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Πώς να διαβάσετε τα εγχειρίδια

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια

Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα:

Υποδεικνύει σημεία που πρέπει να προσέχετε κατά τη χρήση του μηχανήματος και εξηγήσεις για τις
πιθανές αιτίες της κακής τροφοδοσίας χαρτιού, της βλάβης σε πρωτότυπα ή της απώλειας δεδομένων.
Να διαβάσετε σίγουρα αυτές τις εξηγήσεις.

Υποδεικνύει συμπληρωματικές εξηγήσεις για τις λειτουργίες του μηχανήματος και οδηγίες για την επίλυση
σφαλμάτων των χρηστών.

Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στο τέλος των ενοτήτων. Υποδεικνύει που μπορείτε να βρείτε περισσότερες
σχετικές πληροφορίες.

[ ]
Υποδεικνύει τα ονόματα των πλήκτρων στην οθόνη ή τους πίνακες ελέγχου του μηχανήματος.

Υποδεικνύει οδηγίες αποθηκευμένες σε αρχείο μέσα σε παρεχόμενο CD-ROM.

(κυρίως Ευρώπη και Ασία), (κυρίως Ευρώπη), ή (κυρίως Ασία)

(κυρίως Βόρεια Αμερική)

Οι διαφορές στις λειτουργίες της Περιοχής A και της Περιοχής B υποδεικνύονται από δύο σύμβολα.
Διαβάστε τις πληροφορίες που υποδεικνύονται από το σύμβολο που αντιστοιχεί στην περιοχή του
μοντέλου που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομέρειες σχετικά με το σύμβολο που αντιστοιχεί στο μοντέλο σας,
ανατρέξτε στην ενότητα σελ.7 "Ειδικές πληροφορίες μοντέλου".
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Ειδικές πληροφορίες μοντέλου
Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζετε σε ποια περιοχή ανήκει το μηχάνημα.

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος υπάρχει μια ετικέτα, βρίσκεται στη θέση που φαίνεται παρακάτω. Η
ετικέτα περιέχει λεπτομέρειες για την περιοχή στην οποία ανήκει το μηχάνημα. Διαβάστε την ετικέτα.

CMR015

Οι παρακάτω πληροφορίες εξαρτώνται από την περιοχή. Διαβάστε τις πληροφορίες κάτω από το
σύμβολο που αντιστοιχεί στην περιοχή του μηχανήματος.

(κυρίως Ευρώπη και Ασία)

Αν η ετικέτα περιέχει τα παρακάτω, τότε το μοντέλο του μηχανήματός σας ανήκει στην περιοχή Α:

• CODE XXXX -27, -29

• 220–240 V

(κυρίως Βόρεια Αμερική)

Αν η ετικέτα περιέχει τα παρακάτω, τότε το μοντέλο του μηχανήματός σας ανήκει στην περιοχή Β:

• CODE XXXX -17

• 120–127 V

• Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι διαστάσεις εμφανίζονται με δύο μονάδες μέτρησης: σε μετρικό σύστημα και
σε ίντσες. Αν το μοντέλο του μηχανήματός σας ανήκει στην περιοχή Α, τότε θα χρησιμοποιούνται
μονάδες του μετρικού συστήματος. Αν το μοντέλο του μηχανήματός σας ανήκει στην περιοχή Β, τότε
θα χρησιμοποιούνται ίντσες.

• Αν το μοντέλο του μηχανήματός σας ανήκει στην περιοχή Α και η ετικέτα περιέχει την ένδειξη
"CODE XXXX -27", ανατρέξτε στην ενότητα " (κυρίως Ευρώπη)".

• Αν το μοντέλο του μηχανήματός σας ανήκει στην περιοχή Α και η ετικέτα περιέχει την ένδειξη
"CODE XXXX -29", ανατρέξτε στην ενότητα " (κυρίως Ασία)".
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Ονόματα Βασικών Λειτουργιών
Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι βασικές λειτουργίες του μηχανήματος αναφέρονται ως εξής:

• Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων  ADF
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1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το
μηχάνημα
Μπορείτε να αναζητήσετε μία περιγραφή με βάση αυτό που θέλετε να κάνετε.

Θέλω να εξοικονομήσω χαρτί

BRL059S

Εκτύπωση πολυσέλιδων εγγράφων και στις δύο πλευρές των φύλλων (Αντιγραφή Διπλής Όψης)

 Ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

Εκτύπωση πολυσέλιδων εγγράφων και εισερχόμενων φαξ σε ένα φύλλο (Συνδυασμός
(Φωτοαντιγραφικό/Φαξ))

 Ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Εκτύπωση εισερχόμενων φαξ και στις δύο όψεις των φύλλων (Εκτύπωση 2 Όψεων)

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Μετατροπή εισερχόμενων φαξ σε ηλεκτρονική μορφή (φαξ χωρίς χαρτί)

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Αποστολή αρχείων από τον υπολογιστή χωρίς εκτύπωση (LAN-Fax)

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Έλεγχος πόσο χαρτί εξοικονομείται (οθόνη [Πληροφορίες])

 Ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started .
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Θέλω να μετατρέπω έγγραφα εύκολα σε
ηλεκτρονική μορφή

BQX138S

Αποστολή αρχείων σάρωσης

 Ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

Αποστολή της διεύθυνσης URL του φακέλου στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία της σάρωσης

 Ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

Αποθήκευση αρχείων σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

 Ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

Αποθήκευση αρχείων σάρωσης σε πολυμέσα

 Ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

Μετατροπή μεταδιδόμενων φαξ σε ηλεκτρονική μορφή και αποστολή σε υπολογιστή

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Διαχείριση και χρήση εγγράφων που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή (Διακομιστής
Εγγράφων)

 Ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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Θέλω να καταχωρήσω προορισμούς

BRL060S

Μέσω του Πίνακα ελέγχου μπορείτε να καταχωρήσετε προορισμούς στο Βιβλίο Διευθύνσεων

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

 Ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

Καταχώρηση προορισμών από υπολογιστή μέσω του Web Image Monitor

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Λήψη προορισμών που έχουν καταχωρηθεί στο μηχάνημα στη λίστα προορισμών του
προγράμματος οδήγησης LAN-Fax

 Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Θέλω να καταχωρήσω προορισμούς
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Θέλω να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά το
μηχάνημα

BQX139S

Καταχώρηση και χρήση συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων (Πρόγραμμα)

 Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

Καταχώρηση συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων ως αρχικές ρυθμίσεις (Προγραμματισμός ως
προεπιλογές (Φωτοαντ./Διακομ. Εγγράφων/Φαξ/Σαρωτής))

 Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

Καταχώρηση συχνών χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή

 Ανατρέξτε στην ενότητα Print .

Αλλαγή των αρχικών ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή με τις συχνά
χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις εκτύπωσης

 Ανατρέξτε στην ενότητα Print .

Προσθήκη συντομεύσεων στα προγράμματα ή τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε συχνά

 Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

Αλλαγή της σειράς των εικονιδίων των λειτουργιών και συντομεύσεων

 Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα

12



Μπορείτε να προσαρμόσετε την [Αρχική] οθόνη
όπως θέλετε
Τα εικονίδια κάθε λειτουργίας εμφανίζονται στην [Αρχική] οθόνη.

CMQ001

• Στην [Αρχική] οθόνη μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για προγράμματα ή ιστοσελίδες που
χρησιμοποιείτε συχνά. Τα προγράμματα και οι ιστοσελίδες μπορούν εύκολα να ανακληθούν,
πατώντας τα εικονίδια συντόμευσης.

• Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται μόνο τα εικονίδια των λειτουργιών και των συντομεύσεων που
χρησιμοποιείτε.

• Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων των λειτουργιών και των συντομεύσεων.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες στην [Αρχική] οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος
χρήσης της [Αρχικής] οθόνης", Getting Started .

Μπορείτε να προσαρμόσετε την [Αρχική] οθόνη όπως θέλετε
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Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα με
διάφορες λειτουργίες

CMQ002

• Μπορείτε να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε την εικόνα αντιγραφής. Με τη λειτουργία Αυτ Σμικρ/
Μεγέθ, το μηχάνημα υπολογίζει αυτόματα την αναλογία αναπαραγωγής με βάση το μέγεθος των
πρωτοτύπων και το χαρτί που έχετε καθορίσει.

• Λειτουργίες του φωτοαντιγραφικού όπως Διπλή όψη και Συνδυασμός σας επιτρέπουν να
εξοικονομείτε χαρτί με την αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί.

• Μπορείτε να αντιγράφετε σε διάφορους τύπους χαρτιού όπως φακέλους και διαφάνειες OHP.

• Μπορείτε να κάνετε σελιδοποίηση των αντιγράφων.

• Ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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Μπορείτε να εκτυπώσετε δεδομένα με διάφορες
λειτουργίες

CMQ004

• Αυτό το μηχάνημα υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου και τοπικές συνδέσεις.

• Μπορείτε να στείλετε αρχεία PDF απευθείας για εκτύπωση στο μηχάνημα, χωρίς να ανοίξετε κάποια
εφαρμογή PDF.

• Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό
δίσκο του μηχανήματος και οι οποίες είχαν σταλεί προηγουμένως από υπολογιστές, μέσω του
προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω τύπους εργασιών
εκτύπωσης: Εκτύπωση Δείγματος, Κλειδωμένη Εκτύπωση, Αναμονή Εκτύπωσης και Αποθηκευμένη
Εκτύπωση.

• Μπορείτε να ταξινομήσετε εκτυπωμένες σελίδες.

• Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε αφαιρούμενη συσκευή μνήμης και να
ορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως είναι η ποιότητα και το μέγεθος εκτύπωσης.

• Ανατρέξτε στην ενότητα Print .

Μπορείτε να εκτυπώσετε δεδομένα με διάφορες λειτουργίες
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένα
έγγραφα
Στον σκληρό δίσκο του μηχανήματος μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία που έχετε σαρώσει στη
λειτουργία φωτοτυπικού, φαξ, εκτυπωτή ή σαρωτή. Με το Web Image Monitor μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για αναζήτηση, προβολή, εκτύπωση, διαγραφή και αποστολή
αποθηκευμένων αρχείων μέσω δικτύου. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και να
εκτυπώσετε πολλαπλά έγγραφα (Διακομιστής Εγγράφων).

CJQ603

• Μπορείτε να ανακτήσετε αποθηκευμένα έγγραφα που έχετε σαρώσει στον υπολογιστή σας με τη
λειτουργία σαρωτή.

• Μέσω του μετατροπέα μορφής αρχείων, μπορείτε να κάνετε λήψη εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί
στον υπολογιστή σας με τη λειτουργία φωτοαντιγραφικού, Διακομ. Εγγράφων ή εκτυπωτή.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τον Διακομ. Εγγράφων στη λειτουργία φωτοαντιγραφικού και για να
μάθετε πώς λειτουργεί ο Διακομ. Εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με το Διακομ. Εγγράφων στη λειτουργία εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα
Print .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με το Διακομ. Εγγράφων στη λειτουργία φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα Fax
.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με το Διακομ. Εγγράφων σε λειτουργία σαρωτή, ανατρέξτε στην ενότητα
Scan .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ χωρίς
χαρτί
Λήψη

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα εισερχόμενα έγγραφα φαξ σε ηλεκτρονική μορφή στον σκληρό δίσκο
του μηχανήματος, χωρίς να τα εκτυπώνετε.

CJQ604

Με το Web Image Monitor μπορείτε να ελέγχετε, να εκτυπώνετε, να διαγράφετε, να ανακτάτε ή να
κάνετε λήψη έγγραφα μέσω του υπολογιστή σας (Αποθήκευση εισερχόμενων εγγράφων).

• Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

Αποστολή

Μέσω του δικτύου (Ethernet ή ασύρματο LAN) μπορείτε να στείλετε φαξ από τον υπολογιστή σας σε
αυτό το μηχάνημα, το οποίο με τη σειρά του προωθεί το φαξ μέσω της τηλεφωνικής του σύνδεσης
(LAN-Fax).

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ χωρίς χαρτί
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CJQ605

• Για να στείλετε φαξ, εκτυπώστε από την εφαρμογή Windows που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε LAN-
Fax ως εκτυπωτή και ορίστε τον προορισμό.

• Μπορείτε ακόμη να ελέγξετε τα σταλμένα δεδομένα εικόνας.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ μέσω
Ίντερνετ

xxx@xxx.com
xxx.xxx.xxx.xxx
xxx@xxx.com
xxx.xxx.xxx.xxx

xxx@xxx.com
xxx.xxx.xxx.xxx
xxx@xxx.com
xxx.xxx.xxx.xxx

CJQ606

Αποστολή και λήψη μέσω email

Αυτό το μηχάνημα μετατρέπει σαρωμένες εικόνες εγγράφων σε μορφή email και στέλνει και λαμβάνει
αυτά τα δεδομένα μέσω Ίντερνετ.

