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Tisztelt vásárló!
Induló tonerkazetta

Az Ön készüléke a legkorszerűbb lézer-technológiával
nyomtat. A készülékhez mellékeltünk egy ingyenes. Ehhez
az induló kazettához Plug’n’Print kártyára nincs szükség.
Telefonkönyv

A készülék telefonkönyvében akár 200 bejegyzést lehet
tárolni. A készülék 10 különböző csoportot tud tárolni,
legfeljebb 199 bejegyzéssel.
Körözvényfax küldése (broadcast)

A "broadcasting" (= terjesztés) gombbal további
hívószámokat lehet beírni és az üzenetet így gyorsan és
egyszerűen több címzettnek lehet elküldeni.
Telefaxot többféle felbontással, egy vagy több címzettnek
vagy csoportnak lehet küldeni. Lehetőség van faxlehívásra,
illetve Ön is felkínálhat lehívható dokumentumokat.
Fax-sablonok

A készülékben öt tárolt fax-sablon van, amelyeket Ön
felhasználhat. Ezekkel a sablonokkal gyorsan létrehozhat
pl. rövid fax-üzenetet vagy meghívót.
Időmegjelölés

A készülék minden vett telefaxra rányomtatja a dátumot és
az érkezés pontos időpontját (típustól függ). Így Ön
minden fax vételének pontos idejét dokumentálhatja. A
készülék memóriájának tartalék tápellátása biztosítja, hogy
a vétel dátuma és időpontja a hálózati feszültség
kimaradása esetén is megmaradjon.
A készülékkel a megfelelő felbontást kijelölve szöveges
dokumentumot és fényképet is lehet másolni.
Többpéldányos másolásra is lehetőség van.
A készülék SMS küldésére is alkalmas, ha ez a szolgáltatás
az Ön telefonvonalán használható (országtól és
telefonhálózattól függ). A fogadott SMS-eket a készülék
SMS-menüjének funkcióival lehet kezelni.
Text2Fax

Az Ön készülékén beírt szöveget telefax-üzenetként lehet
elküldeni egy másik faxkészülékre (SMS-funkció nélküli
országokban és hálózatokban).
Sudoku kirakós játékot nyomtathat négy nehészségi
szinten, megoldással együtt.
Csatlakoztatás PC-hez

A készüléket a számítógéphez lehet csatlakoztatni
(Microsoft Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista) és
nyomtatóként lehet használni (típustól függ). A Scan-to-
PDF használatával a készülék beszkenneli és közvetlenül
PDF-fájlként menti a dokumentumot. A TWAIN
szkenner-meghajtóval az ezt a szabványt kezelni képes
bármely alkalmazásból használni lehet a készüléket és
szkennelni lehet. 
Telefonkönyv

A készülék telefonkönyv-bejegyzéseinek szerkesztése a
számítógépen. A meglévő telefonkönyv-bejegyzéseket
szabadon cserélheti a Windows ill. a Microsoft Outlook
címjegyzékei és új készülékét.
Reméljük, hogy örömmel használja majd új készülékét és
annak sok funkcióját!

A használati utasításról
A következő oldalakon található használati útmutatóval
készülékét gyorsan és egyszerűen használatba veheti. A
használati útmutató a készülék használatának részletes
leírását tartalmazza.
Kérjük, gondosan olvassa el. Kérjük, hogy a készülék helyes
működése érdekében tartson be minden biztonsági
előírást. Az útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása
esetén a gyártó semmilyen felelősséget sem vállal.
A használati útmutató a készülék több típusának leírását
tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy sok funkció
csak egyes készüléktípusokban használható.

Az alkalmazott jelölések
Veszély

Javaslatok

Személyi sérülés, a készülék vagy más tárgyak
megrongálódásának, illetve lehetséges adatvesztés
veszélyére figyelmeztet. A nem megfelelő használat
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ez a jelzés olyan javaslatokat jelöl, amelyek a készülék
egyszerűbb és hatékonyabb használatához nyújtanak
segítséget.
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Telepítési útmutató
A csomag tartalma
1 Készülék

‚ Készülék
2 Telefon kézibeszélője (típustól függ)

ƒ Telefon kézibeszélője (típustól függ)
3 A kézibeszélő spirálkábele (típustól függ)

„ A kézibeszélő spirálkábele (típustól függ)
4 Irattámasz

… Irattámasz
5 Papírtálca

† Papírtálca
6 Iratkiadó tartója

‡ Iratkiadó tartója
7 Hálózati kábel

ˆ Hálózati kábel csatlakozóval (országtól függ)
8 Telefonkábel

‰ Telefonkábel csatlakozóval (országtól függ)
9 Induló tonerkazetta

Š Induló tonerkazetta
Használati útmutató

Használati útmutató telepítési segédlettel (nincs ábra)
Telepítő-CD (típustól függ) (nincs ábra)
Verpackungsinhalt

Hiány

Az irattámasz felszerelése
Az irattámasz felszerelése

Az irattámaszt illessze a fedél két nyílásába. Az
irattámasznak szilárdan a helyére kell pattannia.
Dokumentenhalter anbringen

A papír betöltése
Követelmények

Iratok fogadása vagy másolása előtt papírt kell helyezni a
készülékbe. Kérjük, hogy csak szabványos A4 · 210¦×¦297
milliméter · 80¦g/m2 ajánlott) méretű papírt használjon.
Tartsa szem előtt a műszaki adatokban közölt
információkat.
Papír

A papír előkészítése

1 Távolítsa el a papírtálca fedelét.
2 A tálcát csak a tálca felső élénél látható felső jelzésig

töltse fel papírral (ld. még a papírtálca fedelén található
rajzot). A papírtálcába legfeljebb 250 lapot lehet tenni. 

3 Nyomja le a papírt addig, hogy a papírtálca hátulján
található (A) kar a helyére pattanjon. 

Ha valamelyik részegység hiányzik vagy sérült,
értesítse a készülék eladóját vagy az ügyfélszolgálatot.

Pergesse át a lapokat, hogy azok elváljanak
egymástól, majd enyhén, sima felülethez ütögetve
rendezze el a papírköteget. Ez megakadályozza, hogy
a készülék egyszerre több lapot húzzon be.

Ha előnyomtatott papírra nyomtat (pl. adatlap
vagy nyomtatvány), akkor a lapot írott felével
lefelé és a tetejével a faxkészülék hátulja felé nézve
helyezze a lapot a papírtálcára.

A lézernyomtatóval nyomtatott adatlapra
ismételten nyomtatni nem lehet. Ez
papírtorlódást okozhat.
Telepítési útmutató 3
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4 Tegye vissza a papírtálca fedelét. A papírtálcát ütközésig
tolja vissza a készülékbe.

A nyomtatvány- és faxkiadó 
tartója kihúzása
A nyomtatvány- és faxkiadó tartója kihúzása

A papírkimenet támasztóját húzza ki a papírtálca fedeléből.
Druckausgabe rausziehen

Az iratkiadó tartója felszerelése
Az iratkiadó tartója felszerelése

Az iratkiadót illessze a kezelőpanel alatti két nyílásba.
Dokumentenausgabe anbringen

A telefon kézibeszélőjének 
csatlakoztatása
(típustól függ)(típustól függ)
A kézibeszélő csatlakoztatása

A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő
csatlakozó aljzatára. A kábel másik végét csatlakoztassa a
) jelölésű csatlakozóra.
Telefonhörer anschließen

A Induló tonerkazetta 
behelyezése
Plug’n’Print kártya

Iratok vétele, másolás vagy nyomtatás előtt tonerkazettát
kell helyezni a készülékbe. Ebből a célból egy indító
tonerkazettát mellékeltünk a készülékhez. A kazetta
tonerszintjének értékét gyárilag beprogramozták a
készülékbe. Az indító kazettához nem kell Plug’n’Print
kártyát használni. Minden további behelyezett
tonerkazetta esetén azonban a hozzá mellékelt Plug’n’Print
kártyát kell használni.
1 A két iratvezetőt megfogva és a fedelet hátrahajtva

nyissa fel a fedelet.

2 Az új tonerkazettát vegye ki a csomagolásából.
3 Távolítsa el a fekete védõfóliát és a többi

csomagolóanyagot, de még ne vegye le a kazetta
védõszalagját.

4 A por egyenletes elosztása és a nyomtatási minőség
növelése érdekében néhányszor rázza meg a kazettát
előre-hátra.

Nyomtatás közben ne húzza ki a papírtálcát. Ez
papírtorlódást okozhat.

Soha ne nyissa fel a tonerkazettát. Ha a toner a
levegőbe jut, ne érintkezzen a bőrrel vagy a
szemmel. Ne lélegezze be a levegőbe került tonert!
A ruházatra vagy a tárgyakra került port hideg
vízzel tisztítsa le; a meleg víz rögzítené a tonert.
4  
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5 A védõszalagot csak ezután húzza le teljesen a kazetta
bal oldalán.

6 A tonerkazettát helyezze a készülékbe. Kazettának
szilárdan a helyére kell pattannia.

7 Zárja le a fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél
mindkét oldalon a helyére pattant.

A telefonvezeték csatlakoztatása
A telefonvezeték csatlakoztatása

A telefonkábel egyik végét csatlakoztassa a készülék LINE
RJ-11 csatlakozójára. A kábel másik végét csatlakoztassa a
telefonvonal falicsatlakozójába.
Telefonkabel anschließen

Mellékállomás

A hálózati kábel csatlakoztatása
Hálózati feszültség

A hálózati kábel csatlakoztatásaA hálózati kábelt csatlakoztassa a faxkészülék hátoldalán
található csatlakozóra. A hálózati csatlakozót csatlakoztassa
a hálózati feszültség falicsatlakozójába.
Netzkabel anschließen

Első üzembe helyezés
Első üzembe helyezés

A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatása után
megkezdődik az első üzembe helyezés.

Az ország beállítása
Az ország helyes beállítása

1 Nyomja meg az OK gombot.
2 A [ gombbal jelölje ki az országot.
3 Nyomja meg kétszer az OK.

Hívószám beírása
Fejléc

Az Ön neve és telefonszáma a dátummal, idővel és
lapszámmal együtt minden továbbított lap tetején (=fejléc)
megjelenik.
Az Ön hívószámának beírása

1 Írja be a telefonszámát. A # vagy * gombbal a
"plusz" jelet lehet beírni.

2 Nyomja meg a OK gombot.

A név beírása
1 Az (A—Z) gombokkal írja be a nevet.

2 Nyomja meg az OK gombot.

A dátum és az óraidő beírása
1 Írja be a dátumot (minden mezőben két számjeggyel),

például 31¦05¦25 31.5.2025.
2 Írja be az időt, például 14 00 délután 2 óra

esetén.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A védőcsík eltávolítása után már ne rázza meg a
kazettát. Ekkor ugyanis a por a levegőbe kerülhet.

Ha a készülékét telefon-alközpont
mellékállomásaként használja, akkor
mellékállomásként kell beállítania (ld, még a
"Telefonok és további készülékek csatlkaoztatása",
oldal 29).

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség adatai
megegyeznek-e a készülék típustábláján feltüntetett
adatokkal.

Mindig ki kell jelölni azt az országot, ahol a készülék
működik. Egyébként a készülék és a telefonhálózat
illesztése nem lesz megfelelő. Ha megjelenő lista nem
tartalmazza az Ön országát, akkor válasszon egy
másikat és használja az adott országban szabványos
telefonkábelt. Kérjen tanácsot a készülék eladójától.

Nagybetűket a ú gombot nyomva tartvalehet
beírni.  A speciális karaktereket a ½ gombbal
lehet beírni.
A speciális karaktereket és a szimbólumokat a
�ü gombbal lehet beilleszteni. Az egyes nyelvek
különleges karaktereit a ûü gombbal lehet
beírni. A [ gombbal válassza. Nyomja meg az
OK gombot.
A kurzort a [ gombbal lehet mozgatni. A C
gombbal egyedi karaktereket lehet törölni.
Telepítési útmutató 5
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Áttekintés
A menüfunkciók áttekintése
Az Ön készülékén a következő funkciók használhatók. A
funkciók használatára két lehetőség van.
Navigálás a menüben

A menü használata:Nyomja meg a OK gombot, vagy
valamelyik nyíl-gombot, [ ekkor megnyílik a funkciók
menüje. Lépkedjen végig a [ menübejegyzéseken. A OK
gombokkal álljon a kívánt funkcióra. Nyomja meg a C
gombot, ekkor az előző menüszintre tér vissza. Nyomja
meg a j gombot, ezzel a menü bezárul és a készülék a
készenléti állapotba tér vissza. 
Közvetlen funkcióhívás

A funkciók közvetlen behívása: A funkciókat a
funkciók számának beírásával közvetlenül is be lehet hívni.
Nyomja meg a OK gombot és a billentyűzeten írja be a
megfelelő funkció számát. Nyomja meg a OK gombot. Az
alábbi lista a funkciók kódszámát mutatja. 

1 Üzembe helyezés
11 Az ország beállítása

11 Az ország beállítása ................................... oldal 26
12 A nyelv beállítása

12 A nyelv beállítása ...................................... oldal 26
13 A dátum és az óraidő beírása

13 A dátum és az óraidő beírása ..................... oldal 26
14 Az Ön telefonszámának és nevének beírása

14 Az Ön nevének és telefonszámának beírásaoldal 26
15 Csatlakozás típusa

15 A telefonvonal és a szolgáltatások beállításaoldal 29
16 Különböző beállítások

16 Különböző beállítások............................... oldal 27
17 A csengetések számának beállítása

17 A csengetésszám beállítása ......................... oldal 28
18 A csengetés hangerejének beállítása

18 A csengetés hangerejének beállítása ........... oldal 27
19 A fax vételi üzemmód beállítása

19 A fax vételi üzemmód beállítása ................ oldal 28

2 Fax
21 Adási sebesség

21 Az adási sebesség csökkentése.................... oldal 27
22 Faxlehívás

22 Faxlehívás (polling)................................... oldal 15
23 Lehívható fax adása

23 Lehívható fax adása................................... oldal 15
24 Fax későbbi küldése

24 Fax későbbi küldése .................................. oldal 14
25 Adási jelentés

25 Az adási jelentések beállításai .................... oldal 27
26 Időmegjelölés (típustól függ)

26 Az időmegjelölés bekapcsolása/kikapcsolása
(típustól függ)................................................ oldal 27

27 Védett fax-vétel beállítása

27 Az automatikus faxnyomtatás kikapcsolása oldal 15
28 Fax-vétel beállításai

28 Fax-vétel beállításai ................................... oldal 27
29 Fax-sablonok használata

29 Fax-sablonok használata............................ oldal 14

3 SMS
A funkció nem minden országban és hálózatban működik(A funkció nem minden országban és hálózatban
működik)
31 SMS küldése

31 SMS küldése ............................................. oldal 18
32 SMS olvasása

32 SMS-üzenetek olvasása ............................. oldal 18
33 SMS törlése

33 SMS törlése .............................................. oldal 19
34 SMS nyomtatása

34 SMS-üzenetek kinyomtatása ..................... oldal 18
35 Beállítások

35 SMS küldésének és vételének beállításai .... oldal 19
36 SMS-kezelés

36 Az SMS-vételi és -adási telefonszám megváltoztatása
...................................................................... oldal 19

4 Listák és jelentések
41 Funkciólista

41 A használható funkciók listája ...................oldal 28
42 A faxnapló kinyomtatása

42 Faxnapló nyomtatása.................................oldal 28
43 A telefonkönyv kinyomtatása

43 A telefonkönyv kinyomtatása ....................oldal 28
44 A beállítások kinyomtatása

44 A beállítások kinyomtatása ........................oldal 28
45 A feladatlista kinyomtatása

45 A feladatlista kinyomtatása........................oldal 16

5 Feladatok
51 Feladat azonnali végrehajtása

51 Feladat azonnali végrehajtása.....................oldal 16
52 Feladat megváltoztatása

52 Feladat megváltoztatása.............................oldal 16
53 Feladat törlése

53 Feladat törlése ...........................................oldal 16
54 Feladat kinyomtatása

54 Feladat kinyomtatása ................................oldal 16
55 A feladatlista kinyomtatása

55 A feladatlista kinyomtatása........................oldal 16

6 Egyebek
61 A készülék lezárása

61 A készülék lezárása ....................................oldal 26
62 Fogyóanyagok

62 Új tonerkazetta üzembe helyezése..............oldal 31
64 Sudoku

68 Sudoku .....................................................oldal 20

A Súgó-oldalak kinyomtatása
A funkciók listájának kinyomtatása
A funkciók listájának kinyomtatása

A funkciók listáját az ¨, 1 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

A telefonkönyv kinyomtatása
A telefonkönyv kinyomtatása

A telefonkönyvet az ¨, 4 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

Fax-sablonokat kinyomtatása
Fax-sablonokat kinyomtatása

A fax-sablonokat az ¨, 8 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

A faxnapló kinyomtatása
A faxnapló kinyomtatása

A faxnaplót az ̈ , 3 és OK gombbal is ki lehet nyomtatni.

A feladatlista kinyomtatása
A feladatlista kinyomtatása

A feladatok listáját az ¨, 6 és OK gomb megnyomásával
is ki lehet nyomtatni.

Sudoku: játék kinyomtatása
Sudoku: játék kinyomtatása

Új Sudoku-feladványt az ¨, 7 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

Beállítások listájának
Beállítások listájának

A beállítások listáját az ¨, 5 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.
6  
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A készülék áttekintése
1 Fedél

‚ Fedél
2 Irattámasz

ƒ Irattámasz
3 Iratadagoló rés

„ Iratadagoló rés
4 Iratvezető

… Iratvezető
5 Előlap kijelzővel

† Előlap a kijelzővel
6 Iratkiadó

‡ Iratkiadó
7 Nyomtatvány- és faxkiadó

ˆ Nyomtatvány- és faxkiadó (kihúzható)
8 Papírtálca

‰ Papírtálca
9 A Plug’n’Play kártya nyílása

Š A Plug’n’Play kártya nyílása
10 Kézibeszélő spirálkábellel (típustól függ)

‹ Kézibeszélő spirálkábellel (típustól függ)
Außenansicht nummeriert

1 Tonerkazetta

‚ Tonerkazetta
Außenansicht Tonerkartusche

1 Kézibeszéló csatlakozója (típustól függ)

‚ ) csatlakozó – a kézibeszélő csatlakoztatása (típustól
függ)
2 Külső készülék

ƒ EXT csatlakozó – további készülékek csatlakoztatása
3 Telefonkábel

„ LINE csatlakozó – a telefonvezeték csatlakoztatása
4 USB-csatlakozó (típustól függ)

… � csatlakozó – USB-csatlakozó a PC számára
telefonvonal (típustól függ)
5 A hálózati kábel csatlakozója

† A hálózati kábel csatlakozója
Außenansicht Rückseite
Áttekintés 7
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Előlap kijelzővel
Betűbillentyűzet

(A – Z) gombok – Telefonkönyv: A telefonkönyv-
bejegyzések megjelenítése / betűk beírása. Nagybetűk
beírása: a ú gombot lenyomva és nyomva tartva. Betűköz
a ½ gombbal. Pont beírása a . gombbal. Soremelés a Rø
gombbal.
A speciális karaktereket 1

�ü – Speciális karakterek (írásjelek és szimbólumok)
beírása. A bejegyzéseket a [ gombbal Nyomja meg az
OK gombot.
A speciális karaktereket 2

ûü – Egyes nyelvek különleges karaktereinek (speciális
betűk) beírása. A bejegyzéseket a [ gombbal Nyomja
meg az OK gombot.
Shift gomb

ú – Shift gomb: nagybetű beírása / más gombokkal együtt
megnyomva: további funkciók megjelenítése
Telefonkönyv

am – A telefonkönyv funkcióinak használata
Vörös lámpa

Æ – Vörös lámpa – ha a lámpa villog, olvassa el a kijelzőn
látható üzenetet
Zöld lámpa 

Zöld lámpa â/_ – Villog, ha SMS-üzenet érkezett, vagy
a memóriában tárolt fax van
Stop

j – Funkció leállítása / visszatérés a készenléti módba /
iratkidobás
C

C – Visszatérés az előző menübe / számjegyek törlése
Nyíl-gombok

[ – Belépés a menübe / navigáás a menüben /
menüpontok kijelölése / kurzormozgatás
OK

OK – Menüfunkciók megjelenítése / beírás nyugtázása
Start

o – Fax adásának vagy vételének indítása
Copy

COPY – Kétszer megnyomva: Automatikus másolás.
Egyszer megnyomva: Másolatok módosítása
Help

¨ – Funkciók, feladatok, beállítások listájának / faxnapló
vagy telefonkönyv kinyomtatása / Sudoku: játék
kinyomtatása / fax-sablonokat kinyomtatása

SMS

_ – Az SMS menü megjelenítése (nem minden
országban és hálózatban működik) / SMS-funkció nélküli
országokban és hálózatokban: Text2Fax üzenet küldése
Körözvényfax küldése (broadcast)

À – Fax küldése több címzettnek (= broadcast)): fax vagy
SMS-üzenet küldése több címzettnek
Felbontás

fx – Faxolás és másolás nagyobb felbontással
(NORMAL, h – FINOM, f – SFINOM, x – FO-
TO)
Számgombok

Számgombok – számjegyek beírása
Újrahívás

@ù – Az utoljára tárcsázott tíz szám listája (újrahívási
lista)
Hívók listája

ú and @ù – az utolsó tíz hívó listája (hívók listája)
Hangszóró (típustól függ)

μ – Belehallgatás a kapcsolat felépítésébe / tárcsázás a
kézibeszélő felemelése nélkül (típustól függ)
R

Rø – A vonal rövid megszakítása  (villaimpulzus)
alközponti fővonal kéréséhez vagy a nyilvános
telefonhálózat (PSTN) bizonyos funkcióinak
használatához
P

ú és Rø – tárcsázási szünet beiktatása

A kijelzőn megjelenő szimbólumok
SFinom

f – SFINOM felbontás beállítva
Foto

x – FOTO felbontás beállítva
Fine (finom)

h – FINOM felbontás beállítva
CLIP

ž – az Ön távollétében hívás érkezett (nem minden
országban és hálózatban működik)
SMS

_ – bejövő SMS-üzenetek (nem minden országban és
hálózatban működik)
L3 Paneel
8  
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Általános biztonsági információk
A faxkészülék tesztelése az EN 60950-1 ill. IEC 60950-1
szabványnak megfelelően történt, és az ezeknek a
szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és
elektromos hálózattal használható. A faxkészülék kizárólag
a megjelölt értékesítési területen használható.
Ne végezzen olyan változtatást vagy beállítást, amit ez a
kézikönyv nem tartalmaz.

A készülék beállítása
A készüléket síma, lapos és stabil felületen kell elhelyezni.

A készüléket síma, lapos és stabil felületen kell elhelyezni.
Ha a készülék leesik, akkor megrongálódhat vagy személyi
sérülést okozhat, különösen kisgyermek esetében. Minden
kábelt úgy vezessen, hogy ne lehessen bennük megbotlani,
így elkerülhető legyen a személyi sérülés vagy a faxkészülék
megrongálódása.
A készüléket más tárgyaktól vagy elektromos eszközöktől legalább 15 cm távolságra helyezze el.

A készülék és más tárgyak közötti távolság legalább 15 cm
legyen; ez a további vezeték néllküli telefonokra is
vonatkozik. A készüléket ne helyezze rádió- vagy
televíziókészülék közelébe. 
A készülék felnyitásakor teljesen rögzítse a fedelet

A készülék felnyitásakor teljesen rögzítse a fedelet. Ha a
fedél munka közben leesik, sérülést okozhat.
A készüléket ne érje közvetlen napsugárzás

A készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, magas
hőmérséklet, nagy hőmérséklet-ingadozás és nedvesség. A
készüléket ne helyezze fűtőkészülék vagy légkondicionáló
közelébe. Tartsa szem előtt a műszaki adatokban megadott
hőmérséklet- és páratartalom-adatokat.
A készüléket ne takarja le

A készüléket ne takarja le; biztosítani kell a készülék
megfelelő szellőzését. A készüléket ne üzemeltesse zárt
szekrényben vagy dobozban. Ne helyezze a készüléket puha
felületre, mint pl. asztalterítőre vagy szőnyegre, valamint
ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készülék ilyen esetben
túlmelegedhet és kigyulladhat.
A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához

A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad
áramlásához, különösen, ha gyakran használja. Úgy
helyezze el a készüléket, hogy a kiáramló meleg levegő ne a
számítógép/munkaállomás felé haladjon.
Ha a faxkészülék túlságosan felmelegedik, vagy füstöl

Ha a faxkészülék túlságosan felmelegedik, vagy füstöl, a
hálózati kábelt azonnal húzza ki az elektromos
falicsatlakozóból. A készüléket képzett szakemberrel,
szervizben vizsgáltassa át. A tűzveszély elkerülése érdekében
a készüléket nyílt lángtól tartsa távol.
A készüléket ne csatlakoztassa nedves helyiségben.

A készüléket ne csatlakoztassa nedves helyiségben. Nedves
kézzel soha ne érintse a hálózati kábelt, a hálózati
csatlakozót vagy a telefoncsatlakozót!
A faxkészülékbe nem juthat semmilyen folyadék.

A faxkészülékbe nem juthat semmilyen folyadék. Ha a
készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került,
csatlakoztassa le a hálózati feszültségről és képzett
szakemberrel, szervizben vizsgáltassa át.
Gyerekek felügyelet nélkül ne használják a faxkészüléket.

Gyerekek felügyelet nélkül ne használják a faxkészüléket. A
csomagolóanyagokat tartsa gyerekek elől elzárva.
Mágneses kézibeszélő

Vigyázat, a kézibeszélő közelébe vagy a kézibeszélőre
helyezett fémtárgyak a hallgatóhoz tapadhatnak.

Tápellátás
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség adatai megegyeznek-e 

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség adatai megegyeznek-
e a készülék típustábláján feltüntetett adatokkal. 
Csak a mellékelt hálózati- és telefonkábelt használja.

Csak a mellékelt hálózati- és telefonkábelt használja.

A készüléknek nincs be-/kikapcsoló gombja.

A készüléket könnyen elérhető hálózati csatlakozó mellett
állítsa fel. A készüléknek nincs be-/kikapcsoló gombja.
Vészhelyzetben a hálózati kábel lecsatlakoztatásával
kapcsolja ki a készüléket.
Ne érintse meg a hálózati- és a telefonkábelt, ha azok szigetelése sérült.

Ne érintse meg a hálózati- és a telefonkábelt, ha azok
szigetelése sérült.
Zivatar esetén a készüléket csatlakoztassa le az elektromos- és telefonhálózatról.

Zivatar esetén a készüléket csatlakoztassa le az elektromos-
és telefonhálózatról. Ha ez nem lehetséges, akkor a zivatar
ideje alatt ne használja a készüléket.
A készülék külsejének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról.

A készülék külsejének tisztítása előtt csatlakoztassa le a
készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. A
tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű
tisztítószert (spray, súrolószer, polírozó szer, alkohol stb.).
A kijelzőt csak száraz, puha ronggyal tisztítsa.

A kijelzőt csak száraz, puha ronggyal tisztítsa. Ha a kijelző
eltörik, akkor enyhén savas hatású folyadék léphet ki
belőle. Az anyag ne kerüljön a szembe vagy a bőrre.
A hálózati feszültség kimaradása esetén a készülék nem működik;

A hálózati feszültség kimaradása esetén a készülék nem
működik; a tárolt adatok megmaradnak.

A készülék javítása
A készülék hibás működése esetén kövesse a kijelzőn és a
hibajelentésben megjelenő utasításokat.
Ne próbálkozzon a készülék javításával. A helytelen
karbantartás személyi sérülést okozhat és a készülék is
megrongálódhat. A készüléket csak a hivatalos szakszerviz
javíthatja.
A típustáblát ne távolítsa el a készülékről, mert ez a
garancia elvesztését okozza.

Fogyóanyagok
Csak eredeti fogyóanyagokat használjon. Ezeket a
viszonteladónál vagy a rendelési szolgálatunknál lehet
beszerezni. Más fogyóanyagok használata megrongálhatja a
készüléket vagy csökkentheti az élettartamát.
A régi fogyóanyagokat az Ön országának hulladékkezelési
előírásai szerint helyezze el.
Soha ne nyissa fel a tonerkazettát. Ha a toner a levegőbe
jut, ne érintkezzen a bőrrel vagy a szemmel. Az új és a
használt kazettákat tartsa gyerekek elől elzárva.
Papírelakadás esetén ne próbálja erőszakosan eltávolítani a
papírt, hanem óvatosan húzza ki a készülékből és gondosan
távolítsa el: Előfordulhat, hogy a toner nem rögződik teljes
mértékben a nyomaton és a levegőbe kerül. Ne lélegezze be
a levegőbe került tonert! A ruházatra vagy a tárgyakra
került port hideg vízzel tisztítsa le; a meleg víz rögzítené a
tonert.

Lézer-biztonság
Az Ön készüléke lézersugarakkal működik. A készülék
felnyitását és szervizelését csak minősített szerviz-technikus
végezheti; egyébként fennáll a látható és nem látható
lézersugár által okozott szemsérülés veszélye.
Class 1 lézernyomtató

Ã Class 1 lézernyomtató
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1 A telefon-funkciók
(típustól függ)(típustól függ)
További telefonkészülékek csatlakoztatása

A további telefonkészülékek csatlakoztatását és az így
használható funkciókat a telefonvonalakkal és további
készülékekkel foglalkozó szakasz írja le, oldal 29.

Telefonhívás kezdeményezése a 
faxkészüléken
Írja be a kívánt hívószámot. Ezt többféleképpen lehet
megtenni. Emelje fel a kézibeszélőt.
Közvetlen tárcsázás

Manuális tárcsázás: A számbillentyűzeten írja be a
kívánt telefonszámot.
Telefonkönyv

Telefonkönyv: az (A—Z) gombok megnyomásával a
telefonkönyvben tárolt bejegyzéseket lehet megjeleníteni.
Írja be a kívánt bejegyzés kezdőbetűit vagy nevét. A
készülék kijelzőjén a beírt betűknek megfelelő
telefonkönyv-bejegyzések jelennek meg. A [ gombbal
válasszon egy bejegyzést .
A telefonkönyv használata

Újrahívási lista

Újrahívási lista: Nyomja meg a @ù gombot. A [
gombbal válassza ki a kívánt bejegyzést a tárcsázott számok
listájából.
Hívók listája

Hívók listája: Nyomja meg a ú és @ù gombot. A
[ válassza ki a kívánt bejegyzést a hívók listájából.
CLIP szolgáltatás

Fővonalkérés
Alközpontok (PABX)

A telefon-alközpontok (PABX) sok irodában és
magánháztartásban is megtalálhatók. A mellékállomási
készülékről fővonalkérő kód beírásával lehet a nyilvános
telefonhálózatra (PSTN) csatlakozni.
A telefonszám beírása vagy tárolt szám behívása előtt írja be
azt a fővonalkérő kódot, amellyel a nyilvános hálózatba
lehet lépni. A fővonalkérő kód általában 0.
Fővonalkérő kód-hiba

Mellékállomás beállítása

Láncolt tárcsázás
A kézzel beírt vagy tárolt hívószámokat a tárcsázás előtt
szerkeszteni lehet. Például, ha telefonkönyv-bejegyzésként
eltárolta egy olcsó telefon-szolgáltató prefixét (ld.
Hívásonkénti szolgáltató-választás), akkor jelölje ki ezt a
bejegyzést, majd utána írja be a tényleges telefonszámot,
vagy hívjon be egy tárolt telefonszámot.

Tárcsázási szünet beiktatása
Tárcsázási szünet beiktatása

A telefonszámba esetenként tárcsázási szünet beiktatására
lehet szükség, pl. közvetlen behívószám vagy alcím előtt,
illetve távolsági hívószámban stb.). Nyomja meg a ú és
Rø gombot. A készülék rövid várakozás után tárcsázza a
közvetlen behívószámot vagy az alcímet (a hívószám
második részét).

Tárcsázás a kézibeszélő 
felemelése nélkül
Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül

Nyomja meg az μ gombot, ekkor a kézibeszélő
felemelése nélkül lehet tárcsázni. Ekkor a hangszóróban a
tárcsahang hallható; ezután azonnal megkezdődik a
tárcsázás.

Telefonkönyv
Help 4 · Telefonkönyv

Telefonkönyv

A telefonkönyv funkcióinak használata am: Ezekkel új
bejegyzést lehet beírni, keresni lehet a bejegyzések között,
valamint csoportokat lehet létrehozni és szerkeszteni. A
készülék telefonkönyvében akár 200 bejegyzést lehet
tárolni.
A kurzor hsználata 1

Bejegyzések tárolása
1 Nyomja meg az am gombot.
2 A [ gombbal válassza az UJ NEV lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Az (A—Z) gombokkal írja be a nevet.

5 Nyomja meg az OK gombot.

A hívószám beírását a kézibeszélő felemelése után is el
lehet végezni. A tárcsázás azonnal megkezdődik.

A telefonkönyv-bejegyzéseket a am gombbal is
meg lehet jeleníteni és a bejegyzések közül a [
KERESES gombbal lehet választani.
A Kereses funkció telefonbeszélgetés közben is
működik.
Ha a telefonszámot a készülék telefonkönyvéből
keresi ki, akkor a számot a kijelzőn való megjelenés
után szerkeszteni lehet. Például, prefixeket vagy
közvetlen hívószámokat írhat be, vagy törölhet.

A funkció működéséhez a telefonvonalon működnie
kell a hívószámkijelzés (CLIP) szolgáltatásnak
(országtól és hálózattól függően). A hívószám és a név
nem jelenik meg, ha a hívó fél ezt letiltja.

A fővonalkérő kód ritkán egy másik számjegy, vagy
egy kétjegyű szám is lehet. Régebbi alközpontokban
a fővonalkérő kód lehet az „R” (más néven FLASH)
gomb is. A fővonalkérő kód beírásához nyomja meg
a Rø gombot. Ha nem tud a nyilvános hálózatra
csatlakozni, kérje az alközpont szállítójának
segítségét.

Ha a készüléket folyamatosan egy mellékállomási
vonalon használja, akkor a 15 funkcióval tárolja el a
fővonalkérő kódot (lásdoldal 29).

A ¨, 4 és OK gombot együttesen megnyomva a
telefonkönyv tárolt bejegyzéseinek és csoportjainak
listáját lehet kinyomtatni.

A kurzort a [ gombbal lehet mozgatni. A C
gombbal egyedi karaktereket lehet törölni. Nyomja
meg a j gombot, ezzel a menü bezárul és a készülék
a készenléti állapotba tér vissza.

Nagybetűket a ú gombot nyomva tartvalehet
beírni.  A speciális karaktereket a ½ gombbal
lehet beírni.
A speciális karaktereket és a szimbólumokat a
�ü gombbal lehet beilleszteni. Az egyes nyelvek
különleges karaktereit a ûü gombbal lehet
beírni. A [ gombbal válassza. Nyomja meg az
OK gombot.
A telefon-funkciók 11
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6 A számbillentyűzeten írja be a hívószámot.
7 Nyomja meg az OK gombot.
8 Jelölje ki az ennek a címzettnek a számára küldött faxok

átviteli sebességét. Általában a legnagyobb sebességet
lehet választani. Ha a faxot rosszabb minőségű
telefonvonalon küldi, állítson be kisebb adási
sebességet.

9 Nyomja meg az OK gombot. A készülék eltárolja a
bejegyzést.

Bejegyzés szerkesztése
1 Nyomja meg az am gombot.
2 A [ gombbal válassza az MODOSIT lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be a név kezdőbetűit vagy a [ gombbal jelölje ki

a módosítani kívánt bejegyzést.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A kívánt módon változtassa meg a nevet, telefonszámot

vagy átviteli sebességet.
7 A változtatásokat nyugtázza az OK gombbal.

Bejegyzés törlése
1 Nyomja meg az am gombot.
2 A [ gombbal válassza az KILEPES lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be a név kezdőbetűit vagy a [ gombbal jelölje ki

a törölni kívánt bejegyzést.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Nyomja meg az OK.

Csoportok
Csoportok

Több telefonkönyv-bejegyzést egy csoportba lehet
összefogni. A készülék sorban, egymás után, a csoport
minden tagjának elküldi az üzenetet. A készülék 10
különböző csoportot tud tárolni, legfeljebb 199
bejegyzéssel.

Csoportnak létrehozása
1 Nyomja meg az am gombot.
2 A [ gombbal válassza az UJ LISTA lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A betűbillentyűzeten írja be a csoport nevét.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Nyomja meg a am gombot és a telefonkönyvből

adja a csoporthoz a hívószámokat. Írja be a név
kezdőbetűit vagy a [ gombbal.

7 Nyomja meg az OK gombot.
8 Nyomja meg az am gombot és adja hozzá a többi

címzettet is a csoporthoz.
9 A kilépéshez nyomja meg az OK gombot.
10 Írja be a csoport számát (1 – 9).
11 Nyomja meg az OK gombot. A készülék ekkor eltárolja

a csoportot.

Csoport szerkesztése
1 Nyomja meg az am gombot.
2 A [ gombbal válassza az MODOSIT lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal jelölje ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Ha szükséges, a betűbillentyűzeten írja be a csoport új

nevét.
7 Nyomja meg az OK gombot.
8 A csoporthoz bejegyzéseket lehet hozzáadni és onnan

bejegyzéseket lehet törölni. A C gombbal egyedi
bejegyzéseket lehet törölni. Ha az új címzettet a
telefonkönyvből szeretné hozzáadni, nyomja meg az
am gombot.

9 Nyomja meg az OK gombot.
10 Ha szükséges, írja be a csoport új számát.
11 Nyomja meg az OK gombot.

Csoport törlése
1 Nyomja meg az am gombot.
2 A [ gombbal válassza az KILEPES lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Jelölje ki a törölni kívánt csoportot.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Nyomja meg az OK.

Hívószámkijelzés (CLIP)
A funkció nem minden országban és hálózatban működik(A funkció nem minden országban és hálózatban
működik)
A CLIP definíciója

A hívó hívószáma megjelenik a kijelzőn. A funkció
működéséhez a telefonvonalon működnie kell a
hívószámkijelzés (CLIP) szolgáltatásnak (országtól és
hálózattól függően). A részletekről érdeklődjön a
telefonszolgáltatónál. A hívószámkijelzés díjköteles lehet.
Az ország beállítása

Nem fogadott hívások
Nem fogadott hívások

Ha a távollétében telefonhívása érkezik, a kijelzőn a ž
szimbólum jelenik meg. A hívó hívószáma a kijelzőn
látható. A készülék az utolsó 10 hívó hívószámát tárolja.
1 Nyomja meg a ú és @ù gombot. 
2 A [ válassza ki a kívánt bejegyzést a hívók listájából.

Az új hívásokat * jelöli.
3 A hívó visszahívásához emelje fel a kézibeszélőt.

Ha a hívószámkijelzés nem működik, bár a
szolgáltatás be van kapcsolva a telefonvonalon, akkor
ellenőrizze, hogy az ország-beállítás helyes-e (ld.
Beállítások, Oldal 26)

Ha a csengetések számát a 17 funkcióval 0

állította, akkor azoknak a hívóknak a
telefonszáma, akik hívásukat a kiegészítő
készülékekre irányították, nem látható.
12  
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2 Fax
Help 3 · Faxnapló

Az iratok betöltése

Fax küldése

Fax küldése
Dokumentum-formátumok

Az iratok mérete A4 · 210¦×¦297 milliméter vagy 60¦–
¦90¦g/m2. A4 méretűnél kisebb dokumentumokat ne
használjon. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.

1 Az iratokat nyomtatott felükkel lefelé helyezze az
iratadagolóba. A készülék a legalsó iratot húzza be
először. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.

2 Nyomja befelé az iratvezetőt úgy, hogy szintbe kerüljön
az iratokkal.

3 Ezután állítsa be a kívánt felbontást. A választható
lehetőségek NORMAL (különleges jellemzők nélküli
faxokhoz), h/FINOM (apró betűs vagy rajzokat
tartalmazó faxokhoz), f/SFINOM (sok részletet
tartalmazó dokumentumokhoz) és x/FOTO
(fényképekhez). Nyomja meg az fx gombot. A
kijelzőn a kijelölt felbontás szimbóluma jelenik meg.

4 Írja be a kívánt hívószámot. Ezt többféleképpen lehet
megtenni:

5 Nyomja meg az o gombot.

Manuális tárcsázás: A számbillentyűzeten írja be a
kívánt telefonszámot.
Telefonkönyv

Telefonkönyv: az (A—Z) gombok megnyomásával a
telefonkönyvben tárolt bejegyzéseket lehet megjeleníteni.
Írja be a kívánt bejegyzés kezdőbetűit vagy nevét. A
készülék kijelzőjén a beírt betűknek megfelelő
telefonkönyv-bejegyzések jelennek meg. A [ gombbal
válasszon egy bejegyzést .
A telefonkönyv használata

Újrahívási lista

Újrahívási lista: Nyomja meg a @ù gombot. A [
gombbal válassza ki a kívánt bejegyzést a tárcsázott számok
listájából.
Hívók listája

Hívók listája: Nyomja meg a ú és @ù gombot. A
[ válassza ki a kívánt bejegyzést a hívók listájából.
CLIP szolgáltatás

Fax manuális küldése
1 Helyezze be az iratot.
2 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
3 Nyomja meg az μ gombot.
4 Nyomja meg az o gombot.

Nyomja meg a ¨, 3 és OK gombot; a készülék
kinyomtatja az utolsó  30 adást tartalmazó faxnaplót.

A készülékbe ne töltsön….
... … nedves, vagy javítófolyadékkal javított
oldalakat; szennyezett, vagy laminált felületű
oldalakat
... … halvány ceruzával, rajzkrétával, krétával, vagy
faszénnel írt oldalakat
... … újság- vagy magazin-oldalakat (nyomdafesték)
... … összetűzött, ragasztószalaggal, ragasztóval vagy
iratkapoccsal összefogott oldalakat
... … jegyzetpapírokkal teleragasztott oldalakat
... … gyűrött, szakadt vagy tépett papírt

Amikor csak lehetséges, sötét színnel nyomtatott
dokumentumokat faxoljon (fekete vagy sötétkék). A
sárga, narancs és zöld szín nem megfelelő.

A készülék automatikusan az irathoz igazítja a
kontraszt beállítását. Ha a kontrasztot Ön
szeretné beállítani, használja a 24 funkciót Fax
későbbi küldése (oldal 14).

Nyomja meg a j gombot, a készülék elküldés
nélkül kidobja az iratot.

A 16 funkcióval az alap-felbontást lehet beállítani
(ld. még A felbontás beállítása c. részt, oldal 27).

Ha a hívott fél foglalt, akkor bizonyos idő eltelte
után a készülék újra tárcsáz. Nyomja meg a j
gombot az adás megszakításához. A fax elküldése
után a készülék a beállításoktól függően adási
jelentést nyomtat.

A telefonkönyv-bejegyzéseket a am gombbal is
meg lehet jeleníteni és a bejegyzések közül a [
KERESESgombbal lehet választani.
A Kereses funkció telefonbeszélgetés közben is
működik.
Ha a telefonszámot a készülék telefonkönyvéből
keresi ki, akkor a számot a kijelzőn való megjelenés
után szerkeszteni lehet. Például, prefixeket vagy
közvetlen hívószámokat írhat be, vagy törölhet.

A funkció működéséhez a telefonvonalon működnie
kell a hívószámkijelzés (CLIP) szolgáltatásnak
(országtól és hálózattól függően). A hívószám és a név
nem jelenik meg, ha a hívó fél ezt letiltja.
Fax 13
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Közvetlen behívás vagy alcím
Közvetlen behívás vagy alcím

A közvetlen behívószámra vagy alcímre faxot lehet küldeni,
vagy az ilyen számokról hívást lehet kezdeményezni -
például a faxadatbázis-szolgáltatók bizonyos
szolgáltatásainak használatához. Ilyen esetben a közvetlen
behívószámot a fax-hívószám után, rövid tárcsázási
szünettel kell beiktatni.
1 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
2 Nyomja meg a ú és Rø gombot.
3 Írja be a közvetlen behívószámot vagy az alcímet.
4 Nyomja meg az o gombot. A készülék rövid várakozás

után tárcsázza a közvetlen behívószámot vagy az
alcímet.

Belehallgatás a beszélgetésbe 
Belehallgatás a beszélgetésbe

A létrejött kapcsolatba bele lehet hallgatni, pl. akkor, ha a
fax-vétel többször sikertelen.
A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy hívjon
be egy tárolt hívószámot. Nyomja meg az μ gombot.
Kihangosítás nem használható

Körözvényfax (broadcasting)
Körözvényfax (broadcasting)

A faxot egymás után több címzettnek lehet elküldeni.

A címzettek egyedi beírása
1 Helyezze be az iratot.
2 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
3 Nyomja meg az À gombot.
4 Írja be a további telefonszámot. Az egyes címzettek

között nyomja meg a À gombot. Legfeljebb 10
hívószámot lehet beírni.

5 Nyomja meg az o gombot. A készülék egymás után
elküldi a faxot az összes címzettnek.

Fax küldése egy csoportnak
1 Helyezze be az iratot.
2 Írja be a név kezdőbetűit vagy a [ megnyomásával

jelöljön ki egy csoportot.

3 További csoportokat vagy egyedi hívószámokat is hozzá
lehet adni. Nyomja meg az À gombot.

4 Írja be a további telefonszámot. Az egyes címzettek
között nyomja meg a À gombot. Legfeljebb 10
hívószámot lehet beírni.

5 Nyomja meg az o gombot. A készülék egymás után
elküldi a faxot az összes címzettnek.

Fax későbbi küldése
Késleltetett faxküldés

Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni, vagy
faxpartnere csak adott időszakokban elérhető, akkor a fax
küldését későbbi időpontra programozhatja be - 24 órán
belül.
1 Helyezze be az iratot.
2 Nyomja meg az OK, 24 és OK gombot.
3 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.

4 Nyomja meg az OK gombot.
5 Írja be azt az időpontot, amikor a faxot el kell küldeni,

pl. 14 00 délután 2 óra esetén.
6 Nyomja meg az OK gombot.
7 A [gombbal jelölje ki a kívánt kontrasztot.
8 Nyomja meg az OK gombot. Rövid bemelegedési idő

után a készülék beolvassa a dokumentumot a
memóriába, majd a megadott időpontban elküldi.

Feladatok

Fax-sablonok használata
Help 8 · Fax-sablonok

Fax-sablonok

A készülékben öt tárolt fax-sablon van, amelyeket Ön
felhasználhat. Ezekkel a sablonokkal gyorsan létrehozhat
pl. rövid fax-üzenetet vagy meghívót.
1 Nyomja meg az OK, 29 és OK gombot.
2 A [ gombbal jelölje ki a kinyomtatni kívánt sablont.
3 Nyomja meg az OK gombot. A készülék kinyomtatja a

sablont.
4 Töltsa ki a sablont majd faxként küldje el a megfelelő

címzettnek.

Fax vétele
Faxkapcsoló

Memoria

Ha a gyári beállításokat nem változtatja meg, akkor a vett
faxok azonnal kinyomtatódnak. Ha a papírtálcában nincs
papír, vagy a készülékben nincs tonerkazetta, akkor a
készülék a bejövő faxokat a memóriájában tárolja. Ha a fax
memóriájában tárolt fax van, akkor előlap zöld â/_
lámpája világít.  Ha papírt vagy új tonerkazettát helyez a
készülékbe, akkor a tárolt faxokat a o megnyomásával ki
lehet nyomtatni. 

Ezzel a funkcióval a kihangosítás nem használható.
Ha a másik előfizető felveszi a kézibeszélőt, akkor Ön
nem tud válaszolni.

Az eljárást a j gomb megnyomásával bármikor
meg lehet szakítani.

A csoportokat az am megnyomásával és a [
KERESES gombbal való kijelöléssel is lehet
hívni.

Az eljárást a j gomb megnyomásával bármikor
meg lehet szakítani.

Ha valamelyik címzett nem elérhető, a készülék a
többi címzettnek elküldi a faxot. Ha a készülék az
összes címzettet felhívta, akkor ismét tárcsázza
azokat a számokat, amelyeket nem tudott elérni.

További címzetteket lehet beírni. Az egyes
címzettek között nyomja meg a À gombot.

Ütemezett fax-adás törléséhez egyszerűen törölje a
dokumentumot a feladatlistából (ld még Feladatok c.
részt, oldal 16).

A fax-sablonokat az ¨, 8 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

Az Ön készülékének faxkapcsolója különbséget tesz a
fax és a telefonhívás között. Választás több lehetőség
közül (ld. még A fax vételi üzemmód beállítása c.
részt, oldal 28).
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Memoria (típustól függ)

A faxmemória legfeljebb 100 oldalt vagy 400 oldalt
(típustól függ) képes tárolni. Tartsa szem előtt a műszaki
adatokban közölt információkat.
Memoria

Fax manuális vétele
Fax manuális vétele

A faxkapcsoló üzemmódjának beállítási menüjében
válassza a manuális fax-vételt (ld. még A fax vételi
üzemmód beállítása c. részt, oldal 28). A készülék ekkor
nem fogadja automatikusan a faxokat. Ez a beállítás akkor
hasznos, ha a telefaxokat a modemmel ellátott
számítógépen szeretné fogadni. A fax vételét manuálisan, a
o gombbal kell indítani.

Időmegjelölés
(típustól függ)(típustól függ)
Időmegjelölés

A készülék minden vett telefaxra rányomtatja a dátumot és
az érkezés pontos időpontját Így Ön minden fax vételének
pontos idejét dokumentálhatja. A készülék memóriájának
tartalék tápellátása biztosítja, hogy a vétel dátuma és
időpontja a hálózati feszültség kimaradása esetén is
megmaradjon.
A időmegjelölés be- és kikapcsolása

Ha az időmegjelölés funkció be van kapcsolva, akkor a
bejövő faxok a memóriában tárolódnak. Az utolsó oldal
megérkezése után az érkezés időpontja a memóriában
tárolódik és a készülék minden oldalt kinyomtat. Ezt a
funkciót ki lehet kapcsolni (ld. még A időmegjelölés be- és
kikapcsolása c. részt, oldal 27).

Az automatikus faxnyomtatás 
kikapcsolása
Az automatikus faxnyomtatás kikapcsolása

A fax vételét kóddal lehet védeni. Ilyenkor a bejövő faxok
nem nyomtatódnak ki, hanem a memóriában tárolódnak.
Az ilyen faxokat csak egy PIN kód beírása után lehet
kinyomtatni.

A PIN kód beírása

1 Nyomja meg az OK, 27 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az VALASZ KOD lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írjon be egy négy számjegyű PIN kódot.

5 Nyomja meg az OK gombot.

Bekapcsolás és kikapcsolás
1 Nyomja meg az OK, 27 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az BEKAPCSOL. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 Írja be a négy számjegyű PIN kódot.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
7 Nyomja meg az OK gombot.

A tárolt faxok kinyomtatása
1 Nyomja meg az OK, 27 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az NYOMTATAS lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be a négy számjegyű PIN kódot.
5 Nyomja meg az OK gombot. A tárolt faxok

kinyomtatódnak és törlődnek a memóriából.

Faxlehívás (polling)
Faxlehívás (polling)

Ezzel a funkcióval a tárcsázott faxkészüléken lehívásra
bekészített dokumentumot lehet lehívni. Ön
megengedheti, hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le.

Közvetlen faxlehívás (polling)
1 Nyomja meg az OK, 22 és OK gombot.
2 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
3 Nyomja meg az o gombot.

Késleltetett faxlehívás
1 Nyomja meg az OK, 22 és OK gombot.
2 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be azt az időpontot, amikor a faxot le kell hívni, pl.
14 00 délután 2 óra esetén.

5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A készülék ekkor készenléti üzemmódban van. Ez alatt

az idő alatt továbbra is lehetőség van a
telefonbeszélgetésre és más faxok küldésére.

Feladatok

Lehívható fax bekészítése
1 Helyezze be az iratot.
2 Nyomja meg az OK, 23 és OK gombot.
3 A [ gombbal válassza az EGYSZ. vagy  TOBBSZ.

lehetőséget. A EGYSZ. beállítás esetén a
dokumentumot csak egyszer lehet lehívni.  A TOBB-

SZ. lehetőség választása esetén a faxot akárhányszor le
lehet hívni.

4 Nyomja meg az OK gombot.
5 A [gombbal jelölje ki a kívánt kontrasztot.
6 Nyomja meg az OK gombot. Rövid bemelegedési idő

után a készülék a memóriában tárolja a faxot.
Feladatok

Ha a memória megtelt, további faxok vétele nem
lehetséges.

Ha korábban már tárolt el kódot, akkor a
készülék az új kód beírása előtt a régi kódot kéri.

Biztos helyre jegyezze fel a PIN-kódját. Ha
elfelejti a PIN-kódot, akkor a készüléket csak
akkor lehet újra használni, ha visszaállítja a gyári
beállításokat (reset). Ekkor minden egyéni
beállítás törlődik.

Ütemezett fax-adás törléséhez egyszerűen törölje a
dokumentumot a feladatlistából (ld még Feladatok c.
részt, oldal 16).

Ütemezett fax-adás törléséhez egyszerűen törölje a
dokumentumot a feladatlistából (ld még Feladatok c.
részt, oldal 16).
Fax 15
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Feladatok
Help 6 · Feladatok

Bevezetés

A feladatlista tartalmazza az összes éppen elküldött,
lehívásra vagy késleltetett küldésre előkészített SMS-t és
faxot.
Kijelző

A feladatok egymás után jelennek meg a kijelzőn. A feladat
neve és állapotjelzője után az a telefax-szám látható, ahova
a faxot küldeni kell, vagy ahonnan le kell hívni. A
feladatlistában lévő feladatok állapotuk szerint az alábbi
kategóriájúak lehetnek:
Feladatok 1

ADAS – Késleltetett küldés
Feladatok 2

DOK. – Lehívható fax adása
Feladatok 3

POL – Késleltetett faxlehívás
Feladatok 4

TR. – folyamatban lévő feladat
Feladatok 5

SMS – SMS adás (nem minden országban és hálózatban
működik)
Stop

Feladat azonnali végrehajtása
1 Nyomja meg az OK, 51 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza ki az azonnal végrehajtandó

feladatot.
3 Nyomja meg az OK gombot. A küldés vagy a

lekérdezés azonnal megkezdődik.

Feladat megváltoztatása
1 Nyomja meg az OK, 52 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza ki a megváltoztatni kívánt

feladatot.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Tegye meg a változtatásokat és nyugtázza az OK

gombbal.

Feladat törlése
1 Nyomja meg az OK, 53 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza ki a törölni kívánt feladatot.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Nyomja meg az OK.

Feladat kinyomtatása
1 Nyomja meg az OK, 54 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza ki a kinyomtatni kívánt

feladatot.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A feladatlista kinyomtatása
A feladatlista kinyomtatása

Nyomja meg az OK, 55 és OK gombot. A készülék a
függőben lévő feladatok listáját nyomtatja ki.

A feladatok listáját az ¨, 6 és OK gomb
megnyomásával is ki lehet nyomtatni.

Nyomja meg a j gombot, ezzel a menü bezárul és a
készülék a készenléti állapotba tér vissza.
16  
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3 Másoló
Az iratok behelyezése
Dokumentum-formátumok

Az iratok mérete A4 · 210¦×¦297 milliméter vagy 60¦–
¦90¦g/m2. A4 méretűnél kisebb dokumentumokat ne
használjon. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.
1 Az iratokat nyomtatott felükkel lefelé helyezze az

iratadagolóba. A készülék a legalsó iratot húzza be
először. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.

2 Nyomja befelé az iratvezetőt úgy, hogy szintbe kerüljön
az iratokkal.

3 Ezután állítsa be a kívánt felbontást. A választható
lehetőségek NORMAL (különleges jellemzők nélküli
faxokhoz), h/FINOM (apró betűs vagy rajzokat
tartalmazó faxokhoz), f/SFINOM (sok részletet
tartalmazó dokumentumokhoz) és x/FOTO
(fényképekhez). Nyomja meg az fx gombot. A
kijelzőn a kijelölt felbontás szimbóluma jelenik meg.

Másolás
Nyomja meg kétszer az COPY gombot. A másolás
megtörténik.

Másolatok beállítása
1 Nyomja meg az COPY gombot.
2 Írja be a kívánt példányszámot (legfeljebb 99 példány).
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 Válassza ki a kívánt felbontást a [ gombbal. Másolás
céljára nagyobb felbontás használható, mint fax-küldés
esetén.

FELBONT.:GYORS – Rajzok vagy finom részletek
nélküli dokumentum
FELBONT.:FINOM – Apró betűs vagy rajzokat
tartalmazó dokumentum
FELBONT.:FOTO – A legnagyobb felbontás
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A másolatok méretét nagyítani vagy kicsinyíteni lehet.

A méretcsökkentés az eredeti méret 25 %-áig, a nagyítás
az eredeti méret 400 %-áig lehetséges.   A
számbillentyűzeten írja be a kívánt értéket.

7 Nyomja meg az OK gombot.
8 A [gombbal jelölje ki a kívánt kontrasztot.
9 Nyomja meg az OK gombot. A másolás megtörténik.

Nyomja meg a j gombot, ekkor a készülék
másolás nélkül kidobja az iratot.

A 16 funkcióval az alap-felbontást lehet beállítani
(ld. még A felbontás beállítása c. részt, oldal 27).
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4 SMS
A funkció nem minden országban és hálózatban működik(A funkció nem minden országban és hálózatban
működik)

SMS-követelmények:
Hívószámkijelzés (CLIP)

Az Ön készülékét gyárilag beállították az SMS-
szolgáltatások használatára. A funkció működéséhez a
telefonvonalon működnie kell a hívószámkijelzés (CLIP)
szolgáltatásnak. Előfordulhat, hogy alközponton keresztül
nem tud SMS-t küldeni és fogadni (országtól és hálózattól
függően).
SMS magán hívószámról

SMS-követelmények:

SMS küldése
1 Nyomja meg az _ gombot.
2 A [ gombbal válassza az SMS KULD. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 Az (A—Z) gombokkal írja be a szöveget. A szöveg
hossza legfeljebb 160 karakter lehet.

5 Nyomja meg az _ gombot.
6 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
7 Nyomja meg az _ gombot. A készülék elküldi az

üzenetet.

Fax küldése több címzettnek (= 
broadcast)
1 Nyomja meg az _ gombot.
2 A [ gombbal válassza az SMS KULD. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 Az SMS küldése c. részben leírtak szerint írja be a
szöveget.

5 Nyomja meg az _ gombot.
6 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
7 Nyomja meg az À gombot.
8 Írja be a további telefonszámot. Az egyes címzettek

között nyomja meg a À gombot. Legfeljebb 10
hívószámot lehet beírni.

9 Nyomja meg az _ gombot. A készülék elküldi az
üzenetet.

Közvetlen behívás vagy alcím
1 Nyomja meg az _ gombot.
2 A [ gombbal válassza az SMS KULD. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 Az SMS küldése c. részben leírtak szerint írja be a
szöveget.

5 Nyomja meg az _ gombot.
6 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
7 Írja be a közvetlen behívószámot vagy az alcímet.
8 Nyomja meg az _ gombot. A készülék elküldi az

üzenetet.

SMS-üzenetek vétele
SMS-üzenetek vétele

Ha SMS-t kapott, a készülék zöld â/_ LED-je világít,
és a kijelzőn a _ szimbólum jelenik meg. A vett SMS
automatikusan kinyomtatódik. Ha az automatikus
nyomtatást kikapcsolta, akkor a készülék tárolja az SMS-t.
A készülék legfeljebb 30 SMS tárolására képes. 

SMS-üzenetek olvasása
1 Nyomja meg az _ gombot.
2 A [ gombbal válassza az SMS OLVAS. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 A [ gombbal jelölje ki az olvasni kívánt SMS-t. Az
olvasatlan SMS-eket * jelöli.

5 Nyomja meg az OK gombot.

SMS-üzenetek kinyomtatása
1 Nyomja meg az _ gombot.
2 A [ gombbal válassza az SMS NYOMT. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

Ha az SMS-küldéssel problémák adódnak, ennek oka
az is lehet, hogy Önnek titkos telefonszáma van, vagy
a készülék régebbi ISDN-vonalra csatlakozik.

A szolgáltatótól érdeklődje meg a következőket...
... be kell-e jelentkeznie az SMS használatához?
... melyik mobilszolgáltató hálózatába tud SMS-t
küldeni?
... mik a költségek?
... milyen funkciók használhatók?

A funkciót az OK, 31 és OK gombbal is el
lehet indítani.

Nagybetűket a ú gombot nyomva tartvalehet
beírni.  A speciális karaktereket a ½ gombbal
lehet beírni.
A speciális karaktereket és a szimbólumokat a
�ü gombbal lehet beilleszteni. Az egyes nyelvek
különleges karaktereit a ûü gombbal lehet
beírni. A [ gombbal válassza. Nyomja meg az
OK gombot.
A kurzort a [ gombbal lehet mozgatni. A C
gombbal egyedi karaktereket lehet törölni.
Nyomja meg a COPY gombot; a készülék küldés
előtt kinyomtatja az üzenet.

A funkciót az OK, 31 és OK gombbal is el
lehet indítani.

A funkciót az OK, 31 és OK gombbal is el
lehet indítani.

A funkciót az OK, 32 és OK gombbal is el
lehet indítani.

A funkciót az OK, 34 és OK gombbal is el
lehet indítani.
18  
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4 A [ jelölje ki a kinyomtatni kívánt SMS-eket.
KIJELOLT – A [ jelölje ki a kinyomtatni kívánt SMS-
eket.
UJ – minden olvasatlan SMS nyomtatása
MINDEN – minden fogadott SMS nyomtatása
5 Nyomja meg az OK gombot.

SMS-üzenetek törlése
SMS törlése: bevezetés

A készülék legfeljebb 30 SMS tárolására képes.  Ha az
üzenettároló memória megtelt, további faxok vétele nem
lehetséges. Memória felszabadításához SMS-eket kell
törölni.
1 Nyomja meg az OK, 33 és OK gombot.
2 A [ jelölje ki a törölni kívánt SMS-eket.
KIJELOLT – A [ gombbal jelölje ki az törlendő SMS-t.
OLVASOTT – minden olvasott SMS törlése
MINDEN – Ekkor minden SMS törlődik.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A beállítások megváltoztatása
A kurzor hsználata 6

Az SMS-vételi és -adási telefonszám 
megváltoztatása
Az SMS-központ hívószámai

Az SMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges
minden hívószámot gyárilag a készülékbe programozták.
Ha más szolgáltatót használ, akkor ezeket a hívószámokat
meg kell változtatni. Az SMS-eket más szolgáltatótól is
lehet fogadni.
1 Nyomja meg az OK, 36 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az 1. SMS KOZP lehetőséget.

3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza az ADAS szam lehetőséget.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Írja be az SMS-küldés telefonszámát.
7 Nyomja meg az OK gombot.
8 A [ gombbal válassza az VETEL szam lehetőséget.
9 Nyomja meg az OK gombot.
10 Írja be az SMS-vétel telefonszámát.
11 Nyomja meg az OK gombot.

A küldő nevének továbbítása
A küldő nevének továbbítása

Be lehet állítani, hogy az Ön neve minden SMS-ben
megjelenjen az SMS küldőjeként. Az Ön nevét a 14
funkcióval lehet beírni és tárolni (ld. még Az Ön
telefonszámának és nevének beírása c. részt, oldal 26).

1 Nyomja meg az OK, 35 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az KULDO NEVE lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
5 Nyomja meg az OK gombot.

A értesítő hangjelzésének be- és 
kikapcsolása
A értesítő hangjelzésének be- és kikapcsolása

A készülék minden SMS érkezését hangjelzéssel jelzi. A
funkciót ki lehet kapcsolni:
1 Nyomja meg az OK, 35 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az SMS HANGJ. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
5 Nyomja meg az OK gombot.

Az automatikus nyomtatás be- és 
kikapcsolása
Automatikus nyomtatás

Az SMS-ek automatikus nyomtatását ki lehet kapcsolni.
1 Nyomja meg az OK, 35 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az AUT. NYOMT. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
5 Nyomja meg az OK gombot.

Text2Fax üzenet küldése
(SMS-funkció nélküli országokban és hálózatokban)(SMS-funkció nélküli országokban és hálózatok-
ban)
Text2Fax

Az Ön készülékén beírt szöveget telefax-üzenetként lehet
elküldeni egy másik faxkészülékre.
1 Nyomja meg az _ gombot.
2 A billentyűzeten írja be a megfelelő hívószámot, vagy

hívjon be egy tárolt hívószámot.
3 A betűbillentyűzeten írja be a szöveget. A szöveg hossza

legfeljebb 70 sor és soronként 80 karakter – összesen
5.600 karakter lehet.

4 Nyomja meg az _ gombot. A készülék elküldi az
üzenetet.

A kurzort a [ gombbal lehet mozgatni. Nyomja
meg a C gombot, ekkor az előző menüszintre tér
vissza. Nyomja meg a j gombot, ezzel a menü
bezárul és a készülék a készenléti állapotba tér vissza.

Az SMS-eket más szolgáltatótól is lehet fogadni.
Válassza a 2. SMS KOZP lehetőséget. A
lépésben 10 leírtak szerint változtassa meg az
SMS-vételi hívószámot.

Nagybetűket a ú gombot nyomva tartvalehet
beírni.  A speciális karaktereket a ½ gombbal
lehet beírni. Soremelést a Rø gombbal lehet
beiktatni. 
A speciális karaktereket és a szimbólumokat a
�ü gombbal lehet beilleszteni. Az egyes nyelvek
különleges karaktereit a ûü gombbal lehet
beírni. A [ gombbal válassza. Nyomja meg az
OK gombot.
A kurzort a [ gombbal lehet mozgatni. A C
gombbal egyedi karaktereket lehet törölni.
Nyomja meg a COPY gombot; a készülék küldés
előtt kinyomtatja az üzenet.
SMS 19
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5 Szórakozás és játékok
Sudoku
Help 7 · Sudoku

Sudoku

A Sudoku egy japán számkirakós játék. A játéktábla 3 x 3
négyzetből áll, amelyeket 3 x 3 mezőre osztottak. A
nehézségi foktól függően a játék kezdetén kevesebb vagy
több előre beírt szám van. A játék célja, hogy az 1-9 számok
úgy oszoljanak el a táblán, hogy minden szám csak egyszer
szerepeljen egy sorban és egy oszlopban, valamint a kilenc
négyzet mindegyikében. Csak egy megoldás van.
Csak az utolsó megoldás

Játék kinyomtatása
1 Nyomja meg az OK, 68 és OK gombot.
2 Tárcsázzon a [ ÚJ gombbal.
3 Nyomja meg a OK gombot.
4 A [ gombbal jelölje ki a nehézségi fokot.
5 Nyomja meg a OK gombot.
6 Írja be a kívánt nyomtatási példányszámot (legfeljebb 9

példány).
7 Nyomja meg a OK gombot.
8 A [ gombbal jelölje ki, hogy ki szertné-e nyomtatni a

megoldást.
9 Nyomja meg a OK gombot.

Az utolsó játék ismételt kinyomtatása
1 Nyomja meg az OK, 68 és OK gombot.
2 Tárcsázzon a [ UTOLSÓ gombbal.
3 Nyomja meg a OK gombot.
4 Írja be a kívánt nyomtatási példányszámot (legfeljebb 9

példány).
5 Nyomja meg a OK gombot.
6 A [ gombbal jelölje ki, hogy ki szertné-e nyomtatni a

megoldást.
7 Nyomja meg a OK gombot.

A megoldás kinyomtatása
1 Nyomja meg az OK, 68 és OK gombot.
2 Tárcsázzon a [ MEGOLDÁS gombbal.
3 Nyomja meg a OK gombot.

Sudoku nyomtatása minden nap
A készülék minden nap automatikusan új Sudoku játékot
nyomtathat ki.
1 Nyomja meg az OK, 68 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az AUTOM. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.

4 Írja be az időt, például 14 00 délután 2 óra
esetén.

5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A [ gombbal jelölje ki a nehézségi fokot.
7 Nyomja meg az OK gombot.
8 Írja be a kívánt nyomtatási példányszámot (legfeljebb 9

példány).
9 Nyomja meg az OK gombot.
10 A [ gombbal jelölje ki, hogy ki szertné-e nyomtatni a

megoldást.
11 Nyomja meg az OK gombot.
12 A [ gombbal válassza a nyomtatás be- vagy

kikapcsolását.
13 Nyomja meg az OK gombot.
Sudoku nyomtatása minden nap

Új Sudoku-feladványt az ¨, 7 és OK gombbal is ki
lehet nyomtatni.

A készülék csak a legutoljára kinyomtatott játék
megoldását tárolja. A korábbi játékok megoldásai
elvesznek.

A mindennapi Sudoku-nyomtatást a fentiekben leírt
funkcióval, illetve az automatikus nyomtatás 12.
pont szerinti kikapcsolásával lehet kikapcsolni.
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6 Csatlakoztatás PC-hez
(típustól függ)(típustól függ)

Követelmények
PC

A számítógép feleljen meg az alábbi minimális köve-
telményeknek:

Processzor
ProcesszorPentium II-Processzor a:
800 MHz Windows 2000 (SP¦3) · ME operációs rendszer
esetén
1 GHz Windows XP · Vista 32bit operációs rendszer esetén

RAM
RAM128 MB Windows 2000 (SP¦3) · ME operációs rendszer
esetén
192 MB Windows XP®
512 MB Windows Vista Home operációs rendszer esetén
1.024 MB Windows Vista Premium · Business · Ultimate
operációs rendszer esetén

Operációs rendszer
Operációs rendszerWindows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista

Szabad merevlemez-terület
Szabad merevlemez-terület260 MB szabad merevlemez-terület

Csatlakozás 
Csatlakozás USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Vásárlói tájékoztató

A szoftver telepítése
Üzembe helyezés

Telepítő-CDA faxkészülékhez mellékelt CD-n megtalálható a Com-
panion Suite LL és a Scan-to-PDF szoftver. A Com-
panion Suite LL szoftverrel a készülék telefonkönyve a
PC-re tölthető, ahol a bejegyzéseket meg lehet változtatni
vagy törölni lehet. A készülék beállításait is meg lehet
változtatni, illetve ellenőrizni lehet a tonerkazetta
töltöttségi szintjét. A Scan-to-PDF használatával a
készülék beszkenneli és közvetlenül PDF-fájlként menti a
dokumentumot.
1 A telepítés megkezdése előtt zárjon be minden futó

programot és alkalmazást. A telepítő CD-t helyezze a
számítógép CD-ROM meghajtójába. A telepítő
program automatikusan elindul.

2 A képernyőn a Companion Suite LL telepítő ablaka
jelenik meg. Itt telepítheti vagy törölheti a Compan-
ion Suite LL programot Kattintson az Termékek tel-
epitése gombra.

3 Az Companion Suite LL választásával telepítődik a
Companion Suite LL és a Scan-to-PDF, valamint a
nyomtató és a szkenner meghajtó programja. Az Ado-
be Acrobat Reader választásával telepítődik a Acro-
bat Reader. Kattintson az Companion Suite LL
gombra.

4 Ezután a számítógép felkészül a telepítésre. A
képernyőn egy ablak jelenik meg, amelyben el lehet
indítani a telepítést. Kattintson az Tovább gombra.

5 A telepítő program a licenc-feltételek elfogadását kéri.
Kattintson az Igen gombra.

Az Ön készülékét csak PC-hez (Microsoft Windows
operációs rendszer) lehet csatlakoztatni. A készülék
Linux vagy Apple Macintosh operációs rendszerekkel
nem használható.

Ha probléma van a PC-csatlakozással, akkor a
műszaki segélyszolgálat felhívása előtt készítse elő a
következő adatokat: a számítógép hardver-
konfigurációja, a telepített operációs rendszer és
biztonsági programok (antivírus, tűzfal). Ezek
ismeretében gyorsabban tudunk segíteni Önnek.

Először a szoftvert kell telepíteni. A szoftver
telepítése előtt a készüléket ne csatlakoztassa a PC-re.
A szoftver telepítése után a PC-t újra kell indítani. A
készüéket csak ezután csatlakoztassa az USB-
kábellel a PC-hez.

(Ha a telepítő program nem indul el
automatikusan, akkor a Windows Explorer-ben
jelölje ki a CD-ROM meghajtót és kattintson
duplán a Setup.exe fájlra.

A Tartalom böngészése menüpontra kattitntva
megtekintheti a telepítő CD-n található fájlokat.
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6 Ezután megkezdődhet a telepítés. Kattintson az
Telepítés gombra.

7 A telepítés befejezése után újra kell indítani a számító-
gépet. Jelölje ki, hogy a számítógép automatikusan
újrainduljon-e, vagy az újraindítást Ön végzi-e el
később. Kattintson az Folytatás gombra.

8 A készülék csak az újraindítás után csatlakoztassa a
PC-hez, kreskedelemben kapható USB-kábellel. Az
USB-csatlakozó a készülék hátulján található.

9 A hálózat új perifériaként érzékeli és regisztrálja a
készüléket.

10 Windows XP (Service Pack 2) esetén a végleges telepítés
során egy további ablak jelenik meg. Jelölje ki a No,
not this time és kattintson az Tovább.

11 Windows XP esetén válassza az ajánlott Automatikus
telepítés – ajánlott és kattintson a Tovább gombra.

A Companion Suite használata
Start

A Companion Suite LL programot vagy a Companion
Director ikonra kattintva, vagy a Start menüben a
Start > Programs > Companion Suite LL > Com-
panion Suite LL > Companion Director választásával
lehet elindítani.

Start

Companion Suite

A készülék Címjegyzék szerkesztéséhez kattintson az
Címjegyzék menüpontra. A készülék alapbeállításainak
megváltoztatásához kattintson a Beállítások
menüpontra. A Allapot alatt a tonerszint és a  Scan-to-
PDF alkalmazás kijelzésének beállítását lehet elvégezni. Ha
a beszkennelt dokumentumokból PDF-fájlokat szeretne
készíteni, kattintson a kezdőmenü közepén található nagy
méretű Doc Manager ikonra.

A telefonkönyv szerkesztése
Bevezetés

A Companion Suite LL programmal szerkeszteni lehet a
készülék telefonkönyvének, a Windows valamint az
Microsoft Outlook címjegyzékének bejegyzéseit.
1 Kattintson az Címjegyzék gombra.

2 A telefonkönyv bejegyzéseinek szerkesztéséhez jelölje ki
a készüléket. A telefonkönyvbe új bejegyzéseket vagy
csoportokat lehet beírni, ezeket szerkeszteni vagy
törölni lehet, valamint ki lehet nyomtatni az összes be-
jegyzés listáját.

A Start menü megjelenését a jobb egérgombbal
kattintva lehet megváltoztatni.
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Új bejegyzés beírása
1 Új bejegyzés beírásához kattintson a Uj lehetőségre.

Ezután megválaszthatja, hogy egyetlen bejegyzést, vagy
egy csoportot kíván-e beírni.

2 Írja be a nevet és hívószámot, valamint jelölje ki a fax-
adás átviteli sebességét (ld. még Telefonkönyv c. részt,
oldal 11). Nyomja meg az OK gombot.

Bejegyzés szerkesztése
Bejegyzés szerkesztése

1 Jelölje ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést és kattintson a
Tulajdonságok gombra.

2 Változtassa meg a nevet vagy a hívószámot.
3 Nyomja meg az OK gombot.

Új csoport beírása
1 Írja be a csoport nevét.
2 Új csoporttagok beírásához kattintson a Tagok

kiválasztása gombra.

3 Az új csoporttagokat a nyíl-gombok használatával lehet
kijelölni.

4 Nyomja meg az OK gombot.

Csoport szerkesztése
Csoport szerkesztése

1 Jelölje ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
2 A Tagok kiválasztása lehetőséget választva új tagokat

lehet a csoporthoz adni, vagy tagokat lehet eltávolítani
a csoportból. A teljes csoport törléséhez kattintson a
Töröl gombra.

3 Nyomja meg az OK gombot.

Telefonkönyv mentése
Bevezetés

A Companion Suite LL telefonkönyvével az Ön
készülékének telefonkönyv-bejegyzéseit a PC-re lehet
menteni, illetve fordítva (fájlformátum: *.csv).
Exportál

A telefonkönyv-bejegyzések mentéséhez kattintson a
Fájl > Exportál menüpontokra. Ki lehet jelölni azt a
mappát, ahova az adatokat menteni szeretné.
Importál

Más telefonkönyv-bejegyzések átvételéhez kattintson a
Fájl > Importál menüpontokra. Jelölje ki az importálni
kívánt adatállományt, és annak bejegyzései a meglévő
elefonkönyvhöz adódnak.
Telefonkönyv mentése

A beállítások megváltoztatása
A készülék beállításai
1 A készülék alapbeállításainak megváltoztatásához

kattintson a Beállítások gombra. Többek között meg
lehet változtatni az Ön nevét és telefonszámát, be lehet
állítani a dátumot és az óraidőt, ki lehet jelölni az
összeköttetés típusát és be lehet állítani a készülék
paramétereit. A faxmemória és a billentyűzet-zár
biztonsági kódját is be lehet állítani.

2 Nyomja meg az OK gombot.

A meglévő telefonkönyv-bejegyzéseket szabadon
cserélheti a Windows ill. a Microsoft Outlook
címjegyzékei és a készülékbe. A jobb oldali
menüablakban jelölje meg azt a bejegyzést,
amelyet egy másik címjegyzékbe szeretne
másolni. Lenyomott egérgombbal húzza ezt a
bejegyzést a bal oldali menüablakban arra a
címjegyzékre, amelyikbe másolni szeretné.

Az importált fájlban az adatok elválasztó
karakterének a pontosvesszőnek kell lennie (;).
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A Scan-to-PDF beállításait 
1 Kattintson az Allapot gombra.
2 A ScanTo tároló kijelölése.

3 A Scan-to-PDF beállításai.
Mód – a szkennelés fekete-fehérben (másképp:
„vonalkód”-módban), vagy szürkeskálában történjen.
Resolution – A szkennelés felbontása
Kimeneti formátum – A kimeneti formátum
Mentés másként … – A mentési útvonal 
4 Nyomja meg az OK gombot.

A tonerszint kijelzése
A tonerszint kijelzése

Kattintson az Allapot gombra. A faxkészülék a 100
százalék (tele) és 0 százalék (üres) között százalékban
mutatja a kazetta tonerszintjét

Nyomtatás a számítógépről
Bevezetés

Ha a számítógépre telepítette a Companion Suite LL
programot, akkor a készülék a Windows operációs
rendszerben nyomtatóként jelenik meg. A Start >
Beállítások > Printers menüpontokra kattintva a
készülék Laser Printer Scanner megnevezéssel jelenik
meg a nyomtatók között.
Nyomtatás a számítógépről

A készülék bármely programból elérhető és fekete-fehér
nyomtatásra használható ugyanúgy, mint bármilyen más
nyomtató. Ehhez egyszerűen jelölje ki nyomtatóként a La-
ser Printer Scanner eszközt.
Laser Printer Scanner

Tulajdonságok

A nyomtató-beállítások megváltoztatásához a nyomtatási
menüben kattintson a(z) Tulajdonságok menüpontra. Itt
be lehet állítani, hogy álló vagy fekvõ formátumban kíván-
e nyomtatni, valamint, hogy hány oldalt szeretne egy lapra
nyomtatni. Ha a dokumentum utolsó oldalát szeretné
legelõször kinyomtatni, akkor változtassa meg a nyomtatási
sorrendet. A hosszabb dokumentumok ekkor leválogatva
nyomtatódnak ki, és az elsõ oldal lesz legfelül.

Szkennelés
Scan-to-PDF
Scan-to-PDF

A Scan-to-PDF használatával a készülék beszkenneli és
közvetlenül PDF-fájlként menti a dokumentumot. A
szükséges beállítások elvégzése a Allapot menüben (ld.
még A Scan-to-PDF beállításait c. részt, oldal 24).
Dokumentum-formátumok

Az iratok mérete A4 · 210¦×¦297 milliméter vagy 60¦–
¦90¦g/m2. A4 méretűnél kisebb dokumentumokat ne
használjon. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.
1 Az iratokat nyomtatott felükkel lefelé helyezze az

iratadagolóba. A készülék a legalsó iratot húzza be
először. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.

2 Nyomja befelé az iratvezetőt úgy, hogy szintbe kerüljön
az iratokkal.

3 A Scan-to-PDF programot a Start menüben a Doc
Manager ikonra kattintva lehet elindítani.

4 Rövid bemelegedési idő után a készülék beolvassa a
dokumentumot és a PDF-fájlt a megadott útvonalon
tárolja.

Telepítés után a Laser Printer Scanner a
számítógép minden programjában alapértelmezett
nyomtatóként jelenik meg.

Az eljárást a j gomb megnyomásával bármikor
meg lehet szakítani.
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Szkennelés a TWAIN szkenner-meghajtóval
TWAIN

A TWAIN meghajtó a  Companion Suite LL együtt
telepítődik.  A TWAIN szkenner-meghajtóval az ezt a
szabványt kezelni képes bármely alkalmazásból használni
lehet a készüléket és szkennelni lehet. 
1 Az iratokat nyomtatott felükkel lefelé helyezze az

iratadagolóba. A készülék a legalsó iratot húzza be
először. Egyszerre legfeljebb 20 lapot lehet betölteni.

2 Nyisson meg egy képszerkesztő vagy grafikai
programot, amely képes a TWAIN meghajtó
kezelésére. Szkennerként válassza a TWAIN szkenner
meghajtót. Az alábbi ablak jelenik meg.

Ha a jobb felső sarokban található gombra kattint, akkor a
vezérlő ablaka jelenik meg, ahol ki lehet jelölni a szkennelés
beállításait és szűrő-beállításait.
Az alatta lévő menüpontok használatával ki lehet jelölni,
hogy a szkennelés fekete-fehérben (másképp: „vonalkód”-
módban), vagy szürkeskálában történjen.
A Resolution menüpontban írja be a szkenner kívánt
felbontását.
3 A szkennelés az alul található Start scan pontra

kattintva kezdődik meg. A beszkennelt dokumentum a
képszerkesztő vagy grafikai program főablakában
jelenik meg.

Pre-selection
Bevezetés

A Pre-selection menüpontban különböző szkennelési
profilokat lehet beállítani. A profilban olyan beállításokat
lehet tárolni, amelyeket nagyon sokszor használ pl. gyakran
használt dokumentumok szkennelésére.
1 Először végezzen el minden beállítást.
2 Kattintson az New gombra.
3 A betűbillentyűzeten írja be a profil nevét.
4 Kattintson az Save gombra.
Pre-selection

Ahhoz, hogy a dokumentumokat ezekkel a beállításokkal
lehessen szkennelni, a menüből ezt a profilt kell kijelölni.

A szoftver eltávolítása
1 Az eltávolítás megkezdése előtt zárjon be minden futó

programot és alkalmazást. A Start menüben a Start >
Programs > Companion Suite LL > Companion
Suite LL > Uninstall gombokra kattintva töltse be az
eltávolító programot. Ezután a számítógép felkészül a
szoftver eltávolítására.

2 Ekkor a program javítása vagy eltávolítása között lehet
választani. Válassza a Eltávolítás lehetőséget.
Kattintson az Tovább gombra.

3 A program az eltávolítás megerősítését kéri. Ha az OK
gombra kattint, akkor a Companion Suite LL
törlődik a számítógépről.

4 Az eltávolítás befejeződése után újra kell indítani a
számítógépet. Jelölje ki, hogy a számítógép
automatikusan újrainduljon-e, vagy az újraindítást Ön
végzi-e el később. Kattintson az Befejezés gombra.

5 A számítógép újraindulása után a Companion Suite
LL eltávolítása befejeződik.
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7 Beállítások
Help 5 · Beállítások

A kurzor hsználata 6

Energiatakarékos üzemmód
Energiatakarékos üzemmód

Az Ön készüléke a gyári beállítás alapján energiatakarékos
üzemmódba kapcsol. A készüléken ezt a funkciót nem kell
beállítani. Ha telefaxot kap, nyomtatni vagy másolni akar,
akkor a készülék az energiatakarékos üzemmódból
automatikusan a kívánt üzemmódba kapcsol.

Az ország beállítása
Az ország helyes beállítása

1 Nyomja meg az OK, 11 és OK gombot.
2 A [ gombbal jelölje ki az országot.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A nyelv beállítása
1 Nyomja meg az OK, 12 és OK gombot.
2 A [ gombbal jelölje ki a kijelző nyelvét.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A dátum és az óraidő beírása
1 Nyomja meg az OK, 13 és OK gombot.
2 Írja be a dátumot (minden mezőben két számjeggyel),

például 31¦05¦25 31.5.2025.
3 Írja be az időt, például 14 00 délután 2 óra

esetén.
4 Nyomja meg az OK gombot.

Az Ön telefonszámának és 
nevének beírása
Fejléc

Az Ön neve és telefonszáma a dátummal, idővel és
lapszámmal együtt minden továbbított lap tetején (=fejléc)
megjelenik.
1 Nyomja meg az OK, 14 és OK gombot.
2 Írja be a telefonszámát. A # vagy * gombbal a

"plusz" jelet lehet beírni.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Az (A—Z) gombokkal írja be a nevet.

5 Nyomja meg az OK gombot.

A készülék lezárása
A készülék lezárása

A lezárás funkcióval megakadályozható a készülék
jogosulatlan használata. A teljes billentyűzet, illetve csak a
számbillentyűzet lezárására van lehetőség. A funkciók
használata illetve számok beírása csak a megfelelő kód
beírása után válik lehetségessé. A lezárás a készülék minden
használata után automatikusan bekapcsolódik.

A PIN kód beírása

1 Nyomja meg az OK, 61 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az LEZARO KOD lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írjon be egy négy számjegyű PIN kódot.

5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Megerősítésképpen írja be még egyszer a kódot.
7 Nyomja meg az OK gombot.

A billentyűzet lezárása
1 Nyomja meg az OK, 61 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az BILL. ZAR lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be a négy számjegyű PIN kódot.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
7 Nyomja meg az OK gombot.

A számbillentyűzet lezárása
1 Nyomja meg az OK, 61 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az SZAM ROGZ. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be a négy számjegyű PIN kódot.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A [ gombbal válassza az CSAK T. KONYV

lehetőséget.
7 Nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a ¨, 5 és OK gombot; a készülék a
készülék minden beállítását kinyomtatja.

A kurzort a [ gombbal lehet mozgatni. Nyomja
meg a C gombot, ekkor az előző menüszintre tér
vissza. Nyomja meg a j gombot, ezzel a menü
bezárul és a készülék a készenléti állapotba tér vissza.

Mindig ki kell jelölni azt az országot, ahol a készülék
működik. Egyébként a készülék és a telefonhálózat
illesztése nem lesz megfelelő. Ha megjelenő lista nem
tartalmazza az Ön országát, akkor válasszon egy
másikat és használja az adott országban szabványos
telefonkábelt. Kérjen tanácsot a készülék eladójától.

Nagybetűket a ú gombot nyomva tartvalehet
beírni.  A speciális karaktereket a ½ gombbal
lehet beírni.
A speciális karaktereket és a szimbólumokat a
�ü gombbal lehet beilleszteni. Az egyes nyelvek
különleges karaktereit a ûü gombbal lehet
beírni. A [ gombbal válassza. Nyomja meg az
OK gombot.

Ha korábban már tárolt el kódot, akkor a
készülék az új kód beírása előtt a régi kódot kéri.

Biztos helyre jegyezze fel a PIN-kódját. Ha
elfelejti a PIN-kódot, akkor a készüléket csak
akkor lehet újra használni, ha visszaállítja a gyári
beállításokat (reset). Ekkor minden egyéni
beállítás törlődik.
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A felbontás beállítása
Saját beállítások /gyári beállítások

1 Nyomja meg az OK, 16 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az FELBONTAS lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Válassza ki a kívánt felbontást a [ gombbal.
NORMAL – különleges jellemzők nélküli faxokhoz
FINOM – Apró betűs vagy rajzokat tartalmazó
dokumentum
SFINOM – sok részletet tartalmazó dokumentumokhoz
FOTO – fénykép
5 Nyomja meg az OK gombot.

Az adási sebesség csökkentése
Az adási sebesség csökkentése

A készülék a vonal minőségéhez illeszti az adási sebességet.
Ez eltart bizonyos ideig, különösen tengerentúli kapcsolat
esetén. Ha a faxot rosszabb minőségű telefonvonalon
küldi, állítson be kisebb adási sebességet.
1 Nyomja meg az OK, 21 és OK gombot.
2 Írja be a kívánt sebességet a [ gombbal.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A fax fejlécében be- és 
kikapcsolása
Fax fejléc

Az Ön neve és telefonszáma minden elküldött fax
fejlécében megjelenik. Ha ezt az információt nem szeretné
elküldeni, akkor a funkciót ki lehet kapcsolni.
1 Nyomja meg az OK, 16 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az FEJLEC ADAS lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
5 Nyomja meg az OK gombot.

A időmegjelölés be- és 
kikapcsolása
(típustól függ)(típustól függ)
Időmegjelölés

A készülék minden vett telefaxra rányomtatja a dátumot és
az érkezés pontos időpontját (ld. még Időmegjelölés c.
részt, oldal ). A funkciót ki lehet kapcsolni:
1 Nyomja meg az OK, 26 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
3 Nyomja meg az OK gombot.

Az adási jelentés be- és 
kikapcsolása
Adási jelentés

A fax elküldése után a készülék adási jelentést nyomtat. Az
adási jelentést négyféleképpen lehet beállítani.

1 Nyomja meg az OK, 25 és OK gombot.
2 A [ gombbal válasszon a következő beállítások közül:
IGEN – A készülék minden hibátlan fax-küldés után
jelentést nyomtat. A készülék akkor is nyomtat jelentést, ha
a fax adása a címzett vonalának foglaltsága miatt sikertelen
volt.
NEM – A készülék nem nyomtat adási jelentést. A küldött
faxok áttekintését adó faxnapló kinyomtatása.
MINDIG – A készülék minden sikeres fax-küldés,
valamint minden megszakadt küldés esetén adási jelentést
nyomtat.
HIBA ESETEN – Az adási jelentés csak akkor
nyomtatódik ki, ha a küldés sikertelen volt, vagy idő előtt
megszakadt.
3 Nyomja meg az OK gombot.

További fax-vételi jellemzők
Nyomtatás sorrendben
Nyomtatás sorrendben

Ha az Ön készüléke többoldalas faxot fogad, akkor
nyomtatáskor sorrendbe rendezi a lapokat. A készülék a
legutoljára vett oldalakat nyomtatja ki először. A funkciót
ki lehet kapcsolni:
1 Nyomja meg az OK, 28 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az NYOMT. SORR.

lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza a funkció be- vagy

kikapcsolását.
5 Nyomja meg az OK gombot.

Több példány nyomtatása
Több példány nyomtatása

A készüléket úgy is be lehet állítani, hogy a vett faxokból
több példányt nyomtasson.
1 Nyomja meg az OK, 28 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az MASOLATOK SZAMA

lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írjon be egy 1 és 99 közötti értéket.
5 Nyomja meg az OK gombot.

Csengetési hangok beállítása
A hangerő beállítása
1 Nyomja meg az OK, 18 és OK gombot.
2 A [ megnyomásával jelölje ki a hangerőt. A csengetési

hang teljes kikapcsolásához válassza az KI menüpontot.
3 Nyomja meg az OK gombot.

Csendes fax-vétel
Csendes fax-vétel

A csengetési hang teljes kikapcsolásához válassza az KI

menüpontot. A készülék ekkor csengetés nélkül,
automatikusan fogadja a faxokat. Ha a készüléket manuális
fax-vételre van állítva, akkor ilyen esetben a készülék
bejövő faxhívás esetén nem csenget és nem is veszi a faxot
(ld. még A fax vételi üzemmód beállítása c. részt, oldal 28).

A megváltoztatott beállítások új alapbeállításként
tárolódnak. Ha egyszeri alkalomra speciális funkciót
állít be, ne felejtse el, hogy ezután vissza kell állítani
az alapbeállításokat vagy gyári beállításokat.
Beállítások 27
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A csengetések számának beállítása
A csengetések számának beállítása

A fax vételi üzemmód csengetésszámát a 17 funkcióval
lehet beállítani.
1 Nyomja meg az OK, 17 és OK gombot.
2 A [ gombbal válasszon a lehetséges csengetési

beállítások listájából.
3 Nyomja meg az OK gombot.

A fax vételi üzemmód beállítása
Faxkapcsoló

Az Ön készülékének faxkapcsolója különbséget tesz a fax és
a telefonhívás között. A faxok vétele automatikus, a
telefonhívásokat fogadni lehet – a többi csatlakoztatott
készüléken is. Amíg a faxkészülék a hívás típusát ellenőrzi,
addig a csengetés is hallható.
A fax vételi üzemmód beállítása

A következő lehetőségek között választhat (típustól függ).
A kijelzőn a kiválasztott fax-vételi üzemmód jelenik meg.
1 Nyomja meg az OK, 19 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget.

3 Nyomja meg az OK gombot.

Manuális üzemmód
Manuális üzemmód

A készülék ekkor nem fogadja automatikusan a faxokat. A
fax vételét manuálisan, a o gombbal kell indítani. Ez a
beállítás akkor hasznos, ha a telefaxokat a modemmel
ellátott számítógépen szeretné fogadni.

Fax üzemmód
Fax üzemmód

A fax üzemmódban a készülék a 17 funkcióval beállított
számú csengetés (ld. még A csengetések számának
beállítása c. részt, oldal 28). Után megkezdi a fax vételét.
Ezt az üzemmódot akkor érdemes választani, ha a
készülékkel elsősorban telefaxokat fogad.

EXT/üzenetrögzítő üzemmód
EXT/üzenetrögzítő üzemmód

Ha a készülék EXT csatlakozójára további készülékeket
csatlakoztat, akkor válassza ezt az üzemmódot. Ha a
készülékhez csatlakoztatott üzenetrögzítő hívást fogad,
akkor a faxkapcsoló megvizsgálja, hogy a bejövő hívás
faxhívás-e. Ha a készülék faxjelet érzékel, akkor
automatikusan fogadja a faxot.
Üzenetrögzítő

Ha nincs csatlakoztatott üzenetrögzítő, vagy a
csatlakoztatott üzenetrögzítő nem fogadja a hívást, akkor
az előre meghatározott számú csengetés után a készülék
veszi át a hívást és automatikusan fogad minden lehetséges
faxot.
Faxkapcsoló 1

Automatikus üzemmód
(típustól függ)(típustól függ)
Automatikus üzemmód

Az automatikus üzemmódba a készülék megvizsgálja, hogy
a bejövő hívás faxhívás vagy telefonhívás-e. A készülék
automatikusan fogadja a faxokat.  Amíg a faxkészülék a
hívás típusát ellenőrzi, addig a csengetés is hallható. A
telefonhívást bármely pillanatban fogadni lehet. Az előre
meghatározott számú csengetés után a készülék átveszi a
hívást és automatikusan fogadja az esetleges faxokat.

Listák és Súgó-oldalak 
kinyomtatása
A funkciók listájának kinyomtatása
A funkciók listájának kinyomtatása

Nyomja meg a OK, 41 és OK gombot; a készülék a
készülék minden funkcióját kinyomtatja.
Help 1 · Funkciók listája

A telefonkönyv kinyomtatása
A telefonkönyv kinyomtatása

A OK, 43 és OK gombot együttesen megnyomva a
telefonkönyv tárolt bejegyzéseinek és csoportjainak listáját
lehet kinyomtatni.
Help 4 · Telefonkönyv

A faxnapló kinyomtatása
Faxnapló

A napló az utolsó 30 üzenetforgalmat tartalmazza. A napló
vagy automatikusan, 30 üzenetforgalom után nyomtatódik
ki, vagy manuálisan lehet kinyomtatni, ha szükséges:
A faxnapló kinyomtatása

Nyomja meg az OK, 42 és OK gombot. A készülék
kinyomtatja a faxnaplót.
Help 3 · Faxnapló

Beállítások listájának
Beállítások listájának

Nyomja meg a OK, 44 és OK gombot; a készülék a
készülék minden beállítását kinyomtatja.
Help 5 · Beállítások

Ha a lézerfax EXT csatlakozójára további
készüléket csatlakoztat, akkor válassza az EXT/
üzenetrögzítő, fax vagy manuális üzemmódot.

Ha egy másik készüléken fogadja a hívást és
faxhangot hall (sípolás vagy csend), akkor a fax
vételét a telefonkészülék *5 gombjának
megnyomásával vagy a faxkészülék o a
faxkészüléken. A funkció használatához a
telefonkészülékeket hangfrekvenciás (DTMF)
tárcsázásra kell állítani, ehhez ld. a telefonkészülék
használati útmutatóját.

A funkciók listáját az ¨, 1 és OK gombbal is ki
lehet nyomtatni.

A telefonkönyvet az ¨, 4 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

A faxnaplót az ¨, 3 és OK gombbal is ki lehet
nyomtatni.

A beállítások listáját az ¨, 5 és OK gombbal is ki
lehet nyomtatni.
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8 Telefonvonal és további készülékek
A telefonvonal és a szolgáltatások 
beállítása
Alközpont / PABX
Alközpontok (PABX)

A telefon-alközpontok (PABX) sok irodában és
magánháztartásban is megtalálhatók. A mellékállomási
készülékről fővonalkérő kód beírásával lehet a nyilvános
telefonhálózatra (PSTN) csatlakozni.
1 Nyomja meg az OK, 15 és OK gombot.
2 A [ HALOZAT TIP. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza az FOVONAL vagy  ALKOZ-

PONT lehetőséget.
5 Nyomja meg az OK gombot.

Mellékállomás beállítása
Mellékállomás beállítása

Ha a készüléket alközpontra kapcsolva üzemelteti, akkor a
15 funkcióval állítsa be a belső hívószámok megfelelő
hosszát, valamint a fővonalkérő kódot (hívásonkénti
szolgáltató-váltás).
1 Nyomja meg az OK, 15 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az PREFIX lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be a belső telefonszámok hosszát. A C gombbal

egyedi karaktereket lehet törölni. Ehhez vegye alapul a
leghosszabb hívószámot és adjon hozzá egy számjegyet.
Ha az alközponti hívószámok négy számjegyűek, akkor
írjon be 5-öt.

5 Nyomja meg az OK gombot.
6 Írja be azt a fővonalkérő kódot, amellyel a nyilvános

hálózatba lehet lépni. Ez általában a 0.

7 Nyomja meg az OK gombot.
Fővonalkérő kód

DSL-csatlakoztatás
Abban az esetben, ha DSL-modemet használ: A faxkészüléket
a modem után csatlakoztassa!  További információkat az Ön
DSL-rendszerének kézikönyvében találhat.

ISDN-csatlakoztatás
ISDN-csatlakoztatás

Az Ön készüléke analóg faxkészülék (Group 3). Nem
ISDN-készülék (Group 4), ezért közvetlenül az ISDN-
csatlakozóról nem használható. Ehhez analóg adapter, vagy
analóg készülékcsatlakozó szükséges. Az ISDN-

csatlakoztatással kapcsolatos részletek a terminál-adapter
vagy a tárcsázós router kézikönyvében találhatók.

További készülékek csatlakoztatása
További készülékek

A telefonvonalon további készülékeket is használhat, pl.
vezeték nélküli telefont, üzenetrögzítőt, díjszámlálót vagy
modemet.
További telefonkészülék és SMS

Csatlakoztatás a készülékhez
Csatlakoztatás a készülékhez

A további készülékeket közvetlenül a faxkészülékre is lehet
csatlakoztatni. A további készülék telefonkábelét
csatlakoztassa a faxkészülék EXT csatlakozójára (RJ-11). 
Externe Geräte anschließen

Soros csatlakoztatás

Csatlakoztatás a telefonvonalhoz
A csatlakoztatás sorrendje

A faxkapcsoló működése érdekében az ugyanarra a
telefoncsatlakozóra csatlakoztatott készülékek közül a
faxkészülék legyen az első. Kövesse a helyes sorrendet.
Több telefoncsatlakozó

Külső telefonkészülékek 
használata (Easylink)
Easylink

Az Easylink funkcióval a faxkészüléket más
telefonkészülékekről lehet vezérelni. A funkció
használatához a telefonkészülékeket hangfrekvenciás
(DTMF) tárcsázásra kell állítani, ehhez ld. a
telefonkészülék használati útmutatóját.

Fax vételének indítása
Ha egy másik készüléken fogadja a hívást és faxhangot hall
(sípolás vagy csend), akkor a fax vételét a telefonkészülék
*5 gombjának megnyomásával vagy a faxkészülék o a
faxkészüléken.

A hívás átvétele
Ha a másik telefonkészüléket veszi fel és a faxkészülék
tovább csenget, vagy faxot próbál venni, akkor bontsa a
vonalat a faxkészüléken.  Nyomja meg a ** gombot a
másik telefonkészüléken.

A fővonalkérő kód ritkán egy másik számjegy,
vagy egy kétjegyű szám is lehet. Régebbi
alközpontokban a fővonalkérő kód lehet az „R”
(más néven FLASH) gomb is. A fővonalkérő kód
beírásához nyomja meg a Rø gombot. Ha nem
tud a nyilvános hálózatra csatlakozni, kérje az
alközpont szállítójának segítségét.

A beállítások elvégzése után külső szám hívásakor nem
lesz szüksége a fővonalkérő kód tárcsázására. A készülék
a konfigurált közvetlen behívószámokkal azonos
hosszúságú, vagy azoknál hosszabb tárcsázott számok
elé automatikusan beilleszti a fővonalkérő kódot.

Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS-funkciókkal is
ellátott vezeték nélküli telefonkészüléket használ,
akkor az adott gyártótól függ, hogy az SMS-
üzeneteket melyik készülék fogadja. Az SMS-
üzeneteket csak az egyik készülék fogadhatja.
Próbaképpen kapcsolja ki a vezeték nélküli készülék
SMS-fogadási funkcióját.

Javasoljuk a faxkészülékhez való közvetlen
csatlakoztatást, mert ekkor a faxkapcsoló optimálisan
vezérelheti a többi készüléket.

Ha ugyanazon a telefonvonalon több
telefoncsatlakozó van, akkor a faxkészüléket az első
csatlakozóra kell csatlakoztatni.
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9 Szerviz
A tonerkazettát cseréje
Eredeti fogyóanyagok

Előírások a csomagoláson

Plug’n’Print kártya

Iratok vétele, másolás vagy nyomtatás előtt tonerkazettát
kell helyezni a készülékbe. Ebből a célból egy indító
tonerkazettát mellékeltünk a készülékhez. A kazetta
tonerszintjének értékét gyárilag beprogramozták a
készülékbe. Az indító kazettához nem kell Plug’n’Print
kártyát használni. Minden további behelyezett
tonerkazetta esetén azonban a hozzá mellékelt Plug’n’Print
kártyát kell használni.
1 A két iratvezetőt megfogva és a fedelet hátrahajtva

nyissa fel a fedelet.

2 A középen található mélyedésnél megfogva és felfelé
húzva vegye ki a régi tonerkazettát.

3 Az új tonerkazettát vegye ki a csomagolásából.
4 Távolítsa el a fekete védõfóliát és a többi

csomagolóanyagot, de még ne vegye le a kazetta
védõszalagját.

5 A por egyenletes elosztása és a nyomtatási minőség
növelése érdekében néhányszor rázza meg a kazettát
előre-hátra.

6 A védõszalagot csak ezután húzza le teljesen a kazetta
bal oldalán.

7 A tonerkazettát helyezze a készülékbe. Kazettának
szilárdan a helyére kell pattannia.

8 Zárja le a fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél
mindkét oldalon a helyére pattant.

9 UJ KAZETTA? jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg
az OK gombot.

Csak eredeti fogyóanyagokat használjon. Ezeket a
viszonteladónál vagy a rendelési szolgálatunknál lehet
beszerezni. Más fogyóeszközök a faxkészülék
meghibásodását okozhatják.

Kövesse a fogyóanyagok csomagolásán olvasható
utasításokat.

A tonerkazettát óvatosan vegye ki a készülékbol,
úgy, hogy a tonerpor ne folyjon ki. Ügyeljen arra,
hogy hova teszi a kazettát; a tonerpor
beszennyezheti a környezetet.
A por elszabadulásának megakadályozása
érdekében a nyitott vagy használt tonerkazettát
eredeti csomagolásában, vagy műanyagzsákban
tárolja. A régi tonerkazettákat vigye az erre
specializált üzletekbe, vagy a megfelelő
hulladékgyűjtő helyre. A tonerkazettát soha ne
dobja tűzbe! A tonerkazettákat tartsa gyermekek
elől elzárt helyen.

Soha ne nyissa fel a tonerkazettát. Ha a toner a
levegőbe jut, ne érintkezzen a bőrrel vagy a
szemmel. Ne lélegezze be a levegőbe került tonert!
A ruházatra vagy a tárgyakra került port hideg
vízzel tisztítsa le; a meleg víz rögzítené a tonert.

A védőcsík eltávolítása után már ne rázza meg a
kazettát. Ekkor ugyanis a por a levegőbe kerülhet.
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10 Várja meg, amíg az KARTYA BEH. üzenet jelenik
meg a kijelzőn. Az új tonerkazetta Plug’n’Print
kártyáját helyezze a papírtálca bal oldalán található
nyílásba úgy, hogy az érintkezők balra nézzenek.

11 A kazetta adatainak beolvasása eltarthat néhány
másodpercig. A folyamat végén az alábbi kijelzés jelenik
meg: MUV. BEFEJEZVE / KARTYA KI.

12 Húzza ki a Plug’n’Print kártyát a készülékből.

A frissítési folyamat újraindítása
1 Nyomja meg az OK, 62 és OK gombot.
2 A [ gombbal válassza az UJ FEKETE lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot.
4 A [ gombbal válassza az IGEN lehetőséget. Rövid idő

múlva a készülék a Plug’n’Print kártya behelyezését
kéri.

Tonerszint-memória 3

A tonerszint kijelzése
Tonerszint-memória 2

1 Nyomja meg az OK, 62 és OK. gombot.
2 A [ gombbal válassza az KAZ. KAPAC. lehetőséget.
3 Nyomja meg az OK gombot. A faxkészülék a 100

százalék (tele) és 0 százalék (üres) között százalékban
mutatja a kazetta tonerszintjét

Elakadt papír eltávolítása
Bevezetés

Az Ön készüléke olyan érzékelőket tartalmaz, amelyek
gyorsan felismerik a papír- vagy iratelakadást. Ilyen hiba
esetén a nyomtatópapír vagy az irat adagolása azonnal leáll.
1 A két iratvezetőt megfogva és a fedelet hátrahajtva

nyissa fel a fedelet.

2 Előfordulhat, hogy a papír eléréséhez ki kell venni a
tonerkazettát is.

Ha a kijelzőn a KAR.NEM OLVASH. üzenet
jelenik meg, akkor valószínűleg helytelenül tette
be a kártyát. A kártya behelyezésekor az
érintkezőknek bal felé kell nézniük.

Az eljárást a j gomb megnyomásával bármikor
meg lehet szakítani. A tonerszint-memóriát
azonban minden új kazetta behelyezésekor
frissíteni kell.

Ha a kazetta tonerszintje alacsony, akkor a fedél
minden felnyitása/lezárása után a következő kérdés
jelenik meg a kijelzőn: FEKETE=UJ?. Ha nem tett
be új kazettát, nyomja meg a j gombot. Ha új
kazettát tett be, nyomja meg az OK gombot és
kövesse az alábbi utasításokat.

Amikor új tonerkazettát tesz a készülékbe, a
kazettához mellékelt Plug’n’Print kártyával frissíteni
kell a faxkészülék tonerszint-memóriáját. Az Ön
készüléke minden nyomtatáskor feljegyzi a toner-
felhasználást és ennek alapján kiszámítja a pillanatnyi
tonerszintet. A kijelzett tonerszint csak akkor valós,
ha minden új kazettához a hozzá mellékelt
Plug’n’Print kártyát is használja.

A tonerkazettát óvatosan vegye ki a készülékbol,
úgy, hogy a tonerpor ne folyjon ki. Ügyeljen arra,
hogy hova teszi a kazettát; a tonerpor
beszennyezheti a környezetet.
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3 Óvatosan húzza ki a papírt.

4 Tegye vissza a tonerkazettát és zárja vissza a fedelet.
Győződjön meg arról, hogy a fedél mindkét oldalon a
helyére pattant.

Elakadt irat eltávolítása
Elakadt irat eltávolítása

Ha a készülék elülső részén akad el az irat: Emelje fel az
előlapot, amíg a felemelt helyzetben rögzül. Óvatosan
húzza meg a papírt vagy az iratot, amíg kiszabadul.
Vorlagenstau vorn

Tisztítás
Tisztítás

Faxtisztító lapok

1 Emelje fel az előlapot, amíg a felemelt helyzetben
rögzül.

2 A szkenner papíradagoló görgői mögött található
üvegét puha, száraz és szöszmentes textíliával törölje le.

3 Zárja le az előlapot.

"Hardver-reset"
"Hardver-reset"

Ha probléma jelentkezik és azt a használati utasítás alapján
nem lehet elhárítani (ld. az alábbi Súgót is), akkor kövesse
az alábbi lépéseket.
1 Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2 Várjon legalább tíz másodpercig, majd csatlakoztassa

vissza a hálózati kábelt.
3 Ha a probléma megismétlődik, kérjük, kérjen tanácsot

a műszaki segélyszolgálatunktól vagy a készülék
eladójától. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Papírelakadás esetén ne próbálja erőszakosan
eltávolítani a papírt, hanem óvatosan húzza ki a
készülékből és gondosan távolítsa el.
Előfordulhat, hogy a toner nem rögződik teljes
mértékben a nyomaton és a levegőbe kerül. Ne
lélegezze be a levegőbe került tonert! A ruházatra
vagy a tárgyakra került port hideg vízzel tisztítsa
le; a meleg víz rögzítené a tonert.

Ha a kazetta tonerszintje alacsony, akkor a fedél
minden felnyitása/lezárása után a következő
kérdés jelenik meg a kijelzőn: FEKETE=UJ?.
Ha nem tett be új kazettát, nyomja meg a j
gombot. Új tonerkazetta behelyezésekor a OK
megnyomásával minden esetben frissítse a
tonerszint-memóriát (ld. még A tonerkazettát
cseréje c. részt, oldal 30).

A készüléket tisztítás előtt csatlakoztassa le a hálózati
feszültségről! A tisztításhoz használjon puha,
szöszmentes textilt. A tisztításhoz ne használjon
folyékony vagy gyúlékony tisztítószert (spray,
súrolószer, polírozó szer, alkohol stb.). A készülék
belsejébe ne kerüljön nedvesség.

Call centerünkben speciális faxtisztító lapokat lehet
beszerezni. Helyezzen egy lapot az iratadagolóba.
Nyomja meg a j gombot; a készülék kidobja a
lapot. Néhányszor ismételje meg az eljárást.
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Faxolási problémák  

Nem lehet faxot küldeni
A kézibeszélő felemelésekor nincs tárcsahang 

Ellenőrizze  készülék telepítését. Ellenőrizze, hogy a
készülék kap-e hálózati feszültséget.
A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE . A
telefoncsatlakozót csatlakoztassa a telefonvonal fali
csatlakozójába.
Ha lehetséges, ellenőrizze a készüléket egy másik
telefonvonallal, mielőtt a műszaki segélyszolgálatot hívná.
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A  fax-adások rendszeresen megszakadnak. Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot:
Nyomja meg az μ gombot és írja be a kívánt hívószámot.
Ha a címzett üzenetrögzítőt használ, várja meg a sípoló
hangot. Nyomja meg az o gombot.
Lehetséges, hogy a címzett készüléke nem vételkész.

Egy fax-számra nem lehet faxot küldeni. Hívja fel a telefonszámot és ellenőrizze, hogy fax-hívószám-
e és a rá csatlakoztatott faxkészülék vételkész-e (sípoló
faxhang vagy csend). A kapcsolat felépülését kihangosítva
lehet hallani (oldal 14).

Az elküldött faxok rossz minőségűek. Változtassa meg a felbontást.
Egy irat másolásával ellenőrizze a készüléket. Ha az Ön
készüléke jól működik, akkor lehetséges, hogy a címzett
készüléke rossz.
A funkciólista kinyomtatásával ellenőrizze a szkennert
(nyomja meg a ¨, 1 és OK gombot). Ha a lista
nyomtatása tökéletes, akkor lehetséges, hogy a szkenner
szennyeződött vagy meghibásodott. Tisztítsa meg a
szkennert.

A fax-vétel nem működik Ellenőrizze, hogy a manuális fax-vétel van-e beállítva. A
készülék ekkor nem fogadja automatikusan a faxokat (oldal
28).

A kézibeszélőben sípoló hangot hall, vagy semmit. A hívás faxhívás. Nyomja meg a o gombot a
faxkészüléken. Nyomja meg a *5 gombot a másik
telefonkészüléken. Tegye le a kézibeszélőt.

Nyomtatási problémák  

A készülék nem ad ki nyomtatványt
A nyomtatás megszakad.

A papír vagy az irat elakadt; kifogyott a papír vagy a
tonerkazetta.
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A másolat üres, vagy a címzett üres lapot kap Az iratokat nyomtatott felükkel lefelé helyezze az
iratadagolóba.

A készülék fehér csíkokat nyomtat. Puha ronggyal tisztítsa meg a tonerdobot.
Tisztítsa meg a szkennert (ld. még Tisztítás c. részt, oldal
32).

A készülék fekete csíkokat nyomtat. A tonerkazetta megsérült és ki kell cserélni. Csak eredeti
fogyóanyagokat használjon. 
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A készülék nyomtatáskor zajt kelt. A tonerkazetta majdnem kiürült és ki kell cserélni. Csak
eredeti fogyóanyagokat használjon.

A fett faxok és a másolatok túl világosak. A küldő készülék beállítása nem optimális.
Ha a másolat is túl világos, akkor a toner szinte teljesen
kifogyott és ki kell cserélni. Csak eredeti fogyóanyagokat
használjon.

Nyomtatási problémák  

Problémák a PC  

Üzenet a PC-n: nincs kapcsolat a nyomtatóval. Ellenőrizze  készülék telepítését. Ellenőrizze, hogy az USB-
kábelt csatlakoztatta és aCompanion Suite LL szoftver
telepítve van a PC-n.
Ellenőrizze, hogy a készülék  Laser Printer Scanner
néven megtalálható-e a PC "Nyomtatók" menüjében.
Lehetséges, hogy a telepített tűzfal vagy antivírus-program
megszakította a kapcsolatot az készülékkel.

Üzenet a PC-n: ellenőrizze a nyomtatót A tonerkazetta majdnem kiürült és ki kell cserélni.
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10 Fogalmak
A hívó fél azonosítása (használatához a 
hívóazonosítást, CLIP)
A hívó fél azonosításának két típusa van. Ha hívása érkezik,
a készülék kijelzőjén megjelenik a hívó telefonszáma. Ha
beszélgetés közben újabb hívása érkezik, akkor a készülék
ezt hangjelzéssel jelzi. A funkció használatához a telefon-
szolgáltatónak mindkét szolgáltatást biztosítania kell és
engedélyeznie kell az Ön telefonvonalára. Az Ön
telefonszámának továbbítását ideiglenesen be- és ki lehet
kapcsolni, illetve tartósan le lehet tiltani (Hívóazonosítás
letiltása, CLIR).

Alcím
Ld. Faxlehívás (polling)

Alközpont
A nagyobb vállalatok szinte mindegyikében megtalálható.
Sőt otthoni ISDN-rendszerek is lehetnek alközpontok.
Ahhoz, hogy az alközpontból a nyilvános telefonhálózatra
lehessen csatlakozni, a hívószám előtt egy kódot kell
tárcsázni vagy egy gombot kell lenyomni. Ez a legtöbb
esetben a „0”.

Átviteli sebesség
A CCITT/ITU nemzetközi szabványokat hozott létre a
telefonvonalon megvalósított adatátvitelre vonatkozóan.
Minden rövidített megnevezés a „V” betűvel kezdődik,
ezért V-szabványnak is nevezik őket. A fax-átvitel
legfontosabb átviteli sebességei V.17 – 7.200 … 14.400
bps, V.21 – legfeljebb 300 bps, V.22 – legfeljebb 1.200
bps, V.22 bis – legfeljebb 2.400 bps, V.27 ter – legfeljebb
4.800 bps, V.29 – legfeljebb  9.600 bps, V.32 bis –
legfeljebb 14.400 bps, V.34 – legfeljebb 33.600 bps

Bemelegedési idő
A készülék alaphelyzetben energiatakarékos üzemmódban
van (ld. Energiatakarékos üzemmód). A bemelegedési
időtartam alatt a készülék a szükséges üzemi hőmérsékletre
melegíti fel a nyomtatóegységet és a másolás vagy faxküldés
ezután történik meg.

Call-by-Call
Telefonszolgáltató választása minden híváshoz. A
telefonhívásokat különböző telefonszolgáltatók igénybe
vételével lehet végezni. A telefonszám előtt beírt előválasztó
számmal (prefix) minden telefonhívás során más
szolgáltatót lehet választani anélkül, hogy ezekkel
szerződést kellene kötni.

CCITT
Comite Consultatif International Téléphonique et
Télégraphique (Nemzetközi Távíró és Telefon (technikai)
Konzultatív Bizottság, az ITU elődje)

CE
Conformité Européenne

CLIP
Hívószámkijelzés (lásd Hívóazonosítás)

CLIR
Hívóazonosítás letiltása (lásd Hívóazonosítás)

CNG
Calling Signal (ld. Faxhang)

DTMF
Dual Tone Multi Frequency (DTMF, lásd még Tone
tárcsázás)

Easylink
Az Easylink funkció további lehetőségeket kínál a
faxkészülékkel azonos telefonvonalra csatlakoztatott más
készülékek kezeléséhez (fax-vétel indítása, hívásátvétel, lásd
További készülékek). A funkciók használatához a további
telefonkészülékeket TONE tárcsázásra kell állítani.

ECM
Error Correction Mode

Energiatakarékos üzemmód
A készülék alapállapota az energiatakarékos üzemmód. Ha
telefaxot kap, nyomtatni vagy másolni akar, akkor a
készülék az energiatakarékos üzemmódból automatikusan
a kívánt üzemmódba kapcsol (ld. bemelegedési fázis).

Error Correction Mode (ECM)
Az ECM módszer csökkenti az átviteli hibák számát,
amelyeket pl. a rossz telefonvonal okoz, így csökkenti az
átvitel időtartamát. A funkció működéséhez mindkét
kapcsolatban álló faxkészüléknek használnia kell az ECM
módot.

Fax küldése több címzettnek (= broadcast)
Ezzel a funkcióval ugyanazt a faxot vagy SMS-t több
címzettnek lehet elküldeni.

Fax-csoportok
A faxkészülékeket az átviteli típus és átviteli sebesség
alapján nemzet-közileg szabványosított fax-csoportokba
(Group) sorolják. Különböző csoporthoz tartozó
készülékek között lehetséges az összeköttetés; ilyenkor a
legkisebb közös átviteli sebességet használják. Az átvite-li
sebesség meghatározása a „kézfogás” (handshake) során
történik meg. Az 1 – 3 csoportba tartozó készülékek analóg
fax-készülékek. Manapság az 1 és 2 csoportba tartozó
készülékekkel már aligha lehet ta-lálkozni; a legsűrűbben
előforduló készülé-kek – 9,600 és 33,600¦bps közötti
átviteli sebességgel – a Group 3-ba tartoznak. A Group 4
készülékek digitális faxkészülé-kek, amelyek kizárólag
ISDN-rendszerek-ben működnek. Ezek legnagyobb
átviteli sebessége 64,000¦bps. 

Faxhang (CNG hang)
A hangjelzés, amelyet a faxkészülék küld a fax-adás
jelzésére. A CNG hang beérkezésekor a hívott faxkészülék
felismeri, hogy faxhívásról van szó és megkezdi a fax
vételét.

Faxkapcsoló
A faxkapcsoló ellenőrzi a bejö-vő telefonhívásokat és vezérli
a faxkészülék csengetését. A kijelölt üzemmódnak meg-
felelően a fax fogadása automatikusan vagy manuálisan
történik. 
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Faxlehívás (polling)
Ezzel a funkcióval más faxkészülékről lehet
dokumentumot lehívni. Több faxlehívó szolgáltatást
kínáló nagyobb cégek esetén alcímeket közvetlen
hívószámokat is használni lehet. Ennek érdekében a
telefax-szám és az alcím közé tárcsázási szünetet kell
beiktatni (ld. Tárcsázási szünet).

Felbontás
Képpontok száma hüvelykenként (dpi). A fax küldéséhez
és fogadásához használható felbontások a Standard,
Finom, Sfinom és Foto. Másoláshoz a Gyors, Fino és Foto
felbontás használható. Minél nagyobb a felbontás, annál
hosszabb ideig tart a fax küldése.

Fővonalkérő kód
A fővonalkérő kód az a szám vagy betű, amelyet az
alközponti mellékállomáson a hívószám elé kell írni ahhoz,
hogy a nyilvános telefonhálózathoz lehessen kapcsolódni
(lásd "Alközpont").

Handshake
A handshake (kézfogás) a fax-átvitel első és utolsó lépése. A
kapcsolat létrejötte után a készülékek ellenőrzik, hogy
melyik fax-csoportba (Group) tartoznak, valamint
egyeztetik a funkciókat, pl. a méretcsökkentést vagy a
szürkeárnyalatokat. A fax átvitelének befejezése után és a
kapcsolat bontása előtt a vevő készülék nyugtázza a fax
vételét (ld. fax-csoportok).

Hardver-modem
A hardver modem x, beépített modem. A szoftver-
modemmel ellentétben szolgáltatásai és funkciói adot-tak,
ezért nem változtathatók meg (ld. szoftver-modem,
modem)

Hívók listája
A lista az utolsó tíz hívó telefonszámát tárolja. Ehhez a
funkcióhoz az szükséges, hogy a hívó fél azonosítása
engedélyezve legyen a telefonvonalon és a hívó ne tiltsa le
hívószámának továbbítását (ld. hívó fél azonosítása).

Hívószámkijelzés (CLIP)
lásd A hívó fél azonosítása

Időmegjelölés
Minden vett fax fejlécében megjelenik a vétel dátuma és
időpontja. A memória tartalék tápfeszültsége garantálja,
hogy az adatok a hálózati feszültség kimaradása esetén is
pontosak legyenek. Ilyen módon pontosan megmondható,
hogy a fax mikor érkezett be Önhöz.

ISDN
Integrated Services Digital Network

ITU
International Telecommunications Union (Nemzetközi
Távközlési Egyesülés, ENSZ-szervezet)

Kódolás
A telefax-készülék a továbbítás cél-jára kódolja és tömöríti
a telefax-adatokat.  A minimális szabvány az MH
(módosított Humann-kódolás). Jobb kódolási eljárás az
MR (módosított Read) vagy az MMR (módosított
módosított Read) kódolás. 

Körözvényfax (broadcasting)
Ld. Küldés több címzett számára

Közvetlen hívószám
Az alközpont adott mellékállomásának közvetlen hívására
alkalmas hívószám.

Küldő azonosítása (= fejléc)
A küldő telefonszáma és neve, valamint az adás dátuma és
időpontja minden vett fax fejlécében megjelenik.

Láncolt tárcsázás
A tárcsázás megkezdése előtt a telefonkönyv-bejegyzéseket,
a beírt számjegyeket, az újrahívási lista számait és a
híváslista számait szabadon lehet kombinálni és
szerkeszteni. Például, ha egy olcsó szolgáltató előválasztó
számát (lásd Call-by-Call) telefonkönyv-bejegyzésként
tárolta el, akkor válassza ezt a bejegyzést, majd utána írja be
a kívánt hívószámot, vagy válasszon egy hívószámot a
telefonkönyvből, az újrahívási listából vagy a híváslistából.

Láncolt tárcsázás
Lásd számok kombinálása

LCD
Liquid Crystal Display (folyadékkristályos kijelző)

LED
LED: Light Emitting Diode (fénykibocsátó dióda)

Memoria
Ha a készülékben nincs papír vagy toner, a készülék a
beérkező faxokat. SMS-eket a memóriájában tárolja.

MH
Módosított Huffmann (fax-kódolási eljárás, lásd Kódolás)

MHC
Módosított Huffmann kód (fax-kódolási eljárás, lásd
Kódolás)

MMR
Módosított Modified Read (fax-kódolási eljárás, lásd
Kódolás)

Modem
A modem a számítógép digitális jeleit hallható jelekké
alakítja és fordítva. Az analóg vonal csak akusztikus
(hallható) jeleket továbbít és nem digitális jeleket (ld.
hardver-modem, szoftver-modem). 

MR
Modified Read (fax-kódolási eljárás, lásd Kódolás)

MRC
Modified Read kód (fax-kódolási eljárás, lásd Kódolás)

Napló
A napló az utolsó telefonhívásra, vett és küldött faxra és
SMS-re vonatkozó információkat tartalmazza. A naplót
manuálisan lehet kinyomtatni, illetve a készüléket úgy is be
lehet állítani, hogy megadott időpontokban
automatikusan nyomtassa ki.

PABX
Private Automatic Branch Exchange
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Párhuzamos csatlakoztatás
ld. További készülékek

Plug’n’Print kártya
Chipkártya, amelyet az új tonerkazetta behelyezése után a
tonerszint-memória feltöltésére használunk.

Polling
Ld. Faxlehívás (polling)

POTS
Plain Old Telephone Service

PSTN
Kapcsolt nyilvános telefonhálózat

RAM
Random Access Memory (véletlen hozzáférésű memória)

RJ-11
Registered Jack 11 (vagy Western Plug, szabványos
telefoncsatlakozó)

SMS
Short Message Service

Soros csatlakoztatás
ld. További készülékek

Szkennelés
Dokumentum beolvasása a fax memóriájába vagy a
számítógépbe küldés, másolás vagy szerkesztés céljából.

Szoftver-modem
A készülék nem tar-talmaz x, beépített modemet. A
modem funkcióit igény szerint egy program hajtja végre és
a gép memóriáját RAM) használja. A szoftver-modem
szogáltatásait és funk-cióit a szoftver megváltoztatásával
lehet változtatni (ld. Hardver-modem, Modem).

Tárcsázási szünet
Nemzetközi hívószámokban és alcímet/mellékállomási
számot tartalmazó hívószámok esetén gyakran tárcsázási
szünetet kell beiktatni ahhoz, hogy a gyors tárcsázás miatt
a kapcsolat ne szakadjon meg. A készülék rövid várakozás
után tárcsázza a közvetlen behívószámot vagy az alcímet (a
hívószám második részét) (ld. Faxlehívás (polling)).

Tone (vagy DTMF) tárcsázás
Sok országban az impulzusos tárcsázást (ahol minden
számjegyet a megfelelő számú impulzus képviselt) a TONE
tárcsázás váltotta fel. Ennél a tárcsázási módnál minden
gombhoz egy meghatározott hang tartozik (ez a DTMF-
hang).

Tonerszint-memória
A minden új kazettához mellékelt Plug’n’Print kártyával
frissíteni kell a készülék tonerszint-memóriáját. Az Ön
készüléke minden nyomtatáskor feljegyzi a toner-
felhasználást és ennek alapján kiszámítja a toner pillanatnyi
szintjét. A kijelzett tonerszint csak akkor valós, ha minden
új kazettához a hozzá mellékelt Plug’n’Print kártyát is
használja.

További készülékek
A faxkészülékhez további készülékeket, pl.
üzenetrögzítőket, telefonkészülékeket, díjszámlálókat és
szá-mítógép-modemeket lehet csatlakoztatni; ezek
egymással sorosan vagy párhuzamo-san csatlakozhatnak. A
párhuzamos csat-lakoztatás azt jelenti, hogy a készülékek
ugyanannak a telefonvonalnak más-más csatlakozóira
csatlakoznak. Ha ezeket a készülékeket a faxkészülék EXT
csatlako-zójára csatlakoztatja, akkor a készülékek sorosan
kapcsolódnak. A faxkészülék fax-kapcsolója csak a sorosan
csatlakoztatott készülékeket képes vezérelni.

TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) A TWAIN szkenner-
meghajtóval az ezt a szabványt kezelni képes bármely
alkalmazásból használni lehet a készüléket és szkennelni
lehet. 

USB
Universal Serial Bus (unverzális soros busz, számítógép-
csatlakozó)
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11 Függelék
Műszaki adatok
MéretekMéretek (szél.¦×¦mag.¦×¦mélys.)...........370¦×¦200¦×¦330¦mm
TömegTömeg..................................................................7,25¦kg
TápellátásTápellátás ............................... 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
Teljesítmény-felvételTeljesítmény-felvétel
Készenlét Készenlét ........................................................<¦8,5¦W
Adás Adás ................................................................<¦17¦W
Vétel Vétel................................................................<¦20¦W
Ajánlott környrzeti hőmérsékletAjánlott környrzeti hőmérséklet .........................5¦–¦35¦ºC
Relatív páratartalomRelatív páratartalom............... 15¦–¦85¦% (nem lecsapódó)
Csatlakozás típusaCsatlakozás típusa ..................................... PSTN · PABX

Szabványok
Biztonság EN 60950-1Biztonság ..................................................... EN¦60950-1
Kibocsátás EN 55022 Class BKibocsátás........................................... EN¦55022 Class B
Kibocsátás EN 61000-3-2............................................................ EN¦61000-3-2
Kibocsátás EN 61000-3-3............................................................ EN¦61000-3-3
Elektromos zaj elleni védettség EN 55024Elektromos zaj elleni védettség.........................EN¦55024

Szkenner
Típus Fekete-fehérTípus ............................Fekete-fehér · 256 szürkeárnyalat
Szkennelési szélességSzkennelési szélesség ...........................................210¦mm
Vízszintes felbontásVízszintes felbontás........................................8 pont/mm
Függőleges felbontás Standard (normál)Függőleges felbontás . Standard (normál): 3,85 vonal/mm
Függőleges felbontás Fine (finom)....................................... Fine (finom): 7,7 vonal/mm
Függőleges felbontás SFinom............................................ SFinom: 15,4 vonal/mm
SpeedSpeed.........................................6 másodperc/A4-es oldal

Nyomtató
Típus Class 1 lézernyomtatóTípus .............................................Class 1 lézernyomtató
Bemelegedési időBemelegedési idő ................................. kb. 15 másodperc
SzélességSzélesség .............................................................200¦mm
FelbontásFelbontás ............................................................. 600¦dpi
SebességSebesség ..............................................max. 16 oldal/perc

Memoria
TelefonkönyvTelefonkönyv..................................... max. 200 bejegyzés
Faxok (kicsi)Faxok.........................................................(típustól függ)

..........................max. 100 oldal (szabványos teszt-fax)
Faxok (magas)..........................max. 400 oldal (szabványos teszt-fax)
SMSSMS ...........................................................max. 30 SMS

Papír
KapacitásKapacitás ............................................................. 250 lap
MéretMéret................................................. A4 · 210¦×¦297¦mm
VastagságVastagság .................................................0,08¦–¦0,12¦mm
TömegTömeg..........................................................60¦–¦90¦g/m²

Iratadagoló
KapacitásKapacitás ............................................................... 20 lap
SzélességSzélesség .............................................................218¦mm
HosszúságHosszúság ...........................................................600¦mm

Fax
Típus Group 3Típus ................................................................. Group 3
MegfelelőségMegfelelőség .................................................ITU-T¦T.30
AdattömörítésAdattömörítés .....................................MH · MR · MMR
Adási sebesség (kicsi)Átviteli sebesség .........................................(típustól függ)

..................................................................14.400¦bps
Adási sebesség (magas)..................................................................33.600¦bps

Másoló
Típus Fekete-fehérTípus ............................. Fekete-fehér · 64 szürkeárnyalat
Felbontás (típustól függ)Felbontás .................................................. (típustól függ)
Felbontás Gyors kicsi...................................................Gyors: 200¦×¦200¦dpi
Felbontás Gyors magas...................................................Gyors: 200¦×¦300¦dpi
Felbontás Fino kicsi.....................................................Fino: 400¦×¦200¦dpi
Felbontás Fino magas.....................................................Fino: 400¦×¦300¦dpi
Felbontás Foto kicsi.....................................................Foto: 400¦×¦200¦dpi
Felbontás Foto magas.....................................................Foto: 400¦×¦300¦dpi
SebességSebesség ...................................................... 16 oldal/perc
Többszörös másolásTöbbszörös másolás ................................... max. 99 oldal

Számítógép-hálózat kapcsolat
(típustól függ)(típustól függ)
Csatlakozás típusaCsatlakozás típusa ............ USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Használható operációs rendszerekHasználható operációs rendszerek

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

Változtatásokkal kapcsolatos záró megjegyzés

A műszaki adatok értesítés nélküli megváltoz-
tathatók.

A CE jelölés azt jelenti, hogy a készülék megfelel a rá
vonatkozó EU-direktíváknak.

Ezt a használati útmutatót újrahasznosított, klórmentesen
fehérített papírra nyomtatták. Ez megfelel a kis környezeti
hatásra vonatkozó legszigorúbb előírásoknak is. A
kartondobozt, a papír- és karton betéteket
papírhulladékként lehet kezelni. A műanyagfóliát az Ön
országának előírásait alkalmazva újrahasznosításra le lehet
adni, vagy a nem újrahasznosítható hulladékban lehet
elhelyezni.
Bizonyos dokumentumok másolása (pl. szkenneléssel,
nyomtatással, másolással) sok országban tilos. Az ilyen
dokumentumok alábbi listája nem teljes, de általános
áttekintést ad. Kétség esetén kérjen jogi tanácsot.
- Útlevél (személyazonosítás)
- Kilépő és belépő vízum (bevándorlási okmányok)
- Katonai szolgálatra vonatkozó dokumentumok
- Bankjegy, utazási csekk, készpénzkifizetési rendelvény
- Postabélyeg, illetékbélyeg (pecséttel vagy anélkül)
- Hiteldokumentum, letéti igazolás, kötvény
- Szerzői joggal védett dokumentum
A faxküldemények jogi érvényességére vonatkozóan tartsa
szem előtt a nemzeti jogi szabályozásokat - különösen az
aláírások érvényessége, a határidők teljesítése vagy az adás
során bekövetkezett minőségromkás miatti hátrányok stb.
tekintetében.
Ügyeljen a helyi, távközlés-biztonságra és adatvédelemre
vonatkozó törvényi előírások betartására.
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A készülék analóg nyilvános telefonhálózaton (PSTN)
használható, a csomagoláson feltüntetett országban. Ha a
készüléket más országban használja, akkor az hibásan
működhet.
További tájékoztatást az Ön országának
szervizközpontjában kaphat. Ha a készülék használatával
kapcsolatban probléma merül fel, kérjük, előszőr a
készülék eladóját keresse fel.
A jelen használati útmutató nem testesít meg szerződést.
A hibák, nyomtatási hibák és változtatások joga fenntartva.
Copyright © 2007
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