibás
az adagolás, akkor azt a hordozót
ne használja.
Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.

A 2. tálcába egyéni
méretű hordozók,
címkék, képeslapok,
vastag papír vagy
fejléces papír van
töltve.

Csak az 1. tálcába szabad különleges
hordozókat helyezni.

A címkéket tartalmazó lap nem a megfelelő oldalával felfelé
van behelyezve az 1.
tálcába.
Nem támogatott
(helytelen méretű,
vastagságú, típusú
stb.) hordozót használ.
A hordozóadagológörgő szennyezett.

A címkéket tartalmazó lapokat a gyártó
előírásainak megfelelően helyezze
a tálcába.

Jó minőségű hordozót használjon,
amely megfelel az előírásoknak. Lásd:
„Nyomtatási hordozók” (5-2. oldal).
Tisztítsa meg a hordozóadagoló-görgőt.
További részletek: „A hordozóadagoló
görgő tisztítása” (7-5. oldal).

A hibás hordozóadagolással kapcsolatos problémák
megoldása
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Egyéb hibák elhárítása
Jelenség

Ok

A nyomtató A tápkábel nincs
nincs
megfelelően
bekapcsolva. csatlakoztatva
a fali aljzathoz.

Megoldás
Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze
a tápkábel csatlakozását, majd
kapcsolja be a nyomtatót.

Meghibásodott a fali Csatlakoztasson egy másik elektromos
csatlakozóaljzat,
készüléket az aljzathoz, és ellenőrizze,
amelyhez a nyomtatót hogy az megfelelően működik-e.
csatlakoztatta.
A főkapcsoló nincs
Kapcsolja ki a főkapcsolót (O állás),
megfelelően
majd kapcsolja ismét be (I állás).
bekapcsolva (I állás).

A kezelőpanelen a várhatónál
sokkal hamarabb jelenik
meg az X

A nyomtató olyan
aljzathoz van csatlakoztatva, melynek
feszültsége vagy
hálózati frekvenciája
nem felel meg
a nyomtató műszaki
előírásainak.

A tápellátással kapcsolatos
követelményekről a következő helyen
olvashat: A függelék, „Műszaki adatok”.

A festékkazetták
egyike
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

Nagy festéklefedettséggel nyomtatott.

A jellemzőkkel kapcsolatban lásd:
A függelék, „Műszaki adatok”.

TONER LOW
(X FESTÉK
KEVÉS)
üzenet.
A konfiguA tálca üres.
rációs
oldal nem
nyomtatható. Hordozóadagolási
hiba történt.
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Ellenőrizze, hogy legalább az 1. tálca
tartalmaz-e hordozót, és megfelelően
a helyén van-e.
Hárítsa el az adagolási hibát.

Egyéb hibák elhárítása

Jelenség

Ok

Megoldás

A nyomtatás
túl sok időt
vesz
igénybe.

A nyomtató lassú
nyomtatási
üzemmódra van
állítva (pl. vastag
papír esetén).

A különleges hordozóra történő
nyomtatás hosszabb időt vesz igénybe.
Normál papír használata esetén ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban a
megfelelő hordozótípus van-e beállítva.

A nyomtató energiatakarékos üzemmódra van állítva.

Energiatakarékos üzemmódban
a nyomtatás megkezdéséig egy
bizonyos időnek el kell telnie.

A nyomtatási feladat
nagyon összetett.

Várjon. Nem kell tennie semmit.

Helyezzen be eredeti, a nyomtatóhoz
Más térséghez
tartozó festékkazettát jóváhagyott OKI festékkazettát.
helyezett be
(az üzenetablakban
az X INCORRECT
(X HELYTELEN)
üzenet jelenik meg).
A készülék
üres
oldalakat
nyomtat.

Egy vagy több festék- Ellenőrizze a festékkazettákat.
kazetta meghibáHa a festékkazetták bármelyike kiürül,
sodott vagy kiürült.
a készülék nem megfelelően, vagy
egyáltalán nem nyomtatja ki a képeket.
Nem megfelelő
hordozót használ.

A konfigurációs menü
módosítása
előtt a nyomtató visszatért IDLE
(KÉSZENLÉT)
üzemmódba.

Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított hordozótípus megegyezik-e a nyomtatóba töltött hordozó
típusával.

A nyomtató kezelőA konfigurációs menü használatakor
2 perc áll rendelkezésre a kívánt
paneljén két percig
menüpont kiválasztására.
beavatkozás nélkül
volt megnyitva
a konfigurációs menü.

Egyéb hibák elhárítása
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Jelenség

Ok

A nyomtató
nem minden
oldalt
nyomtat ki.

Megnyomta a Cancel Ügyeljen arra, hogy a feladat
(Megszakítás)
nyomtatása közben senki ne nyomja
gombot.
meg a Cancel (Megszakítás) gombot.
A tálca üres.

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a tálcába van-e
hordozó töltve és a tálca a helyén
van-e.