• Για να στείλετε ένα έγγραφο, ορίστε διεύθυνση email, αντί να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου
του προορισμού (Internet Fax και αποστολή μέσω email).

• Αυτό το μηχάνημα μπορεί να λαμβάνει μηνύματα email μέσω Internet Fax ή από υπολογιστές
(Internet Fax Λήψη και αποστολή μέσω email για εκτύπωση).

• Τα μηχανήματα και οι υπολογιστές με δυνατότητα Internet Fax που διαθέτουν διευθύνσεις
email, μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα email μέσω Internet Fax.

IP-Fax

Στη λειτουργία IP-Fax, δυο συσκευές φαξ στέλνουν ή λαμβάνουν απευθείας έγγραφα μεταξύ τους,
μέσω δικτύου TCP/IP.

• Για να στείλετε ένα έγγραφο, ορίστε μια διεύθυνση ΙΡ ή όνομα host, αντί για αριθμό φαξ
(Αποστολή IP-Fax).

• Αυτό το μηχάνημα μπορεί να λαμβάνει έγγραφα που έχουν σταλεί μέσω Internet Fax (Λήψη IP-
Fax).

• Μέσω μιας πύλης VoIP, το μηχάνημα στέλνει σε συσκευές φαξ G3 που είναι συνδεδεμένες στο
δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (PSTN).

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ μέσω Ίντερνετ
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• Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/
System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή και λήψη εγγράφων μέσω Ίντερνετ, ανατρέξτε στο Fax .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φαξ και το
σαρωτή σε περιβάλλον δικτύου

CJQ607

• Μπορείτε να στείλετε αρχεία σάρωσης σε έναν καθορισμένο προορισμό μέσω email (Αποστολή
αρχείων σάρωσης με email).

• Μπορείτε να στείλετε αρχεία σάρωσης απευθείας σε φακέλους (Αποστολή αρχείων σάρωσης με τη
"Σάρωση σε φάκελο").

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα ως σαρωτή παράδοσης για το λογισμικό
παράδοσης ScanRouter*1 (σαρωτής παράδοσης δικτύου). Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία
της σάρωσης στο διακομιστή παράδοσης ή να τα στείλετε σε ένα φάκελο του υπολογιστή στο ίδιο
δίκτυο.

• Με τις υπηρεσίες Web Services on Devices (WSD) μπορείτε να στείλετε αρχεία σάρωσης σε
υπολογιστή-πελάτη.

*1 Το λογισμικό παράδοσης ScanRouter δεν διατίθεται πλέον για πώληση.

• Ανατρέξτε στην ενότητα Fax , Scan  ή Connecting the Machine/ System Settings .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φαξ και το σαρωτή σε περιβάλλον δικτύου
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Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαρροή
πληροφοριών (Λειτουργίες ασφάλειας)

CJQ608

• Μπορείτε να προστατεύσετε τα έγγραφα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να εμποδίσετε την
αντιγραφή τους χωρίς άδεια.

• Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση του μηχανήματος, καθώς και να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη
αλλαγή των ρυθμίσεων του μηχανήματος.

• Ορίζοντας κωδικούς πρόσβασης, μπορείτε να εμποδίζετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω
του δικτύου.

• Για να αποτρέψετε τη διαρροή πληροφοριών, μπορείτε να διαγράψετε ή να κρυπτογραφήσετε τα
δεδομένα του σκληρού δίσκου.

• Μπορείτε να περιορίσετε το ποσοστό χρήσης του μηχανήματος για κάθε χρήστη.

• Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός Ασφάλειας .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ρυθμίζετε το
μηχάνημα μέσω υπολογιστή
Με το Web Image Monitor μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του μηχανήματος και να αλλάζετε τις
ρυθμίσεις.

CJQ609

Μπορείτε να ελέγξετε σε ποιο δίσκο εξαντλείται το χαρτί, να καταχωρήσετε πληροφορίες στο Βιβλίο
Διευθ., να καθορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, να διαμορφώσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του
συστήματος, να διαχειριστείτε εργασίες, να εκτυπώσετε το ιστορικό εργασιών και να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις πιστοποίησης.

• Ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/ System Settings  ή στη Βοήθεια του Web
Image Monitor.

Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ρυθμίζετε το μηχάνημα μέσω υπολογιστή
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Μπορείτε να αποτρέψετε μια μη εξουσιοδοτημένη
αντιγραφή
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα ενσωματωμένο μοτίβο στο χαρτί, ώστε να εμποδίσετε την αντιγραφή.

Μη
Αν
τιγ
ρά
ψι
μο

EL CJQ613

Μη
Αν
τιγ
ρά
ψι
μο

• Με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορείτε να ενσωματώσετε ένα μοτίβο στο εκτυπωμένο
έγγραφο. Αν το έγγραφο αντιγραφεί σε μηχάνημα με τη μονάδα Ασφάλεια Δεδομένων Αντιγραφής,
τότε οι προστατευμένες σελίδες γκριζάρονται στο αντίγραφο. Έτσι, οι εμπιστευτικές πληροφορίες
δεν μπορούν να αντιγραφούν. Τα προστατευμένα μηνύματα φαξ γκριζάρονται πριν σταλούν ή
αποθηκευτούν. Αν ένα έγγραφο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και αντιγραφεί
σε μηχάνημα με τη μονάδα Ασφάλεια Δεδομένων Αντιγραφής, τότε από το μηχάνημα ακούγεται
ένας ήχος που προειδοποιεί τους χρήστες ότι επιχειρείται μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή.

Αν το έγγραφο αντιγραφεί σε μηχάνημα χωρίς τη μονάδα Ασφάλεια Δεδομένων Αντιγραφής, το
κρυμμένο κείμενο ξεχωρίζει στο αντίγραφο. Έτσι φαίνεται ότι το αντίγραφο δεν είναι
εξουσιοδοτημένο.

• Με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορείτε να ενσωματώσετε κείμενο στο εκτυπωμένο
έγγραφο, ώστε να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. Αν αντιγράψετε, σαρώσετε ή
αποθηκεύσετε το έγγραφο σε Διακομιστή Εγγράφων, είτε με φωτοαντιγραφικό είτε με
πολυλειτουργικό εκτυπωτή, το ενσωματωμένο κείμενο ξεχωρίζει στο αντίγραφο. Έτσι αποτρέπεται η
μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή.

• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, Print  και
Οδηγός Ασφάλειας .

1. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα
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2. Getting Started
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

Οδηγός για τα Ονόματα και Λειτουργίες
Εξαρτημάτων

Οδηγός για εξαρτήματα (κυρίως Ευρώπη)

• Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας αντικείμενα δίπλα τους ή ακουμπώντας
πράγματα πάνω τους. Αν υπερθερμανθεί το μηχάνημα, ίσως προκύψει σφάλμα.

Μπροστινή αριστερή όψη

CMR001

1 2

3
4
5

6

7

8 9

10

1. Καπάκι πλάκας αντιγραφής ή ADF

(Η εικόνα δείχνει τον ADF.)

Χαμηλώστε το καπάκι της πλάκας αντιγραφής ή τον ADF πάνω από τα πρωτότυπα που έχουν τοποθετηθεί στη
πλάκα αντιγραφής.

Αν τοποθετήσετε μια στοίβα πρωτοτύπων στον ADF, ο ADF τροφοδοτεί αυτόματα ένα-ένα τα πρωτότυπα.

2. Προεκτάσεις

Ανασηκώστε αυτές τις προεκτάσεις για να υποστηρίξουν μεγάλο χαρτί.

3. Πίνακας ελέγχου

Ανατρέξτε στην ενότητα σελ.35 "Οδηγός στα ονόματα και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του
μηχανήματος".
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4. Εσωτερικός δίσκος

Εδώ παραδίδεται το φωτοτυπημένο/εκτυπωμένο χαρτί και τα μηνύματα φαξ.

5. Μπροστινό καπάκι

Ανοίξτε το για να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος.

6. Δίσκος χαρτιού

Τοποθετήστε χαρτί εδώ.

7. Μονάδα δίσκου χαρτιού (Δίσκος 2 και Δίσκος 3)

Τοποθετήστε χαρτί εδώ.

8. Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας

Για να λειτουργήσει το μηχάνημα, ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι ανοιχτός. Αν ο διακόπτης
είναι κλειστός, ανοίξτε τον.

9. Οπές εξαερισμού

Πρόληψη υπερθέρμανσης.

10. Εσωτερικός οδηγός δίσκου

Ανοίξτε και ανεβάστε το τελικό τοίχωμα για να υποστηρίξει μεγάλο χαρτί.

Μπροστινή δεξιά όψη

CMR002

1

2 3

4

5

6 

1. Πλάκα αντιγραφής

Τοποθετήστε εδώ τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω.

2. Δεξί καπάκι

Ανοίξτε αυτό το καπάκι για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί που τροφοδοτείται από το δίσκο χαρτιού.

3. Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε το για αντιγραφή ή εκτύπωση σε διαφάνειες OHP και σε χαρτί ετικέτας (αυτοκόλλητες ετικέτες).

2. Getting Started
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4. Οδηγοί χαρτιού

Όταν τοποθετείτε χαρτί στο πλαϊνό δίσκο, ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το χαρτί.

5. Προέκταση

Τραβήξτε προς τα έξω αυτή την προέκταση, όταν τοποθετείτε χαρτί στον πλαϊνό δίσκο τροφοδοσίας.

6. Κάτω δεξί καπάκι

Όταν μπλοκάρει χαρτί, ανοίξτε αυτό το καπάκι.

Πίσω αριστερή όψη

CMR016

1

1. Οπές εξαερισμού

Πρόληψη υπερθέρμανσης.

Οδηγός για τα εξαρτήματα (κυρίως Ασία)

• Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας αντικείμενα δίπλα τους ή ακουμπώντας
πράγματα πάνω τους. Αν υπερθερμανθεί το μηχάνημα, ίσως προκύψει σφάλμα.

Οδηγός για τα Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων
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Μπροστινή αριστερή όψη

CMR001

1 2

3
4
5

6

7

8 9

10

1. ADF

Χαμηλώστε τον ADF πάνω από τα πρωτότυπα που έχουν τοποθετηθεί στη πλάκα αντιγραφής.

Αν τοποθετήσετε μια στοίβα πρωτοτύπων στον ADF, ο ADF τροφοδοτεί αυτόματα ένα-ένα τα πρωτότυπα.

2. Προεκτάσεις

Ανασηκώστε αυτές τις προεκτάσεις για να υποστηρίξουν μεγάλο χαρτί.

3. Πίνακας ελέγχου

Ανατρέξτε στην ενότητα σελ.35 "Οδηγός στα ονόματα και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του
μηχανήματος".

4. Εσωτερικός δίσκος

Εδώ παραδίδεται το φωτοτυπημένο/εκτυπωμένο χαρτί και τα μηνύματα φαξ.

5. Μπροστινό καπάκι

Ανοίξτε το για να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος.

6. Δίσκος χαρτιού

Τοποθετήστε χαρτί εδώ.

7. Μονάδα δίσκου χαρτιού (Δίσκος 2 και Δίσκος 3)

Τοποθετήστε χαρτί εδώ.

8. Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας

Για να λειτουργήσει το μηχάνημα, ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι ανοιχτός. Αν ο διακόπτης
είναι κλειστός, ανοίξτε τον.

9. Οπές εξαερισμού

Πρόληψη υπερθέρμανσης.

10. Εσωτερικός οδηγός δίσκου

Ανοίξτε και ανεβάστε το τελικό τοίχωμα για να υποστηρίξει μεγάλο χαρτί.

2. Getting Started
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Μπροστινή δεξιά όψη

CMR002
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1. Πλάκα αντιγραφής

Τοποθετήστε εδώ τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω.

2. Δεξί καπάκι

Ανοίξτε αυτό το καπάκι για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί που τροφοδοτείται από το δίσκο χαρτιού.

3. Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε το για αντιγραφή ή εκτύπωση σε διαφάνειες OHP και σε χαρτί ετικέτας (αυτοκόλλητες ετικέτες).

4. Οδηγοί χαρτιού

Όταν τοποθετείτε χαρτί στο πλαϊνό δίσκο, ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το χαρτί.

5. Προέκταση

Τραβήξτε προς τα έξω αυτή την προέκταση, όταν τοποθετείτε χαρτί στον πλαϊνό δίσκο τροφοδοσίας.

6. Κάτω δεξί καπάκι

Όταν μπλοκάρει χαρτί, ανοίξτε αυτό το καπάκι.

Οδηγός για τα Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων
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Πίσω αριστερή όψη

CMR016

1

1. Οπές εξαερισμού

Πρόληψη υπερθέρμανσης.

