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Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen kuvaamaan tuotteeseen milloin
tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston käynnistämän ENERGY STAR –ohjelman tavoite on vakiinnuttaa kan-
sainvälinen energiansäästöjärjestelmä uusien ympäristöystävällisempien konttorikoneiden kehittämiseksi.

Automaattisen virrankatkaisun asetus on 15 – 120 min alueilla, jotka noudattavat Swiss Energy 2000 -ohjelmaa.

ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Ottakaa huomioon, että seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen
käyttöominaisuuksia:

• väärä verkkojännite;

• asennusvirheet, virheellinen käyttö tai laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden vastainen käyttö;

• alkuperäisten komponenttien tai lisälaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, tai
valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat komponenttivaihdokset.

     merkki liitettynä tuotteeseen todistaa, että tuote
täyttää laatuvaatimukset.

HUOM: Tämän käyttöohjekäsikirjan kuvitukseen käytetyn kopiokoneen kokoonpanoon kuuluu valinnainen
paperinsyöttölokero.



Tutustu käyttöohjeisiin ennen kopiokoneen käyttöönottoa.

Säilytä käsikirja kopiokoneen läheisyydessä.
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Tutustu käyttöohjeisiin ennen kopiokoneen käyttöönottoa. Säilytä käsikirja kopiokoneen läheisyydessä.

Tämän käyttöohjekäsikirjan kappaleet ja kopiokoneen osat on varustettu varoitusmerkinnöillä. Nämä merkinnät
tähtäävät laitteen käyttäjän ja toisten henkilöiden käyttöturvallisuuteen, ympäröivien esineiden suojaamiseen
sekä kopiokoneen asianmukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseen.
Käytetyt merkinnät sekä niiden merkitys on selvitetty alla.

VAARA: Kyseisellä merkinnällä varustetun kohteen riittämätön huomiointi tai puutteellinen yhteensopivuus
aiheuttaa suurella todennäköisyydellä vakavan henkilövahingon vaaran.

VAROITUS: Kyseisellä merkinnällä varustetun kohteen riittämätön huomiointi tai puutteellinen
yhteensopivuus saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon vaaran.

HUOMAA: Kyseisellä merkinnällä varustetun kohteen riittämätön huomiointi tai puutteellinen
yhteensopivuus saattaa aiheuttaa henkilövahingon vaaran tai vahingoittaa laitetta mekaanisesti.

Merkinnät
m -symboli tarkoittaa, että kyseiseen ohjeistuksen kohtaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Huomionarvoiset
kohteet on tuotu ilmi symbolin sisällä.

.................... [Yleinen varoitus]

.................... [Sähköiskun vaara]

.................... [Korkea lämpötila]

      Merkintä osoittaa, että kyseinen ohjeistuksen kohta sisältää tietoa kielletyistä toimenpiteistä. Kiellettyjen
toimenpiteiden lisätiedot on ilmaistu symbolin sisällä.

.................... [Kielletty toimenpide]

.................... [Ei saa purkaa]

� -merkintä osoittaa, että kyseinen ohjeistuksen kohta sisältää tietoa toimenpiteistä, jotka tulee suorittaa.
Vaadittujen toimenpiteiden lisätiedot on ilmaistu symbolin sisällä.

.................... [Huomioi vaadittava toimenpide]

.................... [Irrota virtapistoke virtalähteestä]

.................... [Kytke kopiokone aina maadoitettuun pistorasiaan]

Mikäli käsikirjan käyttöturvallisuusmerkinnät ovat epäselviä tai mikäli käsikirja puuttuu, saat uuden kappaleen
ottamalla yhteyttä huoltoliikkeeseen. (uusi kappale on maksullinen)
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� KOPIOKONEEN KEHITTYNEIDEN OMINAISUUKSIEN
TÄYSIMITTAINEN HYÖDYNTÄMINEN

1 2

7 8 9

3 4 5

10

6

11

Koneen asettaminen
valitsemaan paperikoon
automaattisesti originaalin
mukaisesti
<Paperikoon
automaattivalintatila>
(sivu 4-1)
* Tämä tila ei ole valittavissa

kaikissa malleissa.

Erilaiset kopioiden
suurentamiseen ja
pienennöksiin liittyvät toiminnot
� Kopioiden suurentaminen/

pienentäminen valitun
syöttölokeron paperikoon
mukaiseksi
<Automaattinen
suurennussuhteen valinta>
(sivu 4-3)

� Kopioiden suurentaminen/
pienentäminen haluttuun kokoon
alueella 50 - 200 %.
<Zoomauskopiointitila> (sivu 4-3)

� Suurennussuhteen
määrittäminen paperikoon
valinnan mukaisesti
<Zoomauskopion koon
säätäminen> (sivu 4-4)

Tarkka valokuvien kopiointi
<Kopioiden laadun
valitseminen> (sivu 4-2)

Reunuksen tekeminen
kopioihin
<Reunukset> (sivu 5-1)
* Kun valinnainen muistikortti

on asennettu.

Selvärajaisten kopioiden
tekeminen
<Rajojen poistaminen>
(sivu 5-2)
* Kun valinnainen muistikortti on

asennettu.

Yhden kopion tekeminen
kahdesta tai neljästä
originaalista
<Asettelukopio> (sivu 5-4)
* Kun valinnainen muistikortti

on asennettu.

Automaattinen lajittelu
<Kopioiden lajittelu> (sivu 5-6)
* Kun valinnainen muistikortti

on asennettu.

Kopioiden suunnan
vaihtaminen lajittelun
helpottamiseksi
<Kopioiden kierto ja lajittelu>
(sivu 5-6)
* Kun valinnainen muistikortti

on asennettu.

Kopioiden tekeminen
erikokoisista originaaleista
kerrallaan
<Automaattivalinta> (sivu 7-2)
* Kun automaattinen

arkinsyöttölaite (ADF) on
asennettu.

Kopioiden määrän hallinta
tunnuskoodin avulla
<Kopioinnin hallinta>
(sivu 6-1)

Saatavana on kattava sarja
valinnaisia lisävarusteita
� ADF (automaattinen

arkinsyöttölaite) (sivu 7-1)

� Paperinsyöttölokero (sivu 7-3) � Töiden erottelija (sivu 7-3) � Päälaskuri (sivu 7-3)

� Muistikortti (sivu 7-4)
� Kirjoitinkortti (sivu 7-4)
� Verkkokirjoitinkortti

(sivu 7-4)



Käyttöturvallisuussyistä kopiokoneeseen on lisätty huomiomerkinnät seuraaviin paikkoihin.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi TOIMI RIITTÄVÄN HUOLELLISESTI poistaessasi paperitukoksia tai vaihtaessasi värikasettia.

HUOMIOMERKINNÄT

HUOM: ÄLÄ poista näitä merkintöjä.

Merkintä 2
Sisällä voimakkaasti lämpenevä kohta.
Palovammavaaran vuoksi älä koske
kyseisen alueen osiin.. ......................

Merkintä 1
Sisällä korkeajännitteinen kohta. ÄLÄ MIL-
LOINKAAN koske kyseisen alueen osiin.
Sähköiskuvaara.. .......................................

KAPPALE 1 TÄRKEÄÄ! LUE TÄMÄ ENSIN.
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Merkintä 3
Väriainetta tai väriainekasettia ei saa hävittää
polttamalla. Kipinöinti saattaa aiheuttaa
palovammoja. ......................................................



� Virransyöttö/kopiokoneen maadoittaminen

      VAROITUS
• ÄLÄ kytke kopiokonetta muulla kuin ilmoitetulla jännitte-

ellä toimivaan virtalähteeseen. Vältä muiden laitteiden
kytkemistä samaan pistorasiaan. Tämäntyyppiset tilan-
teet aiheuttavat tulipalon tai sähköiskun vaaran. ..........

• Kytke virtajohto tukevasti pistorasiaan. Metalliesineiden
pääsy kosketuksiin pistokkeen piikkien kanssa saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. ..................

• Kytke kopiokone aina maadoitettuun virtalähteeseen.
Näin vältät oikosulun sattuessa tulipalon tai sähköiskun
vaaran. Mikäli laitteen maadoittaminen on mahdotonta,
ota yhteys huoltoliikkeeseen. ......................................

Muut varotoimet
• Kytke virtajohto mahdollisimman lähellä kopiokonetta

olevaan pistorasiaan.

� Muovisten suojapussien käsittely

      VAROITUS
• Pidä kopiokoneen muoviset suojapussit pois lasten

ulottuvilta. Peittäessään nenän tai suun muovi voi
aiheuttaa tukehtumisvaaran. .......................................

ASENNUKSEN VAROTOIMENPITEET
� Ympäristö

      HUOMAA
• Vältä kopiokoneen asettamista epävakaalle tai viettä-

välle alustalle. Väärä sijoittaminen saattaa aiheuttaa
kopiokoneen putoamisen tai kaatumisen. Tällainen tilan-
ne aiheuttaa henkilötapaturmien tai laitteiston vahingoit-
tumisen vaaran. ..........................................................

• Vältä koneen sijoittamista kosteaan, pölyiseen tai likai-
seen paikkaan. Mikäli virtapistoke pölyyntyy tai likaan-
tuu, puhdista pistoke tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttä-
miseksi. .......................................................................

• Vältä laitteen sijoittamista lämpöpattereiden, lämmittimien,
muiden lämmönlähteiden tai syttymisherkkien kohteiden
läheisyyteen tulipalovaaran välttämiseksi. .....................

• Kopiokoneen riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi ja
osien vaihdon sekä huoltotoimenpiteiden helpottami-
seksi sijoita laite alla olevan kuvan mukaisesti.
Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa, erityisesti va-
senta sivupaneelia koskien, jolloin jäähdytysilma pä-
äsee laitteeseen esteettä. ........................................

• Käytä aina rullapyörien pysäyttimiä. Näin kopiokone pysyy
paikoillaan eikä pääse liikkumaan ja/tai kaatumaan, mikä
saattaa aiheuttaa vahinkoa.. ........................................

Muut varotoimet
• Epäasianmukaiset ympäristöolosuhteet saattavat haitata

ja heikentää kopiokoneen turvallista toimintaa ja suori-
tuskykyä. Sijoita kopiokone ilmastoituun huoneeseen
(suositeltava huoneenlämpötila: noin 20°C, kosteus: noin
65%, suhteellinen) sekä vältä laitteen sijoittamista seu-
raaviin kohteisiin.
. Vältä ikkunoiden läheisyyttä tai altistumista suoralle

auringonvalolle.
. Vältä laitteen altistumista tärinälle.
. Vältä laitteen altistumista jyrkille lämpötilanvaihteluille.
. Vältä laitteen altistumista kuumalle tai kylmälle ilmalle.
. Vältä huonosti ilmastoituja tiloja.
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Vasen:
≥ 60 cm

Taka:
≥ 10 cm

Oikea:
≥ 70 cm

Etu:
≥ 100 cm



• Pölyn kerääntyminen kopiokoneen sisään aiheuttaa tuli-
palovaaran tai muun vaaratilanteen. Tästä syystä on suo-
siteltavaa ottaa yhteyttä huoltoliikkeeseen laitteen sisäo-
sien puhdistusta koskevissa kysymyksissä. Sisäosien
puhdistaminen on erityisen tärkeää, mikäli laitteen tiede-
tään altistuvan korkealle ilmankosteudelle. Selvitä kopio-
koneen sisäosien puhdistukseen liittyvät kustannusky-
symykset ottamalla yhteyttä huoltoliikkeeseen. ............

Muut varotoimet
• ÄLÄ sijoita kopiokoneen päälle raskaita esineitä tai muutoin

vahingoita kopiokonetta.

• ÄLÄ avaa etupaneelia, kytke virtaa laitteesta virtaka-
tkaisimesta tai vedä virtakosketinta irti kopioinnin aikana.

• Kopioinnin aikana laite kehittää jossain määrin otsonia,
mutta kyseiset määrät ovat terveyden kannalta tur-
vallisia. Mikäli laitetta kuitenkin käytetään pitkiä aikoja
huonosti ilmastoidussa huoneessa, tai mikäli kyseessä
on todella suuret kopiomäärät, otsonin haju saattaa käy-
dä epämiellyttäväksi. Kopiointityön ympäristö voidaan
pitää miellyttävänä huolehtimalla riittävästä ilmastoin-
nista.

• Kopiokoneen nostamiseen tai siirtämiseen liittyvissä ky-
symyksissä ota yhteyttä huoltoliikkeen edustajaan.

• Älä koske laitteen sähköisiä osiin, kuten liittimiin tai pai-
nettuihin piirikortteihin. Staattinen sähkövaraus saattaa
vahingoittaa niitä.

• ÄLÄ yritä suorittaa mitään toimenpiteitä, joita ei ole ku-
vattu tässä käsikirjassa.

• HUOMAA: Ohjauslaitteiden käyttö, säädöt tai muiden
kuin tässä käsikirjassa kuvattujen toimenpiteiden
suorittaminen saattaa aiheuttaa altistumisen säteilylle.

� Kopiointitarvikkeiden käsittelyyn
liittyvät varotoimenpiteet

      HUOMAA
• Vältä sisään hengittämistä, suun kautta nauttimista, ai-

neen pääsyä iholle tai silmiin. Mikäli ainetta pääsee eli-
mistöön, huuhtele vatsa perusteellisesti vedellä ja ota
yhteyttä lääkäriin. Aineen päästessä iholle, pese se pois
saippuaa ja vettä käyttäen. Mikäli ainetta pääsee silmiin,
huuhtele perusteellisesti vedellä ja hakeudu lääkärin
hoitoon. .......................................................................

• Pitkään jatkunut liiallinen pölyn hengittäminen saattaa va-
hingoittaa hengityselimiä. Tämän tuotteen tarkoituksenmu-
kainen käyttö ei aiheuta liiallista pölylle altistumista. ........

• Pidä pois lasten ulottuvilta. .........................................

• Väriainetta tai väriainekasettia ei saa hävittää polttamalla.
Kipinöinti saattaa aiheuttaa palovammoja. ...................

Muut varotoimet
• Kopiointitarvikkeita käsiteltäessä tutustu aina turvaoh-

jeisiin. Nämä löytyvät pakkauksesta tai itse värikasetista.

• Hävitä väriaine tai värikasetti paikallisten ohjeiden ja mä-
äräysten mukaisesti.

• Säilytä kopiointitarvikkeet viileässä ja valolta suojatussa
paikassa.

• Mikäli kopiokone on pitkään poissa käytöstä, irrota pa-
peri kasetista, laita kasetti takaisin alkuperäispakkauk-
seensa ja sulje pakkaus.

� Kopiokoneen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

      VAROITUS
• ÄLÄ sijoita metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita

(mm. kukkamaljakoita, kukkaruukkuja tai kuppeja) kopio-
koneen päälle tai lähelle. Laitteen sisään pudotessaan
tämänkaltainen tilanne aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun
vaaran. ........................................................................

• ÄLÄ poista kopiokoneen paneeleita. Kopiokoneen sisällä
oleviin korkeajännitteisiin kohteisiin liittyy sähköiskun
vaara. ..........................................................................

• ÄLÄ vahingoita, riko tai yritä korjata rikkoontunutta
virtajohtoa. ÄLÄ sijoita painavia esineitä virtajohdon pä-
älle. Älä myöskään vedä johdosta, taivuta sitä tarpeet-
tomasti tai muuten vahingoita sitä.
Tämäntyyppiset tilanteet aiheuttavat tulipalon tai säh-
köiskun vaaran. ...........................................................

• ÄLÄ MILLOINKAAN yritä korjata tai purkaa kopiokonetta
tai sen osia. Tämänkaltaisiin toimenpiteisiin liittyy tuli-
palon, sähköiskun tai laserosien vahingoittumisen vaara.
Laservalo ei saa kohdistua silmiin. Silmiin osuessaan
valo saattaa aiheuttaa sokeutumisen. ........................

• Mikäli kopiokone kuumenee liikaa, siitä nousee savua,
siitä lähtee outo haju tai syntyy jokin muu epänormaali
tilanne, on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
Kytke laitteen pääkatkaisin välittömästi OFF (O) -asen-
toon, irrota virtakosketin pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen. .......................................................

• Mikäli kopiokoneen sisään pääsee putoamaan jotakin
haitallista (esim. paperiliittimiä, vettä tai muuta nestettä),
kytke laitteen virtakatkaisin välittömästi OFF (O) -asen-
toon. Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi irrota
tämän jälkeen virtakosketin pistorasiasta. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen. .......................................................

• ÄLÄ irrota tai kytke virtapistoketta märin käsin. Tähän
liittyy sähköiskun vaara. ..............................................

• Kopiokoneen sisäosien huoltoon tai korjaukseen lii-
ttyvissä kysymyksissä ota AINA yhteyttä huoltoliikke-
eseen. .........................................................................

      HUOMAA
• ÄLÄ irrota virtakosketinta pistorasiasta johdosta vetä-

mällä. Johdosta vetäminen saattaa katkaista johtimia,
mikä aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. (Tartu
AINA virtakoskettimeen vetäessäsi johdon irti pistora-
siasta.) ........................................................................

• Irrota virtakosketin AINA pistorasiasta kopiokonetta siir-
rettäessä. Virtajohdon vahingoittumiseen liittyy tulipa-
lon tai sähköiskun vaara. ............................................

• Mikäli kopiokonetta ei käytetä hetkeen (esim. yön yli),
kytke virtakatkaisin asentoon OFF (O). Mikäli kopioko-
netta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loman aikana), irrota
virtakosketin pistorasiasta turvallisuussyistä siksi ajaksi,
kun laite ei ole käytössä. ..............................................

• Tartu laitteeseen AINA tätä tarkoitusta varten varatuista
kohdista kopiokonetta nostettaessa tai siirrettäessä. .....

• Laitteen puhdistustoimenpiteiden ajaksi irrota virtakos-
ketin AINA pistorasiasta turvallisuussyistä. ...................

 KÄYTÖN VAROTOIMENPITEET
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KAPPALE 2  OSIEN NIMITYKSET

(1) Laitteen runko-osa



KAPPALE 2 OSIEN NIMITYKSET

2-2

1 Yläpaneeli
(Avaa, laita originaali lasitasolle ja sulje.)

2 Ohjauspaneeli
(Sisältää kopiokoneen käyttöpainikkeet ja merkkivalot.)

3 Vasen sivupaneeli
(Avaa vasen paneeli kädensijasta.)

4 Vasen sivuluukku
(Avaa paperitukoksen selvittämiseksi.)

5 Monisyöttölokero
(Paperin lataaminen kopioitaessa pienikokoiselle paperille tai
erikoispaperille.)

6 Paperiohjaimet
(Säädä ohjaimet käytettävän paperikoon mukaan monisyöttölokeroa
käytettäessä.)

7 Tukiohjain
8 Mustekasetti
9 Mustekasetin vapautin

(Vapauta mustekasetti vipua käyttämällä.)
0 Musteen keräilysäiliö
! Musteen keräilysäiliön vapautin

(Vapauta musteen keräilysäiliö vipua käyttämällä.)
@ Puhdistusakseli

(Vedä ulos ja työnnä takaisin mustekasetin vaihdon jälkeen tai
tilanteessa, jossa kopiot ovat musteen tahraamia.)

# Etupaneeli
(Vaihda mustekasetti tai musteen keräilysäiliö avaamalla paneeli.)

$ Virtakytkin
(Kytke asentoon ON (|) ennen kopioinnin aloittamista.)

% Kopioiden tulostustaso
(Kopiot tulostetaan tänne.)

^ Ulostulo
& Paperinsyöttölokero

(250 arkin paperikapasiteetti [kopiokoneen valmistajan ilmoittamaa
vakiopaperia].)

* Lasitaso
(Aseta kopioitavat originaalit tänne. Aseta originaalit kopioitava puoli
alaspäin siten, että paperin reunat tulevat lasitason vasemman ja
takareunan kokomerkintöjä vasten.)

( Originaalin kokomerkinnät
(Aseta originaali lasitasolle näiden kokomerkintöjen mukaisesti.)

) Pituudensäätölevy
(Säädä paperinsyöttölokeroon sijoitettavan paperin pituuden
mukaan.)

⁄ Leveydensäätövipu
(Säädä leveysohjain paperinsyöttölokeroon sijoitettavan paperin
leveyden mukaan tarttumalla vipuun.)

¤ Paperinsyöttölokeron pohjalevy
(Paina alaspäin paperia ladattaessa.)

‹ Kuljetuskahvat
(Kaksi oikeanpuoleista kahvaa ovat upotettuja. Kaksi
vasemmanpuoleista kahvaa liukuvat vedettäessä ulos.)
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(2) Ohjauspaneeli

1 Käynnistysnäppäin (Osoitin)
(Aloita kopiointi painamalla tätä. Kopiointi on mahdollista, kun
vihreä valo palaa.)

2 Seis/Tyhjennä-näppäin
(Muuta tehtävien kopioiden määrän asetusta painamalla tätä.)

3 Numeronäppäimet
(Aseta tehtävien kopioiden määrä tai määritä suurennussuhde
painamalla tätä.)

4 Palautusnäppäin
(Katso “� Alkutila” sivulla 2-4.)

5 Keskeytysnäppäin (Osoitin)
(Keskeytä kopiointi painamalla tätä. Merkkivalo syttyy näppäintä
painettaessa. Katso sivu 4-5.)

6 (Esilämmityksen) virransäästönäppäin (Osoitin)
(Kun kopiokonetta ei käytetä, aseta se virransäästötilaan
painamalla tätä.
Merkkivalo palaa, kun virransäästötila on valittuna (ON). Katso sivu 4-6.)

7 Manuaalinen/Enter-näppäin
(Valitse paperikoko tai suurennussuhde manuaalisesti painamalla
tätä. Automaattinen paperin valintatila ja automaattinen
suurennussuhteen valintatila ohitetaan. Näppäimen painaminen
myös vahvistaa tehdyn valinnan.

8 Kopioiden määrä/suurennussuhteen näyttö
(Näyttää valitun kopioiden määrän sekä zoomauskopioinnin
suurennussuhteen. Suurennussuhteen ollessa näytöllä, %-merkki
näkyy valaistuna. Näyttää myös kopioinnin edistymisen.)

9  Zoomausnäppäin (+)
(Lisää zoomauskopioinnin suurennussuhdetta.)

0 Zoomausnäppäin (-)
(Vähennä zoomauskopioinnin suurennussuhdetta.)

! Automaattinen valintatila -näppäin/APS-/AMS-merkkivalot
(Valitse automaattinen paperinvalintatila tai automaattinen
suurennussuhteen valintatila. Merkkivalo syttyy osoittaen tilan
valinnan mukaisesti.)

@ l % -näppäin
(Kopiointi zoomauskopiointitilassa. Katso sivu 4-3.)

# Paperinvalintanäppäin
(Valitse joko paperinsyöttölokero tai monisyöttölokero.

Paperinsyöttölokeron merkkivalo ja paperikoon merkkivalo
ilmoittavat valinnan.)

$ Paperinsyöttölokeron valintamerkkivalot
(Valittuna olevan paperinsyöttölokeron merkkivalo palaa.)

% Syöttöhäiriön paikallistamismerkkivalot
(Syöttöhäiriön syntyessä osoittaa paperitukoksen sijainnin.)

^ Paperikoon merkkivalot
(Osoittaa valitun paperinsyöttölokeron tai monisyöttölokeron
käyttämän paperikoon.)

& Originaalinäppäin
(Originaalin koon valinta.)

* Originaalin koon merkkivalot
(Osoittaa valitun originaalin koon.)

( Syöttöhäiriön merkkivalo
) Paperin lisäysmerkkivalo
⁄ Väriaineen lisäysmerkkivalo

(Vilkkuu väriaineen tason laskiessa asetetun tason alle. Katso sivu 3-5.
¤ Mustekasetin vaihtomerkkivalo

(Ilmoittaa, että väriaineen keräilysäiliön on vaihdettava. Katso sivu 3-5.
‹ Huollon merkkivalo

(Ilmoittaa, milloin kone on huollon tarpeessa. Katso sivu 8-2.)
› Muistin ylivuodon/tietovirheen merkkivalo

(Valon syttyminen merkitsee muistikapasiteetin loppumista
originaalien skannauksen yhteydessä.
Merkkivalo syttyy myös vaihdettaessa tietoja tietokoneen kanssa,
kun valinnainen kirjoitintoiminto on käytössä.)

fi Kopion tummuudensäätönäppäimet
(Vasemman näppäimen painaminen vaalentaa kopiota, oikea taas
tummentaa sitä.)

fl Kopion tummuusmerkkivalot
(Manuaalisessa kopiointitilassa merkkivalo ilmoittaa kopion valitun
tummuustason.)

‡ Kuvatilan valintanäppäin/Automaattinen valotus/Teksti ja valokuva
Valokuva/Teksti -merkkivalot
(Kuvatilan valinta. Katso sivu 4-2.)

— Automaattinen valintanäppäin (merkkivalo)
(Käytettävissä, kun valinnainen arkinsyöttölaite on asennettuna.
Katso sivu 7-2.)

2-3
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· Asettelunäppäin/2 : 1 -merkkivalo/4 :1 -merkkivalo
(Usean originaalin kopiointi yhteen kopioon. Katso sivu 5-2.)

‚ Reunusnäppäin (Merkkivalo)
(Reunusten luominen. Katso sivu 5-1.)

Œ Rajojenpoistonäppäin (Merkkivalo)
(Tahrojen poistaminen kopioiden reunoilta. Katso sivu 5-2.)

„ Kalvonäppäin (Merkkivalo)
(Kopiointi tukevalle paperille tai kalvoille. Katso sivu 3-3.)

´ Kirjojen häivytysnäppäin (Merkkivalo)
(Tahrojen poistaminen kopioiden reunoilta ja keskeltä, kun originaalina
on kirja. Katso sivu 5-2.)

‰ Lajittelunäppäin (Merkkivalo)
(Kopioiden lajittelu eri sarjoihin. Katso sivu 5-6.)

ˇ Kirjoitinnäppäin
(Valinnaisen kirjoitintoiminnon käyttö.)

Á Tiedonsiirron merkkivalo
(Syttyy valinnaista kirjoitintoimintoa käytettäessä tai kun kopiokone
ottaa vastaan tietoa tietokoneelta.)

� Alkutila (lämmitysvaiheen lopussa tai Palautus-näppäimen
käytön jälkeen)

Alkutilassa originaalia vastaava kopiopaperin koko valitaan automaattisesti
(“automaattinen paperinvalintatila”), kopioiden lukumäärän asetukseksi
tulee “1” ja kopioiden tummuusasetuksena on “Teksti- ja valokuva -tila”.
* Automaattinen paperinvalintatila ei ole valittavissa kaikissa malleissa.

� Automaattinen tyhjennystoiminto
Noin 90 sekuntia kopioinnin päättymisen jälkeen kopiokone siirtyy
automaattisesti lämmitysvaiheen jälkeisiin asetuksiin. (Kopioinnin
tummuusasetukset eivät kuitenkaan muutu.) Kopiointia voidaan jatkaa
käytetyillä asetuksilla (kopiointitila, kopioiden lukumäärä ja tummuusaste),
mikä kopiointi aloitetaan ennen automaattisen tyhjennystoiminnon
käynnistymistä.

� Automaattinen paperinsyöttölokeron vaihtaminen
Mikäli kahdessa paperisyöttölokerossa on samankokoista paperia ja
toisesta lokerosta paperi kopioinnin aikana loppuu, tämä toiminto
vaihtaa kopiointia keskeyttämättä paperinsyötön tyhjentyneestä
lokerosta lokeroon, jossa paperia on.
* Automaattinen paperinsyöttölokeron vaihtotoiminto voidaan ottaa

pois käytöstä. (Katso “Automaattinen paperinsyöttölokeron vaihto”
sivulla 6-5.)
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KAPPALE 3  KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT VALMISTELUT

1. Paperin lataaminen

Paperia voidaan lisätä paperinsyöttölokeroon tai monisyöttölokeroon.

(1)  Paperin lataamiseen liittyvät varotoimenpiteet

Kun paperinippu on otettu pois pakkauksestaan, ilmasta se useita
kertoja ja lataa tasolle vasta tämän jälkeen.

(2) Paperin lataaminen paperinsyöttölokeroon

Lokeroon mahtuu 250 vakioarkkia (75 tai 80 g/m2/arkki valmistajan
käyttämän määrityksen mukaisesti) tai vastaava määrä väriarkkeja.
(Tuumamittatiedot)
* Paperinsyöttölokeroon voidaan laittaa haluttua paperia, jonka koko

on 11" x 17" - 5 1/2" x 8 1/2".
(SI-tiedot)
* Paperinsyöttölokeroon voidaan laittaa haluttua paperia, jonka koko

on A3 - A5 (pysty).

Vedä paperinsyöttölokeroa itseesi päin niin pitkälle kuin se
tulee.
* Mikäli koneeseen on asennettu valinnaisia

paperinsyöttölokeroita, vedä ne ulos yksi kerrallaan.

Paina lokeron pohjalevy alas ja lukitse se ala-asentoon.

Tartu leveydensäätövipuun ja siirrä se siten, että se tulee
käytettyä paperikokoa vastaavan merkinnän kohdalle.
Paperikoot on merkitty paperinsyöttölokeron sisäpuolelle.

Tartu paperin pituudensäätölevyyn molemmilta puolilta ja
siirrä se käytettyä paperikokoa vastaavaan kohtaan.



KAPPALE 3  KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT VALMISTELUT

3-2

5

6

7Työnnä paperinippu kiinni paperinsyöttölokeron vasempaan
reunaan.

TÄRKEÄÄ

* Paperinsyöttölokeron sisällä on tarra (merkitty kuvassa numerolla
“1”), joka ilmoittaa paperin enimmäismäärän. Älä ylitä tätä rajaa
paperia ladattaessa.

* Kun lisäät paperia paperinsyöttölokeroon, varmista, että kopiopuoli
tulee ylöspäin. (Kopiopuoli on paperipakkausta avattaessa ylöspäin
oleva puoli.)

* Varmista, että pituudensäätölevy ja leveyssäädin koskettavat
paperiarkkipinon reunoja. Mikäli ohjainten ja paperin väliin jää rako,
siirrä pituudensäätölevyä tai leveyssäädin siten, että se koskettaa
pinoa.

Laita mukana toimitettava paperikoon ilmaisuliuska siten,
että sisään ladattu paperityyppi voidaan todeta
paperinsyöttölokeron etupinnasta.

Työnnä paperinsyöttölokero pehmeästi takaisin sisään.
* Varmista, että paperipino on syöttölokeron pidikkeiden

alapuolella. Mikäli näin ei ole, lataa paperi uudelleen.
* Mikäli kopiokone jää käytöstä pitemmäksi aikaa, poista paperi

syöttölokeroista ja laita se takaisin alkuperäispakkaukseensa,
mikä suojaa sitä kosteudelta.

(3) Paperin lataaminen monisyöttölokeroon

Monisyöttölokeroon voidaan ladata normaalia toimistopaperia sekä
erikoisarkkeja. Erikoisarkeille kopioitaessa on käytettävä
monisyöttölokeroa.
* Monisyöttölokeroon ladattavissa olevien vakiokokoisten arkkien,

väripaperin tai kirjelomakkeiden määrä vaihtelee paperin koon
mukaan.
11" x 17" ja 8 1/2" x 14" (A3, B4 ja Folio): 25 arkkia
11" x 8 1/2" ja 5 1/2" x 8 1/2" (A4 to A5 [pysty]): 50 arkkia

* Monisyöttölokeroon ladattavissa olevien erikoispapereiden ja
arkkien lukumäärä ovat seuraavat:
• Piirtoheitinkalvot: 1 arkki
• Vakiopaperi (120g/m2 , 160g/m2): 1 arkki

1 Avaa monisyöttölokero.
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Tukevalle paperille tai piirtoheitinkalvoille kopioitaessa, paina
Kalvonäppäintä, jolloin merkkivalo syttyy.

* Piirtoheitinkalvoja tai tukevaa paperia käytettäessä valitse
“Piirtoheitinkalvot” tai “Tukeva paperi” kun olet oletusasetusten
tilassa “Piirtoheitinkalvo” (katso sivu 6-6).

Säädä syöttöohjaimet ladattavan paperin koon mukaisesti.

* A4- (pysty) tai tätä suurempia arkkeja ladattaessa vedä
tukiohjain ulos.

Aseta paperi ohjaimia vasten niin pitkälle kuin se menee.

TÄRKEÄÄ

Kun lisäät paperia monisyöttölokeroon, varmista, että kopiopuoli tulee
alaspäin. (Kopiopuoli on paperipakkausta avattaessa ylöspäin oleva
puoli.)
Mikäli paperin etureuna on taittunut tai rypyssä, suorista se ennen
monisyöttölokeroon laittamista.

� Paperikokoasetukset monisyöttölokeroa käytettäessä
Monisyöttölokeroa käytettäessä voidaan paperin koko säätää siten,
että monisyöttölokero valitsee originaalin koon automaattisesti, kuten
automaattisen paperivalintatilan ollessa valittuna.

Pidä Paperinvalinta-painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan.
Monisyöttölokeroon ladattua paperia vastaava koon
merkkivalo syttyy. Kopioiden lukumääränäytölle ilmestyy
“F12” ja kahden sekunnin jälkeen se vaihtuu numeroksi.
Näytöllä näkyvä numero vastaa eri paperikokoja seuraavasti:
1: A3
2: A4 (pystyl)
3: A4
4: B4
5: B5 (pysty)
6: B5
7: Folio
8: U (ei kokoasetusta)
xxx: Monisyöttölokeron asetus muille, kuin vakiokokoiselle

paperille.
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Paina Enter-näppäintä. Valittua paperikokoa vastaava
merkkivalo syttyy. Laite on valmiina normaaliin kopiointiin.

Muuta näytön merkkivalo käytettyä paperikokoa vastaavaksi
painamalla Zoom (+) tai Zoom (-) -näppäintä.

� Kirjekuoriasetukset
Valinnaista kirjoitintoimintoa käytettäessä voidaan monisyöttölokeroon
ladata kirjekuoria.

HUOMAUTUS

Käytettävissä olevat kirjekuorityypit ovat COM-10, Monarch, DL ja C5.
Monisyöttölokeroon mahtuu kerrallaan korkeintaan kuusi kirjekuorta.

Säädä syöttöohjaimet kirjekuoren koon mukaisesti.

Avaa kirjekuori ja aseta se tulostettava puoli alaspäin ja sen
läppäpuoli syöttöaukosta poispäin ja työnnä kuorta
syöttöohjaimen mukaisesti niin pitkälle kuin se menee.
* Kirjekuorien ohjeista poikkeava syöttö saattaa johtaa siihen,

että tulostus on väärään suuntaan tai väärällä puolella.

Avaa monisyöttölokero.
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2. Mustekasetin ja musteen keräilysäiliön vaihtaminen

Lisää mustetta, kun Väriaineen lisäys -merkkivalo syttyy. Huolimatta
siitä, että merkkivalon syttymisen jälkeen voidaan tehdä vielä useita
kopioita, on suositeltavaa vaihtaa mustekasetti välittömästi.
Mustekasetin vaihto -merkkivalo syttyy samanaikaisesti Väriaineen
lisäys -merkkivalon kanssa. Vaihda musteen keräilysäiliö
mustekasetin vaihtamisen jälkeen.
* Lisää mustetta vain, jos Väriaineen lisäys -merkkivalo palaa.

HUOMAA
Väriainetta tai väriainekasettia ei saa hävittää
polttamalla. Kipinöinti saattaa aiheuttaa palovammoja.

Avaa etupaneeli.

Käännä mustekasetin vapautusvipua oikealle niin pitkälle,
että se pysähtyy. Vanhan kasetin lukitus poistuu.

Vedä vanha mustekasetti itseäsi päin.

VAROITUS
Latausyksikössä on korkea jännite. Sähköiskun vaarasta
johtuen noudata riittävää varovaisuutta työskennellessäsi
kyseisellä alueella.

Napauta uuden mustekasetin yläosaan viidestä kuuteen
kertaa ja kääntele sitä puolelta toiselle kahdeksasta
kymmeneen kertaa.

Aseta uusi mustekasetti kopiokoneeseen.
* Kohdista mustekasetin yläosan nuoli kopiokoneen

loveuksen kanssa ja työnnä kasetti tämän jälkeen
kopiokoneeseen.
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Käännä mustekasetin vapautusvipua vasemmalle kunnes se
pysähtyy.

Irrota musteen keräilysäiliö pitäen musteen keräilysäiliön
vapautusvipua 1 ylhäällä.

Sulje musteen keräilysäiliön aukko suljinta käyttäen.

HUOMAA
Väriainetta tai väriainekasettia ei saa hävittää
polttamalla. Kipinöinti saattaa aiheuttaa palovammoja.

Aseta uusi musteen keräilysäiliö kopiokoneeseen pitäen
musteen keräilysäiliön vapautusvipua ylhäällä.

Vedä puhdistusakseli pehmeästi ulos niin pitkälle kuin se
liikkuu ja työnnä se tämän jälkeen takaisin sisään.

TÄRKEÄÄ

Älä käytä puhdistusakselin vetämiseen voimaa. Älä myöskään vedä
sitä kokonaan ulos.

Sulje etupaneeli.

Uusi mustekasetti on nyt lukittu paikoilleen.
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KAPPALE 4  NORMAALI KÄYTTÖ

1. Tavanomainen kopiointi

1. Lämmitys
Käännä virtakatkaisin asentoon ON (|). Käynnistysmerkkivalo syttyy
lämmitysvaiheen päättyessä.
* Mikäli originaali on paikoillaan ja käynnistysnäppäintä painetaan

ennen lämmitysvaiheen päättymistä, kopiointi alkaa automaattisesti
lämmitysvaiheen päätyttyä.

2. Originaalien asettaminen
Aseta originaali lasitasolle. Sijoita originaali takavasemmalla olevien
originaalien kokomerkintöjen mukaisesti.

3. Toiminnon valitseminen
Valitse haluamasi kopiokoneen toiminto.
* Kopiointitoimintojen lisätiedot löytyvät sivuilta 4-3 ja 5-6.

4. Paperikoon valitseminen
Originaalin ja käytettävän kopiopaperin ollessa saman kokoisia
tarkista, että APS-merkkivalo palaa. Mikäli valo ei pala, paina
automaattisen valintatilan näppäintä. Kun käytettävän kopiopaperin
koko poikkeaa originaalin koosta ilman, että kuvan kokoa halutaan
muuttaa, valitse haluamasi paperikoko painamalla paperinvalinta- ja
manuaalinäppäimiä.
* Kopiokone voidaan asettaa siten, että paperin kokoasetus tehdään

aina manuaalisesti. (Katso “Paperin valinta” sivulla 6-5.)
* Paperinsyöttölokeron valinta voidaan asettaa automaattisesti originaalin

koosta riippumatta. (Katso “Oletuspaperinsyöttölokero” sivulla 6-5.)
* Originaalin ja kopiopaperin koon automaattivalinta ei ole käytettävissä

kaikissa malleissa. Valitse originaalin koko käyttämällä Originaali-
näppäintä ja kopiopaperin koko käyttämällä Paperin valinta -näppäintä.
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5. Kopioiden laadun valitseminen
Kopion laatu voidaan valita originaalin tyypin mukaan. Paina kuvatilan
valintanäppäintä, jolloin vastaavat merkkivalot syttyvät.
Automaattisäätö: Automaattinen valotus -merkkivalo
Valokuvaoriginaalit: Valokuva-merkkivalo
Teksti- ja valokuva -originaalit: Teksti- ja valokuva -merkkivalo
Tekstioriginaalit: Teksti-merkkivalo
* Kopion tummuus on säädettävissä kaikissa kuvatiloissa. (Katso

“Automaattinen valotuksen säätö”; “Teksti- ja valokuvaoriginaalien
valotuksen säätö”, “Tekstioriginaalin valotuksen säätö” ja
“Valokuvaoriginaalin valotuksen säätö” sivuilla 6-4 ja 6-5.)

* Alkutilassa käytettävä kuvatila on valittavissa. (Katso “Tummuuden
säätö” sivulla 6-4.)

Kun Automaattinen valotus, Valokuva, Teksti- ja valokuva sekä Teksti-
merkkivalot ovat kaikki pois päältä, kopiokone on siirtynyt säästötilaan.
Säästötilassa kuvan tummuusaste vaalenee tarkoituksena vähentää
väriaineen kulutusta. Tämän tilan käyttö on suositeltavaa tilanteissa,
joissa kopioiden ei ole tarvetta olla korkealaatuisia.

6. Kopion tummuuden säätö
Kopion tummuusaste voidaan säätää kaikissa kuvatiloissa automaattista
tummuudensäätötilaa lukuun ottamatta. Jos haluat tummentaa kopioita,
paina oikeanpuoleista kopion tummuudensäätönäppäintä ja siirrä
tummuusasteen merkkivaloa oikealle. Jos taas haluat vaalentaa kopioita,
paina vasemmanpuoleista säätönäppäintä siirtäen tummuusasteen
merkkivaloa vasemmalle.
* Tummuuden säätötasojen lukumäärä voidaan valita väliltä 5 - 9.

(Katso “Tummuusasteet” sivulla 6-4).

7. Kopioiden lukumäärän asettaminen
Valitse haluamasi kopioiden lukumäärä kopioiden lukumääränäytön
numeropainikkeilla. Suurin valittavissa oleva kopioiden lukumäärä on 250.
* Kerrallaan valittavissa olevien kopioiden enimmäismäärä on

muutettavissa. (Katso “Kopiomäärän rajoittaminen” sivulla 6-6.)

8. Kopioinnin aloittaminen
Paina käynnistysnäppäintä. Kopiointi on mahdollista, kun merkkivalo
palaa vihreänä.

9. Kopioinnin päättyessä
Kopioarkit siirtyvät kopioiden tulostustasolle.
* Tulostustasolle mahtuu kerrallaan korkeintaan 250 vakiopaperiarkkia

(75 - 80 g/m2 ).
Huomaa, että tasolle mahtuva arkkien määrä riippuu myös käytettävän
paperin kunnosta

HUOMAA
Mikäli kopiokonetta ei hetkeen käytetä (esim. yli yön),
käännä virtakatkaisin asentoon OFF (O). Jos kopiokone
on käyttämättä pitemmän aikaa (esim. lomakaudet), irrota
turvallisuussyistä virtajohto koskettimesta siksi ajaksi, kun
laite ei ole käytössä.



KAPPALE 4  NORMAALI KÄYTTÖ

4-3

1

2

3

1

2

3

2. Suurentaminen/pienentäminen

(1) Automaattinen suurennussuhteen valinta

Alkuperäinen kuva suurennetaan tai pienennetään automaattisesti
valitun paperikoon mukaan.

Varmista, että AMS-merkkivalo palaa. Mikäli valo ei pala, paina
automaattisen valintatilan näppäintä.

Aseta originaali(t) lasitasolle.
Originaalin koko tunnistetaan automaattisesti ja kopiopaperin
koko määräytyy originaalin perusteella.
* Originaalin koon tunnistusta ei ole kaikissa malleissa.

Valitse originaalin koko käyttämällä Originaali-näppäintä.

Määritä paperin koko painamalla Paperin valinta -näppäintä.
Suurennussuhteen merkkivalo vilkkuu ja vaihtuu tämän
jälkeen osoittamaan valittua kopioiden lukumäärää.
* Kopiointi käynnistyy käynnistysnäppäintä painettaessa.

(2) Zoomattu kopio

Kopion zoomaussuhde voidaan valita vapaasti väliltä 50 - 200 % yhden
prosentin säätövälein.

Aseta originaali(t) lasitasolle.

Muuta näytöllä näkyvää zoomaussuhdetta painamalla Zoom
(+)- tai Zoom (-)-näppäimiä.
Suurennussuhteen näytöllä näkyy %-merkki.

HUOMAUTUS

Zoom (+)- tai Zoom (-)-näppäimen painamisen jälkeen suurennussuhde
voidaan asettaa myös numeronäppäimistöltä.

Paina l % -näppäintä. Suurennussuhde muuttuu ja näytön
merkkivalo vaihtuu suurennussuhteesta ilmoittamaan
kopioiden lukumäärää.
* l % -merkkivalo palaa, mikäli suurennussuhde on suurempi

kuin 100 %.
* Muuta paperin kokoa painamalla paperinvalintanäppäintä.
* Kopiointi käynnistyy käynnistysnäppäintä painettaessa.
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4(3) Zoomauskopion koko

Suurennussuhteen valinta tapahtuu automaattisesti, kun originaalin ja
kopiopaperin koko on valittu.

Aseta originaali(t) lasitasolle.

Paina automaattisen valintatilan näppäintä, jolloin AMS-
merkkivalo syttyy.

Valitse originaalin koko painamalla originaalinäppäintä.

Muuta paperin kokoa painamalla paperinvalintanäppäintä.

Valittu suurennussuhde näkyy suurennussuhteen näytöllä.

Kolmen sekunnin kuluttua näytön merkkivalo vaihtuu
suurennussuhteesta osoittamaan kopioiden lukumäärää.
* l% -merkkivalo palaa, mikäli suurennussuhde on suurempi

kuin 100%.
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3. Kopioinnin keskeyttäminen

Kopioinnin keskeyttämistoiminto on käyttökelpoinen, esimerkiksi jos
kopiointityön aikana tulee tarve kopioida muita originaaleja eri asetuksin.
Keskeytynyttä kopiointityötä voidaan jatkaa vanhoin asetuksin, kun
kiireellisempi työ on saatu valmiiksi.

Paina keskeytysnäppäintä. Keskeytyksen merkkivalo syttyy
merkiksi siitä, että työ voidaan keskeyttää.

Poista lasitasolla oleva(t) originaali(t) ja siirrä ne sivuun.

Aseta uudet originaalit tasolle ja käynnistä kopiointi.

Kopioinnin päätyttyä paina uudelleen keskeytysnäppäintä ja
vaihda juuri kopioitujen originaalien paikalle lasitasolta
aikaisemmin poistetut kappaleet. Paina tämän jälkeen
käynnistysnäppäintä. Keskeytettyä kopiointityötä voidaan
jatkaa.
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4. Virransäästötoiminto (esilämmitys)

Tämä toiminto kytkee koneen pois päältä energian säästämiseksi.
Paina energiansäästö (esilämmitys) -näppäintä ja jätä virtakatkaisin
asentoon ON. Tämän toiminnon ollessa käytössä energiansäästö
(esilämmitys) -merkkivalo on ohjauspaneelin ainoa toiminnassa oleva
merkkivalo.

* Koneen ollessa energiansäästötilassa kopiointi aloitetaan painamalla
energiansäästö (esilämmitys) -näppäintä uudelleen.
Energiansäästötilan jälkeen kopiokoneen tila palautuu normaaliksi
noin 30 sekunnissa.

* Kopiokone voidaan asetuksin saada siirtymään energiansäästötilaan,
kun se on ollut käyttämättömänä halutun aikaa. (Katso “Automaattinen
esilämmitysaika” sivulla 6-7.)

5. Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Tämä toiminto kytkee virtakatkaisimen automaattisesti asentoon OFF,
mikäli kopiokone on käyttämättömänä tietyn aikaa (15 - 240 minuuttia).
Kopiointitila palautuu kääntämällä virtakytkin asentoon ON (|).

� Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Automaattinen virrankatkaisutoiminto on energiansäästöominaisuus, joka
kääntää virtakytkimen automaattisesti asentoon OFF (O), kun asetettu
aika ilman kopiointia on kulunut. Kopiokoneet ovat normaalisti enemmän
valmiustilassa kuin toimintatilassa ja valmiustilan aikainen virrankulutus
muodostaa merkittävän osan laitteen kokonaisvirrankulutuksesta.
Toiminto, jonka ansiosta kopiokone siirtyy automaattisesti OFF (O) -tilaan
vähentää tarpeetonta virrankulutusta valmiustilassa tai öisin, sikäli kun
laite on jäänyt päälle. Tämä merkitsee säästöä sähkölaskuissa.
* Automaattisen virrankatkaisun viive on säädettävissä. Katso

“Automaattinen virrankatkaisuaika” sivulla 6-7. Automaattikatkaisu
voidaan myös peruuttaa, katso “Automaattinen virrankatkaisu”
sivulta 6-7.
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KAPPALE 5  TOIMINNOT

1. Reunukset

Originaalin kuvaa siirretään oikealle, joten paperin vasempaan
reunaan syntyy sidontareunus. Reunuksen leveys on valittavissa
välillä 1 - 18 mm ja se on säädettävissä 1 mm:n tarkkuudella.

* Reunustoiminnon käyttö edellyttää, että koneeseen on asennettu
valinnainen muistikortti.

* Reunuksen leveyden alkuarvo voidaan valita edellä esitetystä.
(Katso “Reunuksen leveys” sivulla 6-6.)

Reunuksen leveyden muuttaminen tapahtuu pitämällä
reunusnäppäintä alhaalla 3 sekunnin ajan. Kopioiden
lukumääränäytölle ilmestyy “F17” ja 2 sekunnin jälkeen se
vaihtuu reunuksen leveydeksi. Mikäli et halua muuttaa
reunuksen leveysasetusta, paina reunusnäppäintä ja siirry
kohtaan 4.

Vaihda reunuksen leveyden asetusta painamalla Zoom (+)
tai Zoom (-) -näppäintä.

Paina Enter- tai reunusnäppäintä. Näytölle ilmestyy kopioiden
lukumäärä. Kone on nyt reunustenasetustilassa.

Aseta originaali(t) lasitasolle.
* Sijoita originaalit siten, että niiden (vasen) yläkulma tulee

lasitason takaosaa vasten. Originaalin asettaminen toisin
saattaa johtaa reunuksen syntymiseen väärään paikkaan.
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5 Paina käynnistysnäppäintä. Kopiointi alkaa.

2. Rajojen poistaminen

(1) Arkki

Arkkioriginaaleista tehdyissä kopioissa ilmenevien häiritsevien mm.
varjostumien ja viivojen poistaminen.  Rajan leveyden säätö voidaan
valita väliltä 6 - 12 mm sekä 18 mm. Kuvassa merkintä (a näyttää
poistettavan rajan leveyden.)

* Arkin rajojen poistotoiminto edellyttää, että koneeseen on asennettu
valinnainen muistikortti.

* Poistettavan rajan leveyden alkuarvo on säädettävissä. (Katso
“Rajan leveys” sivulla 6-6.) Alkuarvo on yhteinen Kirja-tilan
rajojenpoistoasetuksen kanssa.

(2) Kirja

Siistien kopioiden tekeminen paksuista kirjoista. Rajan leveyden
säätö voidaan valita väliltä 6 - 12 mm sekä 18 mm. (Kuvassa
merkintä a näyttää poistettavan rajan leveyden.)

* Kirjan rajojen poistotoiminto edellyttää, että koneeseen on asennettu
valinnainen muistikortti.

* Poistettavan rajan leveyden alkuarvo on säädettävissä. (Katso
“Rajan leveys” sivulla 6-6.) Alkuarvo on yhteinen Arkki-tilan
rajojenpoistoasetuksen kanssa.
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Muuta poistettavan rajan leveyttä pitämällä rajojen
poistonäppäintä tai Kirja-näppäintä alhaalla 3 sekunnin ajan.
Kopioiden lukumääränäytölle ilmestyy “F18”, joka kahden
sekunnin kuluttua vaihtuu numeroksi. Mikäli et halua muuttaa
poistettavien rajojen leveysasetusta, paina jompaakumpaa
näppäintä ja siirry kohtaan 4. Näytöllä näkyvä numeroarvo
vastaa poistettavan rajan leveyttä seuraavasti:
1: 6 mm
2: 12 mm
3: 18 mm

Vaihda reunuksen leveyden asetusta painamalla Zoom (+)
tai Zoom (-) -näppäintä.

Aseta originaali(t) lasitasolle.
* Aseta kirjaoriginaalit lasitasolle kuvan osoittamalla tavalla.

Paina käynnistysnäppäintä. Kopiointi alkaa.

Paina Enter-, rajanpoisto- tai kirja-näppäintä.
Näytölle ilmestyy kopioiden lukumäärä. Rajan poistamisen
arkki- tai kirja-tila on nyt valittuna.
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3. Asettelukopio

Kaksi tai neljä originaalia voidaan yhdistää yhteen kopioon.

* Asettelukopiointi edellyttää, että koneeseen on asennettu valinnainen
muistikortti.

* Rajojen alkuarvo on valittavissa. (Katso “Asettelu (rajaviivat)” sivulla
6-6.)

* Sekä originaalin että käytettävän kopiopaperin on oltava vakiokokoisia.

� 2 : 1
Tässä tilassa voidaan kaksi originaalia yhdistää yhdeksi kopioksi.
(Originaalit asetetaan lasitasolle järjestyksessä 1 ja 2.)

� 4 : 1
Tässä tilassa voidaan neljä originaalia yhdistää yhdeksi kopioksi.
(Originaalit asetetaan lasitasolle järjestyksessä 1,  2, 3 ja tämän
jälkeen 4.)
* 4 : 1 -tilassa käytettävissä olevat tilat riippuvat originaalien suunnasta.

Suunnan alkuasetukseksi voidaan valita joko pysty tai vaaka. (Katso
“Asettelu (4 : 1)” sivulla 6-6.)

Rajaviivan tyypin muuttaminen tapahtuu pitämällä
asettelunäppäintä alhaalla 3 sekunnin ajan. Kopioiden
lukumääränäytölle ilmestyy “F20”, joka kahden sekunnin
kuluttua vaihtuu numeroksi. Mikäli et halua muuttaa
rajaviivan tyyppiä, siirry kohtaan 4.
Näytön numeroarvot vastaavat rajaviivan tyyppejä
seuraavasti:
1: Ei rajaviivaa
2: Yhtenäinen viiva
3: Pisteviiva

Kunkin originaalin rajat voidaan myös merkitä yhtenäis- tai
pisteviivalla.
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Vaihda rajaviivan tyypin asetusta painamalla Zoom (+) tai
Zoom (-) -näppäintä.

Paina Enter- tai asettelunäppäintä. Näytölle ilmestyy kopioiden
lukumäärä.

Valitse 2:1- tai 4:1-merkkivalo painamalla asettelunäppäintä.

Aseta originaali(t) lasitasolle.
* Ennen kuin asetat originaalit lasitasolle, varmista, että ne

ovat oikeassa järjestyksessä.

Paina käynnistysnäppäintä.
* Originaalien syötön tapahtuessa arkinsyöttölaitteesta, kaikki

originaalit skannataan yksitellen ja kopiointi tapahtuu
vastaavassa järjestyksessä.

* Asetettaessa originaaleja lasitasolle, “1” (skannattavien
originaalien lukumäärä) näkyy näytöllä ensimmäisen
originaalin skannauksen jälkeen. Poista originaali ja paina
käynnistysnäppäintä. Toista menettely kunkin kopioitavan
originaalin kanssa.

Kun kaikki originaalit on saatu skannattua, paina Enter- tai
asettelunäppäintä. Kopiointi alkaa.
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4. Kopioiden lajittelu

Kopiot voidaan lajitella haluttuun sarjamäärään tallentamalla
originaalikuvat koneen muistiin ennen kopiointia.

HUOMAUTUS

Kierto ja lajittelu
Mikäli kiertolajittelutila “ON” on valittuna (katso sivu 6-6) ja käytettävä
kopiopaperi on A4, kunkin kopiosarjan suuntaa voidaan muuttaa
lajittelun helpottamiseksi. Toiminnon hyödyntämiseksi on kopiokoneen
paperinsyöttölokeroon tai valinnaiseen paperinsyöttölokeroon
laitettava A4-kokoista paperia.

Aseta originaali(t) lasitasolle.

Lajittelunäppäimen painaminen sytyttää merkkivalon.

HUOMAUTUS

Mikäli tulostustilan (“Output mode”, katso sivu 6-6) valintana on lajittelu
(“Sort ON”), lajittelun merkkivalo palaa ja kopiokone on lajittelutilassa. Jos
lajittelutila on pois käytöstä (“Sort OFF”), lajittelunäppäimen painaminen
sytyttää merkkivalon.

Valitse haluamasi kopiomäärä ja paina käynnistysnäppäintä.
* Originaalien syötön tapahtuessa arkinsyöttölaitteesta, kaikki

originaalit skannataan yksitellen ja kopiointi tapahtuu
vastaavassa järjestyksessä.

* Asetettaessa originaaleja lasitasolle, “1” (skannattavien
originaalien lukumäärä) näkyy näytöllä ensimmäisen
originaalin skannauksen jälkeen. Poista originaali ja paina
käynnistysnäppäintä. Toista menettely kunkin kopioitavan
originaalin kanssa.

Kun kaikki originaalit on saatu skannattua, paina Enter- tai
lajittelunäppäintä. Kopiointi alkaa.

5. Kopioiden kiertäminen

Vaikka originaalin suunta poikkeaisikin paperinsyöttölokeroon ladatun
paperin suunnasta, voidaan kopiointi suorittaa kiertämällä skannauskuvaa
90 astetta vastapäivään. Tämän toiminto ei edellytä asetusten tekemistä.
* Kopioiden kiertäminen edellyttää, että koneeseen on asennettu

valinnainen muistikortti.

HUOMAUTUS

Kopioiden kiertäminen toimiin ainoastaan A4-koon paperia käytettäessä.

Kopioiden lajittelu edellyttää, että koneeseen on asennettu valinnainen
muistikortti.
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1. Kopioinnin hallinta

Yksittäisten osastojen ottamien kopioiden kokonaismäärä voidaan määritellä 4-numeroisilla koodeilla jopa 100 eri osastolle.

(1) Kopioinnin hallintatilat

Asetuskoodit annetaan sellaisille oletusasetuksille, joilla on valintaominaisuuksia. Kopioiden määrän näytössä näkyy ainoastaan asetuskoodin
numero. Numeroiden selitykset löytyvät alla olevan taulukon sarakkeesta “Asetuskoodi”. Alkutilan asetukset on merkitty asteriskilla (*).

d01 Kopioinnin hallinta ON/OFF Kopioinnin hallinta kytketään tarvittaessa ON-asentoon (annettujen
asetusten käyttäminen). Kytketään OFF-asentoon mikäli toimintoa ei
tarvita .

1: Kopioinnin hallinta ON
2: Kopioinnin hallinta OFF*

d02 Tunnuskoodien rekisteröinti Määrittää 4-numeroisen tunnuskoodin. Enintään 100 tunnuskoodia.

d03 Tunnuskoodien poistaminen Poistaa tarpeettomat tunnuskoodit.

d04 Kopioiden lukumäärän
tyhjennys

Tyhjentää eri osastojen kopiomäärät sovitun ajan kuluttua. Osastojen
työntekijät eivät voi itse suorittaa tyhjennystä.

1: Tyhjennä
2: Älä tyhjennä*

d05 Kopiointihallintalistan
tulostaminen

Tulostaa tunnuskoodeilla otettujen kopioiden lukumäärät.

Tilan
koodi Kopioinnin hallintatila Hallintatilan sisältö Asetuskoodi
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(2) Kopioinnin hallintatilan asettaminen

Paina yhtäaikaisesti sekä kopioiden tummuudensäätönäppäintä
että numeronäppäinten * näppäintä kolmen sekunnin ajan.
“d00” (hallintatilan koodi) ilmestyy kopioiden määrän näyttöön.

Hallintatilan koodi vaihtuu aina Zoom (+) näppäintä tai
Zoom (-) näppäintä painettaessa. Valitse hallintatila kohdassa
“(1) Kopioinnin hallintatilat” esitetyn taulukon mukaisesti.

Paina Enter-näppäintä.
Mikäli valintasi on “d01” tai “d04”, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
Mikäli valintasi on “d02” tai “d03”, siirry vaiheeseen 6.
Mikäli valintasi on “d05”, kopiointihallintalista tulostuu.
Siirry vaiheeseen 10.

Asetuskoodi vaihtuu aina Zoom (+) näppäintä tai Zoom (-)
näppäintä painettaessa. Valitse asetuskoodi kohdassa
“(1) Kopioinnin hallintatilat” esitetyn taulukon mukaisesti.

Paina enter-näppäintä. Näyttö palautuu vaiheeseen 2.
Kun haluat lopettaa kopioinnin hallintatilan asettamisen,
siirry vaiheeseen 11.

Näppäile tunnusluku (4 numeroa) numeronäppäimillä joko
rekisteröintiä tai tyhjennystä varten.
* Mikäli näppäilet tunnusluvun väärin, paina Stop/Clear-

näppäintä ja näppäile oikea tunnusluku.

Paina enter-näppäintä.
Kun rekisteröidyt, näyttö palautuu vaiheeseen 2. Mikäli
haluat lopettaa kopioinnin hallintatilan asettamisen, siirry
vaiheeseen 11. Kun poistat tunnusluvun, siirry seuraavaan
vaiheeseen.

Varmista tunnusluvun poistaminen. Mikäli haluat perua
toiminnon, jätä asetus arvoon “2”; mikäli haluat hyväksyä
poistamisen, paina Zoom (+) näppäintä tai Zoom (-)
näppäintä vaihtaaksesi asetuksen arvoon “1”.

Paina enter-näppäintä.
Näyttö palautuu vaiheeseen 2. Kun haluat lopettaa
kopioinnin hallintatilan asettamisen, siirry vaiheeseen 11.
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Kun kopiointihallintalista on tulostunut, näyttö palaa
vaiheeseen 2. Mikäli haluat tehdä muita asetuksia, suorita
tarvittavat toimenpiteet (katso yllä). Mikäli haluat lopettaa
kopioinnin hallintatilan asettamisen, siirry seuraavaan
vaiheeseen.

Paina Zoom (+) näppäintä tai Zoom (-) näppäintä, jolloin
näyttöön ilmestyy “d00” ja paina enter-näppäintä.
Näyttöosoitin vaihtuu kopioinnin hallintatilasta kopioiden
määrään.

(3) Kopiointi kopiokoneen ollessa kopioinnin hallintatilassa

Kun kopiokone on kopioinnin hallintatilassa, “—-” ilmestyy kopioiden
määrän näyttöön.

Näppäile osastosi tunnuskoodi (4 numeroa) numeronäppäimillä.

Mikäli kopioiden määrän näyttöön ilmestyy “1”, voit suorittaa
kopioinnin normaaliin tapaan.
* Kun kopiointi on suoritettu, paina virransäästönäppäintä

(esilämmitys). Mikäli automaattinen tyhjennystoiminto
toimii, kopiokone palautuu aiempaan tilaan.
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2. Oletusasetukset

Kopiokone on esilämmitysvaiheen lopussa tai Palautus-näppäimen käytön jälkeen ns. alkutilassa. Automaattisesti alkutilaan valittuja
toimintoasetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi. Oletusasetuksia voidaan muuttaa riippuen siitä miten kopiokonetta halutaan käyttää.

(1) Oletusasetukset

Asetuskoodit annetaan sellaisille oletusasetuksille, joilla on valintaominaisuuksia. Kopioiden määrän näytössä näkyy ainoastaan asetuskoodin
numero. Numeroiden selitykset löytyvät alla olevan taulukon sarakkeesta “Asetuskoodi”. Alkutilan asetukset on merkitty asteriskilla (*).

1: Automaattinen valotus
2: Teksti ja valokuva*3: Valokuva
4: Teksti

F03 Tummuudensäädön vaiheet Vaihtaa tummuudensäädön vaiheiden määrän manuaaliseen
tummuudensäätötilaan.

1: 5 vaihetta*2: 9 vaihetta

F04 Automaattinen tummuudensäätö Säätää yleisen tummuuden asteen automaattista
tummuudensäätötilaa käytettäessä. Mitä suurempi
koodinumero, sitä tummempi kopio.

1: 1 Vaalea
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Tumma

F05 Tekstin ja valokuvan originaalien
tummuuden säätäminen

Säätää tummuutta kun kuvatilassa valitaan teksti ja
valokuvaoriginaali. Mitä suurempi koodinumero, sitä
tummempi kopio.

1: 1 Vaalea
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Tumma

F01 Käyttäjäraportti Tulostaa oletusasetusten yksityiskohdat.

F02 Tummuudensäätötila Valitsee kuvatilan virran ollessa päällä.

Oletusasetus Asetuskohde Asetuksen sisältö Asetuskoodi
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F06 Tekstioriginaalin tummuudensäätö Säätää tummuutta kun kuvatilassa valitaan tekstioriginaali.
Mitä suurempi koodinumero, sitä tummempi kopio.

1: 1 Vaalea
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Tumma

F07 Valokuvaoriginaalin
tummuudensäätö

Säätää tummuutta kun kuvatilassa valitaan valokuvaoriginaali.
Mitä suurempi koodinumero, sitä tummempi kopio

1: 1 Vaalea
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Tumma

F08 Paperin valinta Määrittelee valitaanko automaattisesti lokero, jonka
paperinkoko on sama kuin originaalin vai valitaanko
paperinkoko manuaalisesti.

1: Automaattinen*2: Manuaalinen

F09 Automaattisen suurennussuhteen
valintatila

Määrittelee suurennetaanko/pienennetäänkö originaalin
kuva (katso“ Automaattinen valintatilatila” s. 4-3.) vai
kopioidaanko kuva saman kokoisena kun originaali on
asetettu ja paperinvalintanäppäintä painettu.

1: Automaattisen
suurennussuhteen
valinta*2: Sama koko

F10 Oletuspaperinsyöttölokero Määrittelee automaattisesti valittavan paperinsyöttölokeron
sen jälkeen kun esilämmitysvaihe päättyy ja
paperinvalintanäppäintä on painettu.
* Tämä säätötoiminto ei näy näytössä mikäli valinnaisia

paperinsyöttölokeroja ei ole asennettu.

1: Lokero 1*2: Lokero 2
3: Lokero 3
4: Lokero 4

F11 Automaattinen
paperinsyöttölokeron vaihto

Määrittelee käytetäänkö automaattista paperinsyöttölokeron
vaihtoa (katso s. 2-4).

1: ON*2: OFF

F12 Monisyöttölokeron paperikoko Määrittelee monisyöttölokeron paperikoon, jolloin se on
automaattisen paperinvalintatoiminnon käytettävissä
(monisyöttölokeron paperikoko on kiinteä).

1: A3
2: A4 (pystysuora)
3: A4
4: B4
5: B5 (pystysuora)
6: B5
7: Folio
8: U (ei kokoasetusta)
Muiden kuin
standardikokoisten
papereiden säätö
monisyöttölokeroa varten

Oletusasetus Asetuskohde Asetuksen sisältö Asetuskoodi
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F13 Muiden kuin standardikokoisten
papereiden säätö
monisyöttölokeroa varten

Säätää paperikoon monisyöttölokeroon kun käytettävä
paperi ei ole standardikokoinen, esim A4.

F14 Tulostustila Valitse “Sort ON” jotta lajittelu tapahtuu automaattisesti
ADF:ää käytettäessä. Lajittelua ei tapahdu mikäli valitaan
“Sort OFF”. Mikäli lajittelutilaa halutaan käyttää kun “Sort
OFF” on valittuna tai kun originaaleja asetetaan lasilevylle,
paina lajittelunäppäintä merkkivalon sytyttämiseksi.
* Tämä asetus ei ole käytössä mikäli valinnaisia

muistikorttia ja ADF: ää ei ole asennettu.

1: Lajittelu ON*2: Lajittelu OFF

F15 Kopioiden kiertäminen Määrittelee käytetäänkö normaalia kopioiden lajittelua
(katso s. 5-6) vai kopioiden kiertämistä lajittelutilan ollessa
valittuna.
* Tämä asetus ei ole käytössä mikäli valinnaista muistikorttia

ei ole asennettu.

1: ON*2: OFF

F16 Kopioiden rajoitus Rajoittaa kerralla otettavien kopioiden määrän. 1-250 kopiota
(250 kopiota*)

F17 Reunuksen leveys Määrittelee reunusleveyden alkuarvon reunustoimintotilassa
(katso s 5-1)
* Tämä asetus ei ole käytössä mikäli valinnaista muistikorttia

ei ole asennettu.

1 mm ~ 18 mm (6 mm*)

F18 Rajan leveys Määrittelee rajojen poistamisen alkuarvon arkin tai kirjan
rajojen poistotoiminnossa (katso s. 5-2)
* Tämä asetus ei ole käytössä mikäli valinnaista muistikorttia

ei ole asennettu.

1: 6 mm*2: 12 mm
3: 18 mm

F19 Asettelu (4:1) Määrittelee asetetaanko originaalit pysty- vai vaakasuoraan
4:1 kopiointia varten (katso s. 5-4).
* Tämä asetus ei ole käytössä mikäli valinnaista muistikorttia

ei ole asennettu.

1: Pystysuora (Z)*2: Vaakasuora (N)

F20 Asettelu (rajat) Valitsee rajat asettelukopiointiin (katso s. 5-4).
* Tämä asetus ei ole käytössä mikäli valinnaista muistikorttia

ei ole asennettu.

1: Ei rajoja*2: Kiinteä viiva
3: Pisteviiva

F21 Kalvotila Mikäli kopiointi tapahtuu kalvoille tai paksuille papereille
monisyöttölokeroa käyttämällä, paperityyppi valitaan tämän
asetuksen avulla.

1: Kalvot*2: Paksu paperi

Oletusasetus Asetuskohde Asetuksen sisältö Asetuskoodi
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F22 Äänetön toiminta Kopiokone voidaan siirtää äänettömän toiminnan tilaan,
jolloin koneen sisällä oleva moottori sammuu heti kopioinnin
päätyttyä. Valittaessa “ON”, moottori pysähtyy heti
kopioinnin päätyttyä.

1: ON
2: OFF*

F23 Tulostustaso Määrittelee tulostetanko kopiot tulostustasolle vai valinnaiselle
töiden erottelijalle.

1: Tulostustaso
2: Töiden erottelija

F24 Automaattinen virrankatkaisu Kytkee automaattisen virrankatkaisutoiminnon (sivu 4-6) joko
ON- tai OFF-asentoon. Automaattinen virrankatkaisutoiminto
kytkee virran automaattisesti pois mikäli kopiointia ei suoriteta
tietyn ajan sisällä.
* Mikäli automaattinen virrankatkaisu häiritsee kopiointia,

toiminto voidaan kytkeä OFF-asentoon. On suositeltavaa
säätää katkaisutoiminnon aikaväli ennen virran
sammuttamista.

1: ON*2: OFF

F25 Automaattisen esilämmityksen
aika

Määrittelee kopioinnin päättymisen ja energiansäästötoiminnon
(sivu 4-6) käynnistymisen välisen ajan.

1: 5 minuuttia
2: 10 minuuttia
3: 15 minuuttia*4: 20 minuuttia
5: 25 minuuttia
6: 30 minuuttia
7: 35 minuuttia
8: 40 minuuttia
9: 45 minuuttia

F26 Automaattisen virrankatkaisun
aika

Määrittelee aikavälin, jonka jälkeen automaattinen
virrankatkaisutoiminto kytkee käyttämättömänä olleen
kopiokoneen virran automaattisesti pois päältä. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto voidaan myös kytkeä OFF-asentoon.
Tällöin tätä toimintoa ei voi käyttää. (“Auto shut-off”)
* Tämä säätötoiminto ei näy näytössä mikäli automaattinen

virrankatkaisu säädetään “OFF”-asentoon.
* Automaattisen virrankatkaisutoiminnon käynnistysaika on

suositeltavaa säätää melko pitkäksi mikäli konetta käytetään
usein, ja lyhyeksi mikäli konetta käytetään vain ajoittain.

* Automaattisen virrankatkaisutoiminnon peruuttamisesta löydät
lisätietoja kohdasta “Automaattinen virrankatkaisutoiminto”.

1: 15 minuuttia
2: 30 minuuttia
3: 45 minuuttia
4: 60 minuuttia*5: 75 minuuttia
6: 90 minuuttia
7: 105 minuuttia
8: 120 minuuttia
9: 135 minuuttia
10: 150 minuuttia
11: 165 minuuttia
12: 180 minuuttia
13: 195 minuuttia
14: 210 minuuttia
15: 225 minuuttia
16: 240 minuuttia

F27 Väriaineraportti Tulostaa raportin musteen kulutuksen suhteesta.
Suhdeluvun perusteella mustekasetin vaihdon ajoitusta
voidaan säädellä. Mikäli musteen kulutuksen suhde on hyvin
korkea, suositellaan säästötilan (sivu 4-2) ja normaalikäytön
yhdistämistä.

Oletusasetus Asetuskohde Asetuksen sisältö Asetuskoodi
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(2) Oletusasetusten tekeminen

Paina yhtäaikaisesti molempia kopioiden
tummuudensäätönäppäimiä 3 sekunnin ajan. “F00”
(oletuskoodi) ilmestyy kopioiden määrän näyttöön.

“Oletuskoodi vaihtuu aina Zoom (+) tai Zoom (-).näppäintä
painettaessa tai numeronäppäimiä käytettäessä. Valitse
haluamasi oletuskoodi kohdassa “(1) Oletusasetukset”
annetun taulukon mukaisesti.

Paina enter-näppäintä.
Mikäli valitset “F01” tai “F27”, raportti tulostuu.
Siirry vaiheeseen 11.
IMikäli valitset “F13”, siirry vaiheeseen 5.
Mikäli valitset “F16”, siirry vaiheeseen 7.
Jos valitset jonkin muun koodin, siirry vaiheeseen 9.

Kun raportti on tulostunut, näyttö palautuu vaiheeseen 2.
Mikäli haluat tehdä muita säätöjä, toista tarvittavat toiminnot
(katso alla). Mikäli haluat lopettaa oletusasetusten
tekemisen, siirry vaiheeseen 11.

Näppäile paperin leveys painamalla Zoom (+) tai Zoom (-)-
näppäintä. Paperin leveys voidaan säätää 100 ja 297 mm
välille yhden millimetrin välein.

Paina enter-näppäintä. Näyttö palautuu vaiheeseen 2. Mikäli
haluat lopettaa oletusasetusten tekemisen, siirry vaiheeseen 11.

Määritä kopioiden määrän yläraja (enintään 250 kopiota)
Zoom (+) tai Zoom (-)-näppäimillä.

Paina enter-näppäintä. Näyttö palautuu vaiheeseen 2. Mikäli
haluat lopettaa oletusasetusten tekemisen, siirry vaiheeseen 11.

Asetuskoodi vaihtuu aina Zoom (+) tai Zoom (-)-näppäimiä
painettaessa. Valitse haluamasi oletuskoodi kohdassa “(1)
Oletusasetukset” esitetyn taulukon mukaisesti.

Paina enter-näppäintä. Näyttö palautuu vaiheeseen 2. Mikäli
haluat lopettaa oletusasetusten tekemisen, siirry seuraavaan
vaiheeseen.

Paina Zoom (+) tai Zoom (-)-näppäintä kunnes näyttöön
ilmestyy “F00” ja paina sitten enter-näppäintä. Näytön osoitin
vaihtuu oletuskoodista kopioiden määräksi.
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(1) ADF (Automaattinen arkinsyöttölaite)

Syöttää useita originaaliarkkeja yksitellen skannattavaksi.

11111 Arkinsyöttölaitteen kanssa käytettävät originaalit
• Ainoastaan arkkioriginaaleille
• Originaalin paino: Yksipuolinen originaali, 35 g/m2  - 160 g/m2

• Originaalin koko: 11" x 17"/A3 (suurin) - 5 1/2" x 8 1/2 (pysty)/ A5
(pysty) (pienin)

• Kapasiteetti: 70 arkkia (11" x 8 1/2"/A4 ja tätä pienemmät,
75 g/m2 - 80 g/m2)
50 arkkia (8 1/2" x 14"/B4 ja tätä suuremmat,
75 g/m2 - 80 g/m2)
50 arkkia automaattivalintatilassa

22222 Arkinsyöttölaitteeseen liittyvät varotoimenpiteet
Älä käytä arkinsyöttölaitteen kanssa alla ilmoitettuja originaaleja. Älä
myöskään aseta rei’itettyjä tai repäisyreunaisia originaaleja kyseinen
reuna edellä.
• Piirtoheitinkalvot
• Hiilipaperia tai erittäin ryppyisiä tai taitettuja originaaleja, pehmeää

materiaalia (mm. vinyyli) olevia originaaleja
• Muodoltaan vakiopaperista poikkeavat originaalit, originaalit, joissa

on teippejä tai liimapintoja
• Paperiliittimellä tai niitillä yhteen liitetyt originaalit (poista liittimet ja

niitit sekä suorista rypyt ja taitokset ennen kuin asetat originaalit
arkinsyöttölaitteeseen)

• Rosoreunaiset originaalit, liukaspintaiset originaalit
• Originaalit, joissa on tuoretta korjausmustetta
• Ryppyiset originaalit (suorista rypyt ennen originaalien asettamista

arkinsyöttölaitteeseen)

33333 Arkinsyöttölaitteen osien nimitykset

1 Originaalin syöttöalusta
(Aseta originaalit tälle.)

2 Originaalien syöttöohjaimet
(Säädä ohjainten leveys originaalien leveyttä vastaavaksi.)

3 Arkinsyöttölaitteen avaus- ja sulkukahva
(Tartu kahvaan avatessasi ja sulkiessasi arkinsyöttölaitteen.)

4 Originaalien poistotaso
(Kopioidut originaalit päätyvät tänne.)

5 Arkinsyöttölaitteen originaalipaneeli
(Arkinsyöttölaitteen syöttöhäiriön tapahtuessa poista originaali
avaamalla paneeli.)

44444 Originaalien asettaminen arkinsyöttölaitteeseen

Säädä originaalien syöttöohjaimet originaalin koon mukaisesti.

* Ennen kuin asetat originaaleja arkinsyöttölaitteeseen,
varmista, ettei poistotasolle ole jäänyt aikaisemmista
kopiointitöistä peräisin olevia originaaleja. Poistotasolle
jääneet originaalit voivat aiheuttaa originaalien syöttöhäiriön.
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Aseta originaalit syöttöalustalle halutussa järjestyksessä
kopioitava puoli ylöspäin. Työnnä originaalien etureuna
tiiviisti automaattista arkinsyöttölaitetta vasten niin pitkälle
kuin se menee.

TÄRKEÄÄ

Älä aseta syöttötasolle useampia originaaleja, kuin mitä originaalien
syöttöohjaimeen kiinnitetty tarra osoittaa. Tätä suurempien
originaalimäärien asettaminen tasolle kerrallaan saattaa aiheuttaa
syöttöhäiriön.

55555 Automaattinen valintatila
Tunnistaa kunkin originaalin koon ja kirkkauden automaattisesti.
Kopiointi tapahtuu originaalia vastaavaa paperikokoa käyttäen.
* Edellyttää, että koneeseen on asennettu valinnainen muistikortti.

HUOMAUTUS

• Tässä tilassa arkinsyöttölaitteeseen voidaan asettaa enintään
50 paperiarkkia (75 g/m2 - 80 g/m2 ).

• Tässä tilassa käytettävissä olevat originaalin koot ovat 11" x 17" ja 11" x
8 1/2" (A3 ja A4), ja kaikkien originaalien on oltava saman levyisiä.

Automaattivalintanäppäimen painaminen sytyttää merkkivalon.

66666 Originaalien asettaminen lasitasolle
Jos haluat kopioida originaalista, jota ei voida asettaa
arkinsyöttölaitteeseen, esim. kirja tai lehti, avaa arkinsyöttölaite
ja aseta originaali lasitasolle.

Avaa arkinsyöttölaite tarttumalla sen avaus- ja sulkukahvaan.
* Ennen arkinsyöttölaitteen avaamista varmista, ettei

originaalien syöttö- tai poistotasolla ole originaaleja. Nämä
voivat pudota arkinsyöttölaitteen avaamisen yhteydessä.

Aseta originaali kopioitava puoli alaspäin. Varmista, että
originaali on asetettu originaalien kokomerkintöjen mukaisesti.
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3 Sulje arkinsyöttölaite tarttumalla sen avaus- ja sulkukahvaan.

TÄRKEÄÄ

Älä työnnä arkinsyöttölaitetta lasitasoa vasten voimalla. Tämä saattaa
vahingoittaa lasia.

HUOMAA
ÄLÄ jätä arkinsyöttölaitetta auki. Henkilövahinkojen vaara.

(2) Paperinsyöttölokero

Jopa kolme kopiokoneen runko-osan kaltaista paperinsyöttölokeroa
voidaan asentaa.
Kapasiteetti ja paperin lataustapa vastaavat pääyksikön
vakiopaperinsyöttölokeroa.
* Valinnaisen kasetin paperinsyöttöhäiriö on korjattavissa avaamalla

lokeron vasen paneeli.

(3) Töiden erottelija

Valinnaisen kirjoitintoiminnon käytön yhteydessä voidaan paperin
tulostustaso muuttaa käytetyn toiminnon mukaisesti. Tämä helpottaa
paperin lajittelua.
Kopiot tulostetaan alatasolle (kopioiden tulostustaso), kun taas tulosteet
päätyvät ylätasolle. Paikka, johon paperit tulostetaan, on valittavissa.

(4) Päälaskuri

Päälaskurilla voidaan rajoittaa tehtyjen kopioiden lukumäärää.
Tämän on käyttökelpoinen ominaisuus kopiokoneen osasto- ja myös
yritystason keskitetyssä hallinnassa.

� Päälaskurin asettaminen
Työnnä päälaskuri tukevasti sille varattuun koloon.
* Päälaskuritoiminnon ollessa käytössä kopiointi onnistuu ainoastaan,

kun päälaskuri on kytketty kopiokoneeseen. Mikäli päälaskuri ei ole
kolossaan tukevasti, kopioiden lukumääränäytöllä näkyy merkintä  “---”.



KAPPALE 7  VALINNAISET LISÄVARUSTEET

7-4

(5) Muistikortti

Tämän kopiokoneen useat toiminnot edellyttävät, että laitteeseen on
asennettu muistikortti. Tämä koskee toimintoja, kuten kopioiden
lajittelu, kopioiden reunukset, rajojen poisto sekä useiden kopioiden
tekeminen automaattista arkinsyöttölaitetta käyttäen. Muistikortin
kapasiteetti riittää jopa 200 originaalin skannaamiseen, kun mustan
alueen määrä on 6 %.

(6) Kirjoitinkortti

Kopiokonetta voidaan käyttää kirjoittimena, mikäli siihen on asennettu
kirjoitinkortti.
Katso lisätiedot kirjoittimen käyttöohjeista.

(7) Verkkokirjoitinkortti

Mikäli kopiokoneeseen on valinnaisen kirjoitinkortin lisäksi asennettu
verkkokirjoitinkortti, voidaan laite muuttaa verkkokirjoittimeksi, jolloin
sitä voidaan käyttää usean työaseman tulostimena.
Katso lisätiedot verkkokirjoittimen käyttöohjeista.
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KAPPALE 8  ONGELMATILANTEIDEN VARALLE

1. Virhenäyttö

Mikäli koneen käyttöpaneelissa näkyy alla olevassa luettelossa kuvattu ilmoitus, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

“C” ja kopioiden lukumääränäytöllä näkyy
vuorotteleva numero.

Käännä virtakatkaisin asentoon ON ja OFF. Mikäli sama ilmoitus palaa näytölle,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

“E__” näkyy kopioiden lukumääränäytöllä ja
muistin ylivuodon merkkivalo vilkkuu.

Muistikapasiteetti on loppu. Paina palautusnäppäintä, vähennä originaalien
lukumäärää ja yritä kopiointia uudelleen.

Mustekasetin vaihdon merkkivalo palaa. Merkkivalon sytyttyä kopiointia voidaan jatkaa edelleen rajoitetun aikaa.
Vaihda mustekasetti uuteen mahdollisimman nopeasti.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “AP”. Musteen tuoreistaminen kopiokoneen sisällä. Odota pari minuuttia.

Mustekasetin vaihdon merkkivalo palaa. Musteen keräilysäiliö on vaihdettava. Vaihda musteen keräilysäiliö (musteen
keräilysäiliö toimitetaan mustekasetin yhteydessä).

Mustekasetin vaihdon merkkivalo vilkkuu. Musteen keräilysäiliötä ei ole asennettu. Laita keräilysäiliö sille ilmoitettuun paikkaan.
Kopiointia voidaan jatkaa vasta, kun musteen keräilysäiliö on paikoillaan.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “___”. Valittu kopiointitoiminto ei ole käytettävissä, koska tarvittuja valinnaisia lisävarusteita
ei ole asennettu.

Ilmoitus Toimenpide Sivu
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Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “PF”. Merkkivalon ilmoittamassa paperinsyöttölokerossa on tapahtunut
paperinsyöttöhäiriö tai kyseinen paperinsyöttölokero ei ole kunnolla paikoillaan.
Avaa syöttölokero, tarkista syöttöhäiriö ja sulje syöttölokero turvallisesti.

Kopioiden lukumääränäytölle ilmestyy “XX” ja
paperin lisäysmerkkivalo vilkkuu (XX on
tulostelukema).

Paperi on loppunut merkkivalon ilmoittamasta syöttölokerosta. Lisää paperia.

Kopioiden lukumääränäytölle ilmestyy “XX”
 ja paperin syöttöhäiriön merkkivalo vilkkuu
(XX on tulostelukema).

Paperinsyöttöhäiriö. Poista tukkeutunut paperi.

Huollon merkkivalo palaa tai vilkkuu. Merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa, että seuraava huoltovaihe on lähestymässä.
Merkkivalon palaminen merkitsee, että kopiokone on huollon tarpeessa.
Ota välittömästi yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “E10”. Valittu paperinsyöttölokero ei ole käytettävissä. Ota välittömästi yhteyttä
huoltoliikkeeseen. Vaihda paperinsyöttölokeroa, mikäli koneeseen on
asennettu valinnainen syöttölokero.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “E70”. Valinnaisen arkinsyöttölaitteen käytön yhteydessä viimeksi syöttölaitteesta
tullut originaali ei kopioitunut. Aseta kyseinen originaali takaisin originaalien
syöttötasolle ja yritä kopiointia uudelleen.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “E71”. Kopioimatta jääneet originaalit voidaan kopioida. Aseta kaikki kyseiset
originaalit takaisin originaalien syöttötasolle ja yritä kopiointia uudelleen.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “E72”. Valinnaisen arkinsyöttölaitteen käytön yhteydessä yksi originaali on jäänyt
originaalien syöttöosaan. Poista kyseinen originaali, aseta se takaisin
originaalien syöttötasolle ja yritä kopiointia uudelleen.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “E90”. Muistikapasiteetti on loppu. Paina palautusnäppäintä, vähennä originaalien
lukumäärää ja yritä kopiointia tämän jälkeen uudelleen

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “OP”. Etupaneeli on auki. Sulje paneeli.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “OP1”. Valinnaisen arkinsyöttölaitteen originaalipaneeli on auki. Sulje paneeli.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “OP2”. Koneen vasemmanpuoleinen paneeli on auki. Sulje paneeli.

Kopioiden lukumääränäytöllä näkyy “OP3” -
“OP5”.

Valinnaisen paperinsyöttölokeron vasemmanpuoleinen paneeli on auki.
Sulje kyseisen paperinsyöttölokeron vasen paneeli.

Ilmoitus Toimenpide Sivu
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2. Paperinsyöttöhäiriöt

Paperinsyöttöhäiriön tapahtuessa kopiointi keskeytyy. Paperinsyöttöhäiriön merkkivalo vilkkuu ja syöttöhäiriön paikannusmerkkivalo palaa. Poista
tukkeutunut paperi kohdan “(3) Paperin poistotoimenpiteet” mukaisesti siten, että virtakatkaisin on asennossa ON (|).

(1) Syöttöhäiriön sijainnin merkkivalot

11111 Syöttöhäiriö paperinsyöttöosassa
22222 Syöttöhäiriö vasemmassa paneelissa (sivu 8-4)
33333 Syöttöhäiriö arkinsyöttölaitteessa <valinnainen> (sivu 8-5)
44444 Syöttöhäiriö paperinsyöttölokerossa <valinnainen> (sivu 8-5)

(2) Varoitusmerkit

HUOMAA
Kopiokoneen kiinnitysyksikkö kuumenee erittäin
voimakkaasti. Palovammojen vaarasta johtuen noudata
kyseisellä alueella työskennellessäsi riittävää varovaisuutta.

VAROITUS
Latausyksikössä on korkea jännite. Sähköiskun vaarasta
johtuen noudata riittävää varovaisuutta työskennellessäsi
kyseisellä alueella.

* Älä käytä tukkeutuneita paperiarkkeja uudelleen.
* Mikäli paperi poistamisen yhteydessä repeytyy, varmista, ettei

kopiokoneen sisään jää repeytyneitä paperinpalasia. Nämä voivat
myöhemmin aiheuttaa syöttöhäiriön.

* Kun tukkeutunut paperi on poistettu, kopiokone siirtyy lämmitysvaiheeseen.
Syöttöhäiriön merkkivalo sammuu ja kopiokone palaa ennen häiriötä
käytössä olleisiin asetuksiin.

(3) Paperin poistotoimenpiteet

11111 Syöttöhäiriö paperinsyöttöosassa
� Syöttöhäiriö paperinsyöttölokerossa

Mikäli alla olevan kuvan syöttöhäiriön sijainnin merkkivalo syttyy
paperinsyöttölokeroa käytettäessä, kyseisessä lokerossa on
tapahtunut syöttöhäiriö. Poista tukkeutunut paperi seuraavien
ohjeiden mukaisesti.

Avaa paperinsyöttölokero.
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Poista tukkeutunut paperi  ja varo sen repeytymistä.
* Mikäli paperi pääsee repeytymään, poista kaikki

paperinpalaset kopiokoneen sisältä.

Sulje paperinsyöttölokero hitaasti.
* Varmista, että paperipino on syöttölokeron pidikkeiden

alapuolella. Mikäli näin ei ole, lataa paperi uudelleen.

� Syöttöhäiriö monisyöttölokerossa
Mikäli alla olevan kuvan syöttöhäiriön sijainnin merkkivalo syttyy
monisyöttölokeroa käytettäessä, on kyseisessä lokerossa tapahtunut
syöttöhäiriö. Poista tukkeutunut paperi seuraavien ohjeiden
mukaisesti.

Poista kaikki monisyöttölokerossa olevat paperit.

Varmista, että paperin syöttöhäiriön sijainnin merkkivalo on
sammunut ja lataa paperit takaisin monisyöttölokeroon.

22222 Syöttöhäiriö vasemmassa paneelissa
Mikäli alla olevan kuvan syöttöhäiriön sijainnin merkkivalo syttyy, on
vasemmassa paneelissa tapahtunut syöttöhäiriö. Poista tukkeutunut
paperi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Avaa monisyöttölokero.

Avaa vasemmanpuoleinen paneeli.

HUOMAA
Kopiokoneen kiinnitysyksikkö kuumenee erittäin
voimakkaasti. Palovammojen vaarasta johtuen noudata
kyseisellä alueella työskennellessäsi riittävää varovaisuutta.

VAROITUS
Latausyksikössä on korkea jännite. Sähköiskun vaarasta
johtuen noudata riittävää varovaisuutta työskennellessäsi
kyseisellä alueella.

Poista tukkeutunut paperi  ja varo sen repeytymistä.
Mikäli paperi ei irtoa helposti, toimi seuraavan kohdan mukaisesti.
Mikäli paperi irtoaa ilman ongelmia, siirry kohtaan 5.
* Mikäli paperi pääsee repeytymään, poista kaikki paperinpalaset

kopiokoneen sisältä.
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TÄRKEÄÄ

Rumpu 1 on erittäin herkkä valolle ja lialle. Varo rummun altistamista
voimakkaalle valolle, kuten huonevalaistukselle. Älä myöskään koske
rumpuun käsin.

Tartu vihreään kahvaan 2, avaa poisto-ohjain ja tämän
jälkeen poista tukkeutunut paperi.

HUOMAA
Kopiokoneen kiinnitysyksikkö kuumenee erittäin
voimakkaasti. Palovammojen vaarasta johtuen noudata
kyseisellä alueella työskennellessäsi riittävää varovaisuutta.

Sulje vasemmanpuoleinen paneeli ja monisyöttölokero.

33333 Syöttöhäiriö arkinsyöttölaitteessa <valinnainen>
Mikäli alla olevan kuvan syöttöhäiriön sijainnin merkkivalo syttyy,
on arkinsyöttölaitteessa tapahtunut syöttöhäiriö. Poista tukkeutunut
originaali seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Poista kaikki originaalit originaalien syöttöalustalta.

Avaa arkinsyöttölaitteen originaalipaneeli.

Poista tukkeutunut originaali.

Sulje arkinsyöttölaitteen originaalipaneeli.
Aseta tukkeutunut originaali yhdessä poistettujen originaalien
kanssa originaalien syöttöalustalle ja yritä kopiointia uudelleen.
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44444 Syöttöhäiriö paperinsyöttölokerossa <valinnainen>
Mikäli alla olevan kuvan syöttöhäiriön sijainnin merkkivalo syttyy, on
valinnaisessa paperinsyöttölokerossa tapahtunut syöttöhäiriö. Poista
tukkeutunut paperi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Avaa käytetyn paperinsyöttölokeron vasemmanpuoleinen
paneeli.

Poista tukkeutunut paperi  ja varo sen repeytymistä.
* Mikäli paperi pääsee repeytymään, poista kaikki paperinpalaset

kopiokoneen sisältä.

Avaa paperinsyöttölokero, poista tukkeutunut paperi ja varo
sen repeytymistä.
* Mikäli paperi pääsee repeytymään, poista kaikki paperinpalaset

kopiokoneen sisältä.

Sulje paperinsyöttölokero hitaasti.
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3. Vianetsintä

Vikatilanteiden syntyessä suorita asianmukaiset tarkistukset ja alla esitetyt toimenpiteet.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Yksikään käyttöpaneelin
merkkivaloista ei syty, kun
virtakatkaisin käännetään
asentoon ON.

Onko virtakosketin kytketty pistorasiaan? Kytke kosketin pistorasiaan.

Kopioita ei tule
käynnistysnäppäintä
painettaessa.

Näkyykö yksikään käyttöpaneelin
merkkivaloista?

Tee merkkivaloa vastaava korjaava
toimenpide.

Kopiot tulostuvat tyhjinä. Onko originaalit asetettu oikein? Aseta originaalit lasitasolle kopioitava puoli
alaspäin.

Aseta originaalit valinnaiseen
arkinsyöttölaitteeseen kopioitava puoli
ylöspäin.

Kopiot tulostuvat liian
vaaleina.

Onko kopiokoneen automaattinen
tummuudensäätötila valittuna?

Muuta kopioinnin yleistä tummuusastetta
tekemällä automaattinen tummuusasteen
säätö.

Onko kopiokone teksti- ja valokuva, valokuva-
tai tekstitilassa?

Säädä tummuusaste halutuksi käyttäen
kopion tummuusasteen säätönäppäimiä.

Muuta kopioinnin yleistä tummuusastetta
tekemällä tummuusasteen säätö teksti- ja
valokuva, valokuva- tai tekstitilassa.

Palaako mustekasetin vaihdon merkkivalo? Vaihda mustekasetti.

Onko paperi märkää? Vaihda paperi uuteen.

Ongelma Tarkistukset Toimenpide Sivu
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Kopiot tulostuvat liian
tummina.

Onko kopiokoneen automaattinen
tummuudensäätötila valittuna?

Muuta kopioinnin yleistä tummuusastetta
tekemällä automaattinen tummuusasteen
säätö.

Onko kopiokone teksti- ja valokuva, valokuva-
tai tekstitilassa?

Säädä tummuusaste halutuksi käyttäen
kopion tummuusasteen säätönäppäimiä.

Muuta kopioinnin yleistä tummuusastetta
tekemällä tummuusasteen säätö teksti- ja
valokuva, valokuva- tai tekstitilassa.

Kopiot ovat suhruisia. Onko lasitaso tai originaalipaneeli
likaantunut?

Puhdista lasitaso ja/tai originaalipaneeli.

Avaa etupaneeli, vedä puhdistusakseli ulos
ja työnnä se takaisin.

Kopioitunut kuva on vinossa. Onko originaalit asetettu oikein? Aseta originaalit lasitasolle siten, että niiden
reunat tulevat originaalien kokoa vastaavia
merkintöjä vasten.

Aseta originaalit valinnaiseen
arkinsyöttölaitteeseen säätämällä originaalien
syöttöohjaimet originaalien koon mukaisesti
oikein.

Syöttöhäiriöitä sattuu usein. Onko paperi asetettu paperinsyöttölokeroon
oikein?

Aseta paperi asianmukaisesti.

Onko paperi rypyssä tai taittunut? Vaihda paperi uuteen.

Onko kopiokoneen sisällä tukkeutuneita
papereita tai irtonaisia paperinpalasia?

Poista paperi suorittamalla asianmukaiset
poistotoimenpiteet.

Ongelma Tarkistukset Toimenpide Sivu
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VAROITUS
Päälaturin puhdistuksen yhteydessä irrota virtapistoke
AINA turvallisuussyistä virtalähteestä.

KAPPALE 9  PUHDISTAMINEN JA TEKNISET TIEDOT

1. Kopiokoneen puhdistaminen

� Originaalipaneelin puhdistaminen
Nosta arkinsyöttölaitteen originaalipaneeli yläasentoon. Pyyhi
originaalipaneelin takasivu pehmeällä kankaalla, joka on kastettu
alkoholiin tai mietoon puhdistusaineeseen.
* Älä milloinkaan käytä puhdistukseen tinneriä tai muita orgaanisia

liuotteita.

� Lasitason puhdistaminen
Nosta arkinsyöttölaitteen originaalipaneeli yläasentoon. Pyyhi lasitaso
alkoholiin tai mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla kankaalla.
* Älä milloinkaan käytä puhdistukseen tinneriä tai muita orgaanisia

liuotteita.

* Mikäli valinnaista arkinsyöttölaitetta käytettäessä kopioissa ilmenee
tuhruisuutta, kuten mustia juovia, uurrelasi on likaantunut.
Pyyhi uurrelasi alkoholiin tai mietoon puhdistusaineeseen
kostutetulla kankaalla.



KAPPALE 9  PUHDISTAMINEN JA TEKNISET TIEDOT

9-2

2. Tekniset tiedot

Tyyppi ............................................................................. Pöytämallinen
Originaalin syöttöalusta .................................................. Kiinteä
Kopiointijärjestelmä ........................................................ Välillinen sähköstaattisuus
Originaalit ....................................................................... Paperiarkit, kirjat ja kolmiulotteiset kappaleet (originaalin enimmäiskoko: A3)
Kopioiden koko .............................................................. A3, B4 (257 mm x 364 mm), A4, B5, A5 (pysty), B6 (pysty), A6 (pysty), Folio Tulosteen

reunushävikki: 0,5 - 5,5 mm
Kopiointinopeus ............................................................. Samankokoisten kopiointi/suora kopiointi A3: 8 kopiota/min., B4: 8 kopiota/min., A4: 15

kopiota/min., A4 (pysty): 10 kopiota/min.
Lämpenemisaika ............................................................ 30 sekunnin kuluessa (huoneenlämpötila 25°C, suhteellinen ilmankosteus 65 %)

Energiansäästötilasta: 10 sekunnin kuluessa [palautuessa], 30 sekunnin kuluessa
[energiansäästötilasta] (huoneenlämpötila 25°C, suhteellinen ilmankosteus 65 %)

Ensimmäinen kopio ........................................................ 5,5 sekunnissa (A4, manuaalitila)
Zoomaussuhde .............................................................. Vapaasti valittavissa välillä 50 - 200 % (1 %:n tarkkuudella)
Kuvien tallennusmuisti (valinnainen) .............................. 47 Mt (tallennuskapasiteetti riittää noin 250 A4-originaalille, joiden mustan alueen määrä on 6 %)
Tarkkuus ......................................................................... Luku: 600 x 600 dpi

Tulostus: 600 x 600 dpi
Paperinsyöttöjärjestelmä ................................................ Automaattisyöttö paperinsyöttölokerosta (1 paperinsyöttölokero, kapasiteetti 250 arkkia

[80g/m2 /valmistajan määritelmän mukainen vakiopaperi]) ja monisyöttölokero (kapasiteetti
50 arkkia [80g/m2 /valmistajan määritelmän mukainen vakiopaperi])

Kopiopaperi .................................................................... Paperinsyöttölokero: Vakiopaperi (64 - 80g/m2 )
Monisyöttölokero: Vakiopaperi (45 - 160 g/m2 ), erikoispaperi (väripaperi, piirtoheitinkalvot,
kirjelomake, jne.), kirjekuoret (COM-10, Monarch, DL, C5) [vain kirjoitintoimintoa
käytettäessä]

Jatkuva kopiointi ............................................................ 1 - 250 arkkia
Valonlähde ..................................................................... Jalokaasulamppu
Kehitysjärjestelmä .......................................................... Kuivaprosessi
Kiinnitysjärjestelmä ........................................................ Lämpötela
Puhdistusjärjestelmä ...................................................... Pyyhinsulka
Valojohde ....................................................................... OPC
Toiminnot ja tilat ............................................................. Itsetestaustoiminto, energiansäästötila, automaattinen tummuudensäätötoiminto, originaalin

koon tunnistustoiminto, zoomauskopiointitila, zoomauskopion koonsäätötila, valokuvatila,
kopioinnin hallintatoiminto

Virtalähde ....................................................................... 220 - 240 V AC, 50 tai 60 Hz, 2,8 A (keskimäärin)
Tehontarve ..................................................................... Nimellinen tehontarve korkeintaan 1 080 W
Mitat ............................................................................... 550 mm (L) x 560 mm (S) x 498 mm (K)
Paino .............................................................................. Noin 41 kg
Meluemissio ................................................................... ≤ 70 dB (A)
Tilantarve ....................................................................... 891 mm (L) x 560 mm (S)
Valinnaiset lisävarusteet ................................................ ADF (Automaattinen arkinsyöttölaite), paperinsyöttölokero, töiden erottelija, päälaskuri,

muistikortti, kirjoitinkortti, verkkokirjoitinkortti, originaalin tunnistusanturi
(Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.).



Lasersäteily voi olla ihmiselle haitallista. Tästä syystä tämän koneen sisällä emittoituva lasersäteily on suljettu hermeettisesti suojakotelon

sekä ulkokuoren avulla. Laitteen normaalin käytön yhteydessä käyttäjä ei voi altistua koneesta peräisin oleville säteilyvuodoille.

Tämä kone on IEC 825 -luokituksen mukainen 1-luokan lasertuote.

HUOMAA

Tämän käyttöohjekäsikirjan ohjeista poikkeava laitteen käyttö saattaa aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Tämä merkintä on kiinnitetty koneen sisällä olevaan laserlukulaiteyksikköön, joka on suljettu käyttäjiltä.

Koneen takaosasta löytyvät seuraavat merkinnät.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

Laserturvallisuus



HUOMAA!
Virtakosketin on laitteen pääasiallinen virrankatkaisin! Muut laitteistoon liittyvät kytkimet ovat

ainoastaan toiminnallisia kytkimiä eikä laitetta voi kytkeä irti verkkovirrasta niiden avulla.

VORSICHT!
Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind

nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu

unterbrechen.
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