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Menütérkép

Menütérkép
Megjegyzések:

• A menük a nyomtató típusától és firmware-szintjétől függően változhatnak.

• A nyomtatófirmware frissítésével kapcsolatos további információért látogassa meg a
http://support.lexmark.com/firmware oldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot Lexmark képviselőjével.

Eszköz • Beállítások

• Távoli kezelőpanel

• Értesítések

• Energiagazdálkodás

• A Lexmarknak küldött információ

• Elérhetőség

• Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

• Karbantartás

• A kezdőképernyő látható ikonjai

• A nyomtatóról

Nyomtatás • Elrendezés

• Utófeldolgozás

• Beállítás

• Minőség

• Feladat-nyilvántartás

• XPS

• PDF

• PostScript

• PCL

• HTML

• Kép

Papír • Tray Configuration (Tálca beállításai)

• Adathordozók konfigurációja

• Rekesz konfigurációja

Másolás Másolási alapbeállítások

Fax • Faxolási mód

• Analóg fax beállítása

• Faxkiszolgáló beállítása

E-mail • E-mail beállítása

• E‑mail alapbeállítások

• Webes kapcsolat beállítása

FTP FTP alapbeállítások

USB-meghajtó • Flash meghajtó vizsgálata • Flash meghajtó nyomtatása

Network/Ports
(Hálózat/portok)

• Hálózati áttekintés

• Vezeték nélküli

• Ethernet

• TCP/IP

• IPv6

• SNMP

• IPSec

• 802.1x

• LPD-konfiguráció

• HTTP-/FTP-beállítások

• Párhuzamos [x]

• ThinPrint

• USB

• Google Cloud Print

Biztonság • Bejelentkezési módok

• USB-eszközök ütemezése

• Biztonsági ellenőrzési napló

• Bejelentkezési korlátozások

• Titkosított nyomtatás beállításai

• Lemeztitkosítás

• Ideiglenes adatfájlok törlése

• Megoldások LDAP-beállításai

• Mobilszolgáltatás-kezelő

• Egyéb
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Reports (Jelentések) • Menu Settings (Menübeállítások) oldal

• Eszköz

• Nyomtatás

• Parancsikonok

• Fax

• Hálózat

Súgó • Összes útmutató nyomtatása

• Színminőség-útmutató

• Csatlakoztatási útmutató

• Másolási útmutató

• E‑mail küldési útmutató

• Faxolási útmutató

• Információs útmutató

• Adathordozók útmutató

• Szállítási útmutató

• Nyomtatási minőség útmutató

• Beolvasási útmutató

• Kellékútmutató

Hibaelhárítás Nyomtatási minőséget ellenőrző tesztoldalak
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Eszköz

Beállítások
Menüelem Leírás

Kijelző nyelve
[Nyelvlista]

Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Megj.: Nem minden nyelv érhető el minden nyomtatótípuson. Egyes
nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.

Ország/terület
[Országlista]

Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot.

Kezdeti beállítás
Be
Ki*

Futtassa a beállítási varázslót.

Billentyűzet
Billentyűzettípus

[Nyelvlista]

Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz.

Megjelenített adatok
1. szöveg megjelenítése
2. szöveg megjelenítése
1. egyéni szöveg
2. egyéni szöveg

A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása.

Dátum és idő
Konfigurálás

Aktuális dátum és idő
Dátum és idő kézi beállítása
Dátumformátum
Időformátum
Időzóna
UTC (GMT)-eltérés
DST kezdete
DST vége
Nyári időszámítás eltolódása

Hálózati időprotokoll
NTP engedélyezése
NTP-kiszolgáló
Hitelesítés engedélyezése
Kulcsazonosító
Jelszó

Dátum és idő beállítása.

Megjegyzések:

• Az UTC (GMT)-eltérés, a DST kezdete, a Befejezés kezdete és a Nyári
időszámítás eltolódása funkciók csak a beágyazott webkiszolgáló
használatával, bizonyos nyomtatótípusokon lehet elérni.

• A Kulcsazonosító és a Jelszó csak akkor jelennek meg, ha a Hitelesítés
engedélyezése beállítás értéke MD5 kulcs.

Papírméretek
U.S.*
Metrikus

A papírméretek mértékegységeinek meghatározása.

Megj.: Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban
kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.

Kijelző fényereje
20–100% (100*)

A kijelző fényerejének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Hozzáférés a flash-meghajtóhoz
Engedélyezve*
Letiltva

Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flash-meghajtóhoz.

Háttér eltávolításának engedélyezése
Ki
Be*

A képháttér eltávolításának engedélyezése a fénymásolási, faxolási, e-mail-
küldési, FTP-s, illetve USB-re beolvasási feladatok során.

Egyéni beolvasási feladat engedélyezése
Off (Ki)
Be*

Egyéni beolvasási feladatok engedélyezése.

Egyoldalas síkágybeolvasás
Ki*
Be

Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról.

Csendes üzemmód
Ki*
Be

Beállítja a nyomtató által kiadott zaj mértékét.

Megj.: Ezen beállítás letiltása lelassítja a nyomtató teljesítményét.

Bekapcsolás gomb megnyomása
Ne csináljon semmit
Alvó üzemmód*

Azt határozza meg, hogy milyen műveletet végezzen a nyomtató, ha a
felhasználó megnyomja a bekapcsológombot.

Kimenet megvilágítása
Ki
Be*

Kimeneti világítás engedélyezése.

Kijelző időtúllépése
10-300 (60*)

Adja meg, hogy a képernyőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg
a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki
automatikusan a felhasználót.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Távoli kezelőpanel
Menüelem Leírás

Külső VNC csatlakozás
Nem engedélyez*
Engedélyezés

Ezzel a funkcióval engedélyezheti, hogy a felhasználók csatlakozzanak egy, a távoli kezelőpanel
futtatására használható Virtual Network Computing (VNC) ügyfélhez.

Hitelesítés típusa
Nincs*
Standard hitelesítés

A VNC-ügyfélkiszolgáló elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.

VNC Jelszó A VNC-ügyfélkiszolgálóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása.

Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke
Standard hitelesítés.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Értesítések
Menüelem Leírás

ADF betöltve hangjelzés
Off (Ki)
On* (Be)

A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését
jelző hang engedélyezése.

Riasztás vezérlés
Off (Ki)
Egyszeri*
Folyamatos

Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a
nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Világítási hiba
Off* (Ki)
On (Be)

Jelzőfény világításának beállítása nyomtatóhiba esetén.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

Kellékek
Készletbecslés megjelenítése

Becslések megjelenítése*
Becslések elrejtése

A kellékek becsült állapotának megjelenítése.

Kellékek
Kazetta riasztás

Off* (Ki)
Szimpla
Folyamatos

Iratkapocs riasztás
Off* (Ki)
Szimpla
Folyamatos

Lyukasztó riasztás
Off* (Ki)
Szimpla
Folyamatos

Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó az alacsony
kellékállapot miatt.

E-mail-riasztások beállítása Konfigurálható a nyomtató, hogy figyelmeztető e-mailt
küldjön egy előre megadott partnerlistára, amennyiben a
nyomtatón felhasználói beavatkozást igénylő hiba lép fel.

Hibamegelőzés
Jam Assist (Elakadási segéd)

Off (Ki)
On* (Be)

Beállítja, hogy a nyomtató egy elakadt oldalt eltávolítását
követően automatikusan továbbítsa az üres vagy részleges
nyomatot tartalmazó oldalakat.

Hibamegelőzés
Automatikus folytatás

Off* (Ki)
On (Be)

Bizonyos jelenlévő feltételek automatikus törlésének
engedélyezésével beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa
egy feladat feldolgozását vagy nyomtatását.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Eszköz 11



Menüelem Leírás

Hibamegelőzés
Automatikus újraindítás

Automatikus újraindítás
Újraindítás, ha tétlen
Újraindítás mindig*
Újraindítás soha

A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.

Hibamegelőzés
Automatikus újraindítás

Automatikus újraindítások maximális száma
1-20 (2)*

Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus
újraindítások számát.

Hibamegelőzés
Automatikus újraindítás

Automatikus újraindítási időtartam
1-525600 (720)*

Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon
újra automatikusan.

Hibamegelőzés
Automatikus újraindítás

Automatikus újraindítások számlálója

Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható
formátumban való megjelenítése.

Hibamegelőzés
Automatikus újraindítás

Automatikus újraindítások számlálójának nullázása
Mégse
Folytatás

Automatikus újraindítások számlálójának nullázása.

Hibamegelőzés
Display Short Paper Error (Hibamegjelenítés rövid papír
esetén)

On (Be)
Automatikus törlés*

A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött
hibaüzenet megjelenítésére.

Megj.: A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.

Hibamegelőzés
Oldalvédelem

Off* (Ki)
On (Be)

Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a
nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt
beolvassa a memóriába.

Elakadt oldalak ismétlése
Elakadás utáni helyreállítás

Off (Ki)
On (Be)
Auto* (Automatikus)

A nyomtató beállítása az elakadt oldalak újbóli nyomta-
tására.

Elakadt oldalak ismétlése
Lapolvasó elakadásának elhárítása

Feladatszint
Oldalszint*

Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a
beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Energiagazdálkodás
Menüelem Leírás

Alvó üzemmód profilja
Nyomt. Kijelző ki beállításnál

Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel
Kikapcsolt kijelző melletti nyomtatás engedé-
lyezése*

Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

Időtúllépések
Alvó üzemmód

Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.

Megj.: Az alapértelmezett érték a nyomtató típusától függően
változhat.

Időtúllépések
Hibernálási idő

Letiltva
1 óra
2 óra
3 óra
6 óra
1 nap
2 nap
3 nap*
1 hét
Két hét
1 hónap

Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált
állapotba.

Időtúllépések
Hibernálási idő kapcsolat esetén

Hibernálás
Ne hibernáljon*

Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-
kapcsolat esetén is.

Gazdaságos mód
Off* (Ki)
Energia
Energia/papír
Papír

Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó
felhasználását.

Megj.: A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való
beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a
nyomtatás minősége nem.

Teljesítmény-üzemmódok ütemezése
Ütemezések

Az Alvás vagy a Hibernálás üzemmód bekapcsolásának
ütemezése.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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A Lexmarknak küldött információ
Menüelem Leírás

A Lexmarknak küldött információ
Felhasznált kellékanyagok és oldalak száma (névtelen)
Eszközteljesítmény (névtelen)
Eszköz-interakció (névtelen)
Egyik sem

Anonim nyomtatóhasználati információk küldése a
Lexmarknak.

Megj.: Az alapértelmezett érték az, amelyet a kezdeti
beállítás során kiválasztott.

Információk küldési ideje
Kezdési idő
Befejezési idő

Felhasználói adatok szintje
Csak a munkamenetre vonatkozó névtelen információk
A munkamenetre vonatkozó információk és általános
felhasználói információk
A munkamenetre vonatkozó információk és tényleges
felhasználói azonosítók

Elérhetőség
Menüelem Leírás

Duplabillentyű-leütési intervallum
0-5 (0*)

Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen
kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén.

Gombismétlési kezdeti késleltetés
0,25–5 (1*)

Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő
gomb megismétlődne.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoz-
tatnak a nyomtatóhoz.

Gombismétlési arány
0,5–30 (30*)

Beállítja egy ismétlődő gomb másodpercenkénti megnyomásának számát.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoz-
tatnak a nyomtatóhoz.

Kijelző időtúllépésének hosszabbítása
Off* (Ki)
On (Be)

A felhasználó maradhat ugyanazon a helyen, és visszaállíthatja a Kijelző
időtúllépésének időzítőjét annak lejártakor a kezdőképernyőre való vissza-
lépés helyett.

Fejhallgató-hangerő
1-10 (5*)

A fejhallgató hangerejének módosítása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót csatlakoz-
tatnak a nyomtatóhoz.

Hangutasítások engedélyezése, amikor a
fejhallgató csatlakoztatva van

Off* (Ki)
On (Be)

Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van a
nyomtatóhoz.

Jelszavak/PIN-kódok felolvasása
Off* (Ki)
On (Be)

Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasá-
sához.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy
hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Beszédsebesség
Nagyon lassú
Lassú
Normál*
Gyors
Gyorsabb
Nagyon gyors
Sebes
Nagyon sebes
Leggyorsabb

A hangutasítások beszédsebességének beállítása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy
hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása
Menüelem Leírás

Beáll. visszaá.
Összes beállítás visszaállítása
Nyomtatóbeállítások visszaállítása
Hálózati beállítások visszaállítása
Faxbeállítások visszaállítása
Alkalmazásbeállítások visszaállítása

A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

Megj.: Az alapértelmezett érték az, amelyet a kezdeti beállítás során
kiválasztott.

Karbantartás

Konfiguráció menü
Menüelem Leírás

USB Configuration (USB-konfiguráció)
USB PnP

1*
2

A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához
változtassa meg a nyomtató USB-meghajtójának üzemmódját.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

USB-beolvasás helyire
On* (Be)
Off (Ki)

Beállítja, hogy az USB-eszközmeghajtó egyszerű USB-
eszközként (egyetlen interfész) vagy összetett USB-eszközként
(több interfész) szerepel.