Οδηγός για τα εξαρτήματα (κυρίως Βόρεια Αμερική)

• Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας αντικείμενα δίπλα τους ή ακουμπώντας
πράγματα πάνω τους. Αν υπερθερμανθεί το μηχάνημα, ίσως προκύψει σφάλμα.

Μπροστινή αριστερή όψη
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2. Getting Started
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1. ADF

Χαμηλώστε τον ADF πάνω από τα πρωτότυπα που έχουν τοποθετηθεί στη πλάκα αντιγραφής.

Αν τοποθετήσετε μια στοίβα πρωτοτύπων στον ADF, ο ADF τροφοδοτεί αυτόματα ένα-ένα τα πρωτότυπα.

2. Προεκτάσεις

Ανασηκώστε αυτές τις προεκτάσεις για να υποστηρίξουν μεγάλο χαρτί.

3. Πίνακας ελέγχου

Ανατρέξτε στην ενότητα σελ.35 "Οδηγός στα ονόματα και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του
μηχανήματος".

4. Εσωτερικός δίσκος

Εδώ παραδίδεται το φωτοτυπημένο/εκτυπωμένο χαρτί και τα μηνύματα φαξ.

5. Μπροστινό καπάκι

Ανοίξτε το για να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος.

6. Δίσκος χαρτιού

Τοποθετήστε χαρτί εδώ.

7. Μονάδα δίσκου χαρτιού (Δίσκος 2 και Δίσκος 3)

Τοποθετήστε χαρτί εδώ.

8. Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας

Για να λειτουργήσει το μηχάνημα, ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι ανοιχτός. Αν ο διακόπτης
είναι κλειστός, ανοίξτε τον.

9. Οπές εξαερισμού

Πρόληψη υπερθέρμανσης.

10. Εσωτερικός οδηγός δίσκου

Ανοίξτε και ανεβάστε το τελικό τοίχωμα για να υποστηρίξει μεγάλο χαρτί.

Μπροστινή δεξιά όψη
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Οδηγός για τα Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων
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1. Πλάκα αντιγραφής

Τοποθετήστε εδώ τα πρωτότυπα με την όψη προς τα κάτω.

2. Δεξί καπάκι

Ανοίξτε αυτό το καπάκι για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί που τροφοδοτείται από το δίσκο χαρτιού.

3. Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε το για αντιγραφή ή εκτύπωση σε διαφάνειες OHP και σε χαρτί ετικέτας (αυτοκόλλητες ετικέτες).

4. Οδηγοί χαρτιού

Όταν τοποθετείτε χαρτί στο πλαϊνό δίσκο, ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το χαρτί.

5. Προέκταση

Τραβήξτε προς τα έξω αυτή την προέκταση, όταν τοποθετείτε χαρτί στον πλαϊνό δίσκο τροφοδοσίας.

6. Κάτω δεξί καπάκι

Όταν μπλοκάρει χαρτί, ανοίξτε αυτό το καπάκι.

Πίσω αριστερή όψη

CMR016

1

1. Οπές εξαερισμού

Πρόληψη υπερθέρμανσης.

2. Getting Started
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Οδηγός για τις λειτουργίες των προαιρετικών του
μηχανήματος

Οδηγός για τις λειτουργίες των εξωτερικών προαιρετικών του μηχανήματος
(κυρίως Ευρώπη)

CMR003
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3

1. Καπάκι πλάκας αντιγραφής

Χαμηλώστε το καπάκι πάνω από τα πρωτότυπα.

2. ADF

Τοποθετήστε εδώ μια στοίβα με πρωτότυπα. Θα τροφοδοτηθούν αυτόματα.

3. Μονάδα δίσκου χαρτιού (Δίσκος 2 και Δίσκος 3)

Χωράει έως και 500 φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι δύο δίσκους.

Οδηγός για τις λειτουργίες των προαιρετικών του μηχανήματος
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Οδηγός για τις λειτουργίες των εξωτερικών προαιρετικών του μηχανήματος
(κυρίως Ασία)

CMR004

1

1. Μονάδα δίσκου χαρτιού (Δίσκος 2 και Δίσκος 3)

Χωράει έως και 500 φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι δύο δίσκους.

Οδηγός για τις λειτουργίες των εξωτερικών προαιρετικών του μηχανήματος
(κυρίως Βόρεια Αμερική)

CMR005
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1. Ακουστικό

Χρησιμοποιείται ως παραλήπτης όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα φαξ.

Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες "Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό" και "Μη
αυτόματη κλήση". Επίσης, με αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ως τηλέφωνο.

2. Μονάδα δίσκου χαρτιού (Δίσκος 2 και Δίσκος 3)

Χωράει έως και 500 φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι δύο δίσκους.

2. Getting Started
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Οδηγός στα ονόματα και τις λειτουργίες του
πίνακα ελέγχου του μηχανήματος
Αυτή η εικόνα δείχνει το πίνακα ελέγχου του μηχανήματος, με όλα τα προαιρετικά εγκατεστημένα.

 CMR606
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1. Πλήκτρο [Αρχική]

Πατήστε για να εμφανιστεί η [Αρχική οθόνη]. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.38 "Πώς
χρησιμοποιείται η [Αρχική οθόνη]".

2. Πλήκτρα λειτουργίας

Καμία λειτουργία δεν έχει καταχωρηθεί στα πλήκτρα λειτουργίας ως εργοστασιακή προεπιλογή. Μπορείτε να
καταχωρήσετε τις λειτουργίες, τα προγράμματα και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε συχνά. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started .

3. Πίνακας οθόνης

Εμφανίζει πλήκτρα για κάθε λειτουργία, την κατάσταση λειτουργίας και μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα
Getting Started .

4. Πλήκτρο[Επαναφορά]

Πατήστε για να διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Οδηγός στα ονόματα και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του μηχανήματος

35



5. Πλήκτρο[Πρόγραμμα] (λειτουργία φωτοαντιγραφικού, Διακομιστή εγγράφων, φαξ και σαρωτή)

• Πατήστε για να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνότερα ή για να ανακληθούν οι
καταχωρημένες ρυθμίσεις.

Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

• Πατήστε το για να προγραμματίσετε προεπιλογές για την αρχική οθόνη, όταν απαλείφονται ή
επαναφέρονται οι λειτουργίες ή αμέσως αφού ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

6. Κύρια ένδειξη λειτουργίας

Η κύρια ένδειξη λειτουργίας ανάβει όταν ανοίγετε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.

7. Πλήκτρο [Εξοικονόμηση ενέργειας]

Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να μπει ή να βγει από λειτουργία Ύπνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started
. Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία Ύπνου, το πλήκτρο [Εξοικονόμηση ενέργειας] αναβοσβήνει

αργά.

8. Πλήκτρο[Σύνδεση/Αποσύνδεση]

Πατήστε το για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε.

9. Πλήκτρο[Εργαλεία χρήστη/Μετρητής]

• Εργαλεία Χρήστη

Πατήστε το για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/ System Settings .

• Μετρητής

Πατήστε το για να δείτε ή να εκτυπώσετε την τιμή του μετρητή. Ανατρέξτε στην ενότητα Maintenance and
Specifications .

Εκεί μαθαίνετε πού μπορείτε να παραγγείλετε αναλώσιμα και πού μπορείτε να καλέσετε σε περίπτωση
δυσλειτουργίας. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αυτές τις λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στην ενότητα Maintenance
and Specifications .

10. Πλήκτρο [Απλοποιημένη Οθόνη]

Πατήστε το για να εμφανιστεί η απλοποιημένη οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started .

11. [ ] (Πλήκτρο Enter)

Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε τις τιμές που καταχωρήσατε ή τα στοιχεία που ορίσατε.

12. Πλήκτρο [Έναρξη]

Πατήστε το για να ξεκινήσει η αντιγραφή, η εκτύπωση, η σάρωση ή η αποστολή.

13. Πλήκτρο [Απαλοιφή]

Πατήστε το για να διαγράψετε έναν αριθμό που πληκτρολογήσατε.

14. Πλήκτρο [Παύση]

Πατήστε το για να διακόψετε μια εργασία που είναι σε εξέλιξη όπως αντιγραφή, σάρωση, φαξ ή εκτύπωση.

15. Αριθμητικά πλήκτρα

Με αυτά μπορείτε να πληκτρολογείτε αριθμούς αντιγράφων, αριθμούς φαξ και δεδομένα για την επιλεγμένη
λειτουργία.

2. Getting Started
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16. Ένδειξη επικοινωνίας, Ένδειξη αρχείου ληφθέντος μέσω φαξ, Ένδειξη εμπιστευτικού αρχείου

• Ένδειξη επικοινωνίας

Είναι συνεχώς αναμμένη κατά την αποστολή και τη λήψη δεδομένων.

• Ένδειξη αρχείου ληφθέντος μέσω φαξ

Είναι συνεχώς αναμμένη όταν λαμβάνονται και αποθηκεύονται δεδομένα στη μνήμη του φαξ, εκτός των
δεδομένων της προσωπικής θυρίδας ή του αρχείου Κλειδώματος Μνήμης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

• Ένδειξη εμπιστευτικού αρχείου

Είναι συνεχώς αναμμένη όταν λαμβάνονται δεδομένα προσωπικής θυρίδας.

Αναβοσβήνει όταν λαμβάνεται αρχείο Κλειδώματος Μνήμης.

Ανατρέξτε στις ενότητες Fax .

17. Πλήκτρο [Έλεγχος Κατάστασης]

Πατήστε το για να ελέγξετε την κατάσταση του συστήματος του μηχανήματος, την κατάσταση κάθε λειτουργίας
και τις τρέχουσες εργασίες. Μπορείτε ακόμη να δείτε το ιστορικό εργασιών και τις πληροφορίες συντήρησης
του μηχανήματος.

18. Ένδειξη λήψης δεδομένων (λειτουργία φαξ και εκτυπωτή)

Αναβοσβήνει όταν το μηχάνημα λαμβάνει εργασίες εκτύπωσης ή έγγραφα LAN-Fax από υπολογιστή.
Ανατρέξτε στις ενότητες Fax  και Print .

19. Λυχνία πρόσβασης μέσου

Ανάβει όταν τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε μια αφαιρούμενη συσκευή μνήμης στην υποδοχή μέσου.

20. Υποδοχές μέσων

Εκεί μπορείτε να εισάγετε κάρτα SD ή μονάδα μνήμης USB.

Οδηγός στα ονόματα και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του μηχανήματος
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Πώς χρησιμοποιείται η [Αρχική οθόνη]
Τα εικονίδια κάθε λειτουργίας εμφανίζονται στην [Αρχική] οθόνη.

Στην [Αρχική οθόνη] μπορείτε να προσθέτετε συντομεύσεις σε προγράμματα ή ιστοσελίδες που
χρησιμοποιείτε συχνά. Τα εικονίδια των συντομεύσεων που προσθέτετε εμφανίζονται στην [Αρχική οθόνη].
Τα προγράμματα και οι ιστοσελίδες μπορούν εύκολα να ανακληθούν, πατώντας τα εικονίδια
συντόμευσης.

Για να εμφανιστεί η [Αρχική οθόνη], πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη].

CMR615
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1. [Φωτοαντιγραφικό]

Πατήστε για να δημιουργήσετε αντίγραφα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document
Server .

2. [Εκτυπωτής]

Πατήστε για να κάνετε ρυθμίσεις για χρήση του μηχανήματος ως εκτυπωτή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα
Print .

3. [Διακομιστής Εγγράφων]

Πατήστε για να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε έγγραφα στον σκληρό δίσκο του μηχανήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Διακομ. Εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/
Document Server .

2. Getting Started
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4. Εικονίδιο συντόμευσης

Στην [Αρχική οθόνη] μπορείτε να προσθέτετε συντομεύσεις σε προγράμματα ή ιστοσελίδες. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την καταχώρηση συντομεύσεων, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.39 "Προσθήκη εικονιδίων στην
[Αρχική οθόνη]". Ο αριθμός του προγράμματος εμφανίζεται στο κάτω αριστερά μέρος του εικονιδίου
συντόμευσης.

5. Εικόνα αρχικής οθόνης

Μπορείτε να εμφανίσετε στην [Αρχική οθόνη] μια εικόνα όπως ένα εταιρικό λογότυπο. Για να αλλάξετε την
εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

6. [Σαρωτής]

Πατήστε για να σαρώσετε τα πρωτότυπα και να αποθηκεύσετε τις εικόνες ως αρχεία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας σαρωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

7. [Φαξ]

Πατήστε για να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

8. [Πρόγραμμα Περιήγησης]

Πατήστε για να δείτε ιστοσελίδες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας προγράμματος περιήγησης της συσκευής, ανατρέξτε
στην ενότητα Convenient Functions .

9. /

Πατήστε για να αλλάζετε σελίδες όταν τα εικονίδια δεν εμφανίζονται σε μια σελίδα.

