Felhasználói kézikönyv

AirPrint

BEVEZETÉS
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy e dokumentumban található adatok teljes körűek,
pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget a hatáskörén kívül bekövetkező
hibákért. A gyártó továbbá nem garantálja, hogy a jelen kézikönyvben megemlített, más gyártók
által gyártott szoftverekben és eszközökben történt változások nem hatnak ki a kézikönyvben
található információk alkalmazhatóságára. Más cégek szoftvertermékeinek megemlítése nem jelenti
szükségszerűen azt, hogy azokat a gyártó ajánlja.
Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a dokumentumot a lehető legpontosabbá és jól
használhatóvá tegyük, semmilyen – sem kifejezett, sem vélt – garanciát nem tudunk vállalni arra, hogy
a dokumentumban található adatok pontosak és teljesek.
A legújabb illesztőprogramok és kézikönyvek letölthetők a következő webhelyről:
https://www.oki.com/printing/
Szerzői jog © 2013 Oki Data Corporation Minden jog fenntartva.
Az OKI az Oki Electric Industry Co., Ltd bejegyzett védjegye.
Az Apple, a Macintosh, a Mac és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.
Az egyéb termék- és márkanevek tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az iPad, iPhone, iPod és az iPod touch az Apple Inc. védjegyei, melyeket az Egyesült Államokban és
más országokban jegyeztek be. Az AirPrint és az AirPrint logo az Apple Inc. védjegyei.

Megjegyzés

● Az AirPrint csak olyan nyomtatón és MFP-n áll rendelkezésre, amely támogatja az AirPrintet.
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1 Áttekintés
Összefoglalás
Az iOS operációs rendszerben, az AirPrint vezeték nélküli nyomtatásra alkalmas alkalmazások
végezhetnek egy AirPrint vezeték nélküli nyomtatásra alkalmas eszközön nyomtatást — továbbá
nem szükséges illesztőprogramot telepítenie vagy a nyomtatási várólistát konfigurálnia. Koppintson a
nyomtatás gombra, jelöljön ki egy AirPrint vezeték nélküli nyomtatásra alkalmas eszközt, és végezzen
nyomtatást. Ez igazán egyszerű.

Érintett termékek
Mac OS, OS X Lion, OS X Mountain Lion, iPad, iPhone, iPod touch

AirPrint vezeték nélküli nyomtatás funkció
Az AirPrint egy Apple technológia, mely lehetővé teszi az alkalmazások számára, hogy kifogástalan
minőségű nyomtatványt készítsenek az Apple illesztőprogram nélküli nyomtatási architektúrájában.
Mindegyik iOS operációs rendszer esetében a beépített alkalmazások támogatják AirPrint vezeték
nélküli nyomtatási funkció használatát. Az iOS nyomtatási rendszert használó, az App Store
webáruházból beszerezhető, alkalmazások is támogatják az AirPrint vezeték nélküli nyomtatási funkció
használatát.

AirPrint iOS operációs rendszer követelmények
Az AirPrint vezeték nélküli nyomtatási funkció használatához, az iOS operációs rendszer legfrissebb
verziójával rendelkező alábbi eszközök egyikére van szüksége:
 iPad (minden típus)
 iPhone (3GS vagy újabb)
 iPod touch (3. generációs vagy újabb)

AirPrint OS X operációs rendszer követelmények
 OS X Lion
 OS X Mountain Lion
Az Apple webhelyét keresse fel a legújabb információkért.
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2 Konfiguráció
Az AirPrint vezeték nélküli nyomtatási funkció használatához kapcsolódnia kell azon hálózathoz,
melyhez a mobileszköze kapcsolódott.
Csak az Infrastrukturális módot támogatja a vezeték nélküli típus.

Infrastrukturális mód
Vezeték nélküli hozzáférési pontokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz eszközök és mobileszközök.
Vezeték nélkül vagy vezetéken keresztül kapcsolódnak a hozzáférési pontokhoz az eszközök.

Vagy
Vezeték nélküli hozzáférési pont
Mobileszköz

Eszköz
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3 Nyomtatás
AirPrint vezeték nélküli nyomtatásra alkalmas alkalmazások végezhetnek egy AirPrint vezeték nélküli
nyomtatásra alkalmas eszközön nyomtatást. Szükségtelen illesztőprogramot telepítenie.
Koppintson a nyomtatás gombra, jelöljön ki egy AirPrint vezeték nélküli nyomtatásra alkalmas eszközt,
és végezzen nyomtatást.

Érintett termékek
> iPhone, iPad vagy iPod touch iOS 4.2 vagy újabb operációs rendszerrel
> M
 AC OSX 10.7 vagy újabb
A Mail, Photos és Safari Apple alkalmazásokból végezhet nyomtatás. Lehetséges, hogy az App Store
webáruházból beszerezhető alkalmazások is kínálják e funkciót.

A következőkben az MC562 színes lézernyomtató szerepel példaként.

iOS operációs rendszer esetén
1

Nyissa meg az alkalmazásból nyomtatandó fájlokat.

2

Koppintson a művelet ikonra

3

Koppintson a Nyomtatás (Print) gombra.

4

Végezze el a nyomtató beállítások konfigurálását.

.
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4-1

Jelölje ki a Nyomtató menüpontot.

Megjegyzés

●● Az első nyomtatás alkalmával vagy olyan esetben szükséges a nyomtató kijelölése, ha nem áll
rendelkezésre az előzőleg kijelölt nyomtató.
●● Egy nyomtató kijelölésekor megjelennek az eszköz által támogatott funkciók.

4-2

Végezze el a beállításokat.

Tartomány: Állítsa be a nyomtatni kívánt oldalakat.
* Az éppen használt alkalmazás esetében nem végezheti el e műveletet.

Másolás: A nyomtatni kívánt példányszám beállítására szolgál.
Kétoldalas: Kétoldalas nyomtatás adjon meg.

5

Koppintson a Nyomtatás (Print) gombra.
Megjegyzés

Ha a kézi lapadagolóból akarja a nyomtatás végezni, akkor a Kézi lapadagoló Papíradagolás beállítást
jelölje ki.

A nyomtatási várólista megtekintése
A Kezdőlap gombra való dupla kattintással ellenőrizheti a nyomtatási várólistát, az éppen használt
alkalmazások megjelenítése útján. Ezután koppintson a Print Center alkalmazásra.
Megjegyzés

Csak a nyomtatás során áll rendelkezésre a Print Center alkalmazás.
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Mac OSX operációs rendszer esetén
Mac OS X 10.7 vagy újabb operációs rendszer esetén
 Nyomtató hozzáadása
1

Ellenőrizze, hogy a készülék és a számítógép bekapcsolt és csatlakoztatott állapotban
vannak-e.

2

Az Apple menüből jelölje ki a [Rendszerbeállítások] menüpontot.

3

Kattintson a [Nyomtatás és beolvasás (Print & Scan)] gombra.

4

Kattintson a [+] gombra, és jelölje ki az előugró menüből a [Nyomtató (Printer)]
menüpontot.

Megjegyzés

MC562 színes lézernyomtató esetén, jelölje ki az eszköznevet, mint [OKI-MC562-5470D5].

5

Ellenőrizze, hogy készüléke megjelenik-e a [Nyomtatók (Printers)] listában, továbbá
[MC562-AirPrint] megnevezés jelenik-e meg a [Jelleg (Kind)] megjelölésénél.

6

Zárja be a [Nyomtatás és beolvasás (Print & Scan)] ablakot.
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 Egy nyomtatási feladat megkezdése
1

Nyissa meg a fájlt, melyet nyomtatni akar egy alkalmazásból.

2

Jelölje ki a [Fájl] menü, [Nyomtatás] menüpontját.

3

Jelölje ki a [OKI-MC562 (OKI-MC562)] menüpontot a [Nyomtató (Printer)] menüből.

4

A [Példányszám (Copies)] mezőbe írja be a másolatszámot.

5

Az [Minta (Preview)] mezőben végezze el a beállításokat.
Például: Lapadagolás stb.

6

Kattintson a [Nyomtatás (Print)] gombra.
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4 Menü
 AirPrint vezeték nélküli nyomtatás funkció
FUNKCIÓ

BEÁLLÍTÁS

LEÍRÁS

AirPrint

Engedélyezés

Akkor jelenik meg, amikor rendelkezésre áll az
AirPrint vezeték nélküli nyomtatás funkció.
(Nem jelenik meg a letiltás.)

FUNKCIÓ

BEÁLLÍTÁS

LEÍRÁS

AirPrint

Engedélyezés

Akkor jelenik meg, amikor nem áll rendelkezésre

Letiltás

az AirPrint vezeték nélküli nyomtatás funkció.

Megjegyzés

Ha nem áll rendelkezésre a Bonjour vagy IPP protokoll szerinti működés, akkor le van tiltva az AirPrint
vezeték nélküli nyomtatás funkció. Ha használni akarja az AirPrint vezeték nélküli nyomtatás funkciót,
akkor forduljon a rendszergazdához. Ezután engedélyezze az AirPrint vezeték nélküli nyomtatás
funkció működését.
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5 Hibaelhárítás
 Ha “No AirPrint Printers Found” (Nem találhatóak AirPrint nyomtatók)
üzenet jelenik meg az iOS eszközön.
Ellenőrizze a nyomtatót:
1

Van-e hálózati feszültség, és be van-e kapcsolva a készülék. Ha van hálózati feszültség,
akkor kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket annak ellenőrzésére, hogy megszűnt-e
probléma.

2

Az iOS eszközzel megegyező hálózathoz kapcsolódik-e.

 Amikor nem lehet nyomtatni.
Ellenőrizze a nyomtatót:
1

Van-e hálózati feszültség, és be van-e kapcsolva a készülék. Ha van hálózati feszültség,
akkor kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket annak ellenőrzésére, hogy megszűnt-e a
probléma.

2

Az iOS eszközzel megegyező hálózathoz kapcsolódik-e.

3

A legújabb belső vezérlőprogram funkció van-e telepítve.

4

Elegendő papír és festék van-e betöltve.

5

Nincs-e hiba.

Szükség esetén, a fenti lépésekkel kapcsolatosan nézze meg a nyomtató Felhasználói
kézikönyvét.
Megjegyzés

Bekapcsolás után néhány percet igényelhet a hálózathoz való kapcsolódás. Nyomtatás előtt ellenőrizze,
hogy kapcsolódott-e már a hálózatra a nyomtató.
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