USB Configuration (USB-konfiguráció)
USB Speed (USB-sebesség)

Full (Teljes)
Auto* (Automatikus)

Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja
ki a nagy sebességű üzemmódot.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Tray Configuration (Tálca beállításai)
Tray Linking (Tálca csatolása)

Automatic* (Automatikus)
Off (Ki)

Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az
azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.

Tray Configuration (Tálca beállításai)
Show Tray Insert Message (Tálcabehelyezési üzenet
megjelenítése)

Off* (Ki)
On (Be)

A Tray Insert (Tálcabehelyezés) üzenet megjelenítése.

Tray Configuration (Tálca beállításai)
A5 Loading (A5-ös méret betöltése)

Rövid oldal
Hosszú oldal*

Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltájolást
használjon A5 méretű papír behelyezése esetén.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

Tray Configuration (Tálca beállításai)
Paper Prompts (Papír megadása)

Auto* (Automatikus)
Többcélú adagoló
Manual Paper (Kézi papíradagoló)

Envelope Prompts (Boríték megadása)
Auto* (Automatikus)
Többcélú adagoló
Manual Envelope (Kézi borítékadagoló)

Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a felhasználó papírt vagy
borítékot szeretne-e behelyezni, határozza meg a használni
kívánt papírforrást.

Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír
menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.

Tray Configuration (Tálca beállításai)
Action for Prompts (Kérdésekhez tartozó műveletek)

Kérdezzen rá a felhasználónál*
Folytatás
Aktuális használata

Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e
papír vagy boríték nyomtatására.

Reports (Jelentések)
Menu Settings (Menübeállítások) oldal
Eseménynapló
Eseménynapló összegzése
HealthCheck Statistics (Állapotfelmérési statisztika)

Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és
állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.

Kellékhasználat és számlálók
Kellékhasználat előzményeinek törlése

Visszaállítja gyári szintre a kellékhasználat előzményeit, például
az oldalak és a hátralévő napok számát.

Kellékhasználat és számlálók
Karbantartási számláló visszaállítása

Visszaállítja a számlálót új karbantartó készlet behelyezését
követően.

Kellékhasználat és számlálók
Differenciáltszolgáltatás-tartományok

Beállítja a nyomtatott oldal színlefedettségének tartományát.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon
látható.

Printer Emulations (Nyomtatóemulációk)
PPDS-emuláció

Off* (Ki)
On (Be)

A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és
használatára.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Fax beállítása
Fax alacsony telj. támogat.

Alvó üzemmód letiltása
Alvó üzemmód engedélyezése
Auto* (Automatikus)

A fax Alvó üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése
szerint.

Fax beállítása
Faxtárolási hely

Lemez
NAND*

Meghatározza az összes fax tárolási helyét.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén
jelenik meg.

Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása)
Csak fekete mód

Off* (Ki)
On (Be)

A színes képek nyomtatása szürkeárnyalatos módban.

Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása)
Szín alátöltés

Off (Ki)
1
2*
3
4
5

A nyomatok minőségének javítása a nyomtató nem megfelelő
regisztrációjának korrigálása érdekében.

Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása)
Betűélesítés

0-150 (24*)

Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy
frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok
nyomtatásához.

Ha ez az érték például 24, az összes 24-es vagy annál kisebb
betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.

Eszközműveletek
Csendes üzemmód

Off* (Ki)
On (Be)

A nyomtató beállítása Csendes üzemmódba.

Eszközműveletek
Panelmenük

Off (Ki)
On* (Be)

Hozzáférés engedélyezése a kezelőpanel menüihez.

Eszközműveletek
Egyedi kellékanyagszintek

Off* (Ki)
On (Be)

Engedélyezheti, hogy a printservice (nyomtatószolgáltatás) az
Embedded Web Serveren (beágyazott webkiszolgálón)
keresztül lekérje és szerkessze az értékeket.

Eszközműveletek
Biztonságos mód

Off* (Ki)
On (Be)

A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az
ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani.

Például, ha a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas (duplex)
egység nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási
feladat ellenére csak az egyik oldalra fog nyomtatni.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Eszközműveletek
Minimális másolási memória

80 MB*
100 MB

A másolási feladatok tárolásához használható minimális
memória mennyiségének beállítása.

Eszközműveletek
Egyéni állapot törlése

Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek
felhasználó által beállított karaktersorait.

Eszközműveletek
Clear all remotely‑installed messages (A távolról
telepített üzenetek törlése)

Töröljön minden távolról telepített üzenetet.

Eszközműveletek
Hibaképernyők automatikus megjelenítése

Off (Ki)
On* (Be)

A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a
nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtúllépési beállítá-
sainak megfelelő időtartamig inaktív marad.

Eszközműveletek
Tájolás megtartása gyors fénymásolás esetén

On (Be)
Off* (Ki)

Azt engedélyezi, hogy a nyomtató gyors fénymásolási munkák
esetében a Másolás menüben megadott tájolási beállítást
használja.

Eszközműveletek
Engedélyezze az opcionális párhuzamos portot

Off* (Ki)
On (Be)

Opcionális párhuzamos port engedélyezése.

Megj.: Bekapcsolás esetén a nyomtató újraindul.

Festékfolt-érzékelő beállítása
Kalibrálási gyakoriság tulajdonságai

Letiltva
Legkevesebb színállítás
Kevesebb színállítás
Normál*
Jobb színhelyesség
Legjobb színhelyesség

Állítsa be a nyomtatáshoz használt festékmennyiséget a
színkonzisztencia megőrzéséhez.

Festékfolt-érzékelő beállítása
Teljes kalibrálás

A teljes színkalibrálás futtatása.

Festékfolt-érzékelő beállítása
TPS információs oldal nyomtatása

A festékfolt-érzékelő kalibrálására vonatkozó diagnosztikai lap
nyomtatása.

Alkalmazások konfigurálása
LES alkalmazások

Off (Ki)
On* (Be)

A Lexmark Embedded Solutions (LES) alkalmazások engedé-
lyezése.

Megjegyzések:

• Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokhoz
érhető el.

• Bekapcsoláskor ez a beállítás nem érinti a beépített alkal-
mazásokat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Eszköz 18



Menüelem Leírás

Lapolvasó beállítása
Lapolvasó kézi regisztrálása

Nyomtatási gyorsteszt

Gyorsteszt oldal nyomtatása.

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a margó térköze
mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben lehet,
hogy a nyomtatómargókat vissza kell állítani.

Lapolvasó beállítása
Lapolvasó kézi regisztrálása

Elülső ADF regisztrálása
Hátsó ADF regisztrálása
Síkágy regisztrálása

A síkágy és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó
üveg vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.

Lapolvasó beállítása
Szegélytörlés

Síkágy szél törlése
0-6 (3*)

ADF szél törlése
0-6 (3*)

Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágyas beolvasási
feladat nem nyomtatandó területének méretét.

Lapolvasó beállítása
ADF ferdeség korrigálása

ADF – ferdeség mechanikus korrigálása
Off (Ki)
On (Be)
Auto* (Automatikus)

Nyomtató beállítása mechanikus ADF ferdeség-korrigálás
elvégzéséhez.

Lapolvasó beállítása
Lapolvasó letiltva

Engedélyezve*
Letiltva
ADF letiltva

Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.

Lapolvasó beállítása
Tiff-bájtsorrend

CPU-bájtsorrend*
Kis bájtsorrend
Nagy bájtsorrend

TIFF-formázott beolvasott fájl bájtsorrendjének beállítása.

Lapolvasó beállítása
Pontos Tiff-sorok csíkonként

On* (Be)
Off (Ki)

TIFF-formázott beolvasott fájl RowsPerStrip címke értékének
beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Üzemen kívüli törl.
Menüelem Leírás

Memória utolsó tisztítása
A nem felejtő memórián található összes adat tisztítása

Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése
Az összes alkalmazás és alkalmazásbeállítás törlése
Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése

A nyomtató merevlemezén tárolt összes beállítás
és alkalmazás törlése.
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Menüelem Leírás

M.lem. utolj. tisztítva
Minden információ tisztítása a merevlemezről

Letöltések törlése (minden makró, betűtípus, PFO stb. törlése)
Pufferelt feladatok törlése
Felfüggesztett feladatok törlése

A merevlemezen tárolt összes letöltés és feladat
törlése.

A kezdőképernyő látható ikonjai
Menü Leírás

A kezdőképernyő látható ikonjai
Másolás
E-mail
Fax
Állapot/Kellékek
Feladatsor
Nyelv módosítása
Címjegyzék
Könyvjelzők
Függő feladatok
USB
FTP
Profilok beolvasása
Alkalmazásprofilok

A főképernyőn megjelenített ikonok körének beállítása.

Megj.: Az ikonok a nyomtató típusától függően változhatnak.

A nyomtatóról
Menüelem Leírás

Leltári címke A nyomtató nevét, helyét és a kapcsolatfelvételi adatokat tartalmazza.

Nyomtató helye

Forduljon

Konfigurációs fájl exportálása USB-re Konfigurációs fájlok exportálása pendrive-ra.

Tömörített naplófájl exportálása USB-re Tömörített naplófájlok exportálása pendrive-ra.
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Nyomtatás

Elrendezés
Menüelem Leírás

Oldalak
Egyoldalas*
Kétoldalas

Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan
történjen-e.

Lapozási stílus
Hosszú oldal*
Rövid oldal

Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve
kétoldalas nyomtatáskor.

Megj.: A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan
eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.

Üres oldalak
Nyomtatás
Nincs nyomtatás*

A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.

Leválogatás
Ki [1,1,1,2,2,2]*
Be [1,2,1,2,1,2]

Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a
nyomtató az egyes példányokat összerendezi.

Elválasztólapok
Nincs*
Példányok között
Feladatok között
Oldalak között

Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.

Elválasztólap forrása
Tálca [x] (1*)
Többcélú adagoló

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP
konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.

Oldal/lap
Off* (Ki)
2 oldal/oldal
3 oldal/oldal
4 oldal/oldal
6 oldal/oldal
9 oldal/oldal
12 oldal/oldal
16 oldal/oldal

Több oldalkép nyomtatása a papír egyik oldalára.

Oldal/lap tájolása
Vízszintes*
Reverse Horizontal (Fordított vízszintes)
Függőleges
Reverse Vertical (Fordított függőleges)

Több oldalkép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció
használata esetén.

Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolá-
sától függ.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Pages per Side Orientation (Oldal/oldaltájolás)
Auto* (Automatikus)
Fekvő
Álló

Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap
funkció használata esetén.

Oldal/lap szegélye
Nincs*
Folytonos

Oldalszegély nyomtatása a oldalképek köré az Oldal/lap funkció
használata esetén.

Példányok
1-9999 (1*)

Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.

Print Area (Nyomtatási terület)
Normál*
Az oldalnak megfelelő
Whole Page (Teljes oldal)

Nyomtatási terület beállítása a papíron.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Utófeldolgozás
Menüelem Leírás

Tűzési feladat
Ki*
1 kapocs, bal felső sarok
2 kapocs, balra
1 kapocs, jobb felső sarok
2 kapocs, fent
1 kapocs, bal alsó sarok
2 kapocs, alul
1 kapocs, jobb alsó sarok
2 kapocs, jobb oldalt

A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.

Tűzőteszt
Indítás

A kapcsozó kiadóegység megfelelő működésének ellenőrzése.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.

Lyukasztó
Ki*
Be

A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység
van telepítve.

Lyukasztó mód
2 lyuk
3 lyuk
4 lyuk

A lyukasztási mód beállítása a kinyomtatott oldalhoz.

Megjegyzések:

• A „3 lyuk” az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A
nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”.

• Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység
van telepítve.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Oldalak eltolása
Nincs*
Példányok között
Feladatok között

Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének
eltolása.

Megjegyzések:

• Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden
példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket válasz-
totta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a
rendszer készletenként (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.)
tolja el az oldalakat.

• A Feladatok közé lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes
nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól.

• Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Beállítás
Menüelem Leírás

Printer Language (Nyomtató
nyelve)

PCL Emulation (PCL-emuláció)
PS-emuláció*

Beállítja a nyomtató nyelvét.

Megj.: A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg
a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat
küldjön.

Feladatvárakoztatás
Off* (Ki)
Be

Az anyagra váró nyomtatási feladatokat úgy őrzi meg, hogy az anyagra nem váró
nyomtatási feladatokat kinyomtatja.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze
telepítve van.

Feladattartási időtúllépés
0–255 (30*)

Beállítja azt az időtartamot (másodpercben), amennyit a nyomtató vár a felhasználó
beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat,
és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő egyéb nyomtatási feladatok feldol-
gozását.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze
telepítve van.

Nyomtatóhasználat
Max. sebesség
Max. hozam*

Válassza ki, hogy gyorsabb nyomtatási sebességet, vagy jobb festékkazetta-kihasz-
nálást szeretne elérni.

Download Target (Letöltés
célpontja)

RAM*
Lemez

Adja meg a nyomtatóra letöltött állandó erőforrások (például betűtípusok, makrók)
mentési helyét.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze
telepítve van.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Resource Save (Erőforrás-kímélő
mód)

Ki*
Be

Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtí-
pusokat és makrókat) azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet
igényelnek.

Megjegyzések:

• Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat,
amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőfor-
rások törlésre kerülnek.

• Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes
letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató memória megteltére
vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.

Print All Order (Az összes
kinyomtatása)

Ábécérendben*
Newest First (A legújabbat
előre)
Oldest First (A legrégebbit
előre)

Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyom-
tatása beállítás esetén

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Minőség
Menüelem Leírás

Nyomtatási mód
Fekete-fehér
Színes*

A nyomtatási üzemmód beállítása.

Nyomtatási felbontás
4800 CQ
2400 Image Q
1200 dpi

A kinyomtatott oldal dpi (pont per hüvely) értékben megadott felbontásának vagy képminősé-
gének (Image Q) és színminőségének (CQ) beállítása.

Megj.: Az értékek a nyomtató típusától függően változhatnak.

Festék sötétsége
1–5 (5*)

A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.

Féltónus
Normál*
Részlet

Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb
szélekkel.

Színmegtakarító
Off* (Ki)
On (Be)

Az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségének csökkentésére használható.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

RGB fényerő
‑6–6 (0*)

A kinyomtatott anyag fényerejének, kontrasztjának és színtelítettségének beállítása.

Megj.: Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.

RGB kontraszt
0–5 (0*)

RGB telítettség
0–5 (0*)

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Haladó képfeldolgozás

Menüelem Leírás

Színegyensúly
Cián
‑5–5 (0*)

Bíbor
‑5–5 (0*)

Sárga
‑5–5 (0*)

Fekete
‑5–5 (0*)

Alapért. visszaáll.
Indítás

Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.

Színkorrekció
Off (Ki)
Auto* (Automatikus)
Kézi

A kinyomtatott dokumentumok színbeállításainak módosítása.

Megjegyzések:

• Ha a Ki beállítást választja, a rendszer a szoftver által küldött színkorrekciót használja.

• Ha az Automatikusra beállítást választja, a rendszer a nyomtatott oldal minden objek-
tumához különböző színprofilt fog alkalmazni.

• A manuális színkorrekció segítségével testre szabhatja a nyomtatott oldal objektu-
maira alkalmazott RGB- és CMYK-színkonverziót.

Színminták
Színminták nyomtatása

Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási tábláza-
tokból.

Színbeállítás
Indítás

A nyomtató kalibrálása a nyomat színeinek beállítása érdekében.

Direkt színek cseréje
Egyedi CMYK beállítása

Ezzel a funkcióval konkrét CMYK-értékeket rendelhet húsz elnevezhető direkt színhez.

RGB csere Lehetővé teszi a kinyomtatott oldal színeinek megfeleltetését az eredeti dokumentuméval.

Megjegyzések:

• Ez a menüelem csak akkor használható, ha kiválasztotta a Kijelző – valódi fekete
színtáblázat használatát.

• Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Feladat-nyilvántartás
Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Menüelem Leírás

Feladat-nyilvántartás
Off* (Ki)
On (Be)

Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a
kapott nyomtatási feladatokról.

Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága
Naponta
Hetente
Havonta*

A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.

Naplózási művelet az időköz végén
Nincs*
Aktuális napló küldése e-mailben
Aktuális napló küldése e-mailben és törlése
Aktuális napló küldése postán
Aktuális napló küldése postán és törlése

Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyako-
risági küszöbérték lejár.

Megj.: A nyilvántartási napló készítésének gyakori-
ságára vonatkozóan megadott érték határozza meg,
hogy a művelet mikor induljon el.

Majdnem tele napló
Off (Ki)
On* (Be)

Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a
nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez
majdnem megtelt műveletet.

Napl. majd. tele szint.
Nincs*
Aktuális napló küldése e-mailben
Aktuális napló küldése e-mailben és törlése
Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése
Aktuális napló küldése postán
Aktuális napló küldése postán és törlése
Legrégebbi napló küldése postán és törlése
Aktuális napló törlése
A legrégebbi napló törlése
Minden napló törlése, az aktuális kivételével
Minden napló törlése

Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a
merevlemez kezd megtelni.

Megj.: A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott
érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.

Napl. tele szint.
Nincs*
Aktuális napló küldése e-mailben és törlése
Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése
Aktuális napló küldése postán és törlése
Legrégebbi napló küldése postán és törlése
Aktuális napló törlése
A legrégebbi napló törlése
Minden napló törlése, az aktuális kivételével
Minden napló törlése

Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a
lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).

URL naplóküld. A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók
küldési helyének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

E‑mail Address to Send Logs (E-mail-cím a naplók küldé-
séhez)

Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a
feladatnyilvántartási naplókat küldi.

Naplófájl-előtag A naplófájl nevéhez használt előtag megadása.

Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév
használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

XPS
Menüelem Leírás

Hibaoldalak nyomtatása
Ki*
Be

A hibákra (például az XML-címkézési hibákra) vonatkozó tesztoldal nyomtatása.

Minimális vonalvastagság
1-30 (2*)

Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség
beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

PDF
Menüelem Leírás

Méretezés eredeti méretre
Ki*
Be

Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.

Megjegyzések
Nyomtatás
Nincs nyomtatás*

Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

PostScript
Menüelem Leírás

PS-hiba nyomtatása
Off* (Ki)
On (Be)

PostScript® hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása.

Megj.: Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaü-
zenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja.

Minimális vonalvastagság
1–30 (2*)

Minimális leütési szélesség beállítása.

Megjegyzések:

• Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják.

• A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Nyomtatás 27



Menüelem Leírás

PS-indítási mód zárolása
Off* (Ki)
On (Be)

A SysStart fájl letiltása.

Képsimítás
Off* (Ki)
On (Be)

Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása.

Megj.: Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre.

Betűkészlet prioritása
Beépített*
Flash/lemez

Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét.

Megjegyzések:

• Ha a Beépített beállítást választja, a nyomtató először a saját memóriájában
próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a flash-memóriában vagy
a nyomtató-merevlemezen.

• Ha a Flash/lemez beállítást választja, a nyomtató először a flash-memóriában
vagy a merevlemezen próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a
saját memóriájában.

• Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash-memória
vagy merevlemez.

Várakozási időtúllépés
Off (Ki)
On* (40 seconds) (Be (40
másodperc))

Beállíthatja, hogy a nyomtató tovább várjon-e, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

PCL
Menüelem Leírás

Font Source (Betűtípus forrása)
Beépített*
Lemez
Letöltés
Flash meghajtó
Mind

A Betűtípus menüpontban megjelenített betűtípusok forrásának megadására
szolgál.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a merevlemez és a flash lehetőségeket nem védi-e
jelszó.

Betűtípus
[Elérhető betűtípusok listája]

Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.

Megjegyzések:

• A gyári alapértelmezett érték a Courier.

• Az elérhető betűtípusok a nyomtató típusától függően változhatnak.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Symbol Set (Szimbólumtábla)
[Elérhető szimbólumtáblák
listája]

Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet.

Megjegyzések:

• 10U PC‑8 az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapértelmezett
érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850.

• A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólu-
mokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a
különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos
szövegekben.

• Az elérhető szimbólumtáblák készlete a nyomtató típusától függően változhat.

Pitch (Alapméret)
0,08-100 (10*)

Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát.

Megjegyzések:

• A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvely-
kenként.

• A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság
megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.

Tájolás
Álló*
Fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

Lines per Page (Sorok/lap)
1-255 (60*)

Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát.

Megjegyzések:

• A nyomtató a sorok közötti (függőleges) távolságot a Sorok/lap, a Papírméret
és a Tájolás menüelemek beállítása alapján számítja ki.

• Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap
beállítást.

PCL5 minimális vonalvastagság
1-30 (2*)

Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt kezdeti minimális
leütési szélesség beállítása.

PCLXL minimális vonalvastagság
1-30 (2*)

A4 Width (A4-es szélesség)
198 mm*
203 mm

Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó oldalszélesség
beállítása.

Megj.: A 203 mm értékre való beállítás esetén az oldalon nyolcvan darab 10-es
szélességű karakter fér el.

Auto CR after LF (CR mindig LF
után)

Ki*
Be

Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy kocsivissza-
műveletet a soremelés vezérlőparancs után.

Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az
aktuális sor első pozíciójába állítsa.

Auto LF after CR (LF mindig CR
után)

Ki*
Be

Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden
kocsivissza vezérlőparancs után.

Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az
aktuális sor első pozíciójába állítsa.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Tray Renumber (Tálcák átszá-
mozása)

Assign MP Feeder (MP-adagoló
hozzárendelése)

0-201 (200*)
[x]. tálca hozzárendelése

0-201 (200*)
Assign Manual Paper (Kézi
adagoló száma)

0-201 (200*)
Kézi borítékadagoló hozzáren-
delése

0-201 (200*)

Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal is
működjön-e együtt, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak a
tálcákhoz és az adagolókhoz.

Tray Renumber (Tálcák átszá-
mozása)

Gyári beállítások megtekintése
Restore Defaults (Alapért.
visszaállítása)

Az egyes tálcákhoz vagy adagolókhoz rendelt gyári alapértelmezett érték megje-
lenítése vagy helyreállítása.

Nyomtatási időtúllépés
Ki
Be*

Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig
készenlétben volt.

Megj.: Ha a Be beállítást választotta, a gyári alapértelmezett érték 90 másodperc.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

HTML
Menüelem Leírás

Betűtípus
[Betűtípusok listája] (Időtartamok*)

A HTML-dokumentumokhoz használandó betűtípus beállítása.

Betűméret
1-255 (12*)

A HTML-dokumentumokhoz használandó betűméret beállítása.

Arány
1–400% (100*)

A HTML-dokumentumok méretének beállítása.

Tájolás
Álló*
Fekvő

A HTML-dokumentumok tájolásának beállítása.

Margóméret
8-255 mm (19*)

A HTML-dokumentumok margójának beállítása.

Háttér
Nincs nyomtatás
Nyomtatás*

A HTML-dokumentumokhoz tartozó háttéradatok vagy grafikus elemek nyomta-
tásának beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Kép
Menüelem Leírás

Auto. igazítás
Ki
Be*

A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül.

Megj.: Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállí-
tásokat.

Megfordítás
Ki*
Be

Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken.

Megj.: Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.

Nagyítás
Legjobb illesztés*
Bal f. sarok rögz.
Középpont rögz.
Mag./szél. ig.
Magasság igazítása
Szélesség igazítása

A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez.

Megj.: Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan
Legjobb kitöltésre vált.

Tájolás
Álló*
Fekvő
Fordított álló
Fordított fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Papír

Tálca beállításai
Menüelem Leírás

Alapértelmezett forrás
[x]. tálca (1*)
Többcélú adagoló
Kézi papír
Manuális borítékadagolás

A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz.

Megj.: A Többcélú adagoló lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfigurálása
lehetőség a Kazetta értékre van állítva.

Papírméret/-típus
[x]. tálca
Többcélú adagoló
Kézi papír
Manuális borítékadagolás

Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.

Csereméret
Ki
Statement/A5
Letter/A4
11 x 17/A3
Mindegyik*

Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha
a papírforrásban nincs a kért méretű papírból.

Megjegyzések:

• Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltse be a
megfelelő méretű papírt.

• Ha a Statement/A5 beállítást választja, és statement típusú papírt tölt be, a rendszer
statement papírra, A5-ös méretben fog nyomtatni, ha pedig A5-ös méretű papírt tölt
be, a statement méretű feladatokat is A5-ös méretben fogja nyomtatni.

• Ha a Letter/A4 beállítást választja, és letter típusú papírt tölt be, a rendszer letter
méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be,
a letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni.

• Ha 11 x 17 típusú papírt tölt be, a rendszer 11 x 17 méretű papírra, A3-as méretben fog
nyomtatni, ha pedig A3-as méretű papírt tölt be, a 11 x 17 méretű feladatokat is A3-as
méretben fogja nyomtatni.

• Ha a Mindegyik beállítást választja, a rendszer a Letter/A4 beállítást fogja használni.

MP konfigurálása
Kazetta*
Kézi
Első

Azt adja meg, hogy a nyomtató hogyan kezelje a többcélú adagolóba helyezett papírt.

Megjegyzések:

• Ha a Kazetta beállítást választja, a nyomtató tálcaként kezeli a többcélú adagolót.

• Ha a Kézi beállítást választja, a nyomtató manuális adagolóként kezeli a többcélú
adagolót.

• Ha az Első beállítást választja, a nyomtató a papírforrás és a papírméret beállításától
függetlenül egészen addig a többcélú adagolóból veszi fel a lapokat, amíg az ki nem
ürül.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Média konfigurációja

Universal Setup (Univerzális beállítás)
Menüelem Leírás

Units of Measure (Mértékegységek)
Hüvelyk
Milliméter

Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása.

Megj.: A hüvelyk az USA-ban gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértel-
mezett érték világszerte a milliméter.

Álló lapszélesség
3–52 hüvelyk (8,50*)
76–1321 mm (216*)

Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.

Álló lapmagasság
3–52 hüvelyk (14*)
76–1321 mm (356*)

Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.

Adagolási irány
Rövid oldal*
Hosszú oldal

Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje
el felvenni a lapokat.

Megj.: A Hosszú él lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb,
mint a támogatott maximális lapszélesség.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Egyéni szken. méretek
Menüelem Leírás

[x] egyéni beolvasási méret
Név és típus beállítása

A szkennelési méret neve
Szélesség

1-8,50 hüvelyk (8,50*)
25-216 mm (216*)

Magasság
1-25 hüvelyk (14*)
25-635 mm (356*)

Tájolás
Álló*
Fekvő

2 szkennelés per oldal
Ki*
Be

A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigu-
rálása.
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Hordozótípusok
Menüelem Leírás

Normál papír
Kártyák
Fólia
Újrafelhasznált
Fényes
Nehéz fényes
Címkék
Vinil címkék
Finom írópapír
Boríték
Durva boríték
Cégjelzéses
Előnyomott
Színes papír
Könnyű
Nehéz
Durva/karton
[x] egyéni típus

A betöltött papír felületének, súlyának, betöltési tájolásának és kimeneti rekeszének meghatározása.

Válasszon az alábbi beállítások közül:
Felület

Sima
Normál*
Durva

Súly
Könnyű
Normál*
Nehéz

Betöltési tájolás
Ki
Csak egyoldalas nyomtatás
Kétoldalas

Küldés a rekeszbe
Letiltva*
Normál rekesz
[x]. rekesz

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Rekesz konfigurációja
Menüelem Leírás

Kimeneti rekesz
Normál rekesz*
[x]. rekesz

Az alapértelmezett rekesz megadása.

Rekeszek konfigurálása
Elosztó*
Összekapcsolás
Kiegészítő tárolókapcsolás
Típus-hozzárendelés

A kimeneti rekeszek működési módjának konfigurálása.

Megjegyzések:

• Ha az Elosztó beállítást választja, engedélyezi a normál rekesz, valamint az esetle-
gesen használt kiegészítő rekeszek külön-külön történő kiválasztását.

• Ha az Összekapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes rekeszt összekap-
csolja, és egyetlen nagy rekeszként kezeli.

• Ha a Kiegészítő tárolókapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes kiegé-
szítő rekeszt egyetlen nagy kimeneti rekeszként kezeli.

• A Típus-hozzárendelés funkció adott rekeszhez vagy összekapcsolt rekeszkész-
lethez rendeli az egyes papírtípusokat.

Egyéni rekesznevek
Normál rekesz
[x]. rekesz

A rekesz elnevezése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Másolás

Másolási alapbeállítások
Menüelem Leírás

Tartalom típusa
Szöveg
Szöveg/fénykép*
Fénykép
Grafikák

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.

Tartalom forrása
Monokróm lézer
Színes lézer*
Tintasugaras
Fénykép/Film
Magazin
Újság
Ezt nyomja meg
Egyéb

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.

Oldalak
Egyoldalas egyoldalassá*
Egyold. kétoldalassá
Kétold. egyoldalassá
Kétold. kétoldalassá

A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.

Elválasztólapok
Nincs*
Példányok között
Feladatok között
Oldalak között

Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás
során.

Elválasztólap forrása
Tálca [x] (1*)
Többcélú adagoló

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Szín
Off (Ki)
On* (Be)
Automatikus

Megadja, hogy a nyomtatás színesben történjen-e.

Oldal/lap
Off* (Ki)
2 álló oldal
4 álló oldal
2 fekvő oldal
4 fekvő oldal

Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Másolás 35



Menüelem Leírás

Oldalkeretek nyomtatása
Off* (Ki)
On (Be)

Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.

Leválogatás
Ki [1,1,1,2,2,2]
Be [1,2,1,2,1,2]*

Több példány nyomtatása egymás után.

„Másolás innen” mérete
[Papírméretek listája]

Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.

Megjegyzések:

• A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett
érték világszerte az A4.

• Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.

„Másolás ide” forrása
Tálca [x] (1*)
Többcélú adagoló
Automatikus méretigazítás

A fénymásolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.

Hőmérséklet
‑4–4 (0*)

Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.

Sötétség
‑4–4 (0*)

A beolvasott kép sötétségének beállítása.

Példányszám
1-9999 (1*)

Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön.

Fejléc/Lábléc
Bal felső sarokban
Felül középen
Jobb felső sarokban
Bal alsó sarokban
Alul középen
Jobb alsó sarokban

Fejléc vagy lábléc beszúrása a kinyomtatott oldalra.

Átfedés
Bizalmas
Másolás
Vázlat
Sürgős
Egyéni
Off* (Ki)

Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét.

Egyéni háttérnyomat Adja meg az egyéni átfedés szövegét.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Haladó képfeldolgozás

Menüelem Leírás

Színegyensúly
‑4–4 (0*)

Az egyes színek esetében használni kívánt festékmennyiség beállítása.

Színkihagyás
Nincs*
Vörös
Zöld
Kék

Alapértelmezett vörös szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett zöld szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett kék szín küszöbérték
0-255 (128*)

Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehető-
séget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.

Au. színérzékelés
Színérzékenység

1-9 (5*)
Ter. érzékenység

1-9 (5*)

A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyisé-
gének megadása.

Kontraszt
A tartalomhoz legjobb*
0
1
2
3
4
5

A kimenet kontrasztjának megadása.

Háttér-eltávolítás
Háttér érzékelése

Tartalomalapú*
Fix

Szint
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.

Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a
Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy
fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.

Automatikus középre igazítás
Off* (Ki)
On (Be)

A tartalom középre igazítása az oldalon.

Kép tükrözése
Off* (Ki)
On (Be)

Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.

Inverz kép
Off* (Ki)
On (Be)

Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Árnyék részletei
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott
képen.

Beolvasás széltől szélig
Off* (Ki)
On (Be)

Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.

Élesség
1-5 (3*)

A beolvasott kép élességének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Rendszergazdai beállítások

Menüelem Leírás

Színes másolás engedélyezése
Off (Ki)
On* (Be)

Színes másolatok létrehozása.

Prioritási példányok engedélyezése
Off (Ki)
On* (Be)

Nyomtatási feladat megszakítása más dokumentumok vagy oldalak másolása
céljából.

Egyéni feladat beolvasása
Off* (Ki)
On (Be)

Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben.

Mentés engedélyezése parancsikonként
Off (Ki)
On* (Be)

Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként.

Próbamásolat Próbamásolat nyomtatása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Fax

Faxolási mód
Menüelem Leírás

Faxolási mód
Analóg*
Faxkiszolgáló
Letiltva

A faxolási üzemmód kiválasztása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Analóg fax beállítása

Általános faxbeállítások
Menüelem Leírás

Faxnév A faxkészülék azonosítására szolgál.

Faxszám A fax számát határozza meg.

Faxazonosító
Faxnév
Faxszám*

A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxának nevéről és számáról.

Kézi faxolás engedélyezve
Ki*
Be

A nyomtató beállítása kézi faxküldésre.

Megjegyzések:

• E beállítás használatához vonalmegosztó, illetve kézibeszélős telefon
szükséges.

• A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon
hagyományos telefonvonalat.

• A Kézi faxolás funkció közvetlen használatához érintse meg a billentyűzet #
és 0 elemeit.

Memóriahasználat
Összes fogadott
Legtöbbet fogadott
Egyenlő*
Majdnem elküldött
Összes elküldött

A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez.

Megj.: Ez a beállítás megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a siker-
telen faxküldést.

Faxok törlése
Engedélyezett*
Nem engedélyezett

A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére
szolgál.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Hívófél-azonosító
Ki
Be*
Alternatív

A faxot küldő személy telefonszámának megjelenítése.

Faxszám maszkolása
Ki*
Balról
Jobbról

A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.

Maszkolandó számjegyek
0-58 (0*)

Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.

Vonal csatlakoztatva érzékelés
engedélyezése

Ki
Be*

A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése.

Megj.: Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell
elvégezni.

Vonal a rossz aljzatban érzékelés
engedélyezése

Ki*
Be

A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése.

Megj.: Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell
elvégezni.

Mellék használatának megállapítása
Ki
Be*

Azt segít ellenőrizni, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik
eszköz, például egy másik telefon.

Megj.: A nyomtató bekapcsolását követően a rendszer folyamatosan ellenőrzi
ezt.

Faxkompatibilitás optimalizálása A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttmű-
ködés érdekében.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Faxküldési beállítások
Menüelem Leírás

Felbontás
Normál*
Finomítás
Szuperfinom
Ultrafinom

A beolvasott kép felbontásának beállítása.

Megj.: A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória
szükséges hozzá.

Eredeti méret
[Papírméretek listája]

Az eredeti dokumentum méretének megadása.

Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári
alapértelmezett érték világszerte az A4.

Tájolás
Álló
Fekvő

Meghatározza az eredeti dokumentum oldaltájolását.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Oldalak (duplex)
Ki*
Long Edge (Hosszú oldal)
Rövid oldal

A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum
beolvasása esetén.

Tartalom típusa
Szöveg*
Szöveg/fénykép
Fénykép
Grafikák

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.

Tartalom forrása
Monokróm lézer
Színes lézer*
Tintasugaras
Fénykép/Film
Magazin
Újság
Ezt nyomja meg
Egyéb

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.

Sötétség
1-9 (5*)

A beolvasott kép sötétségének beállítása.

PABX mögött
Ki*
Be

Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám
tárcsázásához.

Megj.: A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely
egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások
esetén.///

Hívás módja
Hangfrekvencia*
Impulzus

A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Haladó képfeldolgozás

Menüelem Leírás

Színegyensúly
‑4–4 (0*)

Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Színkihagyás
Nincs*
Vörös
Zöld
Kék

Alapértelmezett vörös szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett zöld szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett kék szín küszöbérték
0-255 (128*)

Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehető-
séget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.

Kontraszt
A tartalomhoz legjobb*
0
1
2
3
4
5

A kimenet kontrasztjának beállítása.

Háttér-eltávolítás
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.

Kép tükrözése
Ki*
Be

Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.

Inverz kép
Ki*
Be

Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

Árnyék részletei
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott
képen.

Beolvasás széltől szélig
Ki*
Be

Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.

Élesség
1–5 (3*)

A beolvasott kép élességének beállítása

Hőmérséklet
‑4–4 (0*)

Azt határozza meg, hogy inkább kékebb vagy inkább pirosabb színű legyen
az eredmény.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Fax 42



Rendszergazdai beállítások

Menüelem Leírás

Automatikus újrahívás
0-9 (5*)

Az újrahívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási
szintje alapján.

Újrahívás gyakorisága
1–200 perc (3*)

Az újrahívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés
esélye is nő.

ECM bekapcsolása
Ki
Be*

Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén.

Megj.: Az ECM felismeri és kijavítja a vonalrecsegés és gyenge
jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.

Faxszkennelés engedélyezése
Ki
Be*

A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.

Faxoláshoz használt illesztőprogram
Ki
Be*

Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási felada-
tokat küldjön.

Mentés engedélyezése parancsikonként
Ki
Be*

Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban.

Max. sebesség
33600*
14400
9600
4800
2400

A faxküldés maximális sebességének beállítása.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása
Ki*
Be

Az ADF-ből beolvasott képek ferdeségének korrigálása.

Egyéni feladat beolvasása
Off* (Ki)
Be

Egyéni feladat beolvasásának engedélyezése alapértelmezésben.

Beolvasási előnézet
Off* (Ki)
Be

Beolvasott dokumentumok előnézetének engedélyezése.

Színes faxszkennelés engedélyezése
Kikapcs. alapértelmezésben*
Alapértelmezés szerint bekapcsolva
Soha ne használja
Mindig használja

Színes faxbeolvasás engedélyezése

Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré
Ki
Be*

A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Erősítse meg a faxszámot
Ki*
Be

Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a
faxszám megerősítésére.

Tárcsázási előtag Tárcsázási előtag beállítása

Előtagtárcsázási szabályok
[x] előtagra vonatkozó szabály

Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Faxfogadási beállítások
Menüelem Leírás

Várakozó faxfeladat
Nincs*
Festékkazetta
Festékkazetta és kellékek

Eltávolítja azokat a faxfeladatokat, amelyek külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat
igényelnek a nyomtatási sorból.

Csengések a válaszig
1-25 (3*)

Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön az eszköz, ha fax érkezik be.

Aut. kicsinyítés
Ki
Be*

Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.

Papírforrás
[x]. tálca
Többcélú adagoló
Automatikus*

A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.

Oldalak (duplex)
Ki*
Be

Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

Elválasztólapok
Ki*
Feladat előtt
Feladat után

Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás
során.

Elválasztólap forrása
[X]. tálca (1*)
Többcélú adagoló

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Kimeneti rekesz
Normál rekesz*
[x]. rekesz

Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.

Fax lábléce
Be
Ki*

Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Faxlábléc időbélyegző
Fogadás*
Nyomtatás

Időbélyegző nyomtatása a beérkező fax összes oldalának aljára.

Lyukasztás
Ki*
2 lyuk
3 lyuk
4 lyuk

A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység
van telepítve.

Tűzés
Ki*
1 kapocs
2 kapocs

A kinyomtatott oldal kapcsozásának beállítása.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.

Faxok tartása
Függő faxok üzemmód

Ki*
Mindig bekapcsolva
Kézi
Scheduled (Ütemezett)

Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását,
amíg azok tartása megszűnik.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Rendszergazdai beállítások

Menüelem Leírás

Faxfogadás engedélyezése
Ki
Be*

A nyomtató beállítása a faxok fogadására.

Színes faxok fogadásának engedélyezése
Ki
Be*

A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.

Hívófél-azonosító engedélyezése
Ki
Be*

A beérkező fax feladójához tartozó telefonszám megjelenítése.

Névtelen fax tiltása
Ki*
Be

Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről
érkező faxok letiltása.

Tiltott faxszámok listája
Tiltott faxszám hozzáadása

A letiltani kívánt telefonszámok beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Válasz bekapcsolva
Minden csengés*
Csak az egycsengéses
Csak a kétcsengéses
Csak a háromcsengéses
Csak az egy- vagy kétcsengéses
Csak az egy- vagy háromcsengéses
Csak a két- vagy háromcsengéses

Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.

Automatikus válasz
Ki
Be*

A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.

Kézi válaszkód
0-9 (9*)

Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus
billentyűzetén.

Megjegyzések:

• Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató
telefonnal osztozik a vonalon.

• Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató
be van állítva a faxok manuális fogadására.

Fax továbbítása
Nyomtatás
Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás)
Továbbítás*

A beérkező faxok továbbítási módjának beállítása.

Továbbítás ide:
Cél: [x]

Típus
Hivatkozás száma

A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása.

Megerősítő e-mail Megerősítő e-mail küldése sikeres faxtovábbítás esetén.

Megj.: Az e-mailt csak akkor küldi el a rendszer, ha a továbbítás FTP
vagy hálózati megosztás típusú célhelyre történik.

Max. sebesség
33600*
14400
9600
4800
2400

A faxátvitel maximális sebességének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Fax fedőlap
Menüelem Leírás

Fax fedőlap
Kikapcs. alapértelmezésben*
Alapértelmezés szerint bekapcsolva
Soha ne használja
Mindig használja

A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása.

Címzett megjelenítése
Ki*
Be

Feladó megjelenítése
Ki*
Be

Feladó

Befoglalás üzenetmezőbe
Ki*
Be

Üzenet:

Logó beillesztése
Ki*
Be

[x] lábléc beillesztése
Ki*
Be

[x] lábléc

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Faxnaplózási beállítások
Menüelem Leírás

Átviteli napló
Napló nyomtatása*
Ne nyomtasson naplót
Csak a hibák ny.

Napló nyomtatása a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.

Fogadási hiba naplója
Soha nincs nyomtatás*
Nyomtatás hiba esetén

Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.

Naplók automatikus nyomtatása
Be*
Ki

Napló nyomtatása minden faxos tevékenység esetén.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Naplópapír forrása
[x]. tálca (1*)
Többcélú adagoló

Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.

Naplók megjelenítése
Távoli fax neve*
Tárcsázott szám

A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.

Feladatnapló engedélyezése
Be*
Ki

Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.

Hívásnapló engedélyezése
Be*
Ki

A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.

Napló kimeneti rekesze
Normál rekesz*
[x]. rekesz

Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Hangszóró-beállítások
Menüelem Leírás

Hangszórómód
Mindig ki
Mindig bekapcsolva
Kapcsolódásig bekapcsolva*

A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.

Kihangosító hangereje
Alacsony
Magas*

A faxhangszóró hangerejének módosítása.

Csengetési hangerő
Ki
Be*

A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Faxkiszolgáló beállítása

Általános faxbeállítások
Menüelem Leírás

Címjegyzék formátuma A fax címzettjének megadása.

Megj.: Ha faxszámot szeretne használni, írja be a kettőskereszt (#) karaktert, és írja
utána a számot.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Válaszcím A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.

Tárgy A fax tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.

Üzenet

Analóg fogadás engedélyezése
Ki*
Be

A nyomtató beállítása analóg faxok fogadására.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Faxkiszolgáló e-mail-beállításai
Menüelem Leírás

Elsődleges SMTP-átjáró Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP) kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.

Elsődleges SMTP-átjáró port
1-65535 (25*)

Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.

Másodlagos SMTP-átjáró Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-
címét vagy állomásnevét.

Másodlagos SMTP-átjáró port
1-65535 (25*)

Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói
portszámát.

SMTP időtúllépés
5–30 (30*)

Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megsza-
kítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.

Válaszcím A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.

Az SMTP használata válaszcímként alapértel-
mezés szerint

Off (Ki)
On* (Be)

A faxoláshoz használatos SMTP válaszadási cím megadása.

SSL/TLS használata
Disabled* (Letiltva)
Egyeztetés
Szükséges

Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével
küldje-e el a faxokat.

Megbízható tanúsítvány kérése
Off (Ki)
On* (Be)

Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt
az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.

SMTP-kiszolgáló hitelesítése
Nem szükséges hitelesítés*
Bejelentkezés / normál
NTLM
CRAM‑MD5
Digest‑MD5
Kerberos 5

Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Eszköz által kezdeményezett e-mail
Nincs*
Az eszköz SMTP belépési adatainak a
használata

Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az
eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.

Felhasználó által kezdeményezett e-mail
Nincs*
Az eszköz SMTP belépési adatainak a
használata
Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn.
Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn.
Azonosító adatok bekérése

Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a
felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.

Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn.
Off (Ki)
On* (Be)

Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és
a csoportcélok használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlako-
záshoz.

Eszköz felhasználói azonosítója Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasz-
nálói azonosítót és jelszót határozza meg.

Eszköz jelszava

Kerberos 5 TARTOMÁNY A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására
szolgál.

NTLM-tartomány Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására
szolgál.

„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba
letiltása

Off* (Ki)
On (Be)

„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Faxkiszolgáló beolvasási beállításai
Menüelem Leírás

Képformátum
TIFF (.tif)
PDF (.pdf)*
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)

A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.

Tartalom típusa
Szöveg
Szöveg/fénykép*
Fénykép
Grafikák

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Tartalom forrása
Monokróm lézer
Színes lézer*
Tintasugaras
Fénykép/Film
Magazin
Újság
Ezt nyomja meg
Egyéb

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.

Faxfelbontás
Normál*
Finomítás
Szuperfinom
Ultrafinom

A faxok felbontásának beállítása.

Sötétség
1-9 (5*)

A nyomtatott anyag sötétségének beállítása.

Tájolás
Álló*
Fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

Eredeti méret
[Papírméretek listája]

Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.

Megjegyzések:

• A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári
alapértelmezett érték világszerte az A4.

• Ez a beállítás a nyomtató típusától függően változhat.

Többoldalas TIFF használata
Ki
Be*

Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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E-mail

E-mail beállítása
Menüelem Leírás

Elsődleges SMTP-átjáró Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló
IP-címét vagy állomásnevét.

Elsődleges SMTP-átjáró port
1-65535 (25*)

Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.

Másodlagos SMTP-átjáró Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-
címét vagy állomásnevét.

Másodlagos SMTP-átjáró port
1-65535 (25*)

Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói
portszámát.

SMTP időtúllépés
5–30 másodperc (30*)

Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megsza-
kítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.

Válaszcím Válaszcím megadása az e-mailben.

Az SMTP használata válaszcímként alapértel-
mezés szerint

On* (Be)
Off (Ki)

Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-
kiszolgálóban.

SSL/TLS használata
Disabled* (Letiltva)
Egyeztetés
Szükséges

Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével
küldje-e el az e-maileket.

Megbízható tanúsítvány kérése
Off (Ki)
On* (Be)

Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsít-
ványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.

SMTP-kiszolgáló hitelesítése
Nem szükséges hitelesítés*
Bejelentkezés / normál
NTLM
CRAM‑MD5
Digest‑MD5
Kerberos 5

Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.

Eszköz által kezdeményezett e-mail
Nincs*
Az eszköz SMTP belépési adatainak a
használata

Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az
eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Felhasználó által kezdeményezett e-mail
Nincs*
Az eszköz SMTP belépési adatainak a
használata
Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn.
Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn.
Azonosító adatok bekérése

Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a
felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.

Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn.
Off (Ki)
On* (Be)

Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és
a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való
csatlakozáshoz.

Eszköz felhasználói azonosítója Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasz-
nálói azonosítót és jelszót határozza meg.

Eszköz jelszava

Kerberos 5 TARTOMÁNY A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására
szolgál.

NTLM-tartomány Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására
szolgál.

„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba
letiltása

Off* (Ki)
On (Be)

„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

E‑mail alapbeállítások
Menüelem Leírás

Tárgy Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.

Üzenet

Fájlnév A beolvasott kép fájlnevének beállítása.

Formátum
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOC (.docx)

A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.

Globális OCR beállítások
Felismert nyelvek
Auto. elforg.
Fekete pontok eltávolítása
Autom. kontr. jav.

Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR
megoldást.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

PDF beállítások
PDF-verzió

1,3
1.4
1.5*
1.6
1.7

Archív változat
A‑1a*
A‑1b

Nagy mértékben tömörített
Off* (Ki)
On (Be)

Biztonságos
Off* (Ki)
On (Be)

Kereshető
Off* (Ki)
On (Be)

Archiválás (PDF/A)
Off* (Ki)
On (Be)

A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.

Tartalom típusa
Szöveg
Szöveg/fénykép*
Fénykép
Grafikák

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használa-
tával.

Tartalom forrása
Fekete-fehér lézer*
Színes lézer
Tintasugaras
Fénykép/Film
Magazin
Újság
Ezt nyomja meg
Egyéb

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum felhasználásával.

Szín
Fekete-fehér
Szürkeárnyalatos
Színes*
Automatikus

A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Felbontás
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

A beolvasott kép felbontásának beállítása.

Sötétség
-4–4 (0*)

A beolvasott kép sötétségének beállítása.

Tájolás
Álló*
Fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

Eredeti méret
[Papírméretek listája]

Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.

Megj.: Gyári alapbeállítás: Vegyes méret.

Oldalak
Off* (Ki)
Long Edge (Hosszú oldal)
Rövid oldal

A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum
beolvasása esetén.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Haladó képfeldolgozás

Menüelem Leírás

Színegyensúly
-4–4 (0*)

Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.

Színkihagyás
Színkihagyás

Nincs*
Vörös
Zöld
Kék

Alapértelmezett vörös szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett zöld szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett kék szín küszöbérték
0-255 (128*)

Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve
lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.

Au. színérzékelés
Színérzékenység

1-9 (5*)
Ter. érzékenység

1-9 (5*)

A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyisé-
gének megadása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke
Automatikus.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

JPEG minőség
A tartalomhoz legjobb*
5–95

A JPEG formátumban beolvasott képek minőségének beállítása.

Megjegyzések:

• Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájlméretet, de rontja a képminő-
séget.

• A 95-ös érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül
nagy fájlméretet eredményez.

Kontraszt
A tartalomhoz legjobb*
0
1
2
3
4
5

A kimenet kontrasztjának megadása.

Háttér-eltávolítás
Háttér érzékelése

Tartalomalapú*
Fix

Szint
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.

Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa
a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy
fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.

Kép tükrözése
Off* (Ki)
On (Be)

Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.

Inverz kép
Off* (Ki)
On (Be)

Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

Árnyék részletei
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a
beolvasott képen.

Beolvasás széltől szélig
Off* (Ki)
On (Be)

Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.

Élesség
1-5 (3*)

A beolvasott kép élességének beállítása.

Hőmérséklet
‑4–4 (0*)

Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az
eredmény.

Üres oldalak
Üres oldal eltávolítása
Üres oldal érzékelése

Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szúrva.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Rendszergazdai beállítások

Menüelem Leírás

E-mailek maximális mérete
0-65535 (0*)

Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájlméret
beállítása.

Méret-hibaüzenet Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha
az e-mail meghaladja a megengedett fájlméretet.

Megj.: Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.

Célok korlátozása Ezzel beállíthat egy tartománynévlistát, és megadhatja, hogy a rendszer
csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését.

Megj.: Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.

Más. küld. nekem
Soha ne jelenjen meg!*
Alapértelmezés szerint bekapcsolva
Kikapcs. alapértelmezésben
Mindig bekapcsolva

Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.

E-mail címzettjeinek korlátozása
Off* (Ki)
On (Be)

Az e-mailek címzettjeinek korlátozása.

A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:)
használata

Off* (Ki)
On (Be)

A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-
mailekben.

Többoldalas TIFF használata
On* (Be)
Off (Ki)

Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok
között.

TIFF tömörítés
LZW*
JPEG

A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.

Szöveg mód alapértelmezett értéke
5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.

Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke
5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének
beállítása.

Fénykép mód alapértelmezett értéke
5-95 (50*)

A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.

E-mail bitmélysége
1 bit
8 bit*

Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredmé-
nyező, 1 bites fájlok készüljenek.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás
értéke Szürkeárnyalatos.

Átviteli napló
Napló nyomtatása*
Ne nyomtasson naplót
Csak a hibák ny.

Napló nyomtatása minden sikeresen elküldött e-mail után.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Naplópapír forrása
Tálca [x] (1*)
Többcélú adagoló

Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.

Egyéni feladat beolvasása
Off* (Ki)
On (Be)

Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Beolvasási előnézet
Off (Ki)
On* (Be)

A beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merev-
lemeze telepítve van.

Mentés engedélyezése parancsikonként
Off (Ki)
On* (Be)

E-mail címek parancsikonként történő mentése.

Megj.: Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsi-
konként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.

A következő formában küldött e-mail képek
Melléklet*
Webhivatkozásként

Az e-mailen keresztül történő képküldés módjának beállítása.

E-mail adatok visszaállítása a küldés után
Off (Ki)
On* (Be)

Az alapértelmezett e-mail információ visszaállítása e-mail küldése után.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Webes kapcsolat beállítása
Menüelem Leírás

Kiszolgáló Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató webes hivatkozásként küldje el az e-maileket.

Bejelentkezés

Jelszó

Útvonal

Fájlnév

Webhivatkozásként
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FTP

FTP alapbeállítások
Menüelem Leírás

Formátum
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)

A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.

Megj.: A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak.

Globális OCR beállítások
Felismert nyelvek
Auto. elforg.
Fekete pontok eltávolítása
Autom. kontr. jav.

Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR
megoldást.

PDF beállítások
PDF-verzió

1,3
1.4
1.5*
1.6
1.7

Archív változat
A‑1a*
A‑1b

Biztonságos
Off* (Ki)
On (Be)

Archiválás (PDF/A)
Off* (Ki)
On (Be)

A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.

Tartalom típusa
Szöveg
Szöveg/fénykép*
Grafikák
Fénykép

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Tartalom forrása
Monokróm lézer
Színes lézer*
Tintasugaras
Fénykép/Film
Magazin
Újság
Ezt nyomja meg
Egyéb

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.

Szín
Fekete-fehér
Szürkeárnyalatos
Színes*
Automatikus

A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.

Felbontás
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

A beolvasott kép felbontásának beállítása.

Sötétség
-4–4 (0*)

A beolvasott kép sötétségének beállítása.

Tájolás
Álló*
Fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

Eredeti méret
[Papírméretek listája]

Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.

Megjegyzések:

• A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett
érték világszerte az A4.

• A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak.

Oldalak
Off* (Ki)
Long Edge (Hosszú oldal)
Rövid oldal

A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum
beolvasása esetén.

Fájlnév A beolvasott kép fájlnevének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Haladó képfeldolgozás

Menüelem Leírás

Színegyensúly
-4–4 (0*)

A kimeneteli fájl egyes színeinek esetében használni kívánt festékmeny-
nyiség beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Színkihagyás
Színkihagyás

Nincs*
Vörös
Zöld
Kék

Alapértelmezett vörös szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett zöld szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett kék szín küszöbérték
0-255 (128*)

Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve
lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.

Au. színérzékelés
Színérzékenység

1-9 (5*)
Ter. érzékenység

1-9 (5*)

A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyisé-
gének megadása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke
Automatikus.

JPEG minőség
A tartalomhoz legjobb*
5–95

A JPEG formátumú képek minőségének beállítása.

Megjegyzések:

• Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájlméretet, de rontja a képminő-
séget.

• A 90-es érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül
nagy fájlméretet eredményez.

Kontraszt
A tartalomhoz legjobb*
0
1
2
3
4
5

A kimenet kontrasztjának megadása.

Háttér-eltávolítás
Háttér érzékelése

Tartalomalapú*
Fix

Szint
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.

Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa
a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy
fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.

Kép tükrözése
Off* (Ki)
On (Be)

Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.

Inverz kép
Off* (Ki)
On (Be)

Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Árnyék részletei
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a
beolvasott képen.

Beolvasás széltől szélig
Off* (Ki)
On (Be)

Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.

Élesség
1-5 (3*)

A beolvasott kép élességének beállítása.

Hőmérséklet
‑4–4 (0*)

Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az
eredmény.

Üres oldalak
Üres oldal eltávolítása
Üres oldal érzékelése

Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szúrva.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Rendszergazdai beállítások

Menüelem Leírás

Szöveg mód alapértelmezett értéke
5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.

Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke
5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének
beállítása.

Fénykép mód alapértelmezett értéke
5-95 (50*)

A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.

Többoldalas TIFF használata
On* (Be)
Off (Ki)

Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok
között.

TIFF tömörítés
LZW*
JPEG

A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.

Átviteli napló
Napló nyomtatása*
Ne nyomtasson naplót
Csak a hibák ny.

Napló nyomtatása minden sikeres FTP-átvitelt alkalmazó beolvasás után.

Naplópapír forrása
Tálca [x] (1*)
Többcélú adagoló

Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.

FTP bitmélysége
1 bites
8 bites*

Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredmé-
nyező, 1 bites fájlok készüljenek.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás
értéke Szürkeárnyalatos.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Egyéni feladat beolvasása
Off* (Ki)
On (Be)

Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Beolvasási előnézet
Off (Ki)
On* (Be)

Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Mentés engedélyezése parancsikonként
Off (Ki)
On* (Be)

Egyéni FTP-beállítások mentése parancsikonként.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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USB-meghajtó

Flash meghajtó vizsgálata
Menüelem Leírás

Formátum
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
JPEG (.jpg)
XPS (.xps)

A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.

Megj.: A beállítások a nyomtató típusától függően változhatnak.

Globális OCR beállítások
Felismert nyelvek
Auto. elforg.
Fekete pontok eltávolítása
Autom. kontr. jav.

Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR
megoldást.

PDF beállítások
PDF-verzió

1,3
1.4
1.5*
1.6
1.7

Archív változat
A‑1a*
A‑1b

Biztonságos
Off* (Ki)
On (Be)

Archiválás (PDF/A)
Off* (Ki)
On (Be)

A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.

Tartalom típusa
Szöveg
Szöveg/fénykép*
Grafikák
Fénykép

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.

Tartalom forrása
Monokróm lézer
Színes lézer*
Tintasugaras
Fénykép/Film
Magazin
Újság
Ezt nyomja meg
Egyéb

A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Szín
Fekete-fehér
Szürkeárnyalatos
Színes*
Automatikus

A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.

Felbontás
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

A beolvasott kép felbontásának beállítása.

Sötétség
1-9 (5*)

A beolvasott kép sötétségének beállítása.

Tájolás
Álló*
Fekvő

Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

Eredeti méret
[Papírméretek listája]

Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.

Megjegyzések:

• A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértel-
mezett érték világszerte az A4.

• Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.

Oldalak
Off* (Ki)
Longe Edge (Hosszú oldal)
Rövid oldal

A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum
beolvasása esetén.

Fájlnév A beolvasott kép fájlnevének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Haladó képfeldolgozás

Menüelem Leírás

Színegyensúly Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Színkihagyás
Színkihagyás

Nincs*
Vörös
Zöld
Kék

Alapértelmezett vörös szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett zöld szín küszöbérték
0-255 (128*)

Alapértelmezett kék szín küszöbérték
0-255 (128*)

Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve
lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.

Au. színérzékelés
Színérzékenység

1-9 (5*)
Ter. érzékenység

1-9 (5*)

A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyisé-
gének megadása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke
Automatikus.

JPEG minőség
A tartalomhoz legjobb*
5–95

A JPEG formátumú képek minőségének beállítása.

Megjegyzések:

• Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájlméretet, de rontja a képminő-
séget.

• A 90-es érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül
nagy fájlméretet eredményez.

Kontraszt
A tartalomhoz legjobb*
0
1
2
3
4
5

A kimenet kontrasztjának megadása.

Háttér-eltávolítás
Háttér érzékelése

Tartalomalapú*
Fix

Szint
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.

Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa
a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy
fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.

Kép tükrözése
Off* (Ki)
On (Be)

Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.

Inverz kép
Off* (Ki)
On (Be)

Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Árnyék részletei
‑4–4 (0*)

Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a
beolvasott képen.

Beolvasás széltől szélig
Off* (Ki)
On (Be)

Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.

Élesség
1-5 (3)*

A beolvasott kép élességének beállítása.

Hőmérséklet
‑4–4 (0*)

Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az
eredmény.

Üres oldalak
Üres oldal eltávolítása
Üres oldal érzékelése

Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szúrva.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Rendszergazdai beállítások

Menüelem Leírás

Szöveg mód alapértelmezett értéke
5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.

Szöveg/fénykép mód alapértelmezett
értéke

5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének
beállítása.

Fénykép mód alapértelmezett értéke
5-95 (75*)

A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.

Többoldalas TIFF használata
On* (Be)
Off (Ki)

Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok
között.

TIFF tömörítés
LZW*
JPEG

A TIFF-fájlok-tömörítésének beállítása.

A beolvasás bitmélysége
1 bites
8 bites*

Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredmé-
nyező, 1 bites fájlok készüljenek.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás
értéke Szürkeárnyalatos.

Egyéni feladat beolvasása
Off* (Ki)
On (Be)

Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Beolvasási előnézet
Off (Ki)
On* (Be)

Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Flash meghajtó nyomtatása
Menüelem Leírás

Példányszám
1–9999 (1*)

A példányszám megadása.

Papírforrás
[x]. tálca (1*)
Többcélú adagoló
Kézi papír
Manuális borítékadagolás

Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz.

Szín
Ki
Be*

Megadja, hogy a nyomtatás színesben történjen-e.

Leválogatás
(1,1,1) (2,2,2)*
(1,2,3) (1,2,3)

Több példány nyomtatása egymás után.

Oldalak (duplex)
Egyoldalas*
Kétoldalas

Azt határozza meg, hogy az eszköz a papír melyik oldalára nyomtasson.

Tűzés
Ki*
1 kapocs, bal felső sarok
2 kapocs, balra
1 kapocs, jobb felső sarok
2 kapocs, fent
1 kapocs, bal alsó sarok
2 kapocs, alul
1 kapocs, jobb alsó sarok
2 kapocs, jobb oldalt

A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység
telepítve van.

Lyukasztó
Ki*
Be

A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve támogatott
kapcsozó vagy lyukasztó kiadóegység.

Lyukasztó mód
2 lyuk
3 lyuk
4 lyuk

A lyukasztási mód beállítása a kinyomtatott oldalhoz.

Megjegyzések:

• A „3 lyuk” az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett
érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”.

• Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve támogatott
kapcsozó vagy lyukasztó kiadóegység.

Oldalak eltolása
Nincs*
Példányok között
Feladatok között

Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok
kimenetének eltolása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Kétoldalas kötés
Hosszú oldal*
Rövid oldal

A kétoldalas oldalak kötési módjának, illetve a hátlap nyomtatási tájolásának
beállítása az előlaphoz képest.

Megjegyzések:

• A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle
mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a
felső oldalon) van.

• A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén
(azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.

Oldal/lap
Ki*
2 oldal
3 oldal
4 oldal
6 oldal
9 oldal
12 oldal
16 oldal

Több oldalkép nyomtatása a papír egyik oldalára.

Oldal/lap tájolása
Vízszintes*
Reverse Horizontal (Fordított vízszintes)
Reverse Vertical (Fordított függőleges)
Függőleges

Több oldalkép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata
esetén.

Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától
függ.

Oldal/oldal + tájolás
Automatikus*
Fekvő
Álló

Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció
használata esetén.

Oldal/lap szegélye
Nincs*
Folytonos

Oldalszegély nyomtatása a oldalképek köré az Oldal/lap funkció használata
esetén.

Elválasztólapok
Ki*
Példányok között
Feladatok között
Oldalak között

Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a
nyomtatás során.

Elválasztólap forrása
[x]. tálca (1*)
Többcélú adagoló

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP
konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.

Üres oldalak
Nincs nyomtatás*
Nyomtatás

Üres oldalak beszúrásának beállítása a nyomtatási feladathoz.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

USB-meghajtó 69



Hálózat/portok

Hálózati áttekintés
Menüelem Leírás

Aktív adapter
Auto* (Automatikus)
[List of network cards] (Hálózati kártyák listája)

A hálózat csatlakoztatási módjának megadása.

Hálózat állapota A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.

A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón
Off (Ki)
On* (Be)

A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.

Sebesség, kétoldalas Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.

IPv4 IPv4-cím megjelenítése.

Összes IPv6-cím Összes IPv6-cím megjelenítése.

Ny.kiszolg. visszaáll.
Indítás

A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása.

Megj.: Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.

Hálózati feladat időtúllépése
Off (Ki)
On* (90 seconds) (Be (90 másodperc))

Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné
a hálózati nyomtatási feladatokat.

Szalagcímlap
Off (Ki)
On* (Be)

Szalagcímlap nyomtatása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Vezeték nélküli
Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakozatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati
adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.
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Menüelem Leírás

Wireless Connection Setup (Vezeték nélküli
kapcsolat beállítása)

Network Name (Hálózat neve)
Network Mode (Hálózati mód)

Infrastructure* (Infrastruktúra)
Ad hoc (Ad hoc)

Wireless Security Mode (Vezeték nélküli
biztonság mód)

Disabled* (Letiltva)
WEP
WPA2/WPA – Személyes
WPA2 – Személyes
802.1x – Radius (Hatókör)

Adja meg a vezeték nélküli hálózatot, amihez a nyomtató csatlakozhat.

Wi‑Fi Protected Setup (Wi-Fi-védett
beállítás)

WPS Auto Detect (WPS Automatikus felis-
merés)

Off (Ki)
On* (Be)

Start Push Button Method (Gombnyomásos
módszer indítása)
Start PIN Method (PIN-módszer indítása)

Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati
biztonság beállítását.

Megjegyzések:

• A gombnyomásos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató
csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a
hozzáférési ponton lévő (a vezeték nélküli routeren) gombokat a
megadott időn belül nyomja meg.

• A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a
vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a
hozzáférési pont vezeték nélküli beállításainál.

Network Mode (Hálózati mód)
BSS Type (BSS-típus)

Infrastructure* (Infrastruktúra)
Ad hoc (Ad hoc)

Preferred Channel Number (Preferált
csatornaszám)

Auto* (Automatikus)
1-11

Adja meg a hálózati módot.

Megj.: A preferált csatornaszám csak akkor jelenik meg, ha a BSS Type
(BSS-típus) Ad hoc (Ad hoc) beállításon van.

Enable Wi‑Fi Direct (Wi‑Fi Direct engedé-
lyezése)

On (Be)
Off* (Ki)

Állítsa be a nyomtatót, hogy közvetlenül kapcsolódhasson a Wi-Fi-eszkö-
zökre.

Compatibility (Kompatibilitás)
802.11b/g
802.11b/g/n*
802.11a/b/g/n
802.11a/n
802.11a/b/g/n/ac

Adja meg a vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát.

Megj.: A 802.11a/b/g/n és 802.11a/n lehetőség csak akkor választható,
ha az Enable Wi‑Fi Direct (Wi-Fi Direct engedélyezése) opció ki van
kapcsolva.
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Menüelem Leírás

Wireless Security Mode (Vezeték nélküli
biztonság mód)

Disabled* (Letiltva)
WEP
WPA2/WPA-Personal (WPA2/WPA-
Személyes)
WPA2-Personal (WPA2-Személyes)

Adja meg a nyomtató vezeték nélküli eszközökhöz történő csatlakozta-
tásakor alkalmazandó biztonság típusát.

WEP Authentication Mode (WEP hitelesítési
módszer)

Auto* (Automatikus)
Open (Nyílt)
Shared (Megosztott)

Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP).

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security
Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) a WEP lehetőségre van állítva.

Set WEP Key (WEP kulcs beállítása) A biztonságos vezeték nélküli kapcsolathoz állítson be WEP jelszót.

WPA-PSK Encryption Mode (WPA-PSK Titko-
sítási mód)

AES

Vezeték nélküli biztonság engedélyezése Wi-Fi-védett hozzáféréssel
(WPA).

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security
Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) WPA2/WPA-Personal
(WPA2/WPA-Személyes) vagy WPA2-Personal (WPA2-Személyes) módra
van állítva.

Set Pre‑Shared Key (Előzetesen megosztott
kulcs beállítása)

Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz.

WPA2-PSK Encryption Mode (802.1x titko-
sítási mód)

AES

Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security
Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) WPA2/WPA-Personal
(WPA2/WPA-Személyes) vagy WPA2-Personal (WPA2-Személyes) módra
van állítva.

802.1x Encryption Mode (802.1x titkosítási
mód)

WPA+
WPA2*

Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security
Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) beállítás a 802.1x - Radius
(802.1x – Hatókör) lehetőségre van állítva.

Network Address (Hálózati cím)
UAA
LAA

A hálózati címek megtekintése.

PCL SmartSwitch
On* (Be)
Off* (Ki)

Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől
függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási
feladathoz arra van szükség.

Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem
vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott
alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.

PS SmartSwitch
On* (Be)
Off* (Ki)

Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől
függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz
arra van szükség.

Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja
meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértel-
mezett nyomtatónyelvet használja.
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Menüelem Leírás

NPA Mode (NPA mód)
Auto* (Automatikus)
Off (Ki)

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elneve-
zések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális
feldolgozást alkalmazza.

Megj.: A beállítás módosítását követően a nyomtató újraindul.

Job Buffering (Feladat pufferelése)
On (Be)
Off* (Ki)

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a
nyomtató merevlemezén.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Mac Binary PS (Mac bináris PS)
Auto* (Automatikus)
On (Be)
Off (Ki)

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript
nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

• Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript
nyomtatási feladatokat dolgoz fel.

• Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási
feladatokat.

Ethernet
Menüelem Leírás

Hálózati sebesség Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.

IPv4
DHCP engedélyezése

On* (Be)
Off (Ki)

A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése.

Megj.: A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára,
hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az
ügyfeleknek.

IPv4
Set Static IP Address (Statikus IP-
cím beállítása)

IP Address (IP-cím)
Netmask (Hálózati maszk)
Gateway (Átjáró)

A nyomtató statikus IP-címének beállítása.

Network Address (Hálózati cím)
UAA
LAA

A nyomtató közegelérés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt
cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA).

Megj.: A nyomtató LAA címe manuálisan is módosítható.

PCL SmartSwitch
Off (Ki)
On* (Be)

Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül
átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség.

Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a
bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtató-
nyelvet használja.

PS SmartSwitch
Off (Ki)
On* (Be)

Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül
átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség.

Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a
bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtató-
nyelvet használja.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Job Buffering (Feladat pufferelése)
Off (Ki)
On* (Be)

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megjegyzések:

• Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

• Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

Mac Binary PS (Mac bináris PS)
Auto* (Automatikus)
On (Be)
Off (Ki)

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási
feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

• Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási
feladatokat dolgoz fel.

• Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási felada-
tokat.

Energiahatékony Ethernet
Off (Ki)
On* (Be)

Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az
Ethernet-hálózatból.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

TCP/IP
Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók
esetében jelenik meg.

Menüelem Leírás

Set Hostname (Állomásnév beállítása) Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.

Domain name (Tartománynév) Állítsa be a tartománynevet.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-
kiszolgáló frissítéséhez

Off (Ki)
On* (Be)

Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a
nyomtató NTP-beállításait.

Zero Configuration Name (konfiguráció-
mentes név)

Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

Enable Auto IP (Auto IP engedélyezése)
Off (Ki)
On* (Be)

IP-cím automatikus hozzárendelése.

DNS-kiszolgáló címe Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.

Másodlagos DNS-kiszolgáló címe A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.

Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2

Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Tartományker. parancs Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a
nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyez-
kednek el.

Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

DDNS engedélyezése
Off (Ki)
On* (Be)

A Dynamic DNS beállításainak frissítése.

DDNS TTL A DDNS-beállítások megadása.

Alapértelmezett TTL

DDNS frissítési ideje

mDNS engedélyezése
Off (Ki)
On* (Be)

A Multicast DNS beállításainak frissítése.

WINS Server Address (WINS-cím) Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS)
szolgáltatáshoz.

BOOTP engedélyezése
Off* (Ki)
On (Be)

A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.

Korlát. kiszolg.lista IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.

Megjegyzések:

• Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé.

• Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.

Korlátozott kiszolgálólista beállításai
Összes port blokkolása*
Csak a nyomtatás blokkolása
Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása

A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáférésének beállítása.

MTU A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcso-
latokhoz.

Nyomtató nyers portja
1-65535 (9100*)

A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.

Kimenő forgalom maximális sebessége
Off* (Ki)
On (Be)

A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése.

Fokozott TLS biztonság
Off* (Ki)
On (Be)

A nyomtató adatvédelmi szintjének és adatintegritásának javítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

IPv6
Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon
érhető el.
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Menüelem Leírás

IPv6 engedélyezése
Off (Ki)
On* (Be)

Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.

DHCPv6 engedélyezése
Off* (Ki)
On (Be)

Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.

Stateless Address Autoconfiguration
Off (Ki)
On* (Be)

Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e a routertől az automatikus
IPv6-címkonfigurációra vonatkozó adatokat.

DNS-kiszolgáló címe A DNS-kiszolgáló címének beállítása.

Manuálisan kirendelt IPv6-cím Az IPv6-cím hozzárendelése.

Manuálisan kirendelt IPv6-router Az IPv6-útválasztó hozzárendelése.

Cím előtagja
0-128 (64*)

Meghatározza a cím előtagját.

Összes IPv6-cím Összes IPv6-cím megjelenítése.

Összes IPv6-útválasztócím Összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

SNMP
Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon
érhető el.

Menüelem Leírás

SNMP 1 és 2c verziók
Bekapcsolva

Ki
Be*

SNMP-beállítás engedélyezése
Ki
Be*

Enable PPM MIB
Ki
Be*

SNMP-közösség

Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP)
1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

SNMP 3 verzió
Bekapcsolva

Ki
Be*

Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása
Felhasználónév
Jelszó

Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása
Felhasználónév
Jelszó

Hitelesítési kivonat
MD5
SHA1*

Minimális hitelesítési szint
Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem
Hitelesítés, nincs adatvédelem
Hitelesítés, adatvédelem*

Adatvédelmi algoritmus
DES
AES‑128*

Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a
nyomtató biztonsági beállításait.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

IPSec
Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon
érhető el.

Menüelem Leírás

IPSec engedélyezése
Off* (Ki)
On (Be)

Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.

Alapkonfiguráció
Alapértelmezett*
Compatibility (Kompatibilitás)
Biztonságos

Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Enable IPSec
(IPSec engedélyezése) lehetőség az On (Be) értékre van állítva.

IPSec-eszköztanúsítvány Az IPSec-tanúsítvány beállítása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció
beállítás értéke Kompatibilitás.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai
[x] gazdagép

Cím
Kulcs

A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása.

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Enable IPSec
(IPSec engedélyezése) lehetőség az On (Be) értékre van állítva.

Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai
[x] gazdagép címe[/alhálózat]

Cím[/alhálózat]

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

802.1x
Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon
érhető el.

Menüelem Leírás

Aktív
Off* (Ki)
On (Be)

Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt
hitelesítést kérnek.

Megj.: A menüelem beállításainak konfigurálásához nyissa meg az Embedded Web Servert (beágyazott
webkiszolgálót).

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

LPD-konfiguráció
Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon
érhető el.

Menüelem Leírás

LPD időtúllépés
0–65535 másodperc (90*)

Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a
Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás
nyomtatási feladatokra.

LPD szalagcím-lap
Ki*
Be

Szalagcímlap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében.

Megj.: A szalagcímlap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok
elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.

LPD lezárólap
Ki*
Be

Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében.

Megj.: A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.

LPD kocsi vissza konverzió
Ki*
Be

A kocsivissza-konverzió engedélyezése.

Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az
aktuális sor első pozíciójába állítsa.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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HTTP-/FTP-beállítások
Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók
esetében jelenik meg.

Menüelem Leírás

Enable HTTP Server (HTTP-
kiszolgáló engedélyezése)

Ki
Be*

A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható beágyazott webkiszolgáló
elérése.

HTTPS engedélyezése
Ki
Be*

A HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása.

FTP/TFTP engedélyezése
Ki
Be*

Fájlok küldése FTP használatával.

Helyi tartományok A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása.

HTTP Proxy IP-cím A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása.

Megjegyzések:

• A HTTP-port gyári alapértelmezett értéke a 80.

• Az FTP-port gyári alapértelmezett értéke a 21.

FTP Proxy IP-cím

HTTP alapértelmezett IP-port

HTTPS-eszköztanúsítvány

FTP alapértelmezett IP-port

HTTP/FTP kérések időtúllépése
1-299 másodperc (30*)

Azt az időtartamot állítja be, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcso-
lódást a kiszolgálóhoz.

HTTP/FTP kérések ismétlései
1-299 (3*)

Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a
HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Párhuzamos [x]
Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Elem Funkció

PCL SmartSwitch
On* (Be)
Off (Ki)

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros
porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtató-
nyelvtől függetlenül.

Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő
adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet
használja.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Elem Funkció

PS SmartSwitch
On* (Be)
Off (Ki)

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros
porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtató-
nyelvtől függetlenül.

Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő
adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet
használja.

NPA Mode (NPA mód)
On (Be)
Off (Ki)
Auto* (Automatikus)

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján
történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megj.: A beállítás módosítását követően a nyomtató újraindul.

Speciális állapot
On* (Be)
Off (Ki)

Engedélyezi a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül.

Protokoll
Normál
Fastbytes*

Megadhatja a párhuzamosport-protokollt.

Inic. elfogad
On (Be)
Off* (Ki)

Beállítja, hogy nyomtató fogadja a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási
kéréseket.

Megj.: A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhu-
zamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az
INIT-jelet.

2. párhuzamos mód
On (Be)
Off* (Ki)

Meghatározza, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-
e beolvasva.

Mac Binary PS (Mac bináris
PS)

On (Be)
Off (Ki)
Auto* (Automatikus)

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási felada-
tokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

• Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat
dolgoz fel.

• Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.

ENA-cím A hálózati címadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be.

Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső
nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

ENA hálózati maszk A hálózati maszkadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be.

Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső
nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

ENA-átjáró A hálózati átjáróadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be.

Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső
nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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ThinPrint
Menüelem Leírás

ThinPrint engedélyezése
Ki
Be*

Nyomtatás ThinPrint használatával.

Portszám
4000-4999 (4000*)

A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.

Sávszélesség (bit/másodperc)
100-1000000 (0*)

A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.

Csomagméret (kbyte)
0-64000 (0*)

Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

USB
Megj.: Ez a menü csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

Menüelem Leírás

PCL SmartSwitch
Off (Ki)
On* (Be)

Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező
nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függet-
lenül.

Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a
bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet
használja.

PS SmartSwitch
Off (Ki)
On* (Be)

Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező
nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függet-
lenül.

Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő
adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet
használja.

Job Buffering (Feladat puffe-
relése)

Off* (Ki)
On (Be)

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Mac Binary PS (Mac bináris
PS)

On (Be)
Auto* (Automatikus)
Off (Ki)

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási felada-
tokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

• Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat
dolgoz fel Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken.