Προσθήκη εικονιδίων στην [Αρχική οθόνη]

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις είτε σε προγράμματα που έχουν αποθηκευτεί στη λειτουργία
φωτοτυπικού, φαξ ή σαρωτή, είτε σε ιστοσελίδες που έχουν καταχωρηθεί στα Αγαπημένα με τη λειτουργία
προγράμματος περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να επανεξετάσετε εικονίδια λειτουργιών και ενσωματωμένων εφαρμογών λογισμικού που
διαγράψατε από την [Αρχική οθόνη].

• Συντομεύσεις σε προγράμματα αποθηκευμένα στη λειτουργία Διακομιστή Εγγράφων δεν μπορούν
να καταχωρηθούν στην[Αρχική] οθόνη.

• Ονόματα συντομεύσεων έως και 32 χαρακτήρων μπορούν να εμφανιστούν σε μια πρότυπη οθόνη.
Εάν το όνομα της συντόμευσης είναι μεγαλύτερο από 32 χαρακτήρες, ο 32ος χαρακτήρας
αντικαθίσταται με "...". Μόνο 30 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν σε μια απλή οθόνη. Εάν το
όνομα της συντόμευσης είναι μεγαλύτερο από 30 χαρακτήρες, ο 30ος χαρακτήρας αντικαθίσταται
με "...".

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία προγράμματος, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.44
"Καταχώρηση λειτουργιών σε πρόγραμμα".

Πώς χρησιμοποιείται η [Αρχική οθόνη]
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• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία προσθήκης ιστοσελίδων στα Αγαπημένα, ανατρέξτε στην
ενότητα Convenient Functions .

• Οι συντομεύσεις για ιστοσελίδες που έχουν καταχωρηθεί στα Αγαπημένα ανά χρήστη δεν μπορούν
να καταχωρηθούν στην [Αρχική οθόνη]. Για να καταχωρήσετε τις συντομεύσεις, καταχωρήστε τις
ιστοσελίδες στα Κοινά Αγαπημένα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη Αγαπημένων, ανατρέξτε στην
ενότητα Convenient Functions .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης συντόμευσης από την οθόνη [Πρόγραμμα],
ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

• Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 72 εικονίδια λειτουργιών και συντομεύσεων. Αν φτάσετε το όριο,
διαγράψτε τα περιττά εικονίδια. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

• Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των εικονιδίων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Convenient
Functions .

Προσθήκη εικονιδίων στην [Αρχική οθόνη] με το Web Image Monitor

1. Ξεκινήστε το Web Image Monitor.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/ System Settings .

2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής στο Web Image Monitor.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό Ασφάλειας .

3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο [Διαχείριση Συσκευής] και κατόπιν κάντε κλικ
στο[Διαχείριση Αρχικής Οθόνης].

4. Πατήστε [Επεξ εικον].

5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο [ Εικονίδιο μπορεί να προστεθεί.], στη θέση
όπου θέλετε να το προσθέσετε και μετά πατήστε [ Προσθήκη].

6. Επιλέξτε το εικονίδιο λειτουργίας ή συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε.

7. Πατήστε [OK] τέσσερις φορές.

Προσθήκη εικονιδίων στην [Αρχική οθόνη] με τα Εργαλεία χρήστη

Στην παρακάτω διαδικασία, μια συντόμευση για πρόγραμμα φωτοαντιγραφικού προστίθεται στην
[Αρχική οθόνη].

1. Καταχωρήστε ένα πρόγραμμα.

2. Getting Started
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2. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

CMR633

3. Πατήστε [Επεξ αρχ οθόνης].

4. Πατήστε [Προσθήκη εικον].

5. Πατήστε [Επιλογή εικονιδίου για προσθήκη].

Πώς χρησιμοποιείται η [Αρχική οθόνη]
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6. Πατήστε [Πρόγραμμα].

7. Πατήστε [Πρόγραμμ Φωτοτυπ].

8. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να προσθέσετε.

9. Πατήστε [Επιλ προορισμού].

2. Getting Started
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10. Ορίστε τη θέση όπου θα εμφανίζεται [Κενό].

11. Πατήστε [Έξοδος].

12. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

• Για να ελέγξετε τη θέση στην απλοποιημένη οθόνη, πατήστε [ ] στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης
[Επιλ προορισμού].

Πώς χρησιμοποιείται η [Αρχική οθόνη]
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Καταχώρηση λειτουργιών σε πρόγραμμα
Ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να καταχωρήσετε εξαρτάται από τις λειτουργίες και είναι
διαφορετικός.

• Φωτοαντιγραφικό: 25 προγράμματα

• Διακομιστής Εγγράφων: 25 προγράμματα

• Φαξ: 100 προγράμματα

• Σαρωτής: 25 προγράμματα

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να καταχωρηθούν σε προγράμματα:

Φωτοαντιγραφικό:

Πυκνότητα, δίσκος χαρτιού, Πρωτ. (Ρυθμίσεις για πρωτότυπα), Αυτ Σμικρ/Μεγέθ, Σμίκ/Μεγ
(Σμίκρυνση/Μεγέθυνση), Άλλες λειτουργ (Άλλες λειτουργίες), αριθμός αντιγράφων.

Διακομιστής Εγγράφων (στην αρχική οθόνη εκτύπωσης εγγράφων):

2 όψ.: Πάνω προς πάνω, 2 όψ.: Πάνω προς κάτω, Σελιδ., Άλλες λειτουργ (Άλλες λειτουργίες),
αριθμός εκτυπώσεων

Φαξ:

Τύπος αποστολής, αποστολή από τη μνήμη/άμεση αποστολή, Επιλογή προορισμού από το Βιβλίο
διευθ (εξαιρούνται οι προορισμοί φακέλων), Χειρ.Εισαγ., Αναφ. Κατάστ. ΤΧ, Ρυθμ αποστολής
(εξαιρούνται Θέμα και Όνομα Αποστολέα)

Σαρωτής:

Πρωτότυπο, Ρυθμ αποστολής (εξαιρούνται Όνομα Αρχείου, Ρυθμ. Ασφάλειας στον Τύπο Αρχείου,
Όνομα Αποστολέα και Όν Χρήστη και Κωδικός στην Αποθήκευση Αρχείου)

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς μπορείτε να καταχωρήσετε λειτουργίες σε ένα πρόγραμμα ως παράδειγμα τη
λειτουργία φωτοαντιγραφικού.

1. Πιέστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] πάνω αριστερά στον πίνακα ελέγχου και πατήστε το
εικονίδιο [Φωτοτ.] στην [Αρχική οθόνη].

CMR612
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2. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, ώστε να είναι επιλεγμένες όλες οι λειτουργίες που
θέλετε να αποθηκεύσετε σε ένα πρόγραμμα.

3. Πατήστε το πλήκτρο [Πρόγραμμα].

CMT001

4. Πατήστε [Πρόγραμμα].

5. Πατήστε τον αριθμό προγράμματος που θέλετε να καταχωρήσετε.

6. Πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος.

7. Πατήστε [OK].

8. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο [Έξοδος].

• Ο αριθμός των χαρακτήρων στο όνομα του προγράμματος εξαρτάται από τις λειτουργίες όπως
παρακάτω:

• Φωτοαντιγραφικό: 34 χαρακτήρες

• Διακομιστής Εγγράφων: 34 χαρακτήρες

• Φαξ: 20 χαρακτήρες

• Σαρωτής: 34 χαρακτήρες

• Όταν ένα καθορισμένο πρόγραμμα καταχωρείται ως προεπιλογή, οι τιμές του γίνονται οι
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι οποίες εμφανίζονται χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο [Πρόγραμμα],
όταν μηδενίζονται ή επαναφέρονται οι λειτουργίες και αφού έχει τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα.
Ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions .

• Όταν είναι άδειος ο δίσκος χαρτιού που ορίσατε σε ένα πρόγραμμα και αν υπάρχει πάνω από ένας
δίσκος χαρτιού με το ίδιο μέγεθος χαρτιού, τότε επιλέγεται πρώτα ο δίσκος χαρτιού που έχει

Καταχώρηση λειτουργιών σε πρόγραμμα
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προτεραιότητα στο [Προτερ. Δίσκου Χαρτιού: Φωτοαντιγραφικό] ή [Προτερ. Δίσκου Χαρτιού: Φαξ]
στην καρτέλα [Ρυθμ. Χαρτιού Δίσκου]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Αν απενεργοποιήσετε το μηχάνημα ή πατήσετε το πλήκτρο [Επαναφορά] τα προγράμματα δεν
διαγράφονται, εκτός και αν το πρόγραμμα έχει διαγραφεί ή αντικατασταθεί.

• Οι αριθμοί προγράμματος με  στο πλάι έχουν ήδη ρυθμίσεις που έχουν γίνει γι' αυτά.

• Τα προγράμματα καταχωρούνται στην [Αρχική οθόνη] και μπορούν να ανακληθούν εύκολα. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Convenient Functions . σελ.39 "Προσθήκη εικονιδίων στην
[Αρχική οθόνη]". Συντομεύσεις σε προγράμματα αποθηκευμένα στη λειτουργία Διακομιστή
Εγγράφων δεν μπορούν να καταχωρηθούν στην[Αρχική] οθόνη.

Παράδειγμα προγραμμάτων

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Όνομα
προγράμματος

Περιγραφή προγράμματος Εφέ

Οικονομική
αντιγραφή

Επιλέξτε [Συνδ. 2 Όψ.] στο πεδίο
[Συνδ.] στην καρτέλα [Άλλες
λειτουργ].

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χαρτί
και τόνερ.

Αντίγραφο σε
μικρογραφία

Επιλέξτε [Συνδ. 1 Όψ.] στο πεδίο
[Συνδ.] στην καρτέλα [Άλλες
λειτουργ].

Μπορείτε να αντιγράψετε μέχρι και
τέσσερις σελίδες στη μία πλευρά ενός
φύλλου, ώστε να εξοικονομήσετε
χαρτί.

Λειτουργία σαρωτή

Όνομα
προγράμματος

Περιγραφή προγράμματος Εφέ

Εύκολη σάρωση
PDF

Στην επιλογή [Ρυθμ αποστολής],
επιλέξτε [Πλήρες Χρώμα] στην
καρτέλα [Τύπος πρωτοτύπου] και
επιλέξτε [PDF] στην καρτέλα [Τύπος
Αρχείου]. Στη συνέχεια
πληκτρολογήστε τα στοιχεία της
επιχείρησης, όπως "Υποκατάστημα
Λονδίνου: καθημερινή αναφορά"
στην επιλογή [Όνομα Αρχείου].

Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα
αποτελεσματικά.

2. Getting Started
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Όνομα
προγράμματος

Περιγραφή προγράμματος Εφέ

Σάρωση υψηλής
συμπίεσης PDF

Στις [Ρυθμ αποστολής], επιλέξτε
[Πλήρες Χρώμα] στην επιλογή [Τύπος
πρωτοτύπου] και [PDF υψηλής συμπ.]
στην επιλογή [Τύπος Αρχείου].

Μπορείτε να συμπιέσετε το μέγεθος
δεδομένων των σαρωμένων
εγγράφων, έτσι ώστε να μπορείτε να
τα στέλνετε και να τα αποθηκεύετε.

Σάρωση για
μακροπρόθεσμη
αποθήκευση

Επιλέξτε [PDF/A] στο πεδίο [Τύπος
Αρχείου] στην καρτέλα [Ρυθμ
αποστολής].

Μπορείτε εύκολα να ψηφιοποιήσετε
έγγραφα σε μορφή αρχείου
"PDF/A", το οποίο είναι κατάλληλο
για μακροχρόνια αποθήκευση.

Σάρωση με
ψηφιακή
υπογραφή

Στις [Ρυθμ αποστολής], επιλέξτε
[PDF], [PDF υψηλής συμπ.], ή
[PDF/A] στην επιλογή [Τύπος
Αρχείου] και επιλέξτε επίσης
[Ψηφιακή υπογραφή].

Μπορείτε να προσθέσετε ψηφιακή
υπογραφή σε ένα σημαντικό
έγγραφο όπως συμβόλαιο, ώστε να
εντοπίζονται τυχόν παραβιάσεις
δεδομένων.

Σάρωση αρχείου
διαίρεσης

Επιλέξτε [Διαίρεση] στο πεδίο [Ρυθμ
αποστολής].

Μπορείτε να σαρώσετε ένα
πρωτότυπο πολλών σελίδων σε ένα
αρχείο, διαχωρίζοντάς το σε ομάδες
συγκεκριμένου αριθμού σελίδων.

Σάρωση σε
υψηλή ανάλυση

Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις,
ώστε να αποθηκεύονται τα σαρωμένα
δεδομένα σε μορφή TIFF. Επιλέξτε
επίσης, υψηλότερη ανάλυση στην
επιλογή [Ανάλυση] στην καρτέλα
[Ρυθμ αποστολής].

Τα σαρωμένα έγγραφα διατηρούν
πολλές από τις λεπτομέρειες των
πρωτοτύπων, αλλά το μέγεθος των
δεδομένων μπορεί να είναι πολύ
μεγάλο.

Σάρωση
εγγράφου σε
παρτίδες

Επιλέξτε [Παρτίδα] στην καρτέλα
[Ρυθμ αποστολής].

Μπορείτε να κάνετε πολλές σαρώσεις
σε έναν μεγάλο όγκο πρωτοτύπων και
να στείλετε τα σαρωμένα πρωτότυπα.

Λειτουργία φαξ

Όνομα
προγράμματος

Περιγραφή προγράμματος Εφέ

Φαξ
ειδοποίησης για
το αποτέλεσμα
της αποστολής

Επιλέξτε [Προεπισκόπ] και καθορίστε
[Αποτελ. TX μέσω E-mail ] στην
καρτέλα [Ρυθμ αποστολής].

Πριν και μετά την αποστολή μπορείτε
να ελέγξετε αν οι ρυθμίσεις
αποστολής είναι σωστές.

Καταχώρηση λειτουργιών σε πρόγραμμα
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Όνομα
προγράμματος

Περιγραφή προγράμματος Εφέ

Αποστολή φαξ
σε συγκεκριμένη
ώρα

Επιλέξτε [Αποστ. Αργότ.] στο πεδίο
[Ρυθμ αποστολής].

Μπορείτε να στείλετε φαξ σε
συγκεκριμένη ώρα.

Τμηματική
μετάδοση φαξ

Επιλέξτε [Εκτ. Κεφαλ. Φαξ] στο πεδίο
[Ρυθμίσεις επιλογών] στην καρτέλα
[Ρυθμ αποστολής].

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή
τη ρύθμιση όταν ο παραλήπτης
ορίζει προορισμούς προώθησης με
βάση τον αποστολέα.

• Κάποιες λειτουργίες δεν μπορούν να καταχωρηθούν, ανάλογα με τα εγκαταστημένα προαιρετικά.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started .

• Τα παραπάνω ονόματα προγραμμάτων είναι απλώς ενδεικτικά. Ανάλογα με το στόχο σας, μπορείτε
να δώσετε όποιο όνομα θέλετε σε ένα πρόγραμμα.

• Ανάλογα με τα επαγγελματικά στοιχεία σας ή τον τύπο των εγγράφων που θα σαρωθούν, η
καταχώρηση ενός προγράμματος δεν μπορεί να συστηθεί.

2. Getting Started
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Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Ρεύματος
Ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στα αριστερά του μηχανήματος. Αν κλείσετε αυτόν το
διακόπτη, τότε κλείνει και η ένδειξη κεντρικής λειτουργίας στα δεξιά του πίνακα ελέγχου. Όταν γίνει αυτό,
το μηχάνημα τίθεται εκτός λειτουργίας. Αν είναι εγκαταστημένη η μονάδα φαξ και κλείσετε αυτόν το
διακόπτη, τότε μπορεί να χαθούν όσα αρχεία φαξ είναι στη μνήμη. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη
μόνο όταν χρειάζεται.

Κεντρική Ενεργοποίηση

• Όταν έχετε ανοίξει τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας, μην τον κλείνετε αμέσως. Σε αυτήν την
περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για τον σκληρό δίσκο ή τη μνήμη, με ενδεχόμενο να προκληθούν
δυσλειτουργίες.

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο λειτουργίας είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα.

2. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.

Η ένδειξη της κεντρικής λειτουργίας ανάβει.

CMR010

Κεντρική Απενεργοποίηση

• Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, πάντα να τραβάτε το βύσμα και
όχι το καλώδιο. Αν τραβάτε το καλώδιο μπορεί να σημειωθεί βλάβη σε αυτό. Η χρήση φθαρμένων
καλωδίων ρεύματος ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Ρεύματος
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• Όταν απενεργοποιείτε το μηχάνημα, περιμένετε τουλάχιστον μερικά δευτερόλεπτα πριν το
ενεργοποιήσετε ξανά. Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Turn main Power Switch off", απενεργοποιήστε το
μηχάνημα, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε το ξανά. Μετά την
απενεργοποίηση, μην ενεργοποιείτε αμέσως το μηχάνημα.

• Πριν αποσυνδέσετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας
και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη της κεντρικής λειτουργίας σβήνει. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει
κίνδυνος για τον σκληρό δίσκο ή τη μνήμη, με ενδεχόμενο να προκληθούν δυσλειτουργίες.

• Όσο το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, μην το απενεργοποιείτε.

1. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Η ένδειξη κεντρικής λειτουργίας σβήνει.

2. Getting Started
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Όταν εμφανίζεται η οθόνη πιστοποίησης
Αν είναι ενεργή η Βασ. Πιστοπ., η Πιστοπ. Windows, η Πιστοποίηση LDAP ή ο Πιστοπ. Διακομ.
Integration, τότε στην οθόνη εμφανίζεται η οθόνη πιστοποίησης. Το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία
μόνο αφού δώσετε το Όν. Χρήστη Σύνδ. και τον Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ.. Αν είναι ενεργή η Πιστοπ. Κωδ. Χρ.,
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα μέχρι να δώσετε τον Κωδ. Χρήστη.

Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, αυτό σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί. Όταν το μηχάνημα δεν
είναι σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι έχετε αποσυνδεθεί. Αφού συνδεθείτε στο μηχάνημα,
αποσυνδεθείτε για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

• Ζητήστε από το διαχειριστή χρηστών τα εξής στοιχεία: Όν. Χρήστη Σύνδ., Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ. και
Κωδ. Χρήστη. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πιστοποίηση χρήστη, ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

• Ο Κωδ. Χρήστη που εισάγεται στο πεδίο Πιστοπ. Κωδ. Χρ. είναι η αριθμητική τιμή που καταχωρείται
στο Βιβλίο Διευθ. ως "Κωδ. Χρήστη".

Πιστοπ. Κωδ. Χρ. με τη χρήση του πίνακα ελέγχου

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τη διαδικασία σύνδεσης στο μηχάνημα από το πίνακα ελέγχου, όσο είναι
ενεργή η Πιστοπ. Κωδ. Χρ..

Αν είναι ενεργή η Πιστοπ. Κωδ. Χρ., εμφανίζεται μια οθόνη που σας ζητάει να δώσετε Κωδ. Χρήστη.

1. Πληκτρολογήστε έναν Κωδ. Χρήστη (μέχρι οκτώ ψηφία) και πατήστε [OK].

Σύνδεση από τον πίνακα ελέγχου

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τη διαδικασία σύνδεσης στο μηχάνημα όταν έχει επιλεγεί η Βασ. Πιστοπ.,
η Πιστοπ. Windows, η Πιστοποίηση LDAP ή η Πιστοπ. Διακομ. Integration.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη πιστοποίησης
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1. Πιέστε [Σύνδεση].

2. Πληκτρολογήστε Όν. Χρήστη Σύνδ. και πατήστε [OK].

3. Πληκτρολογήστε Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ. και πατήστε [OK].

Όταν πιστοποιηθεί ο χρήστης, εμφανίζεται η οθόνη της λειτουργίας που χρησιμοποιείτε.

Αποσύνδεση από τον πίνακα ελέγχου

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τη διαδικασία αποσύνδεσης από το μηχάνημα όταν έχει επιλεγεί η Βασ.
Πιστοπ., η Πιστοπ. Windows, η Πιστοποίηση LDAP ή η Πιστοπ. Διακομ. Integration.

• Για να εμποδίσετε τη χρήση του μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, να αποσυνδέεστε
πάντοτε όταν δεν χρησιμοποιείτε άλλο το μηχάνημα.

1. Πιέστε το πλήκτρο [Σύνδεση/Αποσύνδεση].

CMR636

2. Πιέστε [Ναι].

2. Getting Started
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Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής (κυρίως Ευρώπη)

• Να σηκώνετε απαλά τον ADF. Διαφορετικά, το καπάκι του ADF μπορεί να ανοίξει ή να καταστραφεί.

1. Σηκώστε το καπάκι του ADF ή της πλάκας αντιγραφής.

2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη πλάκα αντιγραφής με την όψη προς τα κάτω. Το πρωτότυπο
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη πίσω αριστερή γωνία.

Ξεκινήστε με την πρώτη σελίδα που θα σαρωθεί.

CMS001

11

1. Σήμα τοποθέτησης

3. Χαμηλώστε το καπάκι του ADF ή της πλάκας αντιγραφής.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής (κυρίως Ασία)

• Να σηκώνετε απαλά τον ADF. Διαφορετικά, το καπάκι του ADF μπορεί να ανοίξει ή να καταστραφεί.

1. Σηκώστε τον ADF.

2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη πλάκα αντιγραφής με την όψη προς τα κάτω. Το πρωτότυπο
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη πίσω αριστερή γωνία.

Ξεκινήστε με την πρώτη σελίδα που θα σαρωθεί.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων
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CMS001

11

1. Σήμα τοποθέτησης

3. Χαμηλώστε τον ADF.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής (κυρίως Βόρεια
Αμερική)

• Να σηκώνετε απαλά τον ADF. Διαφορετικά, το καπάκι του ADF μπορεί να ανοίξει ή να καταστραφεί.

1. Σηκώστε τον ADF.

2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη πλάκα αντιγραφής με την όψη προς τα κάτω. Το πρωτότυπο
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη πίσω αριστερή γωνία.

Ξεκινήστε με την πρώτη σελίδα που θα σαρωθεί.

CMS001

11

1. Σήμα τοποθέτησης

3. Χαμηλώστε τον ADF.

2. Getting Started
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Τοποθέτηση πρωτοτύπων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Δώστε προσοχή να μην τοποθετήσετε το πρωτότυπο ακατάστατα. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει το
μηχάνημα να εμφανίσει μήνυμα εμπλοκής χαρτιού. Επίσης, μην τοποθετείτε πρωτότυπα ή άλλα
αντικείμενα στο πάνω καπάκι. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

1. Προσαρμόστε τους οδηγούς πρωτοτύπων στο μέγεθος του πρωτοτύπου.

2. Ευθυγραμμίστε πλήρως τα πρωτότυπα στον ADF, με την όψη προς τα πάνω.

Μην στοιβάζετε πρωτότυπα πάνω από το ενδεικτικό όριο.

Η πρώτη σελίδα πρέπει να βρίσκεται πάνω.

Ανοίξτε τις προεκτάσεις όταν τοποθετείτε πρωτότυπα που είναι μεγαλύτερα από A4  ή 81/2 × 11
.

1

2

CMS003

1. Ενδεικτικό όριο

2. Οδηγοί πρωτοτύπων

Τοποθέτηση πρωτοτύπων
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2. Getting Started
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3. Αντιγραφή
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και διαδικασίες του φωτοτυπικού που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Όσο για τις πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο,
ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server  του συνοδευτικού CD-ROM.

Βασική διαδικασία
Για να δημιουργήσετε αντίγραφα των πρωτοτύπων, τοποθετήστε τα στη πλάκα αντιγραφής ή στον ADF.

Όταν τοποθετείτε το πρωτότυπο στη πλάκα αντιγραφής, ξεκινήστε με την πρώτη σελίδα που θέλετε να
αντιγράψετε. Όταν τοποθετείτε το πρωτότυπο στον ADF, τοποθετήστε το έτσι ώστε να είναι επάνω η πρώτη
σελίδα.

(κυρίως Ευρώπη)

Όσον αφορά την τοποθέτηση του πρωτοτύπου στην πλάκα αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.53
"Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής (κυρίως Ευρώπη)".

(κυρίως Ασία)

Όσον αφορά την τοποθέτηση του πρωτοτύπου στην πλάκα αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.53
"Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής (κυρίως Ασία)".

(κυρίως Βόρεια Αμερική)

Όσον αφορά την τοποθέτηση του πρωτοτύπου στην πλάκα αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.54
"Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα αντιγραφής (κυρίως Βόρεια Αμερική)".

Όσον αφορά την τοποθέτηση του πρωτοτύπου στον ADF, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.55 "Τοποθέτηση
πρωτοτύπων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων".

Αν δεν θέλετε να αντιγράψετε σε απλό χαρτί, αλλά σε διαφορετικό χαρτί, καθορίστε τον τύπο του χαρτιού
στα Εργαλεία Χρήστη, με βάση το βάρος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα Connecting the Machine/ System Settings .

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί την αντιγραφή σε χαρτί, το μέγεθος και ο προσανατολισμός του οποίου
ταιριάζει απόλυτα με τα πρωτότυπα.
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1. Πιέστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] πάνω αριστερά στον πίνακα ελέγχου και πατήστε το
εικονίδιο [Φωτοτυπικό] στην [Αρχική οθόνη].

CMR612

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Αν έχουν παραμείνει οι προηγούμενες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο [Επαναφορά].

3. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού που περιέχει χαρτί ίδιου μεγέθους και προσανατολισμού με τα
πρωτότυπα.

4. Φροντίστε να έχετε επιλέξει [Χρήση Ρύθμ Δίσκου Χαρτ].

Όταν έχει επιλεγεί [Χρήση Ρύθμ Δίσκου Χαρτ], το μέγεθος του χαρτιού και ο προσανατολισμός του
δίσκου που έχετε επιλέξει θα εμφανιστούν στο πεδίο [Πρωτ.].

5. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

6. Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

7. Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 99 αντίγραφα.

8. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Όταν τοποθετείτε το πρωτότυπο στη πλάκα αντιγραφής, πατήστε το πλήκτρο [ ] αφού σαρωθούν
όλα τα πρωτότυπα. Για κάποιες λειτουργίες, όπως η Παρτίδα, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο [ ]
όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον ADF. Ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

9. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία αντιγραφής, πατήστε το πλήκτρο [Επαναφορά] για να
διαγράψετε τις ρυθμίσεις.

3. Αντιγραφή
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Αυτ Σμικρ/Μεγέθ
Το μηχάνημα υπολογίζει αυτόματα την αναλογία αναπαραγωγής με βάση το μέγεθος των πρωτοτύπων
και το χαρτί που έχετε επιλέξει. Το μηχάνημα θα κάνει περιστροφή, μεγέθυνση ή μείωση της εικόνας των
πρωτοτύπων για να τα προσαρμόσει στο χαρτί.

CKN008

• Με αυτή τη λειτουργία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαϊνό δίσκο.

• Αν επιλέξετε αναλογίες αναπαραγωγής αφού πατήσετε το πλήκτρο [Αυτόμ. Σμίκρ./Μεγέθ.], τότε η
λειτουργία [Αυτόμ. Σμίκρ./Μεγέθ.] ακυρώνεται και η εικόνα δεν μπορεί να περιστραφεί αυτόματα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αντιγράφετε πρωτότυπα με διαφορετικό μέγεθος σε χαρτί ίδιου
μεγέθους.

Αν ο προσανατολισμός του πρωτοτύπου διαφέρει από τον προσανατολισμό του χαρτιού του
αντιγράφου, τότε το μηχάνημα περιστρέφει την εικόνα του πρωτοτύπου κατά 90 μοίρες και την
προσαρμόζει στο χαρτί του αντιγράφου (Περιστροφή αντιγράφου).

Για παράδειγμα, για να μειώσετε πρωτότυπα Α4 (81/2 × 11)  για να προσαρμοστούν σε χαρτί A5
(51/2 × 81/2) , επιλέξτε δίσκο χαρτιού που να περιέχει χαρτί A5 (51/2 × 81/2)  και στη συνέχεια
πατήστε [Αυτ Σμικρ/Μεγέθ]. Η εικόνα περιστρέφεται αυτόματα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την περιστροφή αντιγράφου, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document
Server .

1. Πατήστε [Πρωτ.].

2. Πατήστε [Προσανατολισμ Πρωτοτ].

Αυτ Σμικρ/Μεγέθ
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3. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου και στη συνέχεια πατήστε [OK].

4. Πατήστε [Μέγεθος πρωτοτύπου].

5. Επιλέξτε το μέγεθος πρωτοτύπου και έπειτα πατήστε δύο φορές [OK].

6. Πατήστε το πλήκτρο [Αυτόμ. Σμίκρ./Μεγέθ.].

7. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

8. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

3. Αντιγραφή
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Aντιγραφή Διπλής Όψης
Αντιγράφει δύο σελίδες μίας όψης ή μία σελίδα 2 όψεων σε μια σελίδα 2 όψεων. Κατά τη διάρκεια της
αντιγραφής, η εικόνα μετακινείται, ώστε να υπάρχει χώρος για το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

CKN009

• Με αυτή τη λειτουργία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαϊνό δίσκο.

Υπάρχουν δύο είδη Διπλή όψη.

1 Όψ.  2 Όψ.

Αντιγράφει δύο σελίδες 1 όψης σε μία σελίδα 2 όψεων.

2 Όψ.  2 Όψ.

Αντιγράφει μία σελίδα 2 όψεων σε μία σελίδα 2 όψεων.

Το αντίγραφο που προκύπτει διαφέρει ανάλογα με τον προσανατολισμό των πρωτοτύπων (  ή ).

Προσανατολισμός πρωτοτύπου και ολοκληρωμένα αντίγραφα

Για να αντιγράψετε και στις δύο όψεις του χαρτιού, επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου
και του αντιγράφου, ανάλογα με το πώς θέλετε να εμφανίζεται η εκτύπωση.

Πρωτότυπο
Τοποθέτηση
πρωτοτύπων

Προσανατολ
Πρωτ

Προσανατολ. Αντιγραφή

Πάνω προς
Πάνω

Πάνω προς
Κάτω

Aντιγραφή Διπλής Όψης
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Πρωτότυπο
Τοποθέτηση
πρωτοτύπων

Προσανατολ
Πρωτ

Προσανατολ. Αντιγραφή

Πάνω προς
Πάνω

Πάνω προς
Κάτω

1. Πιέστε [Άλλες λειτουργ].

2. Πιέστε [Διπλή όψη].

3. Επιλέξτε [1 Όψ.  2 Όψ.] ή [2 Όψ.  2 Όψ.], ανάλογα με το πώς θέλετε να εκτυπωθεί το
έγγραφο.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου, πατήστε [Προσανατολ.].

Για να καθορίσετε αν ο αρχικός προσανατολισμός είναι αναγνώσιμος ή όχι, πατήστε [Προσανατολ
Πρωτ].

4. Πατήστε δύο φορές [OK].

5. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

6. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

3. Αντιγραφή
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Καθορισμός Προσανατολισμού του Πρωτοτύπου και του Αντιγράφου

Επιλέξτε τον προσανατολισμό των πρωτοτύπων και αντιγράφων αν το πρωτότυπο είναι διπλής όψεως, ή
εάν θέλετε να αντιγράψετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

• Πάνω προς Πάνω

CKN011

• Πάνω προς Κάτω

CKN012

1. Πατήστε [Προσανατολ.].

2. Επιλέξτε [Πάνω προς Πάνω] ή [Πάνω προς Κάτω] για [Πρωτότυπο] εάν το πρωτότυπο είναι
διπλής όψης.

3. Επιλέξτε [Πάνω προς Πάνω] ή [Πάνω προς Κάτω] για [Αντιγρ.].

4. Πατήστε [OK].

Aντιγραφή Διπλής Όψης
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Συνδυασμένη Αντιγραφή
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα αναλογίες αναπαραγωγής και να αντιγράψετε τα
πρωτότυπα σε ένα φύλλο του χαρτιού αντιγραφής.

Το μηχάνημα επιλέγει αναλογίες αναπαραγωγής μεταξύ 25 και 400%. Αν ο προσανατολισμός του
πρωτοτύπου διαφέρει από τον προσανατολισμό του χαρτιού αντιγραφής, τότε το μηχάνημα περιστρέφει
αυτόματα την εικόνα κατά 90 μοίρες, ώστε να δημιουργούνται σωστά αντίγραφα.

Προσανατολισμός πρωτοτύπου και θέση εικόνας του Συνδυασμός

Η θέση εικόνας του Συνδυασμός εξαρτάται από τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου και από τον
αριθμό των πρωτοτύπων που θα συνδυαστούν.

• Πρωτότυπα σε κατακόρυφο προσανατολισμό ( )

CNU005

• Πρωτότυπα σε οριζόντιο προσανατολισμό ( )

CNU006

Τοποθέτηση πρωτοτύπων (πρωτότυπα που έχουν τοποθετηθεί στον ADF)

Η προεπιλεγμένη τιμή για τη σειρά των αντιγράφων στη λειτουργία Συνδυασμός είναι [Αριστ. προς
Δεξιά]. Για να αντιγράψετε πρωτότυπα από δεξιά προς αριστερά στον ADF, τοποθετήστε τα
ανάποδα.

• Πρωτότυπα που διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά

3. Αντιγραφή
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CKN010

• Πρωτότυπα που διαβάζονται από δεξιά προς αριστερά

CKN017

Συνδ. 1 Όψ.

Συνδυάστε πολλές σελίδες στη μία πλευρά ενός φύλλου.

CKN014

• Με αυτή τη λειτουργία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαϊνό δίσκο.

Υπάρχουν τέσσερα είδη συνδυασμού 1 όψης.

Συνδ. 2 Πρωτοτύπων 1 Όψ.  1 Όψ.

Αντιγράφει δύο πρωτότυπα 1 όψης στη μία όψη ενός φύλλου.

Συνδ. 4 πρωτοτύπων 1 Όψ.  1 Όψ.

Αντιγράφει τέσσερα πρωτότυπα 1 όψης στη μία όψη ενός φύλλου.

Συνδ. 2 σελίδων 2 Όψ.  1 Όψ.

Αντιγράφει ένα πρωτότυπο 2 όψεων στη μία όψη ενός φύλλου.

Συνδυασμένη Αντιγραφή
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Συνδ. 4 σελίδων 2 Όψ.  1 Όψ.

Αντιγράφει δύο πρωτότυπα 2 όψεων στη μία όψη ενός φύλλου.

1. Πατήστε [Πρωτ.].

2. Πατήστε [Μέγεθος πρωτοτύπου].

3. Επιλέξτε το μέγεθος πρωτοτύπου και έπειτα πατήστε δύο φορές [OK].

4. Πιέστε [Άλλες λειτουργ].

5. Πατήστε το πλήκτρο [Συνδυασμός].

6. Επιλέξτε [1 Όψ.] ή [2 Όψ.] για το [Πρωτότυπο].

Αν επιλέξατε [2 Όψ.], μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό πατώντας [Προσανατολισμός].

Για να καθορίσετε αν ο αρχικός προσανατολισμός είναι αναγνώσιμος ή όχι, πατήστε [Προσανατολ
Πρωτ].

7. Πατήστε [Συνδ. 1 Όψ.].

8. Επιλέξτε πόσα πρωτότυπα θα συνδυάσετε.

9. Πατήστε δύο φορές [OK].

10. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

11. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Συνδυασμός δύο όψεων

Συνδυάζει διάφορες σελίδες των πρωτοτύπων στις δύο όψεις ενός φύλλου.

3. Αντιγραφή
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CKN074

• Με αυτή τη λειτουργία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαϊνό δίσκο.

Υπάρχουν τέσσερα είδη συνδυασμού δύο όψεων.

Συνδ. 4 πρωτοτύπων 1 Όψ.  2 Όψ.

Αντιγράφει τέσσερα πρωτότυπα 1 όψης σε ένα φύλλο με δύο σελίδες σε κάθε όψη.

Συνδ. 8 πρωτοτύπων 1 Όψ.  2 Όψ.

Αντιγράφει οκτώ πρωτότυπα 1 όψης σε ένα φύλλο με τέσσερις σελίδες σε κάθε όψη.

Συνδ. 4 σελίδων 2 Όψ.  2 Όψ.

Αντιγράφει δύο πρωτότυπα 2 όψεων σε ένα φύλλο με δύο σελίδες σε κάθε όψη.

Συνδ. 8 σελίδων 2 Όψ.  2 Όψ.

Αντιγράφει τέσσερα πρωτότυπα 2 όψεων σε ένα φύλλο με τέσσερις σελίδες σε κάθε όψη.

1. Πατήστε [Πρωτ.].

2. Πατήστε [Μέγεθος πρωτοτύπου].

3. Επιλέξτε το μέγεθος πρωτοτύπου και έπειτα πατήστε δύο φορές [OK].

4. Πιέστε [Άλλες λειτουργ].

5. Πατήστε το πλήκτρο [Συνδυασμός].

6. Επιλέξτε [1 Όψ.] ή [2 Όψ.] για το [Πρωτότυπο].

Για να καθορίσετε αν ο αρχικός προσανατολισμός είναι αναγνώσιμος ή όχι, πατήστε [Προσανατολ
Πρωτ].

Συνδυασμένη Αντιγραφή
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7. Πατήστε [Συνδ. 2 Όψ.].

8. Πατήστε [Προσανατολ.].

9. Επιλέξτε [Πάνω προς Πάνω] ή [Πάνω προς Κάτω] για το [Πρωτότυπο] και/ή το [Αντιγραφή]
και έπειτα πατήστε [OK].

10. Επιλέξτε πόσα πρωτότυπα θα συνδυάσετε.

11. Πατήστε δύο φορές [OK].

12. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

13. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

3. Αντιγραφή
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Αντιγραφή σε χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους
από το πλαϊνό δίσκο
Από τον πλαϊνό δίσκο μπορείτε να τροφοδοτήσετε χαρτί με κάθετο μήκος 139,0-600,0 mm
(5,48-23,62 ίντσες) και οριζόντιο μήκος 90,0-216,0 mm (3,55-8,50 ίντσες).

1. Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα κάτω στο πλαϊνό δίσκο.

Ο πλαϊνός δίσκος ( ) επιλέγεται αυτόματα.

2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

3. Πατήστε [Μέγ. Χαρτιού].

4. Πατήστε [Προσ. Μέγεθος].

5. Πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά πλήκτρα το οριζόντιο μέγεθος και πατήστε [ ].

6. Πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά πλήκτρα το κάθετο μέγεθος και πατήστε [ ].

7. Πατήστε δύο φορές [OK].

8. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Αντιγραφή σε χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους από το πλαϊνό δίσκο
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Αντιγραφή σε φακέλους
Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς αντιγράφετε σε φακέλους με κανονικό και με προσαρμοσμένο μέγεθος.
Οι φάκελοι πρέπει να τοποθετούνται στο πλαϊνό δίσκο.

Καθορίστε το πάχος του χαρτιού, σύμφωνα με το βάρος των φακέλων στους οποίους εκτυπώνετε. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στο βάρος και πάχος χαρτιού και στα μεγέθη των φακέλων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.140 "Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι
χαρτιού".

Όσον αφορά το χειρισμό των φακέλων, τους υποστηριζόμενους τύπους φακέλων και την τοποθέτηση των
φακέλων, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.144 "Φάκελοι".

• Η λειτουργία Διπλή όψη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακέλους. Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία
Διπλή όψη πατήστε [1 Όψ.  2 Όψ.:ΠπρΠ] για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

Για να αντιγράψετε σε φακέλους προσαρμοσμένου μεγέθους, πρέπει να ορίσετε τις διαστάσεις του
φακέλου. Καθορίστε το οριζόντιο και το κάθετο μήκος του φακέλου.

CNU004

: Οριζ.

: Κατακόρ.

3. Αντιγραφή
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1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη πλάκα αντιγραφής με την όψη προς τα κάτω. Το πρωτότυπο
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη πίσω αριστερή γωνία.

CMS001

11

1. Σήμα τοποθέτησης

2. Τοποθετήστε τους φακέλους στο πλαϊνό δίσκο, με την όψη προς τα κάτω.

Ο πλαϊνός δίσκος ( ) επιλέγεται αυτόματα.

3. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

4. Πατήστε [Μέγ. Χαρτιού].

5. Επιλέξτε το μέγεθος του φακέλου και έπειτα πατήστε [OK].

6. Πατήστε [Τύπος Χαρτιού].

7. Πατήστε [Χοντρό Χαρ] και έπειτα πατήστε [OK].

8. Πατήστε [OK].

9. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Αντιγραφή σε φακέλους
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Σελιδ.
Το μηχάνημα συναρμολογεί τα αντίγραφα σε σετ, με διαδοχική σειρά.

CKN018

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τα εγκατεστημένα προαιρετικά στο
μηχάνημά σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started .

1. Πιέστε [Άλλες λειτουργ].

2. Πατήστε [Σελιδ.] και έπειτα [OK].

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνόλου αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα.

4. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

5. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Αλλαγή του αριθμού του συνόλου αντιγράφων

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του συνόλου αντιγράφων κατά τη διάρκεια της αντιγραφής.

• Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Σελιδ..

1. Όσο εμφανίζεται "Αντιγραφή...", πατήστε το πλήκτρο [Παύση].

3. Αντιγραφή
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2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνόλου αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα.

3. Πατήστε [Συνέχεια].

Ξαναρχίζει η αντιγραφή.

Σελιδ.
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Αποθήκευση δεδομένων στοΔιακομ. Εγγράφων
Με το Διακομ. Εγγράφων μπορείτε να αποθηκεύετε έγγραφα που διαβάζονται στον σκληρό δίσκο του
μηχανήματος με τη λειτουργία αντιγραφής. Έτσι, μπορείτε να τα εκτυπώνετε αργότερα, εφαρμόζοντας τις
κατάλληλες παραμέτρους.

Μπορείτε να ελέγξετε τα αποθηκευμένα έγγραφα από την οθόνη του Διακομ. Εγγράφων. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τον Διακομιστή Εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.119 "Αποθήκευση δεδομένων".

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τα εγκατεστημένα προαιρετικά στο
μηχάνημά σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started .

1. Πιέστε [Άλλες λειτουργ].

2. Πατήστε το [ ].

3. Πατήστε [Αποθήκευση Αρχείου].

4. Πληκτρολογήστε όνομα αρχείου, όνομα χρήστη και αν χρειαστεί, κωδικό πρόσβασης.

5. Πατήστε δύο φορές [OK].

6. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

7. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

8. Κάντε τις ρυθμίσεις σάρωσης για το πρωτότυπο.

9. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Αποθηκεύει σαρωμένα πρωτότυπα στη μνήμη και δημιουργεί ένα σύνολο αντιγράφων. Αν θέλετε να
αποθηκεύσετε κι άλλο έγγραφο, περιμένετε πρώτα να ολοκληρωθεί η αντιγραφή.

3. Αντιγραφή
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4. Fax
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες φαξ που χρησιμοποιούνται πιο
συχνά. Όσο για τις πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα
Fax  του συνοδευτικού CD-ROM.

Βασική διαδικασία για αποστολές (Αποστολή από
τη μνήμη)
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η βασική διαδικασία για την αποστολή εγγράφων από τη μνήμη.

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς φαξ, IP-Fax, Internet Fax, email ή φακέλων. Μπορείτε να ορίσετε
πολλούς τύπους προορισμών ταυτόχρονα.

• Όταν στέλνετε σημαντικά έγγραφα, καλό είναι να καλείτε τους παραλήπτες και να το επιβεβαιώνετε
μαζί τους.

• Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος (ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος) ή αν
το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο για περίπου δώδεκα ώρες, τότε διαγράφονται όλα τα έγγραφα
που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη. Μόλις ενεργοποιηθεί ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας,
εκτυπώνεται η αναφορά διακοπής ρεύματος, ώστε να δείτε τη λίστα των αρχείων που έχουν
διαγραφεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Troubleshooting .

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] πάνω αριστερά στον πίνακα ελέγχου και έπειτα πατήστε το
εικονίδιο [Φαξ] στην [Αρχική οθόνη].

CMR612

2. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Έτοιμο".
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3. Βεβαιωθείτε ότι η [Άμεση TX] δεν είναι ενεργοποιημένη.

4. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον ADF.

5. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σάρωσης και αποστολής στο πεδίο "Ρυθμίσεις αποστολής".

6. Ορίστε ένα προορισμό.

Μπορείτε να καταχωρήσετε απευθείας τον αριθμό ή τη διεύθυνση του προορισμού ή να επιλέξετε
από το βιβλίο διευθύνσεων πατώντας το πλήκτρο προορισμού.

Αν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο [Απαλοιφή] και έπειτα εισάγετε ξανά.

7. Όταν στέλνετε το ίδιο πρωτότυπο σε πολλούς προορισμούς (εκπομπή), καθορίστε τον επόμενο
προορισμό.

8. Αν στείλετε έγγραφα σε προορισμούς Internet Fax ή email ή αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
"Αποστ. Αποτελ. TX μέσω E-mail", ορίστε αποστολέα.

9. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Αποστολή πρωτοτύπων χρησιμοποιώντας τη πλάκα αντιγραφής (Αποστολή από τη
μνήμη)

1. Βεβαιωθείτε ότι η [Άμεση TX] δεν είναι ενεργοποιημένη.

2. Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου στην πλάκα αντιγραφής με την όψη προς τα
κάτω.

3. Ορίστε ένα προορισμό.

4. Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης.

5. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

4. Fax
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6. Τοποθετήστε το επόμενο πρωτότυπο στην πλάκα αντιγραφής μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, όταν
στέλνετε πολλά πρωτότυπα και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σελίδα.

7. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Το μηχάνημα καλεί τον προορισμό και ξεκινά την αποστολή.

Καταχώρηση προορισμού φαξ

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

2. Πιέστε [Διαχείρ. βιβλ. διευθ.].

3. Πατήστε [Νέο Πρόγραμμα].

4. Πατήστε [Ονόματα].

5. Πατήστε [Όνομα].

Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης ονόματος.

6. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε [OK].

7. Πατήστε [ ] για να εμφανιστούν [Τίτλος 1], [Τίτλος 2] και [Τίτλος 3].

8. Πατήστε [Τίτλος 1], [Τίτλος 2] ή [Τίτλος 3] για να επιλέξετε κλειδί για την ταξινόμηση που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω πλήκτρα:

• [Συχνό]: Προστίθεται στη σελίδα που εμφανίζεται πρώτη.

• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] έως [10]: Προστίθεται
στη λίστα των στοιχείων στον επιλεγμένο τίτλο.

Βασική διαδικασία για αποστολές (Αποστολή από τη μνήμη)
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Μπορείτε να επιλέξετε [Συχνό] και ένα ακόμη πλήκτρο για κάθε τίτλο.

9. Πατήστε [OK].

10. Πατήστε [Έξοδος].

11. Πατήστε [Προορ. Φαξ].

12. Πατήστε [Προορισμός Φαξ].

13. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ με τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε [OK].

14. Καθορίστε τις προαιρετικές ρυθμίσεις όπως "Κωδικός SUB", "Κωδικός SEP" και "Διεθνής
Λειτουργία TX".

Για να καθορίσετε [Κωδικός SUB], [Κωδικός SEP], ή [Υπό-διεύθυνση/UUI], πατήστε [Προηγμ.
Χαρακτηριστικά].

15. Πατήστε [OK].

16. Πατήστε [Έξοδος].

17. Πατήστε [OK].

18. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

Διαγραφή προορισμού φαξ

• Αν διαγράψετε έναν καθορισμένο προορισμό παράδοσης, τότε δεν θα παραδοθούν τα μηνύματα
στην καταχωρημένη προσωπική θυρίδα του. Πριν διαγράψετε κάποιον προορισμό, φροντίστε να
ελέγξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φαξ.

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

2. Πιέστε [Διαχείρ. βιβλ. διευθ.].

3. Πατήστε [Αλλαγή].

4. Πατήστε [Προορ. Φαξ].

5. Επιλέξτε το όνομα του προορισμού φαξ που θέλετε να διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο ονόματος ή πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά πλήκτρα τον καταχωρημένο
αριθμό.

4. Fax
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Μπορείτε να αναζητήσετε με βάση το καταχωρημένο όνομα, τον κωδικό χρήστη, τον αριθμό φαξ, το
όνομα φακέλου, τη διεύθυνση email ή τον προορισμό IP-Fax.

6. Πατήστε [Προορ. Φαξ].

7. Πατήστε [Προορισμός Φαξ].

8. Πατήστε [Απαλοιφή] και κατόπιν [OK].

9. Πατήστε [OK].

10. Πατήστε [Έξοδος].

11. Πατήστε [OK].

12. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

Βασική διαδικασία για αποστολές (Αποστολή από τη μνήμη)
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Αποστολή κατά τον έλεγχο σύνδεσης στον
προορισμό (Άμεση αποστολή)
Με την άμεση αποστολή μπορείτε να στέλνετε έγγραφα ενώ ελέγχετε τη σύνδεση στον προορισμό.

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς φαξ ή IP-Fax.

Αν επιλέξετε προορισμούς Internet Fax, email ή φακέλων, καθώς και ομαδικούς ή πολλούς
προορισμούς, η λειτουργία αποστολής αλλάζει αυτόματα σε Αποστολή από τη Μνήμη.

• Όταν στέλνετε σημαντικά έγγραφα, καλό είναι να καλείτε τους παραλήπτες και να το επιβεβαιώνετε
μαζί τους.

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] πάνω αριστερά στον πίνακα ελέγχου και έπειτα πατήστε το
εικονίδιο [Φαξ] στην [Αρχική οθόνη].

CMR612

2. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Έτοιμο".

3. Πατήστε [Άμεση TX].

4. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον ADF.

5. Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης.

6. Ορίστε ένα προορισμό.

Αν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο [Απαλοιφή] και έπειτα εισάγετε ξανά.

7. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

4. Fax
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Αποστολή πρωτοτύπων χρησιμοποιώντας την πλάκα αντιγραφής (Άμεση
αποστολή)

1. Πατήστε [Άμεση TX].

2. Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα στην πλάκα αντιγραφής με την όψη προς τα κάτω.

3. Ορίστε ένα προορισμό.

4. Κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης.

5. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

6. Όταν στέλνετε πολλά πρωτότυπα, τοποθετήστε το επόμενο πρωτότυπο στην πλάκα αντιγραφής
μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σελίδα.

7. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Αποστολή κατά τον έλεγχο σύνδεσης στον προορισμό (Άμεση αποστολή)
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Ακύρωση αποστολής
Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται πώς μπορείτε να ακυρώσετε μια αποστολή φαξ.

Ακύρωση αποστολής πριν από τη σάρωση πρωτοτύπου

Με αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να ακυρώσετε μια αποστολή πριν πατήσετε το πλήκτρο [Έναρξη].

1. Πατήστε το πλήκτρο [Επαναφορά].

CMK001

Ακύρωση αποστολής κατά τη σάρωση του πρωτοτύπου

Με αυτή τη διαδικασία μπορείτε να ακυρώσετε είτε τη σάρωση είτε την αποστολή του πρωτοτύπου κατά τη
διάρκεια της σάρωσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο [Παύση].

CMK002

2. Πατήστε [Ακύρ σάρωσης] ή [Ακύρ αποστ].

Εμφανίζεται η ένδειξη [Ακύρ σάρωσης] ή [Ακύρ αποστ], ανάλογα με τον τρόπο αποστολής και τη
λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

4. Fax
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Ακύρωση αποστολής αφού έχει γίνει σάρωση πρωτοτύπου (Όσο η αποστολή
βρίσκεται σε εξέλιξη)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να διαγράψετε ένα αρχείο το οποίο αποστέλλεται αφού έχει γίνει
σάρωση του πρωτοτύπου.

Όλα τα δεδομένα σάρωσης διαγράφονται από τη μνήμη.

1. Πατήστε το πλήκτρο [Παύση].

CMK002

Μπορείτε επίσης να πατήσετε [Κατάσ/εκτύπ επικοιν] και έπειτα [Έλεγχος/Παύση Αρχ Αποστ].

2. Πατήστε [Λίστα αρχ σε αναμ].

3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ακυρώσετε.

Αν δεν εμφανιστεί το αρχείο που θέλετε, πατήστε [ ] ή [ ] για να το βρείτε.

4. Πιέστε [Ακύρ αποστ].

Για να ακυρώσετε κάποιο άλλο αρχείο, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4.

5. Πατήστε [OK].

6. Πατήστε [Έξοδος].

Αφού πατήσετε [Έλεγχος/Παύση Αρχ Αποστ] στην περιοχή [Κατάσ/εκτύπ επικοιν] στο βήμα 1,
πατήστε δύο φορές [Έξοδος].

Ακύρωση αποστολής αφού έχει γίνει σάρωση πρωτοτύπου (Πριν από την έναρξη
της αποστολής)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να διαγράψετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη,
πριν την έναρξη αποστολής του.

Ακύρωση αποστολής
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1. Πατήστε [Κατάσ/εκτύπ επικοιν].

2. Πατήστε [Έλεγχος/Παύση Αρχ Αποστ].

3. Πατήστε [Εμφάνιση λίστας αρχείων].

4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ακυρώσετε.

Αν δεν εμφανιστεί το αρχείο που θέλετε, πατήστε [ ] ή [ ] για να το βρείτε.

5. Πιέστε [Ακύρ αποστ].

Για να ακυρώσετε κάποιο άλλο αρχείο, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5.

6. Πατήστε [OK].

7. Πατήστε τρεις φορές [Έξοδος].

4. Fax
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Αποστολή σε συγκεκριμένη ώρα (Αποστολή
αργότερα)
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίζετε το μηχάνημα, ώστε να καθυστερεί την αποστολή του
εγγράφου φαξ μέχρι κάποια καθορισμένη ώρα, αργότερα.

Έτσι μπορείτε να εκμεταλλεύεστε τις τηλεφωνικές χρεώσεις που ισχύουν στις ώρες εκτός αιχμής, ενώ δεν
χρειάζεται να είστε πάνω από το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Για τη συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιήστε την Αποστολή από τη μνήμη. Η Άμεση αποστολή δεν
είναι διαθέσιμη.

• Αν το μηχάνημα έχει απενεργοποιηθεί για περίπου δώδεκα ώρες, τότε χάνονται όλα τα έγγραφα
φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη. Αν τα έγγραφα χαθούν για το λόγο αυτό, τότε μόλις
επανέλθει το ρεύμα, εκτυπώνεται αυτόματα μια αναφορά διακοπής ρεύματος. Με αυτήν την
αναφορά μπορείτε να εξετάσετε τη λίστα με τα χαμένα έγγραφα. Ανατρέξτε στην ενότητα
Troubleshooting .

1. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].

2. Πατήστε [ ] και έπειτα πατήστε [Αποστ. Αργότ.].

3. Πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε [ ].

(κυρίως Ευρώπη και Ασία)

Πληκτρολογήστε την ώρα (24ωρη μορφή) με τα αριθμητικά πλήκτρα.

(κυρίως Βόρεια Αμερική)

Πληκτρολογήστε την ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα και έπειτα επιλέξτε [ΠΜ] ή [ΜΜ].

Όταν πληκτρολογείτε αριθμούς μικρότερους από το 10, προσθέστε ένα μηδενικό στην αρχή.

4. Πατήστε δύο φορές [OK].

Αποστολή σε συγκεκριμένη ώρα (Αποστολή αργότερα)
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Αποθήκευση εγγράφου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να στείλετε ένα έγγραφο την ίδια στιγμή. Μπορείτε επίσης απλώς να
αποθηκεύσετε ένα έγγραφο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τις παρακάτω πληροφορίες για τα αποθηκευμένα έγγραφα:

Όνομα χρήστη

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία αν χρειαστεί, ώστε να γνωρίζετε ποιοι και ποια τμήματα
έχουν αποθηκεύσει έγγραφα στο μηχάνημα. Όσο για το όνομα χρήστη, μπορείτε είτε να το επιλέξετε
από το βιβλίο διευθύνσεων είτε να το πληκτρολογήσετε.

Όνομα αρχείου

Μπορείτε να ορίσετε όνομα για ένα αποθηκευμένο έγγραφο. Αν δεν ορίσετε όνομα, τότε
εκχωρούνται αυτόματα ονόματα στα σαρωμένα έγγραφα όπως "FAX0001" ή "FAX0002".

Κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, ώστε να αποφεύγετε την αποστολή σε άτομα που δεν
έχετε επιλέξει. Ένας αριθμός με τέσσερα έως οκτώ ψηφία μπορεί να οριστεί ως κωδικός πρόσβασης.

Αφού αποθηκεύσετε τα αρχεία, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες τους.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο και καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης.

Καθορίστε σωστά τη ρύθμιση "Προσαν. Πρωτοτύπου". Διαφορετικά, ο προσανατολισμός πάνω/
κάτω του πρωτοτύπου δεν θα εμφανίζεται σωστά στην προεπισκόπηση.

2. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].

3. Πατήστε τρεις φορές [ ] και έπειτα πατήστε [Αποθ. Αρχείου].

4. Επιλέξτε [Αποθήκευση σε HDD] ή [Αποθ σε HDD  Αποστ].

Για να στείλετε έγγραφα αφού τα αποθηκεύσετε, επιλέξτε [Αποθ σε HDD  Αποστ].

Για να αποθηκεύσετε έγγραφα, επιλέξτε [Αποθήκευση σε HDD].

4. Fax
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5. Ορίστε κατάλληλα το όνομα χρήστη, το όνομα αρχείου και τον κωδικό πρόσβασης.

• Όνομα χρήστη

Πατήστε [Όνομα Χρήστη] και επιλέξτε όνομα χρήστη. Για να ορίσετε όνομα χρήστη που δεν
έχει καταχωρηθεί, πατήστε [Χειρ. Εισαγ.] και πληκτρολογήστε το όνομα. Αφού ορίσετε όνομα
χρήστη, πατήστε [OK].

• Όνομα αρχείου

Πατήστε [Όνομα Αρχείου], πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και πατήστε [OK].

• Κωδικός πρόσβασης

Πατήστε [Κωδικός πρόσβασης], πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης με τα αριθμητικά
πλήκτρα και πατήστε [OK]. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης, για να τον
επιβεβαιώσετε και έπειτα πατήστε [OK].

6. Πατήστε δύο φορές [OK].

7. Καθορίστε τον παραλήπτη εάν έχετε επιλέξει [Αποθ σε HDD  Αποστ].

8. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Αποστολή αποθηκευμένων εγγράφων

Το μηχάνημα στέλνει έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί με τη λειτουργία φαξ στο Διακομιστή εγγράφων.

Τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στο Διακομιστή εγγράφων, μπορείτε να τα στείλετε ξανά και ξανά,
μέχρι να τα διαγράψετε.

Τα αποθηκευμένα έγγραφα στέλνονται με τις ρυθμίσεις σάρωσης που ορίστηκαν κατά την αποθήκευσή
τους.

Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω μεθόδους αποστολής:

Πρωτότυπο  Αποθ Αρχ

Η συσκευή στέλνει τα πρωτότυπα, και στη συνέχεια τα αποθηκευμένα αρχεία.

Αποθηκ. Αρχ.  Πρωτότυπο

Το μηχάνημα στέλνει τα αποθηκευμένα αρχεία και στη συνέχεια τα πρωτότυπα.

Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Άμεση αποστολή

Αποθήκευση εγγράφου
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• Παράλληλη αποστολή από τη μνήμη

• Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό

• Χειροκίνητη κλήση

1. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].

2. Πατήστε τέσσερεις φορές [ ] και έπειτα πατήστε [Επιλέξτε Αποθ.Αρχ.].

3. Επιλέξτε τα έγγραφα που θα σταλούν.

Όταν επιλέγονται πολλά έγγραφα, στέλνονται με βάση τη σειρά επιλογής.

• Για να τοποθετήσετε τα έγγραφα με αλφαβητική σειρά, πατήστε [Όνομα Αρχείου].

• Για να ταξινομήσετε τα έγγραφα με βάση την προγραμματισμένη ημερομηνία, πατήστε
[Ημερομ.].

• Για να κανονίσετε τη σειρά των εγγράφων που θα σταλούν, πατήστε [Ουρά].

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αποθηκευμένα έγγραφα, πατήστε [Λεπτομέρ.].

Για να αλλάξετε την οθόνη σε οθόνη μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο μικρογραφιών.

4. Αν επιλέξετε έγγραφο με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης με τα
αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε [OK].

5. Καθορίστε "Μέθοδος TX" όπως απαιτείται.

Πατήστε [Μέθοδος TX], επιλέξτε [Πρωτότυπο  Αποθ Αρχ] ή [Αποθηκ. Αρχ.  Πρωτότυπο] και
έπειτα πατήστε [OK].

6. Πατήστε δύο φορές [OK].

7. Για να προσθέσετε ένα πρωτότυπο στα αποθηκευμένα έγγραφα, τοποθετήστε το πρωτότυπο και
επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης.

8. Καθορίστε τον προορισμό και πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].
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Μη αυτόματη εκτύπωση του ημερολογίου
Επιλέξτε μέθοδο εκτύπωσης για τη μη αυτόματη εκτύπωση του ημερολογίου: "Όλα", "Εκτύπωση ανά Αρ.
Αρχ." ή "Εκτύπ. ανά Χρήστη".

Όλα

Εκτυπώνει τα αποτελέσματα των επικοινωνιών, με την καθορισμένη σειρά.

Εκτύπωση ανά Αρ. Αρχ.

Εκτυπώνει μόνο τα αποτελέσματα των επικοινωνιών που καθορίζονται με βάση τον αριθμό αρχείου.

Εκτύπ. ανά Χρήστη

Εκτυπώνει τα αποτελέσματα των επικοινωνιών με βάση τους μεμονωμένους αποστολείς.

1. Πατήστε [Κατάσ/εκτύπ επικοιν].

2. Πατήστε [Εκτύπ. Ημερολογίου].

3. Επιλέξτε τη μέθοδο εκτύπωσης.

4. Αν επιλέξατε "Εκτύπωση ανά Αρ. Αρχ." στο βήμα 3, πληκτρολογήστε τετραψήφιο αριθμό
αρχείου με τα αριθμητικά πλήκτρα.

5. Αν επιλέξατε "Εκτύπ. ανά Χρήστη" στο βήμα 3, επιλέξτε χρήστη από τη λίστα και έπειτα πατήστε
[OK].

6. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

7. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο [Έξοδος].

Μη αυτόματη εκτύπωση του ημερολογίου
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5. Print
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και διαδικασίες του εκτυπωτή που χρησιμοποιούνται
πιο συχνά. Όσο για τις πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο, ανατρέξτε στην
ενότητα Print  του συνοδευτικού CD-ROM.

Γρήγορη Εγκατάσταση
Μπορείτε να εγκαταστήσετε εύκολα τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή από το συνοδευτικό CD-ROM
του μηχανήματος.

Στη Γρήγορη Εγκατάσταση, η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PCL 6 γίνεται σε
περιβάλλον δικτύου, ενώ ορίζεται παράλληλα η τυπική θύρα TCP/IP.

Όταν το μηχάνημα συνδέεται σε υπολογιστή με παράλληