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Arvoisa asiakas
Aloitusvärikasetti

Laite käyttää tulostukseen moderneinta lasertekniikkaa.
Toimitukseen sisältyy aloituskasetti. Aloituskasettia varten
ei tarvita Plug’n’Print-korttia.
Puhelinluettelo

Laitteen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 200 nu-
meroa ja nimeä. Laite voidaan tallentaa 10 eri ryhmää, jo-
hon voi tehdä 199 merkintää.
Ryhmäviesti

Lisää Broadcasting)-painikkeella numeroita valinnan aika-
na, ja lähetä viesti nopeasti ja helposti usealle vastaanotta-
jalle.
Voit lähettää erilaisilla fakseja, joiden kuvanlaadut poikke-
avat toisistaan, yhdelle tai useammalle vastaanottajalle, esi-
merkiksi ryhmälle. Voit myös pollata fakseja tai asettaa
asiakirjoja valmiiksi pollattaviksi.
Faksipohjat

Laitteessa on tallennettuna viisi faksipohjaa, jotka voit tu-
lostaa. Näiden pohjien avulla voit lähettää esimerkiksi ly-
hyen faksi-ilmoituksen tai kutsun.
Aikaleima

Laite painaa jokaiseen saapuvaan faksiin vastaanottopäivä-
määrän ja tarkan kellonajan (mallikohtainen). Näin voit
tarkalleen dokumentoida, milloin olet saanut faksin. Lait-
teessa olevan välimuistin ansiosta fakseihin tulee oikea päi-
vämäärä ja kellonaika myös sähkökatkon jälkeen.
Kopioidessasi asiakirjoja valitse joko tekstin tai valokuvan
kuvanlaatu. Voit valmistaa myös useita kopioita.
Voit lähettää tekstiviestejä laitteesta, jos puhelinlinjassa on
tämä palvelu kytkettynä (kaikki maat ja verkot eivät tue
tätä toimintoa). Saapuneita tekstiviestejä voit hallita teksti-
viestivalikoiden monien eri toimintojen avulla.
Text2Fax

Voit syöttää tekstin laitteeseesi ja lähettää sen sitten faksi-
lähetyksenä toiseen laitteeseen (maat ja verkot, joissa ei ole
tekstiviestitoimintoa).
Laitteella voit myös tulostaa Sudoku-ristikoita. Valittava-
nasi on neljä eri vaikeusastetta. Halutessasi voit tulostaa
myös ratkaisun.
Tietokoneliitäntä

Laitetta voi liittää tietokoneeseesi (tietokone, jonka käyttö-
järjestelmänä on Microsoft Windows 2000 (SP¦3) · ME ·
XP · Vista) ja käyttää laitetta laserfaksina (mallikohtainen).
Käyttämällä Scan-to-PDF toimintoa voit skannata asia-
kirjoja ja tallentaa ne suoraan PDF-tiedostoiksi. TWAIN-
skanneriajurilla voit käynnistää laitteen  jokaisesta standar-
dia tukevasta sovelluksesta ja skannata dokumentteja.
Puhelinluettelo

Muokkaa puhelinluettelon tietoja tietokoneella. Puhelin-
luettelon tietoja voi vaihtaa myös laitteen sekä Microsoft
Outlookin tai Windows osoitekirjan kesken.
Toivomme sinun viihtyvän uuden laitteesi ja sen moni-
puolisten toimintojen parissa!

Tietoja käyttöohjeesta
Seuraavien sivujen asennusohjeiden avulla laitteen käyt-
töönotto on nopeaa ja helppoa. Yksityiskohtaisen kuvauk-
sen löydät tämän käyttöohjeen seuraavista luvuista.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Noudata turvaohjeita taa-
taksesi laitteen ongelmattoman toiminnan. Valmistaja ei
vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta
käytöstä.
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu useampien laitesarjan
mallien toiminta. Huomaa, että jotkut toiminnot ovat
käytettävissä ainoastaan tietyissä malleissa.

Käytetyt symbolit
Varoitukset

Huomautusten selitykset

Varoittaa ihmisille, laitteelle tai muille esineille koi-
tuvasta vaarasta sekä mahdollisesta tietojen menetyk-
sestä. Laitteen väärä käyttö voi johtaa loukkaantumi-
siin tai laitteen vaurioitumiseen.

Tällä merkillä merkityt ohjeet neuvovat laitteen te-
hokkaamman ja helpomman käytön.
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Asennusopas
Pakkauksen sisältö
1 Laite

‚ Laite
2 Puhelinkuuloke (mallikohtainen)

ƒ Puhelinkuuloke (mallikohtainen)
3 Puhelinkuulokkeen kierrekaapeli (mallikohtainen)

„ Puhelinkuulokkeen kierrekaapeli (mallikohtainen)
4 Asiakirjatuki

… Asiakirjatuki
5 Paperikasetti

† Paperikasetti
6 Asiakirjalokeron tuki

‡ Asiakirjalokeron tuki
7 Verkkokaapeli

ˆ Verkkojohto ja pistoke (maakohtainen)
8 Puhelinkaapeli

‰ Puhelinjohto ja pistoke (maakohtainen)
9 Aloitusvärikasetti

Š Aloitusvärikasetti
Käyttöohje

Käyttöohjeet ja asennusohjeet (ilman kuvia)
Asennus-CD (mallikohtainen) (ilman kuvia)
Verpackungsinhalt

Puuttuva pakkauksen sisältö

Asiakirjatuen kiinnittäminen
Asiakirjatuen kiinnittäminen

Työnnä asiakirjatuki kannessa oleviin aukkoihin. Tuen on
napsahdettava kuuluvasti paikalleen.
Dokumentenhalter anbringen

Paperin lisääminen
Edellytykset

Sinun täytyy asettaa laitteeseen paperia, ennen kuin voit
vastaanottaa asiakirjoja tai valmistaa kopioita. Käytä aino-
astaan sopivaa vakiokokoista paperia A4 · 210¦×¦297 mm
· mieluiten 80¦g/m2. Noudata teknisissä tiedoissa annettuja
tietoja.
Paper

Paperin valmistelu

1 Poista paperikasetin suojus.
2 Aseta faksiin vain niin paljon paperia yhdellä kertaa,

kuin paperikasetin yläreunassa olevien rajoitusmerkki-
en alle mahtuu (huomioi myös paperikasetin kannen
kuvat). Laitteeseen mahtuu jopa 250 arkkia.

3 Paina paperia alas päin, kunnes paperikasetin takana si-
jaitseva vipu (A) naksahtaa paikalleen.

Jos pakkauksesta puuttuu osia tai osat ovat vaurioitu-
neet, ota yhteyttä myyjään tai asiakaspalveluumme.

Leyhytä papereita ja kopauta paperinippua tasaista
pintaa vasten reunojen tasoittamiseksi. Näin estät lai-
tetta vetämästä sisään useita arkkeja yhdellä kertaa.

Jos haluat tulostaa lomakkeelle, kirjepaperille tai
vastaavalle, aseta arkki paperikasettiin tulostettava
puoli alaspäin ja sivun yläosa taaksepäin.

Tulosteet, jotka on kertaalleen tulostettu lasertu-
lostimella, eivät sovellu uudelleen tulostettaviksi.
Tämä voi johtaa paperitukokseen.
Asennusopas 3
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4 Aseta paperikasetin kansi päälle. Työnnä kasetti laittee-
seen pohjaan asti.

Tuloste- ja faksilokeron tuki ulos-
vetäminen
Tuloste- ja faksilokeron tuki ulosvetäminen

Vedä tuloste- ja faksilokero esiin paperikasetin kannesta.
Druckausgabe rausziehen

Asiakirjalokeron tuki kiinnittämi-
nen
Asiakirjalokeron tuki kiinnittäminen

Työnnä asiakirjalokero käyttöpaneelissa oleviin aukkoihin.
Dokumentenausgabe anbringen

Puhelimen kuulokkeen liittäminen
(mallikohtainen)(mallikohtainen)
Kuulokkeen kiinnittäminen

Kiinnitä kierrekaapelin toinen pää puhelinkuulokkeen lii-
täntään. Kiinnitä toinen pää liitäntään, joka on merkitty
)-symbolilla.
Telefonhörer anschließen

Aloitusvärikasetti asettaminen
Plug’n’Print-kortin

Ennen kuin laitteella voi vastaanottaa, kopioida tai tulostaa
asiakirjoja, laitteessa täytyy olla värikasetti. Laitteen muka-
na toimitetaan tästä syystä aloitusvärikasetti. Tämän väri-
kasetin täyttötason muisti on säädetty tehtaalla. Värikaset-
tia ei tarvitse ladata Plug’n’Print -kortilla. Jokaisen ensim-
mäistä kasettia seuraavan laitteeseen asetettavan värikasetin
täyttötason muisti on ladattava mukana toimitetulla
Plug’n’Print -kortilla.
1 Avaa kansi ottamalla kiinni molemmista asiakirjaoh-

jaimista ja kääntämällä kansi taakse.

2 Ota uusi värikasetti pakkauksesta.
3 Poista värikasetin musta suojakalvo ja muut pakkaus-

materiaali, mutta älä vielä kasetissa olevaa suo-
janauhaa.

4 Heiluttele uutta värikasettia useamman kerran edesta-
kaisin, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti. Tämä paran-
taa tulostusjälkeä.

Älä poista paperikasettia, jos laite tulostaa parhail-
laan. Tämä voi johtaa paperitukokseen.

Älä milloinkaan avaa värikasettia. Jos väriainepö-
lyä valuu ulos laitteesta, vältä aineen joutumista
iholle tai silmiin. Älä hengitä irrallaan olevaa väri-
ainepölyä. Poista pöly vaatteista tai esineistä kyl-
mällä vedellä; kuuma vesi kiinnittäisi väriaineen.
4  



FI
5 Irrota koko kasetin vasemmalla puolella oleva
suojanauha vetämällä.

6 Aseta värikasetti laitteeseen. Kasetin on napsahdettava
kunnolla paikalleen.

7 Sulje kansi. Kannen on napsahdettava molemmilta
puolilta paikoilleen.

Puhelinjohdon liittäminen
Puhelinjohdon liittäminen

Kiinnitä puhelinjohto laitteen liitäntään, jossa on merkintä
LINE (Rj-11-liitäntä). Kytke puhelimen pistoke puhelin-
pistorasiaan.
Telefonkabel anschließen

Sivulinja

Verkkojohdon liittäminen
Sijoituspaikan verkkojännite

Verkkojohdon liittäminen

Kiinnitä verkkojohto laitteen takana olevaan liitäntään.
Kytke verkkojohto pistorasiaan.
Netzkabel anschließen

Ensiasennus
Ensiasennus

Kun laite kytketään sähköverkkoon, laite aloittaa ensiasen-
nusprosessin.

Maan valinta
Aseta maa oikein

1 Paina näppäintä OK.
2 Valitse näppäimellä [ se maa, jossa laitetta käytetään.
3 Vahvista kahdesti näppäimellä OK.

Numeron syöttäminen
Ylätunniste

Nimesi ja puhelinnumerosi lähetetään jokaisen faksin ylä-
reunassa (=ylätunniste) yhdessä päivämäärän, kellonajan ja
sivunumeron kanssa.
Numeron syöttäminen

1 Syötä oma numerosi. Painamalla näppäintä # tai *
voit syöttää plus-merkin.

2 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Nimen syöttäminen
1 Näppäile nimi käyttämällä näppäinten (A – Z).

2 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Päivämäärän ja kellonajan syöttäminen
1 Syötä päivämäärä (kaikki kaksinumeroisina), esimer-

kiksi 31¦05¦25, kun tarkoitat 31.5.2025.
2 Syötä kellonaika, esimerkiksi 14¦00, kun tarkoi-

tat klo 14.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Älä ravista kasettia suojanauhan irrottamisen jäl-
keen. Muussa tapauksessa kasetista saattaa päästä
ilmaan väriainepölyä.

Jos liität laitteen puhelinliittymän sivulinjaksi, täytyy
sinun valita laitteen liittymätyypiksi puhelinkeskus-
yhteys (katso myös luku Puhelinliittymät ja lisälait-
teet, sivu 29).

Tarkista, vastaako laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu
verkkojännite sijoituspaikassa saatavilla olevaa verk-
kojännitettä.

Valitse maa, jossa laitetta käytetään. Maa on ehdot-
tomasti asetettava, koska muutoin laitetta ei soviteta
paikalliseen puhelinverkkoon. Jos kyseistä maata ei
löydy luettelosta, sinun on valittava toinen asetus ja
käytettävä kyseisen maan puhelinjohtoa. Kysy lisätie-
toja laitteen myyjältä.

Isoja kirjaimia voit lisätä pitämällä näppäin ú
painettuna. Välilyöntejä voit lisätä näppäimellä
½.
Lisää erikoismerkkejä ja symboleja painamalla
�ü. Lisää kielikohtaisia erikoismerkkejä paina-
malla ûü. Valitse näppäimellä [. Vahvista va-
linta näppäimellä OK.
Näppäimellä [ liikutat kursoria. Näppäimellä
C poistat yksittäiset merkit.
Asennusopas 5
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Yleiskuva
Valikkotoimintojen yleiskuvaus
Laitteesta löytyy seuraavat toiminnot. Toiminnot voidaan
hakea esiin kahdella tavalla.
Valikon selaus

Selaamalla valikkoa: Paina näppäintä OK tai toista
nuolinäppäintä [, avataksesi toimintovalikon. Selaa va-
likkoa näppäimellä [. Valitse haluamasi valikkotoiminto
näppäimellä OK. Näppäimellä C pääset palaamaan edelli-
seen valikkotoimintoon. Näppäimellä j poistut valikosta
ja palaat lähtötilaan.
Suorat komennot

Toimintojen haku suorien komentojen avulla:
Toimintonumerojen avulla voit hakea haluamasi valikko-
toiminnot suoraan esiin. Paina näppäintä OK ja syötä toi-
mintonumero numeronäppäimistöltä. Vahvista valinta
näppäimellä OK. Toimintonumerot löytyvät seuraavasta
listasta.

1 Asennus
11 Maan valinta

11 Maan valinta...............................................sivu 26
12 Kielen valinta

12 Kielen valinta..............................................sivu 26
13 Kelloajan ja päivämäärän syöttäminen

13 Kelloajan ja päivämäärän syöttäminen ........sivu 26
14 Numeroiden ja nimien syöttäminen

14 Numeroiden ja nimien syöttäminen ...........sivu 26
15 Yhteystyyppi

15 Puhelinliittymien ja -palvelujen asetukset ...sivu 29
16 Erilaisten asetusten suorittaminen

16 Erilaisten asetusten suorittaminen...............sivu 27
17 Soittosignaalien määrän asetus

17 Soittosignaalien määrän asetus ....................sivu 28
18 Soittosignaalin voimakkuuden säätö

18 Soittosignaalin voimakkuuden säätö ...........sivu 27
19 Faksin vastaanottotilan asettaminen

19 Faksin vastaanottotilan asettaminen............sivu 28

2 Faksi
21 Lähetysnopeus

21 Lähetysnopeuden pienentäminen................sivu 27
22 Faksien pollaus

22 Faksien pollaus ...........................................sivu 15
23 Pollauslähetys

23 Lähetä pollattuna........................................sivu 15
24 Faksin lähetys myöhemmin

24 Faksin lähetys myöhemmin ........................sivu 14
25 Lähetysraportti

25 Lähetysraportin asetukset............................sivu 27
26 Aikaleima (mallikohtainen)

26 Aikaleiman aktivointi/deaktivointi (mallikohtainen)
........................................................................sivu 27

27 Pakotetun vastaanoton muistiin asettaminen

27 Automaattisen faksin tulostuksen lukitseminen
........................................................................sivu 15

28 Faksinvastaanoton asetukset

28 Faksinvastaanoton asetukset........................sivu 27
29 Faksipohjien käyttö

29 Faksipohjien käyttö ....................................sivu 14

3 Tekstiviestit
Kaikki maat ja verkot eivät tue tätä toimintoa(Kaikki maat ja verkot eivät tue tätä toimintoa)
31 Tekstiviestin lähettäminen

31 Tekstiviestin lähettäminen ..........................sivu 18
32 Tekstiviestin lähettäminen

32 Tekstiviestin lukeminen..............................sivu 18
33 Tekstiviestin poistaminen

33 Tekstiviestin poistaminen ...........................sivu 19
34 Tekstiviestin tulostaminen

34 Tekstiviestin tulostaminen..........................sivu 18
35 Asetukset

35 Tekstiviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset
........................................................................sivu 19

36 Tekstiviestiasetukset

36 Lähetys- ja vastaanottonumeroiden muuttaminen
........................................................................sivu 19

4 Luettelot ja raportit
41 Toimintoluettelo

41 Valittavana olevien toimintojen luettelo..... sivu 28
42 Liikenneraportin tulostus

42 Liikenneraportin tulostus ........................... sivu 28
43 Puhelinluettelon tulostaminen

43 Puhelinluettelon tulostaminen ................... sivu 28
44 Asetusten tulostus

44 Asetusten tulostus ...................................... sivu 28
45 Tehtäväluettelon tulostaminen

45 Tehtäväluettelon tulostaminen................... sivu 16

5 Tehtävät
51 Tehtävän suorittaminen välittömästi

51 Tehtävän suorittaminen välittömästi .......... sivu 16
52 Tehtävän muuttaminen

52 Tehtävän muuttaminen ............................. sivu 16
53 Tehtävän poistaminen

53 Tehtävän poistaminen................................ sivu 16
54 Tehtävän tulostaminen

54 Tehtävän tulostaminen .............................. sivu 16
55 Tehtäväluettelon tulostaminen

55 Tehtäväluettelon tulostaminen................... sivu 16

6 Muita
61 Laitteen lukitseminen

61 Laitteen lukitseminen................................. sivu 26
62 Kulutusmateriaalit

62 Uuden värikasetin asettaminen .................. sivu 31
64 Sudoku

68 Sudoku ...................................................... sivu 20

Ohjesivujen tulostus
Tulostaa toimintoluettelon
Tulostaa toimintoluettelon

Voit tulostaa toimintovalikko myös painamalla näppäimiä
¨, 1 ja OK.

Puhelinluettelon tulostaminen
Puhelinluettelon tulostaminen

Voit tulostaa puhelinluettelon myös painamalla näppäimiä
¨, 4 ja OK.

Tulostaa faksipohjien
Tulostaa faksipohjien

Voit tulostaa faksipohjien myös painamalla ¨, 8 ja OK.

Liikenneraportin tulostus
Liikenneraportin tulostus

Voit tulostaa liikenneraportin myös painamalla näppäimiä
¨, 3 ja OK.

Tehtäväluettelon tulostaminen
Tehtäväluettelon tulostaminen

Voit tulostaa luettelon kaikista odottavista tehtävistä myös
painamalla ¨, 6 ja OK.

Sudoku: pelin tulostaminen
Sudoku: pelin tulostaminen

Voit tulostaa uuden Sudokun myös painamalla näppäimiä
¨, 7 ja OK.

Asetusluettelon tulostaminen
Asetusluettelon tulostaminen

Voit tulostaa asetusluettelon myös painamalla näppäimiä
¨, 5 ja OK.
6  
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Laitteen yleiskuvaus
1 Kansi

‚ Kansi
2 Asiakirjatuki

ƒ Asiakirjatuki
3 Asiakirjan syöttölaite

„ Asiakirjan syöttölaite
4 Asiakirjaohjain

… Asiakirjaohjain
5 Näyttöpaneeli

† Näyttöpaneeli
6 Asiakirjalokero

‡ Asiakirjalokero
7 Tuloste- ja faksilokero

ˆ Tuloste- ja faksilokero (ulosvedettävä)
8 Paperikasetti

‰ Paperikasetti
9 Plug’n’Print-korttipaikka

Š Plug’n’Print-korttipaikka
10 Puhelimen kuuloke kierrekaapelilla (mallikohtainen)

‹ Puhelimen kuuloke kierrekaapelilla (mallikohtainen)
Außenansicht nummeriert

1 Värikasetti

‚ Värikasetti
Außenansicht Tonerkartusche

1 Puhelimen kuulokkeen liitäntä (mallikohtainen)

‚ )-liitäntään – liitosrasia puhelimen kuuloketta varten
(mallikohtainen)
2 Ulkoisten laitteiden

ƒ EXT-liitäntä – lisälaitteiden liitosrasia
3 Puhelinkaapeli

„ LINE-liitäntä – puhelinjohdon liitosrasia
4 USB-liitäntä (mallikohtainen)

… �-liitäntä – USB-liitäntä PC-tietokoneelle (malli-
kohtainen)
5 Verkkokaapeliliitin

† Verkkokaapeliliitin
Außenansicht Rückseite
Yleiskuva 7
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LCD-näytöllä varustettu käyttö-
kenttä
Kirjainnäppäimistö

Näppäimet (A – Z) – puhelinluettelo: hae tietoja puhelin-
luettelosta / syötä kirjaimia Isojen kirjainten syöttö pitä-
mällä näppäin ú painettuna. Välilyönnin lisääminen näp-
päimellä ½. Lisää piste näppäimellä .. Kappaleen lisäämi-
nen näppäimellä Rø.
Erikoismerkkejä 1

�ü – Lisää erikoismerkkejä (kirjaimia ja symboleja).
Merkintöjen valinta joko näppäimellä [. Vahvista valin-
ta näppäimellä OK.
Erikoismerkkejä 2

ûü – Lisää kielikohtaisia erikoismerkkejä (erikoiskirjai-
mia). Merkintöjen valinta joko näppäimellä [. Vahvista
valinta näppäimellä OK.
Vaihtonäppäin

ú – vaihtonäppäin: isojen kirjainten syöttäminen / yhdes-
sä muiden näppäinten kanssa: lisätoimintojen valinta
Puhelinluettelo

am – puhelinluettelotoimintojen hakeminen
Punainen valo

Punainen valo Æ – jos valo vilkkuu, lue näytöllä näkyvät
ohjeet
Vihreä valo

Vihreä valo â/_ – Vilkkuu, kun tekstiviesti on saapu-
nut tai faksimuistissa on lähetys.
Stop

j – Keskeyttää toiminnon / palaa lähtötilaan / poistaa
asiakirjan laitteesta.
C

C – paluu edelliseen valikkotasoon / yksittäisten merkkien
poistaminen.
Nuolinäppäimet

[ – valikkotoimintojen valinta / valikon selaus / vaihto-
ehdon valinta / osoittimen liikuttaminen
OK

OK – Valikkotoimintojen valitseminen / syötettyjen tieto-
jen vahvistaminen.
Start

o – faksin lähetys, vastaanotto käynnistetään
Copy

COPY – painetaan kaksi kertaa: Laite kopioi automaatti-
sesti Painetaan yhden kerran: Kopioita muokataan

Ohje 

¨ – toiminto-, tehtävä-, asetusluettelon tulostaminen / lii-
kenneraportin tai puhelinluettelon tulostaminen / Sudo-
ku: pelin tulostaminen / tulostaa faksipohjien
Tekstiviestit

_ – Tekstiviestivalikon valinta (kaikki maat ja verkot ei-
vät tue tätä toimintoa) / maat ja verkot, joissa ei ole teksti-
viestitoimintoa: avaa Text2Fax-lähetys
Ryhmäviesti

À – ryhmäviesti (Broadcast): lähettää faksin tai Teksti-
viestin useammalle vastaanottajalle.
Tarkkuus

fx – Korkeamman kuvanlaadun valinta fakseihin ja ko-
pioihin (NORM., h – HIENO, f – SHIENO, x –
VALOK.)
Numeronäppäimet

Numeronäppäimistö – numerojen syöttäminen
Valinnan toisto

@ù – 10 viimeiseksi valitun numeron luettelo (= uudel-
leenvalintaluettelo)
Soittajaluettelo

ú ja @ù – luettelo viimeisistä 10 soittajasta (= soittaja-
luettelo)
Kaiutin (mallikohtainen)

μ – Yhteyden muodostamisen kuuntelu / Numeron va-
linta nostamatta kuuloketta (mallikohtainen)
R-näppäin

Rø – lyhyt linjakatkos (Hook-Flash) puhelinkeskusyhte-
ydessä (PABX) avattaessa ulkolinjaa tai julkisessa puhelin-
verkossa (PSTN) käytettäessä erikoistoimintoja
P-näppäin

ú ja Rø – Valintatauon lisääminen

LCD-näytön symbolit
SHieno

f – tarkkuus SHIENO asetettuna
Valokuva

x – tarkkuus VALOK. asetettuna
Hieno

h – tarkkuus HIENO asetettuna
CLIP

ž – saapuneet vastaamattomat puhelut (kaikki maat ja ver-
kot eivät tue tätä toimintoa)
Tekstiviestit

_ – saapuneita tekstiviestejä (kaikki maat ja verkot eivät
tue tätä toimintoa)
L3 Paneel
8  
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Yleisiä turvallisuusohjeita
Laite on testattu standardien EN 60950-1 ja IEC 60950-1
mukaan, ja sitä saa käyttää vain näiden standardien vaati-
mukset täyttävissä puhelin- ja sähköverkoissa. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan siinä maassa, josta se
on ostettu.
Älä suorita mitään asetuksia tai muutoksia, joita ei ole ku-
vattu tässä käyttöohjeessa.

Laitteen sijoittaminen
Laite tulee asentaa turvallisesti ja tukevasti tasaiselle pinnalle.

Laite tulee asentaa turvallisesti ja tukevasti tasaiselle pin-
nalle. Jos laite putoaa, se voi vahingoittua tai aiheuttaa
loukkaantumisvaaran - ennen kaikkea pienille lapsille. Si-
joita kaikki johdot niin, ettei kukaan voi kompastua niihin
ja vahingoittaa itseään tai johtoa ja laitetta.
Välimatkan muihin laitteisiin tai esineisiin tulee olla vähintään 15 cm.

Tämän laitteen ja muiden laitteiden väliin jäävän tilan on
oltava vähintään 15 cm.Tämä koskee myös langattomia li-
säpuhelimia. Älä aseta laitetta radion tai television lähelle. 
Lukitse laitteen kansi kunnolla auki

Lukitse laitteen kansi kunnolla auki, kun avaat laitteen. Jos
kansi pääsee sulkeutumaan työskennellessäsi laitteen paris-
sa, voit loukkaantua.
Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta

Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta, kuumuudelta, voi-
makkailta lämpötilanvaihteluilta ja kosteudelta. Älä aseta
laitetta lämpöpatterien tai ilmastointilaitteiden lähelle.
Noudata teknisissä tiedoissa annettuja lämpötilaa ja ilman-
kosteutta koskevia ohjeita.
Laitteen on päästävä tuulettumaan riittävästi

Laitteen on päästävä tuulettumaan riittävästi eikä sitä saa
peittää. Älä aseta laitetta suljettuun kaappiin tai laatik-
koon. Älä aseta laitetta pehmeille alustoille kuten pöytälii-
nalle tai matolle äläkä peitä tuuletusrakoja. Muutoin laite
voi ylikuumeta ja syttyä palamaan.
Huoneen, jossa laitetta käytetään, on oltava hyvin ja riittävästi tuuletettu

Huoneen, jossa laitetta käytetään, on oltava hyvin ja riittä-
västi tuuletettu – erityisesti silloin kun laitetta käytetään
paljon. Asenna laite siten, että laitteen poistoilma ei virtaa
suoraan kenenkään työpisteeseen.
Jos laite kuumene liikaa tai jos laitteesta tulee savua

Jos laite kuumene liikaa tai jos laitteesta tulee savua, vedä
välittömästi verkkopistoke pistorasiasta. Tässä tapauksessa
tarkistuta laite ammattilaisella. Jotta tuli ei pääse leviä-
mään, älä sijoita laitetta avotulen läheisyyteen.
Älä kytke laitetta kosteisiin tiloihin.

Älä kytke laitetta kosteisiin tiloihin. Älä koskaan kosketa
verkkopistoketta, verkkoliitäntää tai puhelinpistorasiaa
märillä käsillä.
Laitteeseen ei saa päästä nestettä.

Laitteeseen ei saa päästä nestettä. Jos laitteen sisään on
päässyt nestettä tai vieras esine, irrota laite sähköverkosta ja
tarkistuta laite ammattilaisella.
Älä anna lasten käyttää laitetta yksin.

Älä anna lasten käyttää laitetta yksin. Älä anna lasten leik-
kiä pakkausmuoveilla.
Puhelinkuuloke magneettinen

Laitteen puhelinkuuloke on magneettinen. Varo, ettei
kuulokkeeseen tartu pieniä metallisia esineitä (esimerkiksi
paperiliittimiä).

Virtalähde
Tarkista, vastaako laitteen tyyppikilvessä 

Tarkista, vastaako laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu verk-
kojännite sijoituspaikassa saatavilla olevaa verkkojännitet-
tä. 
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkovirta- tai puhelinjohtoa.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkovirta-
tai puhelinjohtoa.

Laitteessa ei ole painiketta, jolla se kytkettäisiin päälle ja pois päältä.

Aseta laite niin, että pistorasia on helposti ulottuvilla. Lait-
teessa ei ole painiketta, jolla se kytkettäisiin päälle ja pois
päältä. Irrota hätätilanteessa laite sähköverkosta poistamal-
la verkkopistoke pistorasiasta.
Älä koskaan koske verkkovirta- tai puhelinjohtoon, jonka eristys on vaurioitunut.

Älä koskaan koske verkkovirta- tai puhelinjohtoon, jonka
eristys on vaurioitunut.
Irrota laite sähkö- ja puhelinverkosta ukonilmalla.

Irrota laite sähkö- ja puhelinverkosta ukonilmalla. Jos tämä
ei ole mahdollista, älä käytä laitetta ukonilman aikana.
Irrota laite sähköverkosta ja puhelinlinjasta, ennen kuin puhdistat laitteen pintaa.

Irrota laite sähköverkosta ja puhelinlinjasta, ennen kuin
puhdistat laitteen pintaa. Älä koskaan käytä nestemäisiä,
kaasumaisia tai helposti syttyviä puhdistusaineita (sumut-
teita, hankausaineita, kiillotusaineita, alkoholia).
Puhdista näyttö kuivalla ja pehmeällä liinalla.

Puhdista näyttö kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli näyt-
tö rikkoutuu, voi ulos päästä lievästi syövyttävää nestettä.
Vältä aineen joutumista iholle tai silmiin.
Sähkökatkoksen sattuessa laite ei toimi;

Sähkökatkoksen sattuessa laite ei toimi, mutta tallennetut
tiedot pysyvät muistissa.

Korjaukset
Jos häiriöitä esiintyy, noudata näytön ja virheraportin oh-
jeita.
Älä yritä korjata laitetta itse. Virheellinen huolto voi johtaa
loukkaantumisiin tai laitteen vaurioitumiseen. Anna lait-
teen korjaus vain pätevän huoltohenkilökunnan hoidetta-
vaksi.
Älä poista laitteen tyyppikilpeä, muutoin takuu raukeaa.

Kulutusmateriaalit
Käytä ainoastaan alkuperäisiä kulutusmateriaaleja. Näitä
on saatavissa erikoisliikkeistä tai tilauspalvelustamme.
Muut kulutusmateriaalit voivat vaurioittaa laitetta tai vä-
hentää sen käyttöikää.
Hävitä vanhat kulutusmateriaalit maasi määräysten mu-
kaisesti.
Älä milloinkaan avaa värikasettia. Jos väriainepölyä valuu
ulos laitteesta, vältä aineen joutumista iholle tai silmiin.
Säilytä uusia ja käytettyjä kasetteja niin, että ne eivät joudu
lasten käsiin.
Jos paperi jumittuu, älä vedä paperia laitteesta väkivalloin
ja heitä se pois varovaisesti: paperissa oleva väriaine ei ehkä
ole asianmukaisesti kiinnittynyt ja siitä saattaa irrota väri-
ainepölyä. Älä hengitä irrallaan olevaa väriainepölyä. Poista
pöly vaatteista tai esineistä kylmällä vedellä; kuuma vesi
kiinnittäisi väriaineen.

Laserturvallisuus
Laitteesi toimii lasersäteiden avulla. Ainoastaan pätevä
huoltoteknikko saa avata laitteen ja suorittaa siihen huol-
totöitä. Muussa tapauksessa on olemassa näkyvien ja näky-
mättömien säteiden aiheuttama silmävaurioiden vaara.
Luokka 1 lasertuote

Ã Luokka 1 lasertuote
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1 Puhelintoiminnot
(mallikohtainen)(mallikohtainen)
Lisäpuhelimien kytkeminen

Lisäpuhelimen kytkemisestä ja käytössä olevista toimin-
noista löydät tietoa luvusta Puhelinliittymät ja lisälaitteet,
sivu 29.

Laitteella soittaminen
Valitse haluamasi numero. Käytettävänäsi on useita vaih-
toehtoja. Nosta sitten kuuloke.
Heti valinta

Manuaalinen valinta: Valitse haluamasi numero nume-
ronäppäimillä.
Puhelinluettelo

Puhelinluettelo: Selaa puhelinluetteloa näppäimillä (A
– Z). Syötä laitteeseen toivotun nimen alkukirjaimet tai
koko nimi. Laite näyttää kyseisen kirjaimen alta löytyvät
puhelinluettelokirjaukset. Valitse näppäimellä [ joku
merkintä.
Puhelinluettelon käyttäminen

Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluettelo: Paina näppäintä @ù.
Valitse näppäimellä [ yksi merkintä valittujen numeroi-
den luettelosta.
Soittajaluettelo

Soittajaluettelo: Paina ú ja @ù. Valitse näppäi-
mellä [ yksi merkintä soittajaluettelosta.
Soittavan numeron tunnistamisen edellytykset

Ulkolinjan hakeminen
Puhelinkeskusyhteydet

Puhelinkeskusyhteyksiä (PABX) käytetään useissa yrityk-
sissä ja joissain asuintaloissa. Sinun täytyy valita koodi, jot-
ta voit muodostaa yhteyden puhelinkeskusliittymästä jul-
kiseen puhelinverkkoon (PSTN).
Syötä koodi, jolla muodostat yhteyden julkiseen puhelin-
verkkoon, ennen kuin syötät haluamasi numeron tai valit-
set tallennetun numeron. Ulkolinjan koodi on yleensä 0.
Virheellinen koodi

Sivulinja-asetukset

Numeroiden ketjuttaminen
Voit yhdistellä ja muokata käsin syötettyjä numeroita sekä
tallennettuja merkintöjä, ennen kuin aloitat yhteyden
muodostamisen. Jos esimerkiksi olet tallentanut edullisen
puhelinpalvelujen tarjoajan (Call-by-call) esivalinnan pu-
helinluetteloon, valitse tämä merkintä ja syötä puhelinnu-
mero tai valitse numero puhelinluettelosta.

Valintatauon lisääminen
Valintatauon lisääminen

Saatat joutua lisäämään valintatauon numeroiden väliin,
esimerkiksi suoravalintanumeroissa, alaosoitteissa tai kau-
kopuhelunumeroissa. Paina näppäimiä ú ja Rø. Nume-
ron toinen osa valitaan vasta lyhyen tauon jälkeen.

Numeron valinta nostamatta kuu-
loketta
Numeron valinta nostamatta kuuloketta

Paina näppäintä μ, valitaksesi numeron kuulokkeen ol-
lessa paikallaan. Kuulet soittoäänen kaiuttimesta, nume-
ron valinta alkaa välittömästi.

Puhelinluettelo
Ohje 4 · Puhelinluettelo

Puhelinluettelo

am-näppäimellä kutsut käyttöön puhelinluettelotoi-
minnot. Voit tallentaa puhelinluetteloon uusia syötteitä,
etsiä tiettyä syötettä, perustaa ja muokata ryhmiä. Voit tal-
lentaa 200 merkintää laitteen puhelinluetteloon.
Osoitinnavigointi 1

Merkinnän tallentaminen
1 Paina näppäintä am.
2 Valitse näppäimellä [ LISÄÄ NIMI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Näppäile nimi käyttämällä näppäinten (A – Z).

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Syötä numero numeronäppäimistön avulla.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Valitse tätä vastaanottajaa koskeva faksin lähetysnope-

us. Normaalitapauksessa voit valita nopeimman nopeu-
den. Säädä lähetysnopeus alhaiseksi, jos lähetät fakseja
verkkoihin, joiden välityslaatu on heikko.

9 Vahvista valinta näppäimellä OK. Merkintä tallentuu
muistiin.

Voit myös nostaa ensin kuulokkeen ja valita sitten
numeron. Numeron valinta käynnistyy heti.

Voit hakea puhelinluettelon syötteiden myös paina-
malla näppäintä am ja valitsemalla näppäimellä
[ HAE.
Toiminto hae toimii myös puhelun aikana.
Kutsuessasi puhelinluetteloon syötettyjä tietoja Si-
nun on mahdollista muokata näitä numeroita. Voit
esimerkiksi lisätä niihin tai poistaa niistä suunta- tai
ohivalintanumeroita.

Jotta tämä toiminto toimii, on puhelinlinjasi soitta-
van numeron tunnistus (SOITT.NRO) oltava akti-
voituna (maa- ja verkkokohtainen). Puhelinnumeroa
ja nimeä ei näytetä, jos soittaja on salannut numeron-
sa.

Harvinaisissa tapauksissa voi koodi olla jokin toinen
numero tai kaksinumeroinen. Vanhemmissa puhe-
linjärjestelmissä voi koodi olla R (=Flash). Paina näp-
päintä Rø syöttääksesi koodin. Jos yhteys julkiseen
puhelinverkkoon ei onnistu, kysy neuvoa puhelinjär-
jestelmäsi tarjoajalta.

Jos käytät laitetta jatkuvasti sivulinjassa, tallenna ul-
kolinjan koodi toiminnolla 15 (katso sivulta 29).

Tulosta puhelinluettelon kaikki tiedot ja ryhmät pai-
namalla ¨, 4 ja OK.

Näppäimellä [ liikutat kursoria. Näppäimellä C
poistat yksittäiset merkit. Näppäimellä j poistut va-
likosta ja palaat lähtötilaan.

Isoja kirjaimia voit lisätä pitämällä näppäin ú
painettuna. Välilyöntejä voit lisätä näppäimellä
½.
Lisää erikoismerkkejä ja symboleja painamalla
�ü. Lisää kielikohtaisia erikoismerkkejä paina-
malla ûü. Valitse näppäimellä [. Vahvista va-
linta näppäimellä OK.
Puhelintoiminnot 11



FI
Syötteen muokkaaminen
1 Paina näppäintä am.
2 Valitse näppäimellä [ MUOKKAA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä alkukirjaimet tai valitse muokattava syöte paina-

malla [ se merkintä, jota haluat muuttaa.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Tee muutoksia tallennettuihin nimiin, numeroihin ja

lähetysnopeuteen.
7 Vahvista muutokset painamalla OK.

Merkinnän poistaminen
1 Paina näppäintä am.
2 Valitse näppäimellä [ PERUUTA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä alkukirjaimet tai valitse muokattava syöte paina-

malla [ se merkintä, jonka haluat poistaa.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Vahvista poistaminen painamalla OK.

Ryhmät
Ryhmät

Voit järjestää puhelinluettelossa useita merkintöjä ryh-
miin. Viesti lähetetään kaikkiin ryhmän numeroihin pe-
räkkäin. Laite voidaan tallentaa 10 eri ryhmää, johon voi
tehdä 199 merkintää.

Ryhmien luominen
1 Paina näppäintä am.
2 Valitse näppäimellä [ LISÄÄ LISTA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä ryhmälle nimi.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Paina am ja liitä syötteet puhelinluettelosta. Syötä

alkukirjaimet tai suorita valinta painamalla [.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Paina am, ja lisää ryhmään jäseniä.
9 Lopeta toiminto painamalla OK.
10 Syötä ryhmälle numero väliltä 1 – 9.
11 Vahvista valinta näppäimellä OK. Ryhmä tallennetaan.

Ryhmän muokkaaminen
1 Paina näppäintä am.
2 Valitse näppäimellä [ MUOKKAA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [ se ryhmä, jota haluat muokata.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Syötä tarvittaessa ryhmälle uusi nimi.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Voit poistaa tai lisätä syötteitä. Painamalla C poistat

yksittäisiä jäseniä. Painamalla am voit lisätä jouk-
koon muita osanottajia puhelinluettelosta.

9 Vahvista valinta näppäimellä OK.

10 Syötä tarvittaessa ryhmälle uusi numero.
11 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Ryhmän poistaminen
1 Paina näppäintä am.
2 Valitse näppäimellä [ PERUUTA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Vahvista poistaminen painamalla OK.

Soittavan numeron tunnistami-
nen (SOITT.NRO)
Kaikki maat ja verkot eivät tue tätä toimintoa(Kaikki maat ja verkot eivät tue tätä toimintoa)
CLIP Definition

Näytöllä näkyy saapuvan puhelun numero. Jotta tämä toi-
minto toimii, on puhelinlinjan soittavan numeron tunnis-
tus oltava aktivoituna (CLIP – Calling Line Identification
Presentation). Kysy lisätietoja puhelinyhtiöltäsi. Soittavan
numeron tunnistaminen saattaa olla maksullinen palvelu.
Maan asettaminen

Vastaamattomat puhelut
Vastaamattomat puhelut

Jos olet saanut puhelun poissaollessasi, näytössä näkyy
symboli ž. Näytöllä näkyy saapuvan puhelun numero.
Laite tallentaa uusimpien 10 puhelujen numerot.
1 Paina näppäimiä ú ja @ù. 
2 Valitse näppäimellä [ yksi merkintä soittajaluettelos-

ta. Uudet numerot on merkitty tähdellä *.
3 Nosta kuuloke, kun haluat soittaa takaisin.

Jos soittavan numeron tunnistus ei toimi, vaikka pu-
helinlinjasi toiminto on aktivoitu, tarkista, että maa-
asetus on oikein (katso myös luku Asetukset, sivu 26)

Jos olet toiminnon 17 määritellyt soittomerkkien
määräksi nolla (0), ei lisäpuhelimiin tulleiden pu-
helujen puhelinnumeroita näytetä.
12  
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2 Faksi
Ohje 3 · Liikenneraportti

Asiakirjojen syöttäminen

Faksien lähettäminen

Faksin lähetys
Dokumenttiformaatit

Käytä alkuperäisarkkeina kokoja A4 · 210¦×¦297 mm, 60¦–
¦90¦g/m2. Älä käytä alkuperäiskappaleita, jotka ovat pie-
nempiä kuin A4. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä ai-
kaa.

1 Aseta asiakirjat tekstipuoli alaspäin asiakirjan syöttö-
laitteeseen. Alimmainen asiakirja luetaan ensimmäise-
nä. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä aikaa.

2 Siirrä asiakirjaohjaimia sisäänpäin, niin että ne kosket-
tavat asiakirjapinoa sitä tukien.

3 Valitse haluamasi kuvanlaatu. Valittavanasi on NORM.
(asiakirjoille, joissa ei ole erikoisominaisuuksia), h/
HIENO (asiakirjoille, joissa on pienellä painettuja teks-
tejä tai kuvia), f/SHIENO (asiakirjoille, joissa on run-
saasti) ja x/VALOK. (valokuville). Paina näppäintä
fx. Näytölle ilmestyy valitun tarkkuuden symboli.

4 Valitse haluamasi numero. Käytettävänäsi on useita
vaihtoehtoja.

5 Paina näppäintä o.

Manuaalinen valinta: Valitse haluamasi numero nume-
ronäppäimillä.
Puhelinluettelo

Puhelinluettelo: Selaa puhelinluetteloa näppäimillä (A –
Z). Syötä laitteeseen toivotun nimen alkukirjaimet tai koko
nimi. Laite näyttää kyseisen kirjaimen alta löytyvät puhelin-
luettelokirjaukset. Valitse näppäimellä [ joku merkintä.
Puhelinluettelon käyttäminen

Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluettelo: Paina näppäintä @ù.
Valitse näppäimellä [ yksi merkintä valittujen numeroi-
den luettelosta.
Soittajaluettelo

Soittajaluettelo: Paina ú ja @ù. Valitse näppäi-
mellä [ yksi merkintä soittajaluettelosta.
Soittavan numeron tunnistamisen edellytykset

Tulosta lähetysloki uusimpine 30 lähetyksineen pai-
namalla ¨, 3 ja OK.

Älä aseta laitteeseen...
…märkiä sivuja tai sivuja, joissa on korjauslakalla
tehtyjä korjauksia; likaisia sivuja tai sivuja, joissa on
laminoitu pinta.
...lyijykynällä, värikynällä, liidulla tai hiilellä kirjoi-
tettuja sivuja.
...sanomalehden tai aikakauslehden sivuja (paino-
musteen vuoksi).
...sivuja, jotka on yhdistetty nitojalla tai paperiliitti-
millä, teipillä tai liimalla.
...sivuja, joissa on muistilappuja.
...rypistyneitä tai repeytyneitä sivuja.

Käytä faksatessasi mahdollisuuksien mukaan tum-
malla värillä kirjoitettuja alkuperäiskappaleita (musta
tai tumman sininen). Keltainen, oranssi ja vihreä ei-
vät sovellu faksaamiseen.

Kontrastiasetukset mukautuvat automaattisesti
asiakirjan laatuun. Jos haluat itse säätää lähettä-
mäsi faksin kontrastia, käytä toimintoa 24 Faksin
lähetys myöhemmin (sivu 14).

Paina näppäintä j, kun haluat poistaa asiakirjan
laitteesta lähettämättä sitä.

Toiminnon 16 avulla voit valita tarkkuuden esi-
säädön (katso myös luku Kuvanlaadun säätö, sivu
27).

Jos vastaanottaja on varattu, laite valitsee jonkin
ajan kuluttua numeron uudelleen. Keskeytä lähe-
tys painamalla näppäintä j. Faksin välityksen
jälkeen laite tulostaa asetuksista riippuen lähetys-
raportin.

Voit hakea puhelinluettelon syötteiden myös paina-
malla näppäintä am ja valitsemalla näppäimellä
[ HAE.
Toiminto hae toimii myös puhelun aikana.
Kutsuessasi puhelinluetteloon syötettyjä tietoja Si-
nun on mahdollista muokata näitä numeroita. Voit
esimerkiksi lisätä niihin tai poistaa niistä suunta- tai
ohivalintanumeroita.

Jotta tämä toiminto toimii, on puhelinlinjasi soittavan
numeron tunnistus (SOITT.NRO) oltava aktivoituna
(maa- ja verkkokohtainen). Puhelinnumeroa ja nimeä
ei näytetä, jos soittaja on salannut numeronsa.
Faksi 13
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Faksin manuaalinen lähetys
1 Aseta asiakirja paikoilleen.
2 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
3 Paina näppäintä μ.
4 Paina näppäintä o.

Suoravalinnan tai alaosoitteen va-
litseminen
Suoravalinta tai alaosoite

Voit lähettää faksin suoravalintanumeroon tai alaosoittee-
seen tai voit pollata faksin suoravalintanumerosta tai ala-
osoitteesta – esimerkiksi käyttääksesi jonkun faksitietokan-
tatarjoajan tiettyä palvelua. Lisää suoravalintanumero tai
alaosoite faksinumeroon sekä lyhyt valintatauko.
1 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
2 Paina näppäimiä ú ja Rø.
3 Syötä suoravalintanumero tai alaosoite.
4 Paina näppäintä o. Suoravalintanumero tai alaosoite

valitaan vasta lyhyen tauon jälkeen.

Yhteyden muodostamisen kuun-
telu
Yhteyden muodostamisen kuuntelu

Voit halutessasi kuunnella, kun yhteys muodostetaan,
esim. jos faksin lähettäminen epäonnistuu toistuvasti.
Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse tal-
lennettu merkintä. Paina näppäintä μ.
Ei hands-free-käyttöä

Ryhmäviesti
Ryhmäviesti

Voit lähettää yhden faksin usealle vastaanottajalle peräk-
käin.

Vastaanottajien syöttäminen yksitellen
1 Aseta asiakirja paikoilleen.
2 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
3 Paina näppäintä À.
4 Syötä seuraava numero. Paina yksittäisten vastaanotta-

jien välillä À. Voit syöttää jopa 10 vastaanottajaa.
5 Paina näppäintä o. Laite lähettää viestin kaikille vas-

taanottajille peräkkäin.

Faksin lähettäminen ryhmälle
1 Aseta asiakirja paikoilleen.
2 Syötä alkukirjaimet tai valitse ryhmä painamalla [.

3 Voit lisätä lähetykseen myös muita ryhmiä tai yksittäi-
siä numeroita. Paina näppäintä À.

4 Syötä seuraava numero. Paina yksittäisten vastaanotta-
jien välillä À. Voit syöttää jopa 10 vastaanottajaa.

5 Paina näppäintä o. Laite lähettää viestin kaikille vas-
taanottajille peräkkäin.

Faksin lähetys myöhemmin
Faksin lähettäminen myöhemmin

Jos haluat hyödyntää halvempia puhelumaksuja tai jos vas-
taanottaja on paikalla vain tiettynä aikana, voit ohjelmoida
laitteen lähettämään faksin myöhemmin seuraavien 24
tunnin aikana.
1 Aseta asiakirja paikoilleen.
2 Paina näppäimiä OK, 24 ja OK.
3 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.

4 Vahvista valinta näppäimellä OK.
5 Syötä aika, jolloin haluat asiakirjan lähetettävän. Esi-

merkiksi 14 00, kun tarkoitat klo 14. 
6 Vahvista valinta näppäimellä OK.
7 Valitse näppäimellä [ haluamasi kontrasti.
8 Vahvista valinta näppäimellä OK. Lyhyen lämmitys-

ajan jälkeen laite lukee asiakirjan muistiin ja lähettää
faksin syötettynä kellonaikana.

Tehtävät

Faksipohjien käyttö
Ohje 8 · Faksipohjat

Faksipohjat

Laitteessa on tallennettuna viisi faksipohjaa, jotka voit tu-
lostaa. Näiden pohjien avulla voit lähettää esimerkiksi ly-
hyen faksi-ilmoituksen tai kutsun.
1 Paina näppäimiä OK, 29 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ se pohja, jonka haluat tulostaa.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK. Laite tulostaa faksi-

pohjan.
4 Täytä faksipohja ja faksaa se haluamillesi vastaanottajil-

le.

Tämän toiminnon aikana et voi käyttää hands-free-
toimintoa. Jos vastaanottaja vastaa puhelimeen, et
voi vastata hänelle.

Voit keskeyttää toimenpiteen koska tahansa pai-
namalla j.

Voit hakea ryhmiä myös painamalla näppäintä
am ja valitsemalla näppäimellä [ HAE.

Voit keskeyttää toimenpiteen koska tahansa pai-
namalla j.

Vaikka faksia ei pystyttäisi lähettämään yhdelle
vastaanottajalle, se lähetetään muille vastaanotta-
jille. Sen jälkeen kun laite on kerran valinnut
kaikkien vastaanottajien numerot, se yrittää uu-
delleen niihin numeroihin, joihin se ei ole saanut
yhteyttä.

Voit syöttää lisää vastaanottajia. Paina yksittäisten
vastaanottajien välillä À.

Poista asiakirja tehtäväluettelosta keskeyttääksesi lä-
hetysvalmiuden (katso myös luku Tehtävät, sivu 16).

Voit tulostaa faksipohjien myös painamalla ¨, 8 ja
OK.
14  
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Faksin vastaanottaminen
Faksikytkin

Muisti

Jos et ole muuttanut tehtaalla tehtyjä asetuksia, saapuvat
faksit tulostuvat välittömästi. Jos paperikasetissa ei ole pa-
peria tai laitteessa ei ole värikasettia, laite tallentaa saapuvat
faksilähetykset. Käyttöpaneelin vihreä valo â/_ vilk-
kuu, kun muistissa on faksi. Kun olet lisännyt laitteeseen
paperia tai uuden värikasetin, paina o tulostaaksesi tallen-
netut faksit.
Muisti (mallikohtainen)

Faksin muistiin mahtuu jopa 100 sivua tai 400 sivua (malli-
kohtainen). Noudata teknisissä tiedoissa annettuja tietoja.
Muisti

Faksin manuaalinen vastaanotto
Faksin manuaalinen vastaanotto

Valitse faksien vastaanottotoiminnosta manuaalinen faksin
vastaanotto (katso luku Faksin vastaanottotoiminnon ase-
tukset, sivu 28). Tämän jälkeen laite ei vastaanota fakseja au-
tomaattisesti. Tämä asetus on hyödyllinen esimerkiksi vas-
taanotettaessa fakseja modeemin välityksellä. Voit aloittaa
faksien vastaanoton manuaalisesti painamalla näppäintä o.

Aikaleima
(mallikohtainen)(mallikohtainen)
Aikaleima

Laite painaa jokaiseen saapuvaan faksiin vastaanottopäivä-
määrän ja tarkan kellonajan Näin voit tarkalleen doku-
mentoida, milloin olet saanut faksin. Laitteessa olevan vä-
limuistin ansiosta fakseihin tulee oikea päivämäärä ja kel-
lonaika myös sähkökatkon jälkeen.
Aikaleiman päälle ja pois päältä

Jos aikaleimatoiminto on aktivoituna, luetaan saapuvat
faksit muistiin. Heti kun viimeinen sivu on saapunut, aika
tallennetaan ja laite tulostaa kaikki sivut. Voit kytkeä tä-
män toiminnon pois päältä (katso myös luku Aikaleiman
päälle ja pois päältä, sivu 27).

Automaattisen faksin tulostuksen 
lukitseminen
Automaattisen faksin tulostuksen lukitseminen

Voit suojata saapuvat faksit koodilla. Tällöin saapuvia fak-
seja ei tulosteta, vaan ne tallennetaan faksin muistiin.
Nämä faksilähetykset voit tulostaa vasta pin-koodin syöt-
tämisen jälkeen.

Pin-koodin syöttäminen

1 Paina näppäimiä OK, 27 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ VASTAUSKOODI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä nelipaikkainen pin-koodi.

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Kytkeminen päälle ja pois päältä
1 Paina näppäimiä OK, 27 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ AKTIVOINTI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä nelipaikkainen pin-koodi.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Faksilähetysten tulostaminen
1 Paina näppäimiä OK, 27 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ TULOSTA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä nelipaikkainen pin-koodi.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK. Tallennetut faksilä-

hetykset tulostetaan ja poistetaan muistista.

Faksien pollaus
Faksien pollaus

Faksien pollauksen avulla voit hakea fakseja, jotka ovat va-
litussa faksilaitteessa valmiina. Voit myös valmistella lait-
teellasi asiakirjoja toisten laitteiden haettavaksi.

Faksien suora pollaus
1 Paina näppäimiä OK, 22 ja OK.
2 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
3 Paina näppäintä o.

Myöhemmin tapahtuva pollaus
1 Paina näppäimiä OK, 22 ja OK.
2 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä aika, jolloin haluat asiakirjan pollata. Esimerkiksi
14 00, kun tarkoitat klo 14. 

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Faksilaite on nyt pollausvalmis. Tämän jälkeen voit

soittaa tai lähettää muita faksilähetyksiä laitteella taval-
liseen tapaan.

Tehtävät

Faksien lähettäminen pollattuna
1 Aseta asiakirja paikoilleen.
2 Paina näppäimiä OK, 23 ja OK.
3 Valitse näppäimellä [ YKS. tai MONI. YKS. asia-

kirja voidaan vastaanottaa pollattuna yhden kerran. Jos
valitset MONI, asiakirja voidaan vastaanottaa pollattu-
na kuinka usein tahansa.

4 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Laitteen sisäänrakennettu faksikytkin erottelee faksit
puheluista. Käytettävänäsi on useita vaihtoehtoja
(katso myös luku Faksin vastaanottotilan asettami-
nen, sivu 28).

Jos viestimuisti on täynnä, laite ei voi vastaanottaa
enempää viestejä.

Jos olet tallentanut laitteeseen koodin, laite pyy-
tää Sinua ensin syöttämään vanhan koodin ennen
kuin voit syöttää uuden.

Merkitse pin-koodi muistiin turvalliseen paikkaan.
Jos unohdat pin-koodin, laitteeseen on palautetta-
va tehdasasetukset, jotta sitä voisi jälleen käyttää.
Kaikki henkilökohtaiset asetukset häviävät.

Poista asiakirja tehtäväluettelosta keskeyttääksesi lä-
hetysvalmiuden (katso myös luku Tehtävät, sivu 16).
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5 Valitse näppäimellä [ haluamasi kontrasti.
6 Vahvista valinta näppäimellä OK. Lyhyen lämmitys-

ajan jälkeen laite lukee asiakirjan muistiin.
Tehtävät

Tehtävät
Ohje 6 · Tehtävät

Johdanto

Tehtäväluettelosta löytyvät kaikki faksi- ja Text2Fax -vies-
tilähetykset, jotka parhaillaan lähetetään, ovat valmiina
pollausta varten tai jotka lähetetään myöhemmin.
Näytöllä

Tehtävät ilmestyvät yksitellen näytölle. Tehtävän nume-
ron ja tilan jälkeen luettelosta löytyy faksinumero, johon
faksi tulee lähettää, tai josta se tulee pollata. Tehtäväluette-
lon asiakirjoilla voi olla seuraava tila:
Tehtävät 1

LÄH. – lähettäminen myöhemmin
Tehtävät 2

AS. – lähetä pollattuna
Tehtävät 3

POL. – faksien pollaus myöhemmin
Tehtävät 4

TR. – tehtävä suoritetaan
Tehtävät 5

SMS – tekstiviestivälitys (kaikki maat ja verkot eivät tue
tätä toimintoa)
Stop

Tehtävän suorittaminen välittömästi
1 Paina näppäimiä OK, 51 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ se tehtävä, jonka haluat suorit-

taa heti.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK. Faksin lähettäminen

tai pollausvastaanotto alkaa heti.

Tehtävän muuttaminen
1 Paina näppäimiä OK, 52 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ se tehtävä, jonka haluat muut-

taa.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä haluamasi muutokset ja vahvista painamalla OK.

Tehtävän poistaminen
1 Paina näppäimiä OK, 53 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ se tehtävä, jonka haluat pois-

taa.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Vahvista poistaminen painamalla OK.

Tehtävän tulostaminen
1 Paina näppäimiä OK, 54 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ se tehtävä, jonka haluat tulos-

taa.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Tehtäväluettelon tulostaminen
Tehtäväluettelon tulostaminen

Paina näppäimiä OK, 55 ja OK. Laite tulostaa luette-
lon kaikista odottavista tehtävistä.

Poista asiakirja tehtäväluettelosta keskeyttääksesi lä-
hetysvalmiuden (katso myös luku Tehtävät, sivu 16).

Voit tulostaa luettelon kaikista odottavista tehtävistä
myös painamalla ¨, 6 ja OK.

Näppäimellä j poistut valikosta ja palaat lähtöti-
laan.
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3 Kopiokone
Asiakirjojen syöttö
Dokumenttiformaatit

Käytä alkuperäisarkkeina kokoja A4 · 210¦×¦297 mm, 60¦–
¦90¦g/m2. Älä käytä alkuperäiskappaleita, jotka ovat pie-
nempiä kuin A4. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä ai-
kaa.
1 Aseta asiakirjat tekstipuoli alaspäin asiakirjan syöttö-

laitteeseen. Alimmainen asiakirja luetaan ensimmäise-
nä. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä aikaa.

2 Siirrä asiakirjaohjaimia sisäänpäin, niin että ne kosket-
tavat asiakirjapinoa sitä tukien.

3 Valitse haluamasi kuvanlaatu. Valittavanasi on
NORM. (asiakirjoille, joissa ei ole erikoisominaisuuk-
sia), h/HIENO (asiakirjoille, joissa on pienellä painet-
tuja tekstejä tai kuvia), f/SHIENO (asiakirjoille, jois-
sa on runsaasti) ja x/VALOK. (valokuville). Paina
näppäintä fx. Näytölle ilmestyy valitun tarkkuuden
symboli.

Yhden kopion valmistaminen
Paina kaksi kertaa näppäintä COPY. Kopio valmistetaan.

Kopioiden muokkaaminen
1 Paina näppäintä COPY.
2 Syötä, kuinka monta kopiota haluat asiakirjasta valmis-

taa (korkeintaan 99 kopiota).
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

4 Valitse haluamasi tarkkuus painamalla [. Käytettä-
vissäsi on korkeampi tarkkuus kopioinnin yhteydessä
kuin faksin lähettämisen yhteydessä.

TARKK.:NOPEA – asiakirjoille ilman kuvia tai pieniä
yksityiskohtia
TARKK.:PARAS – asiakirjoille, joissa on pientä kirjoi-
tusta tai piirrustuksia
TARKK.:VALOK. – korkeimmalle kuvanlaadulle
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Voit kopioida asiakirjan suurennettuna tai pienennet-

tynä. Laitteella on mahdollisuus pienentää asiakirjaa 25
prosenttiin ja suurentaa 400 prosenttiin. Syötä ha-
luamasi arvo numeronäppäimistöllä.

7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Valitse näppäimellä [ haluamasi kontrasti.
9 Vahvista valinta näppäimellä OK. Kopio valmistetaan.

Paina näppäintä j, jos haluat poistaa asiakirjan
laitteesta kopioimatta sitä.

Toiminnon 16 avulla voit valita tarkkuuden esi-
säädön (katso myös luku Kuvanlaadun säätö, sivu
27).
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4 Tekstiviestit
Kaikki maat ja verkot eivät tue tätä toimintoa(Kaikki maat ja verkot eivät tue tätä toimintoa)

Tekstiviestiedellytykset
Tekstiviestin lähettävän numeron tunnistaminen

Laitteen asetukset on tehty niin, että tekstiviestipalvelui-
den (SMS) käyttö on mahdollista. Jotta tekstiviestitoimin-
to toimii, täytyy soittavan numeron tunnistus olla kytket-
tynä. Puhelinkeskusyhteydestä tekstiviestien lähettäminen
ja vastaanottaminen ei aina ole mahdollista (maa- ja verk-
kokohtainen ominaisuus).
Tekstiviestit salatuista numeroista

Tekstiviestien edellytykset

Tekstiviestin lähettäminen
1 Paina näppäintä _.
2 Valitse näppäimellä [ LÄHETÄ SMS.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

4 Syötä teksti käyttämällä näppäinten (A – Z). Voit syöt-
tää 160 merkkiä.

5 Paina näppäintä _.
6 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
7 Paina näppäintä _. Viesti lähetetään.

Ryhmäviesti (=Broadcast)
1 Paina näppäintä _.
2 Valitse näppäimellä [ LÄHETÄ SMS.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

4 Syötä teksti kuten kohdassa Tekstiviestin lähettäminen
on kuvattu.

5 Paina näppäintä _.
6 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
7 Paina näppäintä À.
8 Syötä seuraava numero. Paina yksittäisten vastaanotta-

jien välillä À. Voit syöttää jopa 10 vastaanottajaa.
9 Paina näppäintä _. Viesti lähetetään.

Suoravalinnan tai alaosoitteen valitsemi-
nen
1 Paina näppäintä _.
2 Valitse näppäimellä [ LÄHETÄ SMS.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

4 Syötä teksti kuten kohdassa Tekstiviestin lähettäminen
on kuvattu.

5 Paina näppäintä _.
6 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
7 Syötä suoravalintanumero tai alaosoite.
8 Paina näppäintä _. Viesti lähetetään.

Tekstiviestin vastaanottaminen
Tekstiviestin vastaanottaminen

Kun olet saanut tekstiviestin, laitteen vihreä valo â/_
syttyy ja näyttöön tulee symboli _. Vastaanotetut teksti-
viestit tulostetaan automaattisesti. Jos olet kytkenyt auto-
maattisen tulostustoiminnon pois päältä, tekstiviestit tal-
lennetaan. Laitteeseen voi tallentaa jopa 30 vastaanotettua
tekstiviestiä.

Tekstiviestin lukeminen
1 Paina näppäintä _.
2 Valitse näppäimellä [ LUE SMS.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

4 Valitse näppäimellä [ se tekstiviesti, jonka haluat lu-
kea. Lukemattomat tekstiviestit on merkitty tähdellä *.

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Tekstiviestin tulostaminen
1 Paina näppäintä _.
2 Valitse näppäimellä [ TULOSTA SMS.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Jos tekstiviestin välityksessä on ongelmia, ne voivat
johtua siitä, että käytössäsi on salainen puhelinnume-
ro tai laite on liitettynä vanhempaan ISDN-laittee-
seen.

Kysy puhelinyhtiöltäsi…
... täytyykö sinun ilmoittautua tekstiviestipalveluita
varten.
... keiden matkapuhelinpalvelun tarjoajien numeroi-
hin voit lähettää tekstiviestejä.
… mitä kuluja sinulta laskutetaan.
... mitä toimintoja on saatavana.

Voit hakea toiminnon myös painamalla näp-
päimiä OK, 31 ja OK.

Isoja kirjaimia voit lisätä pitämällä näppäin ú
painettuna. Välilyöntejä voit lisätä näppäimellä
½.
Lisää erikoismerkkejä ja symboleja painamalla
�ü. Lisää kielikohtaisia erikoismerkkejä paina-
malla ûü. Valitse näppäimellä [. Vahvista va-
linta näppäimellä OK.
Näppäimellä [ liikutat kursoria. Näppäimellä
C poistat yksittäiset merkit. Paina näppäintä
COPY, jos haluat tulostaa tekstiviestin ennen
sen lähettämistä.

Voit hakea toiminnon myös painamalla näp-
päimiä OK, 31 ja OK.

Voit hakea toiminnon myös painamalla näp-
päimiä OK, 31 ja OK.

Voit hakea toiminnon myös painamalla näp-
päimiä OK, 32 ja OK.

Voit hakea toiminnon myös painamalla näp-
päimiä OK, 34 ja OK.
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4 Valitse [ ne tekstiviestit, jotka haluat tulostaa.
VALITTU – Valitse näppäimellä [ se tekstiviesti, jonka
haluat tulostaa.
UUSI – Tulostaa kaikki lukemattomat tekstiviestit.
KAIKKI – Tulostaa kaikki vastaanotetut tekstiviestit.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Tekstiviestin poistaminen
Johdanto tekstiviestin poistamiseen

Laitteeseen voi tallentaa jopa 30 vastaanotettua tekstivies-
tiä. Jos viestimuisti on täynnä, ei laite voi vastaanottaa
enempää viestejä. Poista tekstiviestit, jotta muistiin voi jäl-
leen tallentaa viestejä.
1 Paina näppäimiä OK, 33 ja OK.
2 Valitse [ ne tekstiviestit, jotka haluat poistaa.
VALITTU – valitse näppäimellä [ se tekstiviesti, jonka
haluat poistaa.
JO LUETTU – poistaa kaikki luetut tekstiviestit.
KAIKKI – kaikki tallennetut tekstiviestit poistetaan
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Asetusten muuttaminen
Osoitinnavigointi 6

Lähetys- ja vastaanottonumeroiden 
muuttaminen
Viestikeskuksen numerot

Laitteeseesi on tallennettu kaikki numerot, joita tarvitaan
tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Jos vaih-
dat puhelinyhtiötä, sinun täytyy muuttaa näitä numeroita.
Voit saada tekstiviestejä myös toisen operaattorin kautta.
1 Paina näppäimiä OK, 36 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ SMS-KESKUS 1.

3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [ LÄHETÄ nro.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Näppäile tekstiviestien lähettämiseen käytettävä puhe-

linnumero.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Valitse näppäimellä [ V-OTA nro.
9 Vahvista valinta näppäimellä OK.
10 Näppäile tekstiviestien vastaanottamiseen käytettävä

numero.
11 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Lähettäjän nimen lähettäminen
Lähettäjän nimen lähettäminen

Voit valita asetuksista, näkyykö nimesi lähettäjänä jokai-
sessa tekstiviestissä. Tallenna nimesi käyttäen toimintoa 14
(katso myös luku Numeron ja nimen syöttäminen, sivu
26).

1 Paina näppäimiä OK, 35 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ LÄHETT. NIMI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Merkkiäänen päälle ja pois päältä kytke-
minen
Merkkiäänen päälle ja pois päältä kytkeminen

Merkkiääni ilmoittaa sinulle saapuvasta tekstiviestistä.
Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.
1 Paina näppäimiä OK, 35 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ SMS-ÄÄNIM..
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Automaattisen tulostuksen päälle ja pois 
päältä kytkeminen
Automaattinen tulostus

Voit kytkeä tekstiviestien automaattisen tulostuksen pois
käytöstä.
1 Paina näppäimiä OK, 35 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ AUTOM. TUL..
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Text2Fax-viestin lähettäminen
(Maat ja verkot, joissa ei ole tekstiviestitoimintoa)(Maat ja verkot, joissa ei ole tekstiviestitoim-
intoa)
Text2Fax

Voit syöttää tekstin laitteeseesi ja lähettää sen sitten faksi-
lähetyksenä toiseen laitteeseen.
1 Paina näppäintä _.
2 Syötä haluamasi numero numeronäppäimillä tai valitse

tallennettu merkintä.
3 Näppäile teksti käyttämällä kirjainnäppäimistöä. Voit

syöttää enintään 70 riviä, joista jokaisella on 80 merk-
kiä – yhteensä 5.600 merkkiä.

4 Paina näppäintä _. Viesti lähetetään.

Näppäimellä [ liikutat kursoria. Painamalla C
pääset takaisin edeltävälle valikkoasteelle. Näppäi-
mellä j poistut valikosta ja palaat lähtötilaan.

Voit saada tekstiviestejä myös toisen operaattorin
kautta. Valitse SMS-KESKUS 2. Muuta vas-
taanottonumero kohdan 10 ohjeiden mukaan.

Isoja kirjaimia voit lisätä pitämällä näppäin ú
painettuna. Välilyöntejä voit lisätä näppäimellä
½. Yksittäisen rivinvaihdon voit lisätä näppäi-
mellä Rø.
Lisää erikoismerkkejä ja symboleja painamalla
�ü. Lisää kielikohtaisia erikoismerkkejä paina-
malla ûü. Valitse näppäimellä [. Vahvista va-
linta näppäimellä OK.
Näppäimellä [ liikutat kursoria. Näppäimellä
C poistat yksittäiset merkit. Paina näppäintä
COPY, jos haluat tulostaa tekstiviestin ennen
sen lähettämistä.
Tekstiviestit 19
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5 Pelit ja ekstrat
Sudoku
Ohje 7 · Sudoku

Sudoku

Sudoku on japanilainen numeroristikko. Pelikenttä koos-
tuu 3 × 3 neliöstä, jotka jakautuvat 3 × 3 ruudun ruudu-
koihin. Pelin alussa on kenttään valmiiksi sijoitettuna nu-
meroita vaikeusasteesta riippuen enemmän tai vähemmän.
Tarkoituksena on sijoittaa numerot 1 - 9 pelikenttään si-
ten, että käytät samaa numeroa aina vain kerran jokaisella
vaaka- ja pystyrivillä sekä 3 × 3 -ruudukossa. Jokaiseen pe-
liin on vain yksi oikea ratkaisu.
Vain viimeinen ratkaisu

Pelin tulostaminen
1 Paina näppäimiä OK, 68 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ UUSI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [ vaikeusaste.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Syötä, kuinka monta kopiota haluat Sudokusta (kor-

keintaan 9 kopiota).
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Valitse näppäimellä [, haluatko tulostaa pelin ratkai-

sun.
9 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Viimeisimmän pelin tulostaminen uudel-
leen
1 Paina näppäimiä OK, 68 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ VIIMEINEN.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä, kuinka monta kopiota haluat Sudokusta (kor-

keintaan 9 kopiota).
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Valitse näppäimellä [, haluatko tulostaa pelin ratkai-

sun.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Ratkaisun tulostaminen
1 Paina näppäimiä OK, 68 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ RATKAISU.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Sudokun tulostaminen päivittäin
Voit asettaa laitteen tulostamaan automaattisesti uuden
Sudokun joka päivä.
1 Paina näppäimiä OK, 68 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ AUTOM..
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

4 Syötä kellonaika, esimerkiksi 14 00, kun tarkoi-
tat klo 14.

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Valitse näppäimellä [ vaikeusaste.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
8 Syötä, kuinka monta kopiota haluat Sudokusta (kor-

keintaan 9 kopiota).
9 Vahvista valinta näppäimellä OK.
10 Valitse näppäimellä [, haluatko tulostaa pelin ratkai-

sun.
11 Vahvista valinta näppäimellä OK.
12 Valitse [, haluatko kytkeä tulostustoiminnon päälle

vai pois päältä.
13 Vahvista valinta näppäimellä OK.
Sudokun tulostaminen päivittäin

Voit tulostaa uuden Sudokun myös painamalla näp-
päimiä ¨, 7 ja OK.

Viimeksi tulostetun pelin ratkaisu tallennetaan. Aikai-
sempien pelien ratkaisut eivät ole enää käytettävissä.

Voit kytkeä päivittäisen sudoku-tulosteen pois valit-
semalla toiminnon ohjeiden mukaan ja kytkemällä
kohdassa 12 automaattisen tulostuksen pois.
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6 Tietokoneliitäntä
(mallikohtainen)(mallikohtainen)

Edellytykset
PC

Tietokoneesi on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimuk-
set:

Prosessori
ProsessoriPentium II -prosessi ja:
800 MHz, Windows 2000 (SP¦3) · ME
1 GHz, Windows XP · Vista 32bit

Työmuisti
Työmuisti128 MB, Windows 2000 (SP¦3) · ME
192 MB (Windows XP)
512 MB, Windows Vista Home
1.024 MB, Windows Vista Premium · Business · Ultimate

Käyttöjärjestelmä
KäyttöjärjestelmäWindows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista

Vapaa muistitila
Vapaa muistitila260 MB vapaata muistitilaa

Liitännät
LiitännätUSB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Asiakasinformaatio

Ohjelmiston asentaminen
Asennus

Asennus-CD

Mukana toimitetulta asennus-CD:ltä löytyvät Compan-
ion Suite LL - ja Scan-to-PDF -ohjelmat. Companion
Suite LL -ohjelmalla pääset tietokoneeltasi käsin faksilait-
teesi osoitekirjaan lisäämään tai muokkaamaan syötteitä.
Tämän lisäksi voit muuttaa asetuksia ja tarkastaa värikase-
tin täyttöasteen. Käyttämällä Scan-to-PDF toimintoa voit
skannata asiakirjoja ja tallentaa ne suoraan PDF-tiedos-
toiksi.
1 Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ja käytöt ennen

kuin aloitat asennuksen. Aseta asennus-CD tietokonee-
si CD-ROM -asemaan. Ohjelma käynnistyy automaat-
tisesti.

2 Kuvaruudulle ilmestyy Companion Suite LL -kuva-
ke. Voit asentaa tai poistaa Companion Suite LL -oh-
jelman Napsauta Asenna tuotteet.

3 Valitsemalla Companion Suite LL asennat ohjelmat
Companion Suite LL, Scan-to-PDF sekä tulostimen
ja skannerin ajurit. Valitsemalla Adobe Acrobat
Reader asennat ohjelmat Acrobat Reader. Napsauta
Companion Suite LL.

4 Tietokoneesi valmistautuu asennukseen. Tämän jäl-
keen kuvaruudulle ilmestyy opaste, jonka avulla voit
aloittaa asennuksen. Napsauta Seuraava.

5 Ensimmäisenä tietokone pyytää Sinua hyväksymään li-
senssiehdot. Napsauta Kyllä.

Laitteen voi kytkeä vain PC-tietokoneeseen (käyttö-
järjestelmä Microsoft Windows). Laite ei ole yhteen-
sopiva Linux- ja Apple Macintosh -käyttöjärjestelmi-
en kanssa.

Jos sinulla on ongelmia PC-yhteyden kanssa, pidä
seuraavat tiedot käsillä, kun otat yhteyden tekniseen
tukeen: tietokoneen tyyppi, asennettu käyttöjärjes-
telmä ja käytettävät tietoturvaohjelma (viruksentor-
juntaohjelmat, palomuuri). Voimme silloin auttaa
nopeammin.

Asenna ensin Ohjelmisto. Laitetta ei saa liittää
tietokoneeseen tätä ennen. Ohjelmiston asentamisen
jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen. Yh-
distä vasta tämän jälkeen laserfaksilaite tietoko-
neeseen USB-kaapelilla.

(Jos ohjelma ei käynnisty, valitse CD-asema re-
surssienhallinnasta (Windows-Explorer) ja käyn-
nistä Setup.exe -ohjelma kaksoisnapsautuksel-
la).

Napsauta Katso sisältö voidaksesi katsoa, mitä
tiedostoja asennus-CD:ltä löytyy.
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6 Nyt ohjelma voi aloittaa asennuksen. Napsauta Asen-
na.

7 Asennuksen päätteeksi tietokone tulee käynnistää uu-
delleen. Valitse, suorittaako tietokone automaattisen
käynnistyksen, vai käynnistätkö itse tietokoneen myö-
hemmin uudelleen. Napsauta Valmis.

8 Yhdistä laite tietokoneeseen normaalilla USB-kaapelilla
vasta käynnistettyäsi tietokoneen uudelleen.
USB-liitäntä löytyy laitteen takapuolelta.

9 Laitteen tunnistetaan uutena ulkoisena laitteena ja re-
kisteröidään.

10 Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows XP (Service Pack
2), tulee asennusta päätettäessä näyttöön yksi lisäikku-
na. Valitse Ei tällä kertaa ja napsauta Seuraava.

11 Käyttöjärjestelmässä Windows XP valitse asennusta
päätettäessä Ohjelmistojen asennus automaattis-
esti ja napsauta Seuraava.

Companion Suite -ohjelman käyttö
Start

Käynnistä Companion Suite LL joko napsauttamalla
Companion Director-kuvaketta ruudullasi tai käynnis-
tysvalikosta napsauttamalla Start > Ohjelmiston >
Companion Suite LL > Companion Suite LL >
Companion Director.

Start

Companion Suite

Napsauta Osoitekirja muokataksesi laitteesi osoitekirjaa.
Napsauta Asetukset muokataksesi laitteesi perusasetuk-
sia. Kohdasta Tila voit valita väriaineen määrän sekä käy-
tön Scan-to-PDF näyttöasetukset. Jos haluat luoda PDF-
asiakirjoja skannatuista asiakirjoista, napsauta suurta Doc
Manager -symbolia käynnistysvalikon keskellä.

Puhelinluettelon muokkaaminen
Johdanto

Companion Suite LL -ohjelmalla pääset muokkaamaan
laitteesi syötteitä sekä Windows ja Microsoft Outlook -oh-
jelmien osoitekirjoja.
1 Napsauta Osoitekirja.

2 Valitse laite muokataksesi puhelinluettelon syötteitä.
Voit lisätä luetteloon uusia syötteitä tai ryhmiä, muokata
tai poistaa niitä tai tulostaa luettelon kaikista syötteistä.

Voit muuttaa käynnistysvalikon ulkonäköä napsaut-
tamalla hiiren oikeaa painiketta.

Voit vaihdella jo olemassa olevia osoitemerkintöjä
Windows, Microsoft Outlook -ohjelmien ja ait-
teesi osoitekirjojen välillä. Merkitse oikeassa va-
likkoikkunassa osoite, jonka haluat kopioida toi-
seen osoitekirjaan. Pidä hiiripainike painettuna ja
vedä osoite vasempaan valikkoikkunaan siihen
osoitekirjaan, johon haluat sen kopioida.
22  



FI
Syötteen lisääminen
1 Valitse Uusi lisätäksesi syötteen. Voit valita, haluatko

lisätä yksittäisen syötteen vai ryhmän.

2 Syötä nimi ja numero sekä valitse tälle vastaanottajalle lä-
hetettävien faksilähetysten nopeus (katso myös luku Pu-
helinluettelo, sivu 11). Vahvista valinta näppäimellä OK.

Syötteen muokkaaminen
Syötteen muokkaaminen

1 Merkitse tehtävä, jota haluat muokata ja napsauta Om-
inaisuudet.

2 Muuta nimi tai numero.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Ryhmän lisääminen
1 Syötä ryhmän nimi.
2 Napsauta Valitse jäsenet lisätäksesi uusia syötteitä

ryhmään.

3 Lisää nuolinäppäimellä ryhmään uusia jäseniä.

4 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Ryhmän muokkaaminen
Ryhmän muokkaaminen

1 Merkitse ryhmä, jota haluat muokata.
2 Valitse Valitse jäsenet lisätäksesi ryhmään uusia syöt-

teitä tai poistaaksesi ryhmästä syötteitä. Napsauta Pois-
ta poistaaksesi koko ryhmän.

3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Puhelinluettelon arkistoiminen
Johdanto

Companion Suite LL -ohjelman osoitekirjan avulla voit
tallentaa laitteesi puhelinluetteloon syötettyjä tietoja tieto-
koneelle tai ladata puhelinluettelon tietoja (tiedostomuoto
*.csv).
Vie

Napsauta Uusi > Vie tallentaaksesi puhelinluettelon tie-
dot. Voit valita, mihin luetteloon haluat tallentaa tiedos-
ton.
Tuo

Napsauta Uusi > Tuo liittääksesi tietoja osoitekirjaan.
Valitse tiedosto, jonka haluat siirtää tietokoneellesi. Mer-
kinnät lisätään jo olemassa oleviin tietoihin.
Puhelinluettelon arkistoiminen

Asetusten muuttaminen
Laitteen asetukset
1 Napsauta painiketta Asetukset muokataksesi laitteesi

perusasetuksia. Voit esimerkiksi syöttää laitteeseen ni-
mesi tai numerosi, asentaa päivämäärän ja kellonajan,
valita yhteystavan sekä säätää faksinlähetyksen para-
metreja. Tämän lisäksi voit asettaa faksimuistin ja näp-
päimistön lukitukset.

2 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Tiedoston tiedot on erotettava toisistaan puolipis-
teellä (;).
Tietokoneliitäntä 23



FI
Asetukset Scan-to-PDF
1 Napsauta Tila.
2 Valitse välilehti ScanTo.

3 Valitse asetukset Scan-to-PDF.
Toimintatila – skannauksen tapahtuvan mustavalkoisena
(myös viiva-skannaus) vai harmaasävyisenä
Resolution – Valitse skannaustarkkuus
Tulostusmuoto – Valitse tulostusformaatti
Tallenna nimellä… – Valitse tallennuspolku
4 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Väriaineen täyttöasteen näyttö
Väriaineen täyttöasteen näyttö

Napsauta Tila. Kasetin täyttöaste ilmoitetaan prosentteina
100 (täysi) ja 0 (tyhjä) prosentin välillä.

Tietokoneelta tulostaminen
Johdanto

Kun asennat Companion Suite LL -ohjelman tietoko-
neellesi, laite määritellään Windowsin alaiseksi tulostimek-
si. Löydät laitteen tulostinvalikosta kohdasta Start >
Asetukset > Tulostimeksi nimellä Laser Printer Scan-
ner.
Tietokoneelta tulostaminen

Voit käyttää :ttä jokaisesta ohjelmasta käsin, kuten muita-
kin tulostimia, ja voit myös koska tahansa tulostaa musta-
valkoisia tulosteita. Valitse ainoastaan tulostimeksi Laser
Printer Scanner.
Laser Printer Scanner

Ominaisuudet

Napsauta tulostusvalikon kohtaa Ominaisuudet muut-
taaksesi tulostusasetuksia. Voit valita, asiakirjojen pysty-
tai vaakatulostuksen väliltä, samoin kuin, kuinka monta si-
vua haluat tulostaa yhdelle arkille. Jos haluat tulostaa asia-
kirjasi viimeisen sivun ensimmäisenä, Sinun on muutetta-
va tulostusjärjestystä. Laite tulostaa tällöin pidemmän asia-
kirjan lajiteltuna, ensimmäinen sivun jäädessä
päällimmäiseksi.

Scan
Scan-to-PDF
Scan-to-PDF

Käyttämällä Scan-to-PDF toimintoa voit skannata asia-
kirjoja ja tallentaa ne suoraan PDF-tiedostoiksi. Tarvitta-
vat asetukset ovat valikossa Tila (katso myös luku Scan-to-
PDF asetukset, sivu 24).
Dokumenttiformaatit

Käytä alkuperäisarkkeina kokoja A4 · 210¦×¦297 mm, 60¦–
¦90¦g/m2. Älä käytä alkuperäiskappaleita, jotka ovat pienem-
piä kuin A4. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä aikaa.
1 Aseta asiakirjat tekstipuoli alaspäin asiakirjan syöttö-

laitteeseen. Alimmainen asiakirja luetaan ensimmäise-
nä. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä aikaa.

2 Siirrä asiakirjaohjaimia sisäänpäin, niin että ne kosket-
tavat asiakirjapinoa sitä tukien.

3 Käynnistä Scan-to-PDF -ohjelma napsauttamalla
käynnistysvalikon symbolia Doc Manager.

4 Asiakirja luetaan lyhyen lämpenemisajan jälkeen ja
PDF-tiedosto tallennetaan annettuun kansioon.

TWAIN-ajurilla skannaaminen
TWAIN

TWAIN-ajuri asennetaan yhdessä Companion Suite LL
kanssa. TWAIN-skanneriajurilla voit käynnistää laitteen
jokaisesta standardia tukevasta sovelluksesta ja skannata
dokumentteja.

Laser Printer Scanner määritellään tietokoneesi
kaikkien ohjelmien vakiotulostimeksi.

Voit keskeyttää toimenpiteen koska tahansa pai-
namalla j.
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1 Aseta asiakirjat tekstipuoli alaspäin asiakirjan syöttö-
laitteeseen. Alimmainen asiakirja luetaan ensimmäise-
nä. Faksiin voi laittaa jopa 20 arkkia yhtä aikaa.

2 Avaa TWAIN-ajuria tukeva kuvankäsittely- tai grafiik-
kaohjelma. Valitse TWAIN-skanneriajuri skanneriksi.
Näyttöön avautuu uusi ikkuna.

Kun napsautat ylhäällä oikealla olevaa säädintä, avautuu
valikko, jossa voit valita skannauksen koon ja suodatinase-
tukset.
Näiden alapuolella olevilla painikkeilla valitset, haluatko
skannauksen tapahtuvan mustavalkoisena (myös viiva-
skannaus) vai harmaasävyisenä.
Aseta kohdassa Resolution skannauksen toivottu tark-
kuus.
3 Napsauta alla olevaa painiketta Start scan käynnis-

tääksesi skannauksen. Skannauksen jälkeen asiakirja il-
mestyy kuvankäsittely- tai grafiikkaohjelman pääikku-
naan.

Pre-selection
Johdanto

Valikkokohdassa Pre-selection voit luoda erilaisia profii-
leja. Profiiliin voit tallentaa asetukset, joita haluat käyttää
useammin, esimerkiksi usein käytetyn asiakirjatyypin
skannaamiseksi.
1 Suorita ensin kaikki asetukset.
2 Napsauta New.
3 Syötä profiilin nimi.
4 Napsauta Save.
Pre-selection

Valitse tämä profiili valintavalikosta skannataksesi asiakir-
joja tallennetuilla asetuksilla.

Ohjelmiston poistaminen
1 Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ja käytöt ennen

kuin aloitat poistamisen. Avaa poistamisohjelma nap-
sauttamalla Start > Ohjelmiston > Companion
Suite LL > Companion Suite LL > Poistaminen.
Tietokoneesi valmistautuu poistamiseen.

2 Voit joko korjata ohjelmaa tai poistaa sen. Valitse Pois-
ta. Napsauta Seuraava.

3 Ensimmäisenä tietokone pyytää Sinua vahvistamaan
poistamisen. Kun olet napsauttanut OK, Companion
Suite LL poistetaan tietokoneeltasi.

4 Poistamisen päätteeksi tietokone tulee käynnistää uu-
delleen. Valitse, suorittaako tietokone automaattisen
käynnistyksen, vai käynnistätkö itse tietokoneen myö-
hemmin uudelleen. Napsauta Valmis.

5 Kun tietokone on käynnistetty uudelleen, Compan-
ion Suite LL on poistettu.
Tietokoneliitäntä 25
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7 Asetukset
Ohje 5 · Asetukset

Osoitinnavigointi 6

Virransäästötila
Virransäästötila

Laite kytkeytyy automaattisesti virransäästötilaan. Tätä ti-
laa ei tarvitse asettaa. Kun vastaanotat faksin tai haluat tu-
lostaa tai kopioida laitteella, se kytkeytyy automaattisesti
virransäästötilasta käyttötilaan.

Maan valinta
Aseta maa oikein

1 Paina näppäimiä OK, 11 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ se maa, jossa laitetta käytetään.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Kielen valinta
1 Paina näppäimiä OK, 12 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ haluamasi näytön kieli.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Päivämäärän ja kellonajan syöttä-
minen
1 Paina näppäimiä OK, 13 ja OK.
2 Syötä päivämäärä (kaikki kaksinumeroisina), esimer-

kiksi 31¦05¦25, kun tarkoitat 31.5.2025.
3 Syötä kellonaika, esimerkiksi 14¦00, kun tarkoi-

tat klo 14.
4 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Numeroiden ja nimien syöttämi-
nen
Ylätunniste

Nimesi ja puhelinnumerosi lähetetään jokaisen faksin ylä-
reunassa (=ylätunniste) yhdessä päivämäärän, kellonajan ja
sivunumeron kanssa.
1 Paina näppäimiä OK, 14 ja OK.
2 Syötä oma numerosi. Painamalla näppäintä # tai *

voit syöttää plus-merkin.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Näppäile nimi käyttämällä näppäinten (A – Z).

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Laitteen lukitseminen
Laitteen lukitseminen

Salasanasuojauksen avulla voit estää asiattomia käyttämäs-
tä laitettasi. Voit lukita joko laitteesi koko näppäimistön
tai numeronäppäimistön. Toimintojen valitseminen tai
numeroiden syöttäminen on mahdollista vasta koodin
syöttämisen jälkeen. Lukitus aktivoituu jokaisen käytön
jälkeen.

Pin-koodin syöttäminen

1 Paina näppäimiä OK, 61 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ LUKITUSKOODI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä nelipaikkainen pin-koodi.

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Syötä koodi vielä kerran vahvistukseksi.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Näppäimistön lukitseminen
1 Paina näppäimiä OK, 61 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ NÄPP.LUKKO.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä nelipaikkainen pin-koodi.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Numeronäppäimistön lukitseminen
1 Paina näppäimiä OK, 61 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ LUKKONUMERO.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä nelipaikkainen pin-koodi.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Valitse näppäimellä [ VAIN SUORA.
7 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Paina näppäimiä ¨, 5 ja OK, kun haluat tulostaa
luettelon kaikista laitteen asetuksista.

Näppäimellä [ liikutat kursoria. Painamalla C
pääset takaisin edeltävälle valikkoasteelle. Näppäi-
mellä j poistut valikosta ja palaat lähtötilaan.

Valitse maa, jossa laitetta käytetään. Maa on ehdot-
tomasti asetettava, koska muutoin laitetta ei soviteta
paikalliseen puhelinverkkoon. Jos kyseistä maata ei
löydy luettelosta, sinun on valittava toinen asetus ja
käytettävä kyseisen maan puhelinjohtoa. Kysy lisätie-
toja laitteen myyjältä.

Isoja kirjaimia voit lisätä pitämällä näppäin ú
painettuna. Välilyöntejä voit lisätä näppäimellä
½.
Lisää erikoismerkkejä ja symboleja painamalla
�ü. Lisää kielikohtaisia erikoismerkkejä paina-
malla ûü. Valitse näppäimellä [. Vahvista va-
linta näppäimellä OK.

Jos olet tallentanut laitteeseen koodin, laite pyy-
tää Sinua ensin syöttämään vanhan koodin ennen
kuin voit syöttää uuden.

Merkitse pin-koodi muistiin turvalliseen paik-
kaan. Jos unohdat pin-koodin, laitteeseen on pa-
lautettava tehdasasetukset, jotta sitä voisi jälleen
käyttää. Kaikki henkilökohtaiset asetukset häviä-
vät.
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Kuvanlaadun säätö
Erikoisasetukset/Perusasetukset

1 Paina näppäimiä OK, 16 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ TARKKUUS.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse haluamasi tarkkuus painamalla [.
NORM. – asiakirjoille, joissa ei ole erikoisominaisuuksia.
HIENO – asiakirjoille, joissa on pientä kirjoitusta tai piir-
rustuksia
SHIENO – asiakirjoille, joissa on paljon yksityiskohtia
VALOK. – valokuville
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Lähetysnopeuden pienentäminen
Lähetysnopeuden vähentäminen

Laite säätää lähetysnopeuden linjojen laadun mukaan.
Tämä saattaa kestää jonkin aikaa, etenkin mannerten väli-
sissä yhteyksissä. Säädä lähetysnopeus alhaiseksi, jos lähetät
fakseja verkkoihin, joiden välityslaatu on heikko.
1 Paina näppäimiä OK, 21 ja OK.
2 Valitse painamalla [ toivottu nopeus.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Ylätunniste päälle ja pois päältä 
kytkeminen
Ylätunniste

Nimesi ja numerosi näkyvät jokaisen faksilähetyksen ylä-
tunnisteessa. Voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä, jos
et halua lähettää tietojasi mukana.
1 Paina näppäimiä OK, 16 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ LÄH. OTSIKKO.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Aikaleiman päälle ja pois päältä
(mallikohtainen)(mallikohtainen)
Aikaleima

Laite painaa jokaiseen saapuvaan faksiin vastaanottopäivä-
määrän ja tarkan kellonajan (katso myös luku Aikaleima,
sivu ). Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.
1 Paina näppäimiä OK, 26 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Lähetysraportin päälle ja pois 
päältä kytkeminen
Lähetysraportti

Jokaisen lähetyksen jälkeen laite tulostaa lähetysraportin.
Käytettävissä on neljä eri asetusta.
1 Paina näppäimiä OK, 25 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ yksi seuraavista asetuksista:
JA – jokaisen onnistuneen lähetyksen jälkeen tulostetaan
lähetysraportti. Jos lähetys ei onnistu vastaanottajan faksi-
laitteen ollessa varattuna, tulostetaan myös lähetysraportti.
EI – lähetysraporttia ei tulosteta. Tulosta faksiloki, kun
haluat nähdä tiedot lähetetyistä faksiviesteistä.
AINA – lähetysraportti tulostetaan jokaisen onnistuneen
tai keskeytyneen lähetyksen jälkeen.
VIRHEEN YHT. – lähetysraportti tulostetaan ainoas-
taan, jos lähetys ei onnistunut tai se keskeytyi.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Muista faksin vastaanottotoimin-
toja
Lajiteltu tulostaminen
Lajiteltu tulostaminen

Jos saat useampisivuisia faksilähetyksiä, faksilaitteesi tulos-
taa ne lajitellusti. Viimeiseksi vastaanotettu sivu tulostetaan
ensimmäisenä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.
1 Paina näppäimiä OK, 28 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ LAJIT. TUL..
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [, haluatko kytkeä toiminnon

päälle vai pois päältä.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Moninkertainen tulostus
Moninkertainen tulostus

Voit säätää laitteesi niin, että vastaanotetut faksit tuloste-
taan moninkertaisina.
1 Paina näppäimiä OK, 28 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ KOPIOIDEN MÄÄRÄ.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä välillä 1 ja 99.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Soittoääniasetukset
Äänenvoimakkuuden säätö
1 Paina näppäimiä OK, 18 ja OK.
2 Valitse haluamasi äänenvoimakkuus painamalla [.

Valitse POIS kytkeäksesi soittoäänen kokonaan pois.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Äänetön faksien vastaanotto
Äänetön faksien vastaanotto

Valitse POIS kytkeäksesi soittoäänen kokonaan pois. Lai-
te vastaanottaa tulevat faksit automaattisesti ilman soitto-
ääntä. Jos laitteesi on asetettu manuaaliseen vastaanottoti-
laan, et kuule saapuvia faksipuheluita etkä vastaanota niitä
(katso myös luku Faksin vastaanottotilan asettaminen, sivu
28).

Muutetut asetukset tallentuvat perusasetuksiksi. Jos
valitset yksittäistä toimintoa varten erityistoiminnon,
muista palauttaa toiminnon jälkeen perusasetukset
tai tehdasasetukset.
Asetukset 27
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Soittoäänten lukumäärän asettaminen
Soittoäänten lukumäärän asettaminen

Faksin vastaanottotilan soittoäänten lukumäärä asetetaan
toiminnolla 17.
1 Paina näppäimiä OK, 17 ja OK.
2 Suorita valinta valittavana olevien soittosignaalien luet-

telosta painamalla [.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Faksin vastaanottotilan asettami-
nen
Faksikytkin

Laitteen sisäänrakennettu faksikytkin erottelee faksit puhe-
luista. Faksikytkimen avulla vastaanotat fakseja ja puhelui-
ta myös kytkettyihin lisälaitteisiin. Tulevan puhelun ääni-
merkki soi laitteen tarkastaessa tulevaa puhelua.
Faksin vastaanottotilan asettaminen

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista (mallikohtainen).
Näytölle ilmestyy valittu faksin vastaanottotila.
1 Paina näppäimiä OK, 19 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ haluamasi vaihtoehto.

3 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Manuaalitila
Manuaalitila

Tämän jälkeen laite ei vastaanota fakseja automaattisesti.
Voit aloittaa faksien vastaanoton manuaalisesti painamalla
näppäintä o. Tämä asetus on hyödyllinen esimerkiksi vas-
taanotettaessa fakseja modeemin välityksellä.

Faksi-tila
Faksi-tila

Faksi-tilassa laite soi niin monta kertaa kuin olet asettanut
toiminnolla 17 (katso myös luku Soittoäänten lukumäärän
asettaminen, sivu 28). Tämän jälkeen faksin vastaanotto
kytkeytyy päälle. Tämä tila on syytä valita, jos laitteella vas-
taanotetaan pääasiallisesti fakseja.

EXT/Vastaaja-tila
EXT/Vastaaja-tila

Tämä tila on suositeltava, jos olet liittänyt muita laitteita,
erityisesti ulkoisen puhelinvastaajan, laitteesi EXT-liitän-
tään. Jos lisälaitteena liitetty puhelinvastaaja ottaa puhelun
vastaan, laitteesi tunnistaa, onko tuleva puhelu faksilähe-
tys. Jos laite tunnistaa faksisignaalin, se vastaanottaa faksi-
lähetyksen automaattisesti.
Puhelinvastaaja

Jos et ole liittänyt laitteistoon puhelinvastaajaa tai jos pu-
helinvastaaja ei vastaanota puhelua, siirtyy puhelu esiasete-
tun soittoäänilukumäärän jälkeen laitteelle, joka vastaanot-
taa mahdollisen faksilähetyksen automaattisesti.
Faksikytkin 1

Automaattinen tila
(mallikohtainen)(mallikohtainen)
Automaattinen tila

Jos automaattinen-tila on kytkettynä päälle, laite tunnis-
taa, onko tuleva puhelu faksilähetys vai puhelu. Laite vas-
taanottaa faksit automaattisesti. Tulevan puhelun ääni-
merkki soi laitteen tarkastaessa tulevaa puhelua. Voit vas-
taanottaa puheluita koska tahansa. Puhelu siirtyy
esiasetetun soittoäänilukumäärän jälkeen laitteelle, joka
vastaanottaa mahdollisen faksilähetyksen automaattisesti.

Luettelojen ja ohjesivujen tulostus
Tulostaa toimintoluettelon
Tulostaa toimintoluettelon

Paina näppäimiä OK, 41 ja OK, kun haluat tulostaa
luettelon kaikista laitteen toiminnoista.
Ohje 1 · Toimintoluettelo

Puhelinluettelon tulostaminen
Puhelinluettelon tulostaminen

Tulosta puhelinluettelon kaikki tiedot ja ryhmät paina-
malla OK, 43 ja OK.
Ohje 4 · Puhelinluettelo

Liikenneraportin tulostus
Liikenneraportti

Raportti sisältää luettelon 30 viimeisestä viestin välitykses-
tä Raportti tulostetaan joko automaattisesti 30 välityksen
jälkeen tai tarpeen mukaan.
Liikenneraportin tulostus

Paina näppäimiä OK, 42 ja OK. Liikenneraportti tu-
lostetaan.
Ohje 3 · Liikenneraportti

Asetusluettelon tulostaminen
Asetusluettelon tulostaminen

Paina näppäimiä OK, 44 ja OK, kun haluat tulostaa
luettelon kaikista laitteen asetuksista.
Ohje 5 · Asetukset

Valitse EXT/vastaaja-, faksi- tai manuaalinen tila
liittäessäsi lisälaitteita laitteen EXT-liitäntään.

Jos nostat lisäpuhelimen kuulokkeen ja kuulet, että
kyseessä on faksi (piippaus tai ei mitään), voit aloittaa
faksin vastaanoton painamalla lisäpuhelimen näp-
päimiä *5 tai laitteen o-näppäintä. Lisäpuheli-
missa on tätä toimintoa varten valittava käyttöön ää-
nitaajuusvalinta (DTMF-äänet) (katso lisätietoja li-
säpuhelimesi käyttöohjeesta).

Voit tulostaa toimintovalikko myös painamalla näp-
päimiä ¨, 1 ja OK.

Voit tulostaa puhelinluettelon myös painamalla näp-
päimiä ¨, 4 ja OK.

Voit tulostaa liikenneraportin myös painamalla näp-
päimiä ¨, 3 ja OK.

Voit tulostaa asetusluettelon myös painamalla näp-
päimiä ¨, 5 ja OK.
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8 Puhelinliittymät ja lisälaitteet
Puhelinliittymien ja -palvelujen 
asetukset
Puhelinkeskusyhteys / PABX
Puhelinkeskusyhteydet

Puhelinkeskusyhteyksiä (PABX) käytetään useissa yrityk-
sissä ja joissain asuintaloissa. Sinun täytyy valita koodi, jot-
ta voit muodostaa yhteyden puhelinkeskusliittymästä jul-
kiseen puhelinverkkoon (PSTN).
1 Paina näppäimiä OK, 15 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ VERKKOTYYPPI.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [ JULKINEN tai VAIHDE.
5 Vahvista valinta näppäimellä OK.

Sivulinja-asetukset
Sivulinja-asetukset

Jos laitetta käytetään alaliittymäyhteydessä, säädetään toi-
minnon 15 avulla, kuinka pitkiä sisäiset numerot ovat ja
mitä tunnuksia tulee valita yleiseen puhelinverkkoon pää-
semiseksi (= Tunnus).
1 Paina näppäimiä OK, 15 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ SUUNTAN..
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Syötä sisäisten numeroiden pituus. Näppäimellä C

poistat yksittäiset merkit. Lähde liikkeelle pisimmistä
numeroista ja lisää niihin yksi paikka. Jos ohivalintanu-
merosi koostuvat neljästä numerosta, syötä 5.

5 Vahvista valinta näppäimellä OK.
6 Syötä koodi, jonka avulla muodostat yhteyden julki-

seen puhelinverkkoon. Tämä koodi on useimmiten 0.

7 Vahvista valinta näppäimellä OK.
Tunnus

DSL-liitäntä
Jos käytät DSL-modeemia: kytke laite modeemin taakse!
Tarkempia tietoja saat DSL-laitteen käyttöohjeesta.

ISDN-liitäntä
ISDN-liitäntä

Laitteessa on analoginen faksilaite (ryhmä 3). Se ei ole
ISDN-faksilaite (ryhmä 4), eikä sitä siis voida käyttää suo-
raan ISDN-liitännässä. Tätä varten tarvitset joko (analogi-
sen) adapterin tai analogisille päätelaitteille sopivan liitän-
nän. Tarkempia tietoja ISDN-liitännästä löytyy ISDN-so-
vittimen tai -reitittimen mukana toimitetusta ohjeesta.

Lisälaitteiden kytkeminen
Lisälaitteet

Voit kytkeä yhteen puhelinlinjaan myös muita laitteita,
kuten langattomia puhelimia, vastaajia, modeemeja tai
maksulaskureita.
Lisäpuhelin ja tekstiviestit

Laitteeseen liittäminen
Kytkeminen laitteeseen

Voit kytkeä lisälaitteet suoraan laitteeseen. Liitä lisälaitteen
puhelinjohto laitteesi EXT-liitäntään (RJ-11-liitäntä).
Externe Geräte anschließen

Sarjaliitäntä

Puhelinlinjaan liittäminen
Liitäntöjen järjestys

Jos samaan puhelinpistorasiaan liitetään useita laitteita, on
laite liitettävä ensimmäisenä, jotta faksikytkin toimii.
Noudata oikeaa järjestystä.
Useita puhelinpistorasioita

Lisäpuhelimien käyttö (Easylink)
Easylink

Easylink-toiminnolla voit hallita laitetta lisäpuhelinten
avulla. Lisäpuhelimissa on tätä toimintoa varten valittava
käyttöön äänitaajuusvalinta (DTMF-äänet) (katso lisätie-
toja lisäpuhelimesi käyttöohjeesta).

Faksien vastaanoton käynnistys
Jos nostat lisäpuhelimen kuulokkeen ja kuulet, että kysees-
sä on faksi (piippaus tai ei mitään), voit aloittaa faksin vas-
taanoton painamalla lisäpuhelimen näppäimiä *5 tai
laitteen o-näppäintä.

Linjan hakeminen
Jos nostat lisäpuhelimen kuulokkeen ja laite jatkaa soimis-
ta tai yrittää vastaanottaa faksia, voit erottaa laitteen linjas-
ta. Paina lisäpuhelimen näppäimiä **.

Harvinaisissa tapauksissa voi koodi olla jokin toi-
nen numero tai kaksinumeroinen. Vanhemmissa
puhelinjärjestelmissä voi koodi olla R (=Flash).
Paina näppäintä Rø syöttääksesi koodin. Jos yh-
teys julkiseen puhelinverkkoon ei onnistu, kysy
neuvoa puhelinjärjestelmäsi tarjoajalta.

Näiden asetusten avulla Sinun ei enää tarvitse valita
tunnusta päästäksesi valitsemaan ulkoisen numeron.
Laite asettaa automaattisesti koodin ennen numeroi-
ta, jotka ovat pidempiä kuin syötetyt ohivalintanu-
merot.

Jos käytät samasta liittymästä langatonta puhelinta,
jossa on tekstiviestitoiminto, riippuu valmistajasta,
kumpaan laitteeseen tekstiviestit tulevat. Vain yksi
laite vastaanottaa tekstiviestit. Poista langattoman
puhelimen tekstiviestin vastaanottotoiminto käytös-
tä, jos mahdollista.

Suosittelemme yhdistämään lisälaitteet suoraan lait-
teeseen, koska näin faksikytkin voi toimia ihanteelli-
sesti ja ohjata muita laitteita.

Jos samassa liittymässä on useita puhelinpistorasioi-
ta, laite on kytkettävä ensimmäiseen puhelinpistora-
siaan.
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9 Huolto
Värikasetti vaihtaminen
Alkuperäiset kulutusmateriaalit

Pakkauksen ohjeet

Plug’n’Print-kortin

Ennen kuin laitteella voi vastaanottaa, kopioida tai tulostaa
asiakirjoja, laitteessa täytyy olla värikasetti. Laitteen muka-
na toimitetaan tästä syystä aloitusvärikasetti. Tämän väri-
kasetin täyttötason muisti on säädetty tehtaalla. Värikaset-
tia ei tarvitse ladata Plug’n’Print -kortilla. Jokaisen ensim-
mäistä kasettia seuraavan laitteeseen asetettavan värikasetin
täyttötason muisti on ladattava mukana toimitetulla
Plug’n’Print -kortilla.
1 Avaa kansi ottamalla kiinni molemmista asiakirjaoh-

jaimista ja kääntämällä kansi taakse.

2 Poista vanha värikasetti ottamalla kiinni siitä keskellä
olevan uran kohdalta ja vetämällä ylöspäin.

3 Ota uusi värikasetti pakkauksesta.
4 Poista värikasetin musta suojakalvo ja muut pakkaus-

materiaali, mutta älä vielä kasetissa olevaa suo-
janauhaa.

5 Heiluttele uutta värikasettia useamman kerran edesta-
kaisin, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti. Tämä paran-
taa tulostusjälkeä.

6 Irrota koko kasetin vasemmalla puolella oleva
suojanauha vetämällä.

7 Aseta värikasetti laitteeseen. Kasetin on napsahdettava
kunnolla paikalleen.

8 Sulje kansi. Kannen on napsahdettava molemmilta
puolilta paikoilleen.

9 Näyttöön ilmestyy UUSI KASETTI?. Vahvista va-
linta näppäimellä OK.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä kulutusmateriaaleja.
Näitä on saatavissa erikoisliikkeistä tai tilauspalvelus-
tamme. Muiden kuin alkuperäisten kulutusmateriaa-
lien käyttö voi vahingoittaa laitetta.

Noudata kulutusmateriaalien pakkauksissa olevia
ohjeita.

Poista värikasetti varovaisesti laitteesta, jotta väri-
ainepölyä ei pääse valumaan kasetista. Katso tark-
kaan, minne asetat värikasetin: ulos valuva väri-
ainepöly voi tahrata alustan.
Säilytä vaurioituneita tai käytettyjä värikasetteja
alkuperäispakkauksessa tai muovipussissa, jotta
niistä ei pääse valumaan väriainepölyä. Vie vanhat
kasetit valtuutettuun myyntipisteeseen tai jät-
teenkeräyspisteeseen. Älä milloinkaan heitä väri-
kasettia tuleen. Värikasetit eivät saa joutua lasten
käsiin.

Älä milloinkaan avaa värikasettia. Jos väriainepö-
lyä valuu ulos laitteesta, vältä aineen joutumista
iholle tai silmiin. Älä hengitä irrallaan olevaa väri-
ainepölyä. Poista pöly vaatteista tai esineistä kyl-
mällä vedellä; kuuma vesi kiinnittäisi väriaineen.

Älä ravista kasettia suojanauhan irrottamisen jäl-
keen. Muussa tapauksessa kasetista saattaa päästä
ilmaan väriainepölyä.
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10 Odota, kunnes näytölle ilmestyy ASENNA KORTTI.
Työnnä uuden värikasetin Plug’n’Print -kortti paperi-
kasetin vasemmalla puolella olevaan aukkoon siten, että
sen kontaktit osoittavat vasemmalle.

11 Patruunan lataaminen voi kestää hetken. Kun toimen-
pide on päättynyt, näytölle ilmestyy SUORITETTU /

POISTA KORTTI.
12 Vedä Plug’n’Print -kortti ulos laitteesta.

Lataamisen aloittaminen uudel-
leen
1 Paina näppäimiä OK, 62 ja OK.
2 Valitse näppäimellä [ UUSI MUSTA.
3 Vahvista valinta näppäimellä OK.
4 Valitse näppäimellä [ KYLLÄ. Lyhyen ajan kuluttua

laite pyytää Sinua laittamaan Plug’n’Print -kortin si-
sään.

Mustetasomuisti 3

Väriaineen täyttöasteen näyttö
Mustetasomuisti 2

1 Paina näppäimiä OK, 62 und OK.
2 Valitse näppäimellä [ KAS. RIITTÄV..
3 Vahvista valinta näppäimellä OK. Kasetin täyttöaste il-

moitetaan prosentteina 100 (täysi) ja 0 (tyhjä) prosen-
tin välillä.

Paperitukoksen poistaminen
Johdanto

Laitteesi on varustettu antureilla, jotka tunnistavat paperi-
tai asiakirjatukoksen nopeasti. Jos laitteessa ilmenee häiriö,
tulostuspaperin tai asiakirjojen syöttö pysähtyy välittömäs-
ti.
1 Avaa kansi ottamalla kiinni molemmista asiakirjaohjai-

mista ja kääntämällä kansi taakse.

2 Sinun on mahdollisesti poistettava värikasetti päästäk-
sesi käsiksi paperiin.

Jos näytölle ilmestyy virheilmoitus EI VOI

LUKEA, olet mahdollisesti asettanut Plug’n’Print
-kortin väärin laitteeseen. Kontaktien on osoitet-
tava vasemmalle, kun työnnät kortin laitteeseen.

Voit keskeyttää latauksen koska tahansa paina-
malla j. Täyttötason muisti tulee kuitenkin jo-
kaisen uuden värikasetin yhteydessä ladata uudel-
leen.

Jos värikasetin väritaso on alhainen, ilmestyy näytölle
aina, kun kansi avataan ja suljetaan, kysymys MUSTA

= UUSI?. Jos et ole asettanut laitteeseen uutta ka-
settia, paina j. Jos olet asettanut laitteeseen uuden
kasetin, paina OK ja noudata yllä olevia ohjeita.

Kun laitteeseen asetetaan uusi värikasetti, on laitteen
täyttötason muisti ladattava mukana toimitetulla
Plug’n’Print -kortilla. Laite rekisteröi jokaisen tulos-
teen väriaineen käytön ja laskee näin kasetin täyttö-
asteen. Ilmoitettu täyttöaste pitää paikkansa ainoas-
taan, jos lataat jokaisen uuden värikasetin mukana
toimitetulla Plug’n’Print -kortilla.

Poista värikasetti varovaisesti laitteesta, jotta väri-
ainepölyä ei pääse valumaan kasetista. Katso tark-
kaan, minne asetat värikasetin: ulos valuva väri-
ainepöly voi tahrata alustan.
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3 Vedä paperi varoen ulos.

4 Aseta värikasetti takaisin paikoilleen ja sulje kansi. Var-
mista, että kansi napsahtaa molemmilta puolilta täysin
paikoilleen.

Asiakirjatukoksen poistaminen
Asiakirjatukoksen poistaminen

Jos paperitukos syntyy laitteen etuosassa: Käännä paneeli
ylös, niin että se naksahtaa paikalleen. Vedä paperi tai asia-
kirja varoen edestä ulos.
Vorlagenstau vorn

Puhdistus
Puhdistus

Faksin puhdistusarkit

1 Käännä paneeli ylös, niin että se naksahtaa paikalleen.
2 Pyyhi skannerin lasilevy (rullien takana) pehmeällä ja

kuivalla liinalla, josta ei irtoa nöyhtää.

3 Sulje paneeli.

Pika-apu
Pika-apu

Mikäli laitteen kanssa ilmenee ongelmia, joita et pysty rat-
kaisemaan käyttöohjeen kuvausten avulla (katso myös seu-
raavat ohjeet), toimi seuraavasti.
1 Irrota laite sähköverkosta.
2 Odota vähintään 10 sekuntia ja kytke pistoke uudelleen

pistorasiaan.
3 Jos vika toistuu, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalve-

luumme tai laitteen toimittajaan. Noudata näytön oh-
jeita.

Jos paperi jumittuu, älä vedä paperia laitteesta vä-
kivalloin ja heitä se pois varovaisesti. Paperissa
oleva väriaine ei ehkä ole asianmukaisesti kiinnit-
tynyt ja siitä saattaa irrota väriainepölyä. Älä hen-
gitä irrallaan olevaa väriainepölyä. Poista pöly
vaatteista tai esineistä kylmällä vedellä; kuuma
vesi kiinnittäisi väriaineen.

Jos värikasetin väritaso on alhainen, ilmestyy näy-
tölle aina, kun kansi avataan ja suljetaan, kysymys
MUSTA = UUSI?. Jos et ole asettanut laittee-
seen uutta kasettia, paina j. Kun olet asettanut
kasetin paikalleen, paina OK, ja lataa täyttöaste-
muisti (katso luku Värijauhekasetin vaihtaminen,
sivu 30).

Irrota laite sähköverkosta ennen puhdistamista. Käy-
tä pehmeää, nukkaamatonta liinaa. Älä koskaan käy-
tä nestemäisiä tai helposti syttyviä puhdistusaineita
(sumutteita, hankausaineita, kiillotusaineita, alkoho-
lia jne.). Laitteen sisälle ei saa päästää kosteutta.

Lisävarusteena on saatavissa erityisiä faksin puhdis-
tusarkkeja, joita voit tilata puhelinpalvelukeskukses-
tamme. Aseta puhdistusarkki asiakirjan syöttölaittee-
seen. Paina näppäintä j. Laite syöttää arkin ulos.
Toista menettely muutaman kerran.
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Faksiongelmia  

Ei faksin lähettäminen
Ei valintaääntä aloitettaessa numeron valinta

Tarkista laitteen asennus. Tarkasta, onko laite liitetty pisto-
rasiaan.
Kytke puhelinkaapeli liitäntään, jossa on merkintä LINE.
Kytke puhelimen pistoke puhelinpistorasiaan.
Kokeile laitteen toiminta liittämällä se toiseen puhelinlin-
jaan ennen kuin otat yhteyden tekniseen tukeen.
Noudata näytön ohjeita.

Faksilähetykset keskeytyvät koko ajan. Yritä lähettää faksi manuaalisesti:
Paina μ ja valitse numero. Jos vastaanottajalla on puhe-
linvastaaja, odota kunnes kuulet merkkiäänen. Paina näp-
päintä o.
Vika voi mahdollisesti olla vastaanottajan laitteessa.

Faksia ei saa lähetettyä faksinumeroon Soita numeroon ja tarkista, onko kysymyksessä faksinume-
ro ja onko faksilaite vastaanottovalmis (viheltävä ääni tai ei
ääntä). Voit halutessasi kuunnella, kun yhteys muodoste-
taan (sivu 14).

Lähetetyt asiakirjat ovat huonolaatuisia. Muuta tarkkuusasetus.
Testaa laite valmistamalla kopio asiakirjasta. Jos kopio on
virheetön, vastaanottavan henkilön faksilaite saattaa olla vi-
allinen.
Testaa skanneri tulostamalla toimintolista (paina ¨, 1 ja
OK). Jos toimintolista tulostuu moitteettomasti, skanneri
voi olla likaantunut tai viallinen. Puhdista skanneri.

Faksin vastaanotto ei onnistu Tarkasta, onko manuaalinen faksin vastaanotto valittu. Tä-
män jälkeen laite ei vastaanota fakseja automaattisesti (sivu
28).

Kuulokkeesta kuuluu viheltävä ääni tai ei mitään. Kyseessä on faksi. Paina laitteen näppäintä o. Paina lisäpu-
helimen näppäimiä *5. Laske kuuloke.

Tulostusongelmia  

Laite ei tulosta.
Tulostus keskeytyy.

Paperi- tai asiakirjatukos, paperi tai värikasetti lopussa.
Noudata näytön ohjeita.

Kopio on valkoinen tai vastaanottaja saa tyhjän arkin Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin asiakirjan syöttölaittee-
seen.

Tulostettaessa syntyy valkoisia raitoja. Puhdista värijauhekasetin rumpu pehmeällä kankaalla.
Puhdista skanneri (katso myös luku Puhdistus, sivu 32).

Tulostettaessa syntyy mustia raitoja. Värijauhekasetti on vahingoittunut, ja se on vaihdettava.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä kulutusmateriaaleja. 

Laitteesta kuuluu tulostettaessa ääniä Värijauhekasetti on lähes tyhjä ja se on vaihdettava. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä kulutusmateriaaleja.

Vastaanotetut faksit tai kopiot ovat liian vaaleita. Lähettäjän laitetta ei ole säädetty optimaalisesti.
Jos myös kopiot ovat liian vaaleita, värijauhekasetti on lähes
tyhjä, ja se on vaihdettava. Käytä ainoastaan alkuperäisiä
kulutusmateriaaleja.
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Ongelmia PC:n kanssa  

PC:n ilmoitus: ei yhteyttä tulostimeen Tarkista laitteen asennus. Tarkasta, että USB-kaapeli on lii-
tetty ja ohjelmisto Companion Suite LL on asennettu tie-
tokoneeseen.
Tarkasta tietokoneen tulostinvalikosta, että laite on asen-
nettu Laser Printer Scanner.
Palomuuri tai virustentorjuntaohjelma saattaa estää yhtey-
den laitteeseen.

PC:n ilmoitus: tarkasta tulostin Värijauhekasetti on lähes tyhjä ja se on vaihdettava.
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10 Sanasto
Äänitaajuusvalinta (myös monitaajuusvalinta)
Äänitaajuusvalinta on korvannut monissa maissa pulssiva-
linnan, jossa jokaista numeroa kohden lähetettiin vastaava
määrä impulsseja. Äänitaajuusvalinnassa on jokaiselle pai-
nikkeelle varattu erityinen ääni (niin sanotut DTMF-ää-
net).

Aikaleima
Jokaisen saapuneen faksin ylätunnisteessa on tarkka saapu-
mispäivä ja -kellonaika. Faksilaitteessa olevan välimuistin
ansiosta fakseihin tulee oikea päivämäärä ja kellonaika
myös sähkökatkon jälkeen. Näin Sinulla on todiste siitä,
milloin olet saanut tietyn faksin.

Alaliittymälaitteisto
Alaliittymälaitteistot ovat tavallisia suuremmissa yrityksis-
sä. Myös yksityisten käyttäjien ISDN-laitteistot voivat olla
alaliittymälaitteistoja. Jotta alaliittymäpuhelimesta pystyy
muodostamaan yhteyden julkiseen puhelinverkkoon, on
ennen varsinaista numeroa valittava numero tai näppäin;
useimmissa tapauksissa tämä on nolla (katso myös Tun-
nus).

Alaosoite
katso Pollaus

Broadcast
katso Ryhmäviesti

Call-by-Call
Puhelinyhtiön valinta jokaisen puhelun kohdalla. Voit
käyttää puheluissasi erilaisia yksityisiä palveluntarjoajia.
Käyttämällä ennen varsinaista puhelinnumeroa syötettäviä
suuntanumeroita voidaan jokaiselle puhelulle valita eri pal-
veluntarjoaja ilman sitovaa sopimusta.

Calling Line Identification Presentation (CLIP)
katso Soittavan numeron tunnistaminen (SOITT. NRO)

CCITT
Comite Consultatif International Telephonique et Tele-
graphique (ITU:n edelläkävijä)

CE
Conformité Européenne

Chain Dialling
katso Numeroiden ketjuttaminen

CLIP
Calling Line Identification Presentation (katso Soittavan
numeron tunnistaminen)

CLIR
Calling Line Identification Restriction (katso Soittavan
numeron tunnistaminen)

CNG
Calling Signal (katso Faksin äänimerkki)

DTMF
Dual Tone Multiple Frequency (katso Äänitaajuusvalinta)

Easylink
Easylink-toiminto tarjoaa lisämahdollisuuksia monitoimi-
laitteen kanssa samaan puhelinlinjaan kytkettyjen ulkois-
ten laitteiden hallinnointiin (faksien vastaanoton käynnis-
tys, linjan hakeminen, katso Lisälaitteet). Lisäpuhelimissa
on tästä syystä käytettävä äänitaajuusvalintaa (DTMF).

ECM
Error Correction Mode (katso Välitysvirheiden mini-
moiminen)

Faksien pollaus
Pollaus on asiakirjojen kutsumista toisesta faksilaitteesta.
Pollataksesi asiakirjoja suuremmista yrityksistä, joissa on
useampia pollauspalveluita, voit myös käyttää alaosoittei-
ta/ohivalintanumeroita. Tätä varten tulee faksinumeron ja
alaosoitteen väliin liittää valintatauko (katso valintatauko).

Faksikytkin
Faksikytkin tutkii saapuvat puhelut ja ohjaa faksilaitteen
soimista. Valitusta tilasta riippuen faksilähetykset vastaan-
otetaan automaattisesti tai manuaalisesti.

Faksin äänimerkki, CNG-ääni (Calling Signal)
Ääni, jonka faksilaite lähettää ilmoittaakseen faksilähetyk-
sestä. CNG-äänestä laitteen faksikytkin tunnistaa saapu-
van faksipuhelun ja käynnistää faksin vastaanoton.

Faksiryhmät
Faksilaitteet jaetaan lähetystavan ja -nopeuden mukaan
kansainvälisesti standardisoituihin faksiryhmiin. Yhteys
kahden eri ryhmän faksilaitteen välillä on mahdollinen.
Tällöin valitaan pieninyhteinen siirtonopeus. Nopeuden
valinta tapahtuu kättelyn aikana (katso Kättely). Faksiryh-
mät 1-3 ovat analogisia faksilaitteita. Ryhmiä 1 ja 2 ei ny-
kyään enää juurikaan esiinny. Yleisiä ovat ryhmän 3 faksi-
laitteet, joiden siirtonopeus on 9.600- 33.600¦bps. Ryh-
mään 4 kuuluvat digitaaliset faksilaitteet, jotka toimivat
ainoastaan ISDN-liittymissä. Niiden siirtonopeus on enin-
tään 64.000¦bps.

Hardmodem (sisäänrakennettu modeemi)
Hardmodem on kiinteä, sisäänrakennettu modeemi. Päin-
vastoin kuin ulkoisessa modeemissa (softmodem), sen toi-
minnot ovat määritellyt, eikä niitä voi muuttaa (katso Soft-
modem, katso Modeemi).

ISDN
Integrated Services Digital Network

ITU
International Telecommunications Union (YK:n järjestö)

Kättely
Kättely on faksin siirron aloitus- ja lopetusvaihe. Yhteyden
muodostamisen jälkeen faksilaitteet tarkastavat toistensa
ryhmän ja lähetykseen liittyviä seikkoja kuten pienennys
tai harmaasävyt. Faksin lähettämisen jälkeen vastaanottaja-
laite vahvistaa faksin vastaanoton, ennen kuin yhteys kat-
kaistaan (katso Faksiryhmät).
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Koodaus
Faksilähetyksen tiedot koodataan ja tiivistetään siirtoa var-
ten. Minimistandardi on MH (Modified Huffmann). Pa-
rempia koodauksia ovat MR (Modified Read) tai MMR
(Modified Modified Read).

Lähetysnopeus
CCITT/ITU on julkaissut puhelinlinjaa pitkin tapahtuvaa
tiedonsiirtoa koskevat kansainväliset normit. Lyhenteet al-
kavat kaikki V-kirjaimella. Tästä syystä niitä kutsutaan
myös V-standardeiksi. Faksilähetysten tärkeimmät lähetys-
nopeudet ovat: V.17 – 7.200-14.400 bps, V.21 – enint.
300 bps, V.22 – enint. 1.200 bps, V.22 bis – enint. 2.400
bps, V.27 ter – enint. 4.800 bps, V.29 – enint. 9.600 bps,
V.32 bis – enint. 14.400 bps, V.34 – enint. 33.600 bps

Lämmitysvaihe
Laitteessa on vakioasetuksena virransäästötila (katso Vir-
ransäästötila). Lämmitysvaiheen aikana laite nostaa tulos-
tusyksikön lämpötilan tarvittavaan käyttölämpötilaan, jos-
sa kopio tai faksi voidaan tulostaa.

LCD
Liquid Crystal Display

LED
Light Emitting Diode (valodiodi)

Liikenneraportti
Raportissa on tiedot viimeisestä puhelusta sekä lähetetyistä
ja vastaanotetuista fakseista tai tekstiviesteistä. Raportti
voidaan tulostaa määriteltyinä aikoina tai manuaalisesti.

Lisälaitteet
Voit liittää faksilaitteeseesi sarja- tai rinnakkaisliitäntänä
myös muita laitteita kuten puhelinvastaajia, puhelimia,
maksulaskureita tai tietokoneen modeemeita. Rinnakkais-
liitännässä laitteet on liitetty saman linjan toiseen puhelin-
pistokkeeseen. Jos liität laitteet faksilaitteesi EXT-liitän-
tään, kyseessä on sarjaliitäntä. Laitteen faksikytkin pystyy
valvomaan ja ohjaamaan ainoastaan sarjaliitännällä liitetty-
jä laitteita.

MH
Modified Huffmann (koodausmenetelmä fakseille, katso
Koodaus)

MHC
Modified Huffmann Code (koodausmenetelmä fakseille,
katso Koodaus)

MMR
Modified Modified Read (koodausmenetelmä fakseille,
katso Koodaus)

Modeemi
Modeemi muuttaa digitaaliset tietokonesignaalit akustisik-
si signaaleiksi ja päinvastoin. Analogiset puhelinlinjat siir-
tävät ainoastaan akustisia signaaleja, eivät digitaalisia (kat-
so Hardmodem, katso Softmodem).

MR
Modified Read (koodausmenetelmä fakseille, katso Koo-
daus)

MRC
Modified Read Code (koodausmenetelmä fakseille, katso
Koodaus)

Muisti
Jos faksilaitteessa ei ole paperia tai väriainetta, laite tallen-
taa saapuvat faksilähetykset. Tekstiviestit tallentuvat teks-
tiviestimuistiin.

Numeroiden ketjuttaminen (Chain Dialling)
Voit vapaasti yhdistää ja muokata puhelinluettelosyötteitä,
manuaalisesti syötettyjä numeroita sekä numeroita valin-
nantoistoluettelosta, ennen kuin yhteys luodaan. Jos esi-
merkiksi olet tallentanut edullisen puhelinyhtiön (katso
Call-by-Call) suuntanumeron puhelinluetteloosi, valitse se
luettelosta ja syötä haluamasi puhelinnumero käsin tai va-
litse numero puhelinluettelosta, valinnantoistoluettelosta
tai soittajaluettelosta.

Ohivalinta
Numero, jolla voidaan soittaa suoraan alaliittymäyhteyden
(puhelinkeskus) tiettyyn liittymään.

PABX
Private Automatic Branch Exchange (katso myös Alaliitty-
mä)

Plug’n’Print-kortin
Sirukortti, jolla täyttöastemuistin tilaksi asetetaan täynnä,
kun uusia kulutusmateriaaleja on lisätty.

Polling
katso Pollaus

POTS
Plain Old Telephone Service

PSTN
Public Switched Telephone Network (katso myös Alaliit-
tymä)

RAM
Random Access Memory (työmuisti)

Rinnakkaisliitäntä
katso Lisälaitteet

RJ-11
Registered Jack 11 (standardisoitu puhelinpistoke)

Ryhmäviesti (= Broadcast)
Tämän toiminnon avulla voit lähettää faksin tai Text2Fax
-viestin useammalle vastaanottajalle.

Sarjaportti
katso Lisälaitteet

Scan
Asiakirjan lukeminen faksimuistiin tai tietokoneeseen sen
tallentamiseksi, lähettämiseksi, kopioimiseksi tai muok-
kaamiseksi.
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Softmodem
Laitteessa ei ole sisäänrakennettua modeemia. Modeemi-
toiminnoista huolehtii tarvittaessa asianmukainen ohjel-
ma, joka käyttää laitteen työmuistia (RAM). Ulkoisen mo-
deemin (softmodem) ominaisuuksia ja toimintoja voidaan
muuttaa ohjelmoinnista riippuen (katso Hardmodem, kat-
so Modeemi).

Soittajaluettelo
Soittajaluetteloon tallennetaan viimeisten 10 soittajan nu-
merot. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että tulevan pu-
helun tunnistus toimii liittymässäsi ja että soittaja ei ole
kytkenyt päälle numeron näytön estoa (katso Tulevan pu-
helun tunnistus).

Tarkkuus
Kuvapisteiden määrä/tuuma (dpi). Fakseja varten on valit-
tavissa tarkkuudet normal, hieno, shieno ja valokuva. Ko-
piointia varten laitteesta löytyvät tarkkuudet nopea, laatu
ja photo. Mitä korkeampi tarkkuus (resoluutio), sen kau-
emmin lähetys kestää.

Täyttötason muisti
Laitteen täyttötason muisti ladataan Plug’n’Print -kortilla,
joka toimitetaan jokaisen uuden värikasetin mukana. Laite
rekisteröi jokaisen tulosteen väriaineen käytön ja laskee
näin värikasetin täyttöasteen. Ilmoitettu täyttöaste pitää
paikkansa ainoastaan, jos lataat jokaisen uuden värikasetin
mukana toimitetulla Plug’n’Print -kortilla.

Tekstiviestit
tekstiviestipalveluiden 

Tunnistetiedot (= tunnisterivi)
Jokaisen vastaanotetun faksin yläosassa näkyy lähettäjän
nimi ja numero sekä lähetyspäivämäärä ja -kellonaika.

Tunnus
Tunnuksella tarkoitetaan tässä numeroa tai kirjainta, joka
on valittava alaliittymäkäytössä olevan laitteiston puheli-
mesta soitettaessa ennen varsinaista puhelinnumeroa, jotta
saisi yhteyden julkiseen puhelinverkkoon (katso myös Ala-
liittymä).

TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) TWAIN-skanneria-
jurilla voit käynnistää laitteen  jokaisesta standardia tuke-
vasta sovelluksesta ja skannata dokumentteja.

USB
Universal Serial Bus (Tietokoneliitäntä)

Valintatauko
Kaukopuhelujen numerot tai numerot, joissa on alaosoite/
suoravalintanumero saattavat vaatia valintatauon lisäämis-
tä liian nopean valitsemisen ja yhteyden katkaisemisen
välttämiseksi. Numeron toinen osa valitaan vasta lyhyen
tauon jälkeen (katso Pollaus).

Välitysvirheiden minimoiminen ECM (Error 
Correction Mode)
Vähentää esim. huonon puhelinlinjan aiheuttamia välityk-
sen virheitä ja lyhentää näin välityksen kestoa. Molempien
yhteydessä olevien faksilaitteiden on tuettava ECM:ää.

Virransäästötila
Laitteessa on vakioasennuksena virransäästötila. Kun vas-
taanotat faksin tai haluat tulostaa tai kopioida laitteella, se
kytkeytyy automaattisesti käyttötilaan (katso Lämmitys-
vaihe).
Sanasto 37



FI
11 Liitteet
Tekniset tiedot
MitatMitat (L¦×¦K¦×¦S)................................370¦×¦200¦×¦330¦mm
PainoPaino ....................................................................7,25¦kg
VerkkoliitäntäVerkkoliitäntä......................... 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
OttotehoOttoteho
Stand-by-tilaStand-by-tila...................................................<¦8,5¦W
Välitys Välitys .............................................................<¦17¦W
Vastaanotto Vastaanotto .....................................................<¦20¦W
Suositeltava käyttöympäristöSuositeltava käyttöympäristö..............................5¦–¦35¦ºC
Suhteellinen ilmankosteusSuhteellinen ilmankosteus........... 15¦–¦85¦% (ei tiivistetty)
YhteystyyppiYhteystyyppi ............................................. PSTN · PABX

Normien vastaavuus
Turvallisuus EN 60950-1Turvallisuus ................................................. EN¦60950-1
Häiriöiden aiheutus EN 55022 luokka BHäiriöiden aiheutus ..........................EN¦55022 luokka B
Häiriöiden aiheutus EN 61000-3-2............................................................ EN¦61000-3-2
Häiriöiden aiheutus EN 61000-3-3............................................................ EN¦61000-3-3
Häiriönsieto EN 55024Häiriönsieto.....................................................EN¦55024

Skanneri
Tyyppi MustavalkoinenTyyppi.......................Mustavalkoinen · 256 harmaasävyä
LukuleveysLukuleveys..........................................................210¦mm
Kuvanlaatu vaakatasossaKuvanlaatu vaakatasossa ............................8 pistettä/mm
Kuvanlaatu pystysuunnassa PerusKuvanlaatu pystysuunnassa...........Perus: 3,85 viivaa/mm
Kuvanlaatu pystysuunnassa Hieno.................................................Hieno: 7,7 viivaa/mm
Kuvanlaatu pystysuunnassa SHieno.............................................SHieno: 15,4 viivaa/mm
NopeusNopeus ...............................................6 sekuntia/A4-sivu

Tulostaminen
Tyyppi Luokan 1 lasertulostinTyyppi.......................................... Luokan 1 lasertulostin
LämmitysaikaLämmitysaika ........................................................n. 15¦s
LeveysLeveys.................................................................200¦mm
TarkkuusTarkkuus ............................................................. 600¦dpi
NopeusNopeus ........................korkeintaan 16 asivua/minuutissa

Muisti
PuhelinluetteloPuhelinluettelo ......................korkeintaan 200 merkintää
Fakseja (pieni)Fakseja...................................................(mallikohtainen)

.................. korkeintaan 100 arkkia (standardikirjeitä)
Fakseja (iso) .................. korkeintaan 400 arkkia (standardikirjeitä)
TekstiviestejäTekstiviestejä ......................korkeintaan 30 Tekstiviestejä

Paperi
KapasiteettiKapasiteetti..................................................... 250 arkkia
KokoKoko ................................................. A4 · 210¦×¦297¦mm
PaksuusPaksuus....................................................0,08¦–¦0,12¦mm
PainoPaino ............................................................60¦–¦90¦g/m²

Asiakirjan syöttölaite
KapasiteettiKapasiteetti....................................................... 20 arkkia
LeveysLeveys.................................................................218¦mm
PituusPituus .................................................................600¦mm

Faksi
Tyyppi Ryhmä 3Tyyppi...............................................................Ryhmä 3
YhteensopivuusYhteensopivuus.............................................ITU-T¦T.30
Tietojen pakkausTietojen pakkaus ................................MH · MR · MMR
Lähetysnopeus (pieni)Lähetysnopeus .......................................(mallikohtainen)

..................................................................14.400¦bps
Lähetysnopeus (iso)..................................................................33.600¦bps

Kopiokone
Tyyppi MustavalkoinenTyyppi ........................ Mustavalkoinen · 64 harmaasävyä
Tarkkuus (mallikohtainen)Tarkkuus ...............................................(mallikohtainen)
Tarkkuus Nopeas pieni................................................ Nopeas: 200¦×¦200¦dpi
Tarkkuus Nopeas iso................................................ Nopeas: 200¦×¦300¦dpi
Tarkkuus Paras pieni....................................................Paras: 400¦×¦200¦dpi
Tarkkuus Paras iso....................................................Paras: 400¦×¦300¦dpi
Tarkkuus Valokuva pieni............................................. Valokuva: 400¦×¦200¦dpi
Tarkkuus Valokuva iso............................................. Valokuva: 400¦×¦300¦dpi
NopeusNopeus .............................................16 sivua/minuutissa
Moninkertaiset kopiotMoninkertaiset kopiot....................korkeintaan 99 arkkia

Tietokone-/verkkoliitäntä
(mallikohtainen)(mallikohtainen)
YhteystyyppiYhteystyyppi .................... USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Tuetut käyttöjärjestelmätTuetut käyttöjärjestelmät

.....................Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista

Oikeus muutoksiin pidätetään

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muu-
tokseen ilman ennakkoilmoitusta.

CE-merkintä vahvistaa yhtäpitävyyden laitteen kannalta
olennaisten EU-direktiivien kanssa.

Tämä käyttöohje on painettu kloorittomasti valkaistulle
kierrätyspaperille. Se vastaa ympäristöystävällisyyden suh-
teen korkeinta standardia. Käytetyt pahvilaatikot ja pape-
rista ja pahvista valmistetut pakkauskotelot voidaan hävit-
tää jätepaperina. Muovifoliot voit laittaa kierrätykseen tai
hävittää jätteiden mukana maasi vaatimusten mukaisesti.
Määrättyjen asiakirjojen monistaminen (esim. skannaa-
malla, tulostamalla, kopioimalla) on useissa maissa kiellet-
tyä. Alla oleva luettelo asiakirjoista ei ole täydellinen, vaan
antaa yleiskuvan kyseisistä asiakirjoista. Epäselvissä tilan-
teissa kysy neuvoa lailliselta neuvonantajaltasi.
Passit (henkilöllisyystodistukset)
Matkustusasiakirjat (maahanmuuttoasiakirjat)
Asepalveluasiakirjat
Setelit, matkashekit, tilisiirtolomakkeet
Postimerkit, veromerkit (leimatut tai leimaamattomat)
Obligaatiot, talletustodistukset, velkakirjat
Tekijänoikeudella suojatut asiakirjat
Ota huomioon oman maasi lain määräykset faksilähetys-
ten oikeudellisesta pätevyydestä - varsinkin allekirjoitusten
pätevyyden, määräaikojen noudattamisen sekä lähetykses-
sä heikkenevän laadun aiheuttamien haittojen jne. osalta.
Varmista, että puhelinsalaisuutta ja tietosuojaa noudate-
taan maasi lakien mukaisesti.
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Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa julki-
sessa puhelinverkossa (PSTN) pakkaukseen merkityssä
maassa. Käyttö muissa maissa voi aiheuttaa vikatoimintoja.
Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä maasi tekniseen palvelu-
keskukseen. Jos laitteesi käytössä ilmenee ongelmia, kään-
ny ensin alan erikoisliikkeen puoleen.
Käyttöohje ei ole sopimuksen kaltainen asiapaperi
Pidätämme oikeuden erehdyksiin, painovirheisiin ja muu-
toksiin.
Copyright © 2007
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