• Az Auto (Automatikus) beállítással a nyomtató nyomtatási feladatokat dolgoz fel
Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken.

• Az Off (Ki) beállítással a nyomtató normál protokollt használva szűri a PostScript
nyomtatási feladatokat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Menüelem Leírás

USB-port engedélyezése
Off (Ki)
On* (Be)

A standard USB-port engedélyezése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Google Cloud Print
Menüelem Leírás

Regisztráció
Regisztrálás

A nyomtató regisztrálása a Google Cloud-kiszolgálóban.

Beállítások
Google Cloud Print engedélyezése

Off (Ki)
On* (Be)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül Google-fiókjából
nyomtasson.

Beállítások
Helyi felfedezés engedélyezése

Off (Ki)
On* (Be)

Nagyobb sávszélesség kiosztása az adatátviteli műveletekhez.

Beállítások
SSL-társak ellenőrzésének engedélyezése

Off (Ki)
On* (Be)

Ezzel a funkcióval engedélyezheti a Google-fiókhoz való kapcsolódáshoz
használt társtanúsítvány ellenőrzését.

Beállítások
Mindig képként nyomtatás

Off* (Ki)
On (Be)

A beolvasott dokumentum mentése képfájlként.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Biztonság

Bejelentkezési módok

Engedélyek kezelése
Menüelem Leírás

Funkció elérése
Címjegyzék módosítása
Profilok létrehozása
Könyvjelzők kezelése
Flash meghajtó nyomtatása
Flash meghajtó színes nyomtatása
Visszatartott munkák elérése
Felhasználói profilok
Munkák megszakítása az eszközön
Nyelv módosítása
Internetes Nyomt. Prot. (IPP)
B/W nyomtatás
Színes nyomtatás

A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása.

Adminisztrációs menük
Biztonság menü
Hálózat/portok menü
Papír menü
Jelentések menü
Funkciókonfigurációs menü
Kellékek menü
Kiegészítő kártya menü
SE menü
Eszközmenü

A nyomtatómenükhöz való hozzáférés szabályozása.

Eszközkezelés
Távoli kezelés
Firmware frissítések
Alkalmazások konfigurálása
Kezelőpanel-zár
Minden beállítás importálása/exportálása
Üzemen kívüli törlés

A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.

Alk.
Új alkalmazások
Diavetítés
Háttérkép módosítása
Képernyővédő
Űrlapok és kedvencek
Gazdaságos beállítások

A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása.

Megj.: A lista az Embedded Web Server által engedélyezett alkalmazá-
soktól függően változhat.
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Helyi fiókok
Menüelem Leírás

Csoportok/engedélyek kezelése
Csoport hozzáadása

Hozzáférés-vezérlők importálása
Funkció elérése
Adminisztrációs menük
Eszközkezelés
Alk.

Minden felhasználó
Hozzáférés-vezérlők importálása

Funkció elérése
Adminisztrációs menük
Eszközkezelés
Alk.

Rendszergazda

A csoportok és a felhasználók hozzáférésének szabályozása a nyomtatófunk-
ciókhoz, az alkalmazásokhoz és a biztonsági beállításokhoz.

Felhasználó hozzáadása
Felhasználónév/jelszó
Felhasználónév
Jelszó
PIN-kód

Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciók felügyeletéhez.

Felhasználónév/jelszó – fiókok
Felhasználó hozzáadása

Felhasználónév – fiókok
Felhasználó hozzáadása

Jelszó – fiókok
Felhasználó hozzáadása

PIN – fiókok
Felhasználó hozzáadása

USB-eszközök ütemezése
Menüelem Leírás

Ütemezések
Új ütemezés hozzáadása

Az USB-portokhoz való hozzáférés szabályozása.

Biztonsági ellenőrzési napló
Menüelem Leírás

Ellenőrzés engedélyezése
Ki*
Be

Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és
a távoli rendszernaplóban.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Távoli rendszernapló engedélyezése
Ki*
Be

Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.

Távoli rendszernapló-kiszolgáló A távoli rendszernapló-kiszolgáló és az ahhoz tartozó port
beállítása.

Távoli rendszernaplóport
1-65535 (514*)

Távoli rendszernaplózási módszer
Normál UDP*
Stunnel

Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott
események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.

Távoli rendszernaplózási szolgáltatás
0 – Kernelüzenetek
1 – Felhasználószintű üzenetek
2 – Levelezőrendszer
3 – Rendszerdémonok
4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek
5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek
6 – Soros nyomtató alrendszere
7 – Hálózati hírek alrendszere
8 – UUCP-alrendszer
9 – Óradémon
10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek
11 – FTP-démon
12 – NTP-alrendszer
13 – Megfigyelési napló
14 – Riasztási napló
15 – Óradémon
16 – Helyi használat 0 (helyi0)
17 – Helyi használat 1 (helyi1)
18 – Helyi használat 2 (helyi2)
19 – Helyi használat 3 (helyi3)
20 – Helyi használat 4 (helyi4)
21 – Helyi használat 5 (helyi5)
22 – Helyi használat 6 (helyi6)
23 – Helyi használat 7 (helyi7)

A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra
történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.

Naplózandó események súlyossága
0 – Vészhelyzet
1 – Riasztás
2 – Kritikus
3 – Hiba
4 – Figyelmeztetés*
5 – Értesítés
6 – Tájékoztató jellegű
7 – Hibakeresés

A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó
prioritási szint beállítása.

Megjegyzések:

• 0 – A vészhelyzet a legsúlyosabb. 7 – A hibakeresés
a legkevésbé súlyos.

• A rendszer minden, a kiválasztott súlyossági szinthez,
illetve az a feletti szintekhez tartozó eseményt rögzít
a naplóban. Ha például a 4-es értéket (Figyelmez-
tetés) választja, az azt jelenti, hogy a rendszer a 0–4
közötti súlyosságú eseményeket rögzíti a naplóban.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Távoli rendszernapló által nem naplózott események
Ki*
Be

Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése
távoli kiszolgálóra.

Rendszergazda e-mail-címe Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott
eseményekről.

Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás
Ki*
Be

Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy napló-
bejegyzést törölnek.

Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás
Ki*
Be

Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az
esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezdi felülírni
a legrégebbi bejegyzéseket.

Művelet napló megtelése esetén
Legrégebbi bejegyzések felülírása*
Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés
törlése

Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha
a naplóktól megtelik a rendelkezésre álló memória.

Százalékos telítettségi arány e-mail-riasztása
Ki*
Be

Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az
esetben, ha a naplóktól megtelik a rendelkezésre álló
memória.

Százalékos telítettségi riasztás szintje
1–99 (90%*)

Napló exportálására figyelmeztető riasztás
Ki*
Be

Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót
valaki exportálja.

Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás
Ki*
Be

Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellen-
őrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.

Naplózási sor vége
LF (\n)*
CR (\r)
CRLF (\r\n)

Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az
egyes sorok végét.

Exportált fájlok digitális aláírása
Ki*
Be

Digitális aláírás hozzáadása minden exportált naplófájlhoz.

Napló törlése
Indítás

Az összes ellenőrzési napló törlése.

Napló exportálása
Rendszernapló (RFC 5424)
Rendszernapló (RFC 3164)
CSV

A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Bejelentkezési korlátozások
Menüelem Leírás

Sikertelen bejelentkezések
1-10 (3*)

A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát
adja meg.

Sikertelenség időkerete
1–60 perc (5*)

A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti
időtartamot adja meg.

Felfüggesztés időtartama
1–60 perc (5*)

A felfüggesztés időtartamát határozza meg.

Webes bejelentkezés időkorlátja
1-120 perc (10*)

Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan
a távolról bejelentkező felhasználókat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Titkosított nyomtatás beállításai
Menüelem Leírás

Érvényt. PIN max.
2–10

Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód.

Megjegyzések:

• A 0 érték beállításával kikapcsolhatja a funkciót.

• A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz
tartozó nyomtatási feladatokat.

• Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve.

Bizalmas feladat lejárata
Ki*
1 óra
4 óra
24 óra
1 hét

Lejárati idő beállítása a bizalmas nyomtatási feladatokhoz.

Megjegyzések:

• Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még bizalmas nyomtatási feladatok talál-
hatók a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén, akkor ezeknek a nyomtatási
feladatoknak a lejárati ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre.

• Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas
feladat törlődik.

Feladatismétlés lejárata
Ki*
1 óra
4 óra
24 óra
1 hét

Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárati idejének beállítása.

Feladatellenőrzés lejárata
Ki*
1 óra
4 óra
24 óra
1 hét

A mintapéldány lejárati idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára,
hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.
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Menüelem Leírás

Feladatmegőrzés lejárata
Ki*
1 óra
4 óra
24 óra
1 hét

Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat
későbbi nyomtatáshoz.

Minden feladat várakozzon
Ki*
Be

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Lemeztitkosítás
Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Menüelem Leírás

Állapot
Bekapcsolva
Letiltva

Lemeztitkosítás engedélyezésének megállapítása.

Titkosítás indítása Érzékeny adatok elvesztésének megelőzése a nyomtató vagy a merevlemez ellopása esetén.

Megj.: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a merevlemez összes tartalmát. Ha
szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos
adatokról.

Ideiglenes adatfájlok törlése
Menüelem Leírás

Beépített memóriában tárolt elemek
Ki*
Be

A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.

Merevlemezen tárolt elemek
Egysz. törl.*
Háromsz. törl.
Hétsz. törl.

A nyomtató merevlemezén tárolt összes fájl törlése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Megoldások LDAP-beállításai
Elem Funkció

LDAP-hivatkozások követése
Off* (Ki)
On (Be)

Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgá-
lókban.

Biztonság 88



Elem Funkció

LDAP-tanúsítvány ellenőrzése
No* (Nem)
Yes (Igen)

LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.

Mobilszolgáltatás-kezelő
Elem Funkció

AirPrint
Nyomtatás
Beolvasás
Fax

Funkciók engedélyezése az AirPrint szoftverben.

Egyéb
Menüelem Leírás

Védett funkciók
Megjelenítés*
Elrejtés

Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkció-hozzáférési vezérlés (FAC) a
felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd.

Megj.: Az FAC bizonyos menük és funkciók hozzáférését kezeli, vagy teljesen
letiltja azokat.

Nyomtatási engedély
Off* (Ki)
On (Be)

Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt.

Alapértelmezett nyomtatási
engedély bejelentkezési adatai

Beállítja a nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait.

Biztonsági visszaállító összekötő
Vendéghozzáférés engedé-
lyezése*
Nincs hatása

Azt határozza meg, hogy milyen hatással van a nyomtatóra a biztonsági visszaállító
összekötő használata.

Megjegyzések:

• Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található.

• A Vendéghozzáférés engedélyezésével teljes körű hozzáférést kapnak azok a
felhasználók, akik nincsenek bejelentkezve.

• Ha a Nincs hatása beállítást választja, a visszaállítás nem lesz hatással a
nyomtató biztonsági konfigurációjára.

Jelszó minimális hossza
0-32 (0*)

Azt határozza meg, hogy legalább hány karaktert kell tartalmaznia a jelszavaknak.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.
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Jelentések

Menübeállítások oldal
Menüelem Leírás

Menübeállítások oldal A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása.

Eszköz
Menüelem Leírás

Készülékadatok A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.

Készülékstatisztika A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.

Profilok listája A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.

Készletjelentés A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

Nyomtatás
Menüelem Leírás

Betűtípusok nyomtatása
PCL karakterkészletek
PS betűtípusok

Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.

Könyvtár nyomtatása A flash-meghajtón vagy nyomtató-merevlemezen tárolt források nyomtatása.

Megj.: Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash-meghajtó vagy
merevlemez.

Parancsikonok
Menüelem Leírás

Összes parancsikon A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.

Faxolási parancsikonok

Másolási parancsikonok

E-mail parancsikonok

FTP-parancsikonok

Hálózati mappa parancsikonok
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Fax
Menüelem Leírás

Faxfeladatok
naplója

A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása.

Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség
Bekapcsolva értékre van állítva.

Faxhívási napló Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést.

Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség
Bekapcsolva értékre van állítva.

Hálózat
Menüelem Leírás

Hálózatbeállítási
oldal

A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal
nyomtatása.

Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoz-
tatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Jelentések 91



Súgó

Súgó
Menüelem Leírás

Összes útmutató nyomtatása Kinyomtatja az összes útmutatót

Színminőség-útmutató Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

Csatlakoztatási útmutató A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt
információkat

Másolási útmutató Másolat készítésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

E‑mail küldési útmutató E-mail küldésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

Faxolási útmutató Fax küldésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

Beolvasási útmutató Dokumentum beolvasásával és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt informá-
ciókat

Információs útmutató A nyomtatóval kapcsolatban nyújt információkat

Adathordozók útmutató Papírok és speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat

Szállítási útmutató A nyomtató szállításával, elhelyezésével és csomagként feladásával kapcsolatban nyújt
információkat

Nyomtatási minőség
útmutató

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

Kellékútmutató Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás
Menüelem Leírás

Nyomtatási minőséget ellenőrző
tesztoldalak

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására
nyomtasson tesztoldalakat.
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