A dokumentum
A háttérképfájlt megfelelő illesztőolyan háttérképfájl
program használatával nyomtassa ki.
használatával lett
kinyomtatva, amelyet
nem megfelelő
illesztőprogramban
hoztak létre.
A nyomtató
gyakran
újraindul
vagy
kikapcsol.
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A tápkábel nincs
megfelelően
csatlakoztatva
a fali aljzathoz.

Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze
a tápkábel csatlakozását, majd
kapcsolja be a nyomtatót.

Rendszerhiba történt. Vegye fel a kapcsolatot a technikai
ügyfélszolgálattal, és közölje a hiba
adatait.

Egyéb hibák elhárítása

Jelenség

Ok

Hibákat
A hordozó vagy
észlel
a beállítások nem
a kétoldalas megfelelők.
nyomtatás
során.

Megoldás
Ha automatikus kétoldalas nyomtatást
szeretne végezni, győződjön meg arról,
hogy a duplex egység telepítve van.
Győződjön meg arról, hogy a megfelelő
hordozót használja.
 Csak a Letter/A4 méretű normál
papírra lehet automatikus kétoldalas
nyomtatást végezni.
 Címkék, képeslapok, vastag papír,
fejléces papír, illetve Letter és A4
mérettől eltérő méretű normál papír
használatával nem lehet kétoldalas
nyomtatást végezni.
 Győződjön meg arról, hogy az
1. tálcában csak egyféle típusú
hordozó van.
Győződjön meg arról, hogy a duplex
egység telepítve van, és a Windows
nyomtatóillesztő-programban is meg
van határozva (Properties/Configure
(Tulajdonságok/Konfigurálás) lap).
A nyomtatóillesztő-programban (Layout
(Elrendezés) lap) válassza a „Doublesided” (Kétoldalas) lehetőséget.

A nyomtató A nyomtató nem
szokatlan
vízszintesen van
hangokat ad. elhelyezve.

A nyomtatót stabil, sima, vízszintes
felületre helyezze.

A tálca nem megfele- Vegye ki azt a tálcát, amelyből
lően van behelyezve. nyomtat, és helyezze vissza
megfelelően a nyomtatóba.
Idegen tárgy szorult
a nyomtatóba.

Egyéb hibák elhárítása

Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa
el a tárgyat. Ha nem tudja eltávolítani,
forduljon a technikai ügyfélszolgálathoz.
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Jelenség

Ok

Megoldás

A hordozó
meggyűrődött

A hordozó nyirkos
vagy víz ömlött rá.

Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.

A hordozóadagológörgő vagy
a beégetőmű
meghibásodott.

Ellenőrizze az épségüket. Ha szükséges,
vegye fel a kapcsolatot a technikai
ügyfélszolgálattal, és közölje a hiba
adatait.

Nem támogatott
(helytelen méretű,
vastagságú, típusú
stb.) hordozót
használ.

Jó minőségű hordozót használjon,
amely megfelel az előírásoknak.
Lásd: „Nyomtatási hordozók”
(5-2. oldal).

A nyomtatón A memória biztonsági Lépjen kapcsolatban a technikai
gyakran
eleme elérte
ügyfélszolgálattal.
üzemideje végét.
elállítódik
a dátum
és az idő.
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Egyéb hibák elhárítása

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos
problémák megoldása
Jelenség

Ok

Megoldás

A nyomtató
nem nyomtatott semmit
a papírra,
vagy üres
foltok vannak
a papíron.

Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze az épségüket.

A képmegjelenítő
Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
kazetta meghibásod- és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
hatott.
cserélje ki.
A hordozó nyirkos.

Állítsa be megfelelően a páratartalmat
a hordozók tárolásához. Távolítsa el
a nyirkos hordozót, és cserélje ki új,
száraz hordozóra.

Az illesztőprogramTöltsön be megfelelő hordozót
ban beállított hordo- a nyomtatóba.
zótípus nem egyezik
meg a nyomtatóba
betöltött hordozó
típusával.
A tápfeszültség
adatai nem felelnek
meg a nyomtató
igényeinek.

Megfelelő adatokkal rendelkező
tápfeszültséget használjon.

Egyszerre több lap
adagolása történik.

Távolítsa el a hordozókat a tálcából,
és ellenőrizze, hogy nincsenek-e
feltöltve sztatikus elektromossággal.
Pörgesse át a papírt vagy az egyéb
hordozókat, majd helyezze vissza
a tálcába.

A hordozók helyzete
nem megfelelő
a tálcá(k)ban.

Vegye ki a hordozókat, ütögetéssel
igazítsa meg a köteget, helyezze
vissza a tálcába, majd állítsa be újra
a hordozóvezetőket.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
megoldása
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Jelenség

Ok

Megoldás

A lap teljes
felülete
fekete vagy
színes.

Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A kép túl
Piszkos a nyomtatófej
világos,
ablaka.
a kép
A hordozó nyirkos.
fedettsége
túl alacsony.
A festékkazettában
kevés festék maradt.

A kép túl
sötét.
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Tisztítsa meg a nyomtatófej ablakát.
Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.
Cserélje ki a festékkazettát.

Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A hordozó típusa
helytelenül van
beállítva.

Címke, képeslap, vastag papír vagy
fejléces papír használata esetén
a nyomtatóillesztő-programban állítsa
be megfelelően a hordozó típusát.

Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
megoldása

Jelenség

Ok

Megoldás

A kép
homályos,
a háttér
kissé foltos,
a kinyomtatott kép
fényessége
nem
megfelelő.

Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A nyomtatási
vagy a színeloszlás
egyenetlen.

Egy vagy több festék- Vegye ki a festékkazettákat,
kazetta meghibásod- és ellenőrizze azok épségét.
hatott, vagy kevés
Ha sérült, cserélje ki.
benne a festék.

A kép
egyenetlen
vagy foltos.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A nyomtató nem
vízszintesen van
elhelyezve.

A nyomtatót stabil, sima, vízszintes
felületre helyezze.

A hordozó nyirkos.

Állítsa be megfelelően a páratartalmat
a hordozók tárolására használt
helyiségben.
Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.

Nem támogatott
Jó minőségű hordozót használjon,
(helytelen méretű,
amely megfelel az előírásoknak. Lásd:
vastagságú, típusú
„Nyomtatási hordozók” (5-2. oldal).
stb.) hordozót használ.
Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
megoldása
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8-28

Jelenség

Ok

Megoldás

A beégetés
nem megfelelő, vagy
a kép
dörzsölés
hatására
lejön.

A hordozó nyirkos.

Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.

Festékcsíkok
vagy
szellemképs
zerű jelenség
látható
a képen.

Egy vagy több festék- Vegye ki a festékkazettákat,
kazetta meghibáés ellenőrizze azok épségét.
sodott vagy nem
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.
megfelelően van
behelyezve.

Festékcsíkok
láthatók a lap
hátoldalán
(a kétoldalas
nyomtatás
beállításától
függetlenül).

A hordozó útvonala
festékkel
szennyezett.

Nyomtasson ki néhány üres lapot,
ekkor a felesleges festéknek el kell
tűnnie.

Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

Nem támogatott
Jó minőségű hordozót használjon,
(helytelen méretű,
amely megfelel az előírásoknak. Lásd:
vastagságú, típusú
„Nyomtatási hordozók” (5-2. oldal).
stb.) hordozót használ.
A hordozó típusa
helytelenül van
beállítva.

Címke, képeslap, vastag papír vagy
fejléces papír használata esetén
a nyomtatóillesztő-programban állítsa
be megfelelően a hordozó típusát.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
megoldása

Jelenség

Ok

Rendellenes
területekből
(fehér, fekete
vagy színes)
álló minta
látható
a lapon.

Piszkos a nyomtatófej Tisztítsa meg a nyomtatófej ablakát.
ablaka.

Képhibák.

Ferde
vonalak
vagy sávok
jelennek
meg
a képen.

Megoldás

Valamelyik festékkazetta meghibásodhatott.

Távolítsa el a rendellenes képet okozó
színnek megfelelő festékkazettát.
Cserélje ki egy új festékkazettára.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

Piszkos a nyomtatófej ablaka.

Tisztítsa meg a nyomtatófej ablakát.

A festékkazetta
esetleg szivárog.

Vegye ki a festékkazettákat, és
ellenőrizze azok épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

Valamelyik
festékkazetta
meghibásodhatott.

Távolítsa el a rendellenes képet okozó
színnek megfelelő festékkazettát.
Cserélje ki egy új festékkazettára.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A nyomtató nem
vízszintesen van
elhelyezve.

A nyomtatót stabil, sima, vízszintes
felületre helyezze.

A hordozó útvonala Nyomtasson ki néhány lapot, ekkor
festékkel szennyezett. a felesleges festéknek el kell tűnnie.
Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A képmegjelenítő
kazetta
meghibásodott.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
megoldása
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Jelenség

Ok

A színek
Egy vagy több
megjelenítése festékkazetta
teljes mérmeghibásodhatott.
tékben rossz.
Egy vagy több
festékkazetta kiürült,
vagy kevés benne
a festék.

A színek
megjelenítése
nem megfelelő, a színek
összekevere
dtek, vagy
minden
oldalon
másképp
jelennek
meg.

Megoldás
Távolítsa el a festékkazettákat,
és ellenőrizze, hogy a festék minden
festékkazetta hengerén egyenletesen
oszlik-e el, majd helyezze vissza
a festékkazettákat.
Győződjön meg arról, hogy
a kezelőpanel kijelzőjén nem látható
X TONER LOW (X FESTÉK KEVÉS)
vagy X TONER OUT (X FESTÉK
KIFOGYOTT) üzenet. Szükség esetén
cserélje ki a megadott festékkazettát.

A képmegjelenítő
Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
kazetta nincs megfe- majd helyezze be újra.
lelően behelyezve.
Egy vagy több
festékkazetta
meghibásodhatott.

Vegye ki a festékkazettákat,
és ellenőrizze azok épségét.
Ha valamelyik sérült, cserélje ki.

A hordozó nyirkos.

Távolítsa el a nyirkos hordozót,
és cserélje ki új, száraz hordozóra.

A képmegjelenítő
A színek
megjelenítése kazetta
gyenge, vagy meghibásodhatott.
a színek túl
halványak.

Vegye ki a képmegjelenítő kazettát,
és ellenőrizze az épségét. Ha sérült,
cserélje ki.
Végezzen AIDC műveletet.
(A kezelőpanel menüjén nyissa meg
a MAIN MENU/QUALITY MENU/
AIDC/REQUEST AIDC (FŐMENÜ/
MINŐSÉG MENÜ/AIDC/AIDC
KÉRÉSE) menüpontot, majd válassza
a YES (IGEN) értéket.)

Ha a hiba a fenti műveletek elvégzését követően továbbra is fennáll, vegye
fel a kapcsolatot a technikai ügyfélszolgálattal, és közölje a hiba adatait.
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A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
megoldása

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek
A kezelőpanel kijelzőjén időnként állapot-, hiba- és szervizüzenetek jelennek
meg. Ezek tájékoztatást nyújtanak a nyomtató állapotáról, és segítenek
a hibák azonosításában. Ha a megjelenő üzenettel kapcsolatos állapot
megváltozik, akkor az üzenet eltűnik a kijelzőről.

Általános hibaüzenetek
Üzenet

Jelentés

CALIBRATING

Festékkazetta cseréje után, Nem kell tennie
illetve ha a nyomtató
semmit.
környezetében változás
következik be, a nyomtató
automatikusan AIDC-ciklust
(automatikus képtelítettségszabályozást) végez. Ez
a folyamat a nyomtató megbízható működését biztosítja
az optimális minőségű
nyomtatás érdekében.

(KALIBRÁLÁS)

CANCELLING JOB

A nyomtató megszakítja
a feladatot.

ENERGY SAVER

A nyomtató energiatakarékos módban van, amely
a használaton kívül töltött
időszakokban az energiafelvétel csökkentésére
szolgál. Ha nyomtatási
feladat érkezik, a nyomtató
33 másodpercen belül
visszatér normál állapotba.
Ezen kívül a nyomtató
a kezelőpanel bármely
gombjának lenyomásával
is visszaállítható normál
üzemmódba.

(FELADAT
MEGSZAKÍTÁSA)

(ENERGIATAKARÉKOS)

IDLE (KÉSZENLÉT)

A nyomtató be van kapcsolva,
és készen áll az adatok
fogadására.

INITIALIZING

A nyomtató inicializálása
folyamatban van.

PRINTING

A nyomtató nyomtatást
végez.

(INICIALIZÁLÁS)
(NYOMTATÁS)

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek

Teendő
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Üzenet

Jelentés

PROCESSING
(FELDOLGOZÁS)

A nyomtató adatokat dolgoz Nem kell tennie
fel.
semmit.

Teendő

OKI C130
STARTING PRINTER

A nyomtató indítása
folyamatban van.

(A NYOMTATÓ INDÍTÁSA)

PORT AUTH ACTIVE
(PORTHITELESÍTÉS
AKTÍV)

WARMING UP

Az IEEE802.1x port hitelesítése folyamatban van.
A nyomtató bemelegszik.

(BEMELEGÍTÉS)

Hibazüzenetek (figyelmeztetések)
Üzenet

Jelentés

Teendő

CHECK TRAY1
PAPER (ELLENŐRIZZE

Az 1. tálca üres.

Töltsön hordozót az
1. tálcába, majd nyomja
meg az ENTER gombot.

Az 1. tálcában
hordozóadagolási
hiba történt.

Távolítsa el a hibásan
adagolt hordozót.

A képmegjelenítő
kazetta elérte
üzemideje végét.

Cserélje ki a képmegjelenítő kazettát.

(KÉPMEGJELENÍTŐ
KAZETTA HAMAROSAN
LEJÁR)

A képmegjelenítő
kazetta közelít
üzemidejének
végéhez.

Készítse elő az új
képmegjelenítő kazettát.

TRAY 2 IS EMPTY

A 2. tálca üres.

Töltsön hordozót a 2.
tálcába.

a PAPÍRT AZ 1.
TÁLCÁBAN)
(felváltva jelenik meg)

PRESS
ENTER (NYOMJA MEG
AZ ENTER GOMBOT)

I/C END
(KÉPMEGJELENÍTŐ
KAZETTA LEJÁRT)

I/C LIFE END
(KÉPMEGJELENÍTŐ
KAZETTA ÉLETTARTAMA
LEJÁRT)

I/C LOW

(A 2. TÁLCA ÜRES)
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Üzenet

Jelentés

A 2. tálca nincs
(A 2. TÁLCA NYITVA VAN) behelyezve vagy
nincs megfelelően
lezárva.

TRAY 2 OPEN

Teendő
Zárja be a 2. tálcát, vagy
használjon másik tálcát
a nyomtatáshoz.

(VIDEOFELÜLET-HIBA)

A nyomtatóban
videofelület-hiba
történt.

Kapcsolja ki a nyomtatót. Néhány másodperc múlva kapcsolja
be a nyomtatót.

X INCORRECT

X festékkazetta nem
jóváhagyott típusú.

Helyezzen be megfelelő
típusú, eredeti OKI
festékkazettát.

Memóriahiba történt
a festékkazettában.

Helyezze be újra az
adott festékkazettát.

X festékkazetta
hamarosan kiürül.

Készítsen elő megfelelő
színű, új festékkazettát.

Az X festékkazetta
kiürült.

Cserélje ki a festékkazettát.

VIDEO I/F ERROR

(X HELYTELEN)

X MEMORY ERROR
(X MEMÓRIAHIBA)

X TONER LOW
(X FESTÉK KEVÉS)

X TONER OUT
(X FESTÉK KIFOGYOTT)
(Ready (Üzemkész)
jelzőfény világít. Attention
(Figyelem) jelzőfény nem
világít)

" A nyomtatás

folytatódhat,
de a megfelelő
nyomtatási
minőség nem
garantált.

Hibaüzenetek (üzemeltető beavatkozását igénylő hibák)
Üzenet

Jelentés

AUTH
TIMEOUT
(HITELESÍTÉSI
IDŐTÚLLÉPÉS)

A felhasználót automatikusan Hitelesítse ismét az
kilépteti a rendszer az
IEEE802.1x portot,
IEEE802.1x port hitelesítése majd jelentkezzen be.
miatt.

AIDC ERROR

AIDC érzékelőhiba.

(AIDC HIBA)

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek

Teendő

Nyissa ki és csukja
be az elülső fedelet
az AIDC-alkatrészek
automatikus tisztításához.
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Üzenet

Jelentés

Teendő

BELT ERROR

A nyomtató helytelen
képpozíciót észlelt
a képátviteli szíjon.

Ellenőrizze a ciánkék és
a fekete festékkazettát,
és cserélje ki azokat,
amennyiben kiürültek.

(SZÍJHIBA)

Ha a hibát ezen a módon
nem sikerült elhárítani,
hívja a technikai
ügyfélszolgálatot.

DUPLEX UNIT A duplex egység fedele
nyitva van.
PANEL OPEN

Csukja le a duplex
egység fedelét.

(DUPLEX EGYSÉG FEDELE
NYITVA)

ERROR
LOADING
IMAGE

A kód frissítése során hiba
történt.

Próbálkozzon ismét
a frissítési folyamat
végrehajtásával.

Hordozóelakadás történt
a duplex egységben.

Keresse meg az elakadt
hordozót, majd távolítsa el.

(HIBA A KÉPFÁJ
L BETÖLTÉSE
SORÁN)

PAPER JAM
DUPLEX
(PAPÍRELAKADÁ
S A DUPLEX
EGYSÉGBEN)

PAPER JAM
EXIT

Hordozóelakadás történt
a beégetőmű területén.

(PAPÍRELAKADÁS A PAPÍR
KIADÁSÁNÁL)

PAPER JAM
FUSER
(PAPÍRELAKADÁS A BEÉGETŐMŰBEN)

PAPER JAM
TRANSFER
(PAPÍRELAKADÁS TOVÁBBÍTÁS KÖZBEN)
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Hordozóelakadás történt
a továbbítógörgők területén.
Ez az üzenet arra utal, hogy
a hordozó nem jutott el
a papírkiadási területig.

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek

Üzenet

Jelentés

Teendő

PAPER JAM
TRAY 2

A hordozó a 2. tálcából
történő behúzás közben
elakadt.

Keresse meg az elakadt
hordozót, majd távolítsa el.

A nyomtatott papír mérete
eltér a nyomtatóillesztőprogramban meghatározott
papír méretétől.

Helyezzen megfelelő
papírt az 1. tálcába,
nyomja meg az ENTER
gombot, majd határozza
meg a papír méretét
és típusát.

(PAPÍRELAKADÁS A 2.
TÁLCÁBAN)

PUT
„MÉRET”
„TÍPUS”
IN TRAY 1
(HELYEZZEN
MEGHATÁROZOTT HORDOZÓT AZ 1.
TÁLCÁBA)

PUT „MÉRET” A nyomtatóillesztő-program-  Nyissa ki a 2. tálcát,
ban beállított papírméret eltér
és helyezzen be
„TÍPUS”
a 2. tálcába helyezett papír
megfelelő méretű
IN TRAY 2
(HELYEZZEN
MEGHATÁROZOTT HORDOZÓT A 2.
TÁLCÁBA)

méretétől.

papírt. Csukja be
a 2. tálcát.

 Határozza meg
a helyes papírtípust
a MAIN MENU/

PAPER MENU/
INPUT TRAY/
TRAY2/MEDIA
SIZE (FŐMENÜ/
PAPÍR MENÜ/
BEMENETI TÁLCA/
2. TÁLCA/HORDOZÓMÉRET)
menüpontban.
A nyomtató felső fedele nyitva Csukja le a felső fedelet.
TOP COVER
OPEN (A FELSŐ van.
FEDÉL NYITVA
VAN)

A képmegjelenítő kazetta
nincs behelyezve.

Helyezze be a képmegjelenítő kazettát.

A készülékkel nem
kompatibilis képmegjelenítő
kazetta van behelyezve.

Cserélje ki a képmegjelenítő kazettát megfelelő
alkatrészre.

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek
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Üzenet

Jelentés

Teendő

X TONER LIFE X festékkazetta elérte
üzemideje végét.
END (X FES-

Cserélje ki
a festékkazettát.

TÉKKAZETTA
ÉLETTARTAMA
LEJÁRT)

X TONER
MISSING

Az X festékkazetta nincs
behelyezve.

Helyezzen be X színű
festékkazettát.

Az X festékkazetta kiürült.

Cserélje ki
a festékkazettát.

(X FESTÉKKAZETTA HIÁNYZIK)

X TONER OUT
(X FESTÉK
KIFOGYOTT)
(Ready
(Üzemkész)
jelzőfény nem
világít. Attention
(Figyelem)
jelzőfény világít.)

" Ha a MAIN

MENU/QUALITY
MENU/TONER
OUT ACTION

(FŐMENÜ/
MINŐSÉG MENÜ/
FESTÉKKIFOGYÁ
SI MŰVELET)
menüpont beállítása

CONTINUE

(FOLYTATÁS),
akkor a nyomtatás
folytatódhat. a megfelelő nyomtatási
minőség azonban
nem garantált.
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Szervizüzenetek
Ezek az üzenetet olyan súlyosabb hibát jeleznek, amelyet csak szakember
háríthat el. Ha az alábbi üzenet jelenik meg, kapcsolja ki a nyomtatót,
majd kapcsolja be ismét. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba
a forgalmazóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
Szervizüzenet

Jelentés

SERVICE CALL
XXXX (XXXX

A szervizüzenetben
Indítsa újra a nyomtatót.
„XXXX”-szel jelölt tétel A legtöbb esetben ezen
meghibásodott.
a módon törölhető a szervizüzenet, és a nyomtató
tovább használható.

SZERVIZELÉSE
SZÜKSÉGES)

Teendő

Ha a hiba továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a technikai
ügyfélszolgálattal.

Állapot-, hiba- és szervizüzenetek
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A tartozékok
telepítése

Bevezetés
Megjegyzés
A nem az OKI által gyártott kellékek használatából eredő károsodások
a garancia elvesztését eredményezhetik.
Ebben a fejezetben az alábbi tartozékokról olvashat.
2. tálca

500 lapos tálca

Duplex egység

Automatikus kétoldalas nyomtatás

" A duplex egység telepítéséhez a 2. tálcát is
telepíteni kell a készülékre.

Duplex egység és
alátét

Automatikus kétoldalas nyomtatás

" Az alátét olyan csatolóegység, amely a duplex
egység telepítését teszi lehetővé
a nyomtatóra.

" Az összeszerelés során a duplex egység

telepítése előtt először az alátétet szerelje fel.

Megjegyzés
A tartozékok telepítése során a nyomtatót és a tartozékokat ki kell
kapcsolni, valamint kábeleiket ki kell húzni az elektromos hálózati
csatlakozóból.
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Bevezetés

2. tálca
A 2. tálca telepítése esetén akár további 500 lapnyi A4/Letter méretű papírt is
be lehet tölteni.

A 2. tálca telepítése
Megjegyzés
Mivel a nyomtató belsejében kellékek találhatók, ezért a kellékek
kiömlésének megelőzése érdekében mindig tartsa vízszintesen
a nyomtatót annak áthelyezése közben.

2. tálca

9-3

1

2
3
4

5
6
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Kapcsolja ki a nyomtatót, és
húzza ki a tápkábelt, valamint az
illesztőkábeleket.

Vegye le az 1. tálca porvédő
fedelét.
Zárja be az 1. tálcát és a kimeneti tálcát.
Készítse elő a 2. tálcát.

"

Győződjön meg arról, hogy a 2. tálcát vízszintes felületre helyezi.

Emelje fel a nyomtatót, és
helyezze azt a 2. tálca tetejére.
Győződjön meg arról, hogy
a 2. tálca vezetőcsapjai
pontosan illeszkednek
a nyomtató alján található
nyílásokba.

Nyissa ki az 1. tálcát, és helyezze vissza a porvédő fedelet.
Töltsön papírt a 2. tálcába. Lásd: „2. tálca” (5-14. oldal).

2. tálca

7

2. tálca

Helyezze be a 2. tálcát
a nyomtatóba.

9-5

8

Ha a duplex egység telepítése nélkül telepíti a 2. tálcát, helyezze be
a rögzítõtüskéket is (egyet minden nyílásba a 2. tálca hátoldalának bal
és jobb oldalán).
A rögzítõtüske fülét függõlegesen tartva helyezze a tüskét az alsó
lapadagoló egység bal vagy jobb oldalán található nyílásba, és miközben
a helyére teszi a tüskét, fordítsa el jobbra vagy balra. A rögzítõtüske akkor
van a helyén, ha a füle vízszintesen áll.
A bal és jobb oldali rögzítõtüskék behelyezése biztosítja, hogy az alsó
lapadagoló egységet ne lehessen eltávolítani a készülékbõl.

"

"
9
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Ez a lépés kihagyható, ha a 2. tálca telepítését követõen a duplex
egység is beszerelésre kerül.

Az alsó lapadagoló egység eltávolításához először vegye ki a bal
és jobb oldali rögzítőtüskéket a 2. tálca hátoldalán, majd távolítsa el
az alsó lapadagoló egységet. A rögzítőtüske eltávolításához először
balra vagy jobbra forgatva forgassa függőleges állásba a tüske fülét,
majd húzza ki a tüskét.

Csatlakoztassa újra az összes illesztőkábelt.

2. tálca

10

11

2. tálca

Csatlakoztassa a tápkábelt,
majd kapcsolja be a nyomtatót.

Engedélyezze a 2. tálcát a Windows nyomtatóillesztő-programban
(Properties/Configure (Tulajdonságok/Konfigurálás) lap.
Ezzel kapcsolatban lásd: 2-2. oldal).
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Duplex egység
Ha a duplex egység telepítve van, akkor automatikus kétoldalas (duplex)
nyomtatásra is lehetőség nyílik.
Lásd: „Kétoldalas nyomtatás” (5-17. oldal).
A duplex egység telepítéséhez a következők egyikét is fel kell szerelni
a készülékre:
z 2. tálca
z alátét
duplex egység

"

alátét

Ha a 2. tálca telepítve van, akkor az alátétet nem szükséges felszerelni.
Ebben az esetben hagyja ki „Az alátét felszerelése” című szakasz
lépéseit, és a következő szakasszal folytassa a műveletet:
„A duplex egység telepítése” (9-10. oldal).

Az alátét felszerelése
Az alátét felszerelésével lehetővé válik a duplex egység telepítése.
(Az alátét nem használható különállóan, hanem csak a duplex egységgel
együtt.)

Megjegyzés
Mivel a nyomtató belsejében kellékek találhatók, ezért a kellékek
kiömlésének megelőzése érdekében mindig tartsa vízszintesen
a nyomtatót annak áthelyezése közben.

9-8

Duplex egység

1

2
3
4

5

Kapcsolja ki a nyomtatót,
és húzza ki a tápkábelt,
valamint az illesztőkábeleket.

Vegye le az 1. tálca porvédő
fedelét.
Zárja be az 1. tálcát és a kimeneti tálcát.
Készítse elő az alátétet.

"

Győződjön meg arról, hogy az alátétet vízszintes felületre helyezi.

Emelje fel a nyomtatót,
és helyezze azt az alátétre.
Győződjön meg arról, hogy az
alátét vezetőcsapjai pontosan
illeszkednek a nyomtató alján
található nyílásokba.

Nyissa ki az 1. tálcát, és helyezze vissza a porvédő fedelet.

Ezután telepítse a duplex egységet.

Duplex egység

9-9

A duplex egység telepítése

"
1

2

3
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Az alábbi telepítési útmutatóban látható ábrákon a nyomtatóra
telepítve van a 2. tálca. A telepítési folyamat azonban abban az
esetben is ugyanígy zajlik, ha a nyomtatóra az alátét van felszerelve.

Kapcsolja ki a nyomtatót, és
húzza ki a tápkábelt, valamint az
illesztőkábeleket.

Vegye le a hátlapra rögzített
takarószalagot.

Készítse elő a duplex egységet.

Duplex egység

4

Telepítse a duplex egységet.
Illessze a duplex egységet
a helyére, majd nyomja befelé
a duplex egység alját, amíg
a helyére nem kattan.

Megjegyzés
A duplex egység telepítése során először az egység alsó részét
csatlakoztassa. A duplex egység helytelen csatlakoztatása annak
károsodását okozhatja.

5

Nyissa ki a duplex egység
fedelét.
Tartsa a duplex egységet
a nyomtatón, és a duplex
egység telepítésének
befejezéséhez húzza meg
a fedél alatt található
csavarokat.

Duplex egység
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6
7

8
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Csatlakoztassa újra az összes illesztőkábelt.
Csatlakoztassa a tápkábelt,
majd kapcsolja be a nyomtatót.

Engedélyezze a duplex egységet a Windows
nyomtatóillesztő-programban (Properties/Configure (Tulajdonságok/
Konfigurálás) lap. Ezzel kapcsolatban lásd: 2-2. oldal).

Duplex egység

Függelék

Műszaki adatok
Nyomtató
Típus

Asztali színes lézernyomtató

Nyomtatórendszer

Két lézerdióda poligon tükörrel

Előhívó rendszer

Egykomponensű előhívó rendszer

Beégetőrendszer

Fűtött hengeres rendszer

Felbontás

600 dpi × 600 dpi × 4 bit vagy
600 dpi × 600 dpi × 1 bit

Első nyomat

Egyoldalas
 Fekete-fehér:
11,0 mp A4 és Letter (normál papír) esetén
 Színes:
20,0 mp A4 és Letter (normál papír) esetén
Kétoldalas
 Fekete-fehér:
23,0 mp A4 és Letter (normál papír) esetén
 Színes:
32,0 mp A4 és Letter (normál papír) esetén

Nyomtatási sebesség

Egyoldalas
 Fekete-fehér:
20,0 oldal percenként A4 és Letter
(normál papír) esetén
 Színes:
5,0 oldal percenként A4 és Letter
(normál papír) esetén
Kétoldalas
 Fekete-fehér:
13,2 oldal percenként A4 és Letter
(normál papír) esetén
 Színes:
5,0 oldal percenként A4 és Letter
(normál papír) esetén

Bemelegedési idő

A-2

Legfeljebb 45 másodperc (az energiatakarékos
üzemmódból a készenléti üzemmódba való
visszatérés ideje)

Műszaki adatok

Hordozóméretek

1. tálca
 Papírszélesség: 92–216 mm
(3,6–8,5 hüvelyk)
 Papírhosszúság:
Normál papír:
195–356 mm (7,7–14,0 hüvelyk)
Vastag papír 1/2:
184–297 mm (7,25–11,7 hüvelyk)
2. tálca (külön rendelhető)
A4/Letter

Papír/hordozó

Normál papír (60–90 g/m2; 16–24 font tömegű
bankposta)
Vastag papír 1 (91–163 g/m2)
Vastag papír 2 (164–209 g/m2)
Képeslap
Fejléces papír
Címkelap

Bemeneti tálcák
kapacitása

1. tálca
 Normál papír: 200 lap
 Címke/fejléces papír/képeslap/vastag papír:
50 lap
2. tálca (külön rendelhető)
Normál papír: 500 lap

Kimeneti tálca
kapacitása

Kimeneti tálca: 100 lap (A4, Letter)

Üzemeltetési
hőmérséklet

10–35 °C (50–95 °F)

Üzemeltetési
páratartalom

15–85%

Tápellátás

120 V, 60 Hz
220–240 V, 50–60 Hz

Energiafelvétel

120 V: legfeljebb 1000 W
220–240 V: legfeljebb 1060 W
Energiatakarékos üzemmód: legfeljebb 22 W

Műszaki adatok

A-3

Áramerősség

120 V: legfeljebb 8,4 a
220–240 V: legfeljebb 4,4 a

Akusztikai zajszint

Nyomtatás: legfeljebb 50 dB
Készenléti: legfeljebb 29 dB

Külső méretek

Magasság: 275 mm (10,8 hüvelyk)
Szélesség: 396 mm (15,6 hüvelyk)
Mélység: 380 mm (14,9 hüvelyk)

Tömeg

11,9 kg (kellékek nélkül)
15,1 kg (kellékekkel együtt)
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Csatlakozófelület

USB 2.0 és USB 1.1 szabványnak megfelelő,
illetve 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3)
Ethernet

Alapmemória

256 MB

Műszaki adatok

Kellékek várható élettartamának táblázata
Felhasználó által cserélhető
Kellék

Várható átlagos élettartam (egy oldalas
nyomatok számában kifejezve)

Festékkazetta

Kezdő festékkazetta =
500 oldal (sárga, bíbor, ciánkék)
1000 oldal (fekete)
Csere festékkazetta =
Normál kapacitású: 1500 oldal (sárga, bíbor,
ciánkék)
Nagy kapacitású: 2500 oldal (sárga, bíbor,
ciánkék, fekete)

Képmegjelenítő
kazetta

Fekete-fehér:
45 000 oldal (folyamatos)
10 000 oldal (feladatonként egy oldal esetén)
Színes:
11 250 oldal (folyamatos)
7500 oldal (feladatonként egy oldal esetén)

Szervizben cserélhető
Kellék

Várható átlagos élettartam

Papírtovábbító görgő

50 000 oldal

"

A fenti táblázatban felsorolt oldalszámok A4/Letter méretű hordozó,
5%-os lefedettség és egyoldalas nyomtatás esetén érvényesek.
A tényleges élettartam a nyomtatási feltételektől (lefedettség,
papírméret stb.), a nyomtatási módoktól (pl. folyamatos vagy
szakaszos nyomtatás, azaz gyakori egyoldalas nyomtatás) és
a használt papír típusától (pl. vastag papír) függően eltérő (rövidebb)
lehet. A kellékek élettartamát a működési környezet hőmérséklete
és páratartalma is befolyásolja.

Műszaki adatok
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Környezetvédelmi elveink

Az ENERGY STAR® program partnereként megállapítottuk, hogy ez
a készülék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékossági előírásainak.

Mi jellemzi az ENERGY STAR emblémával ellátott
termékeket?
Az ENERGY STAR előírásainak megfelelő termékek olyan funkcióval
rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy egy meghatározott használaton
kívüli időtartam eltelte után „alacsony energiafelvételi üzemmódba”
kapcsoljanak. Az ENERGY STAR előírásainak megfelelő termékek
hatékonyabban hasznosítják az energiát, ezáltal csökkentik a közüzemi
számlák összegét és segítenek a környezet megóvásában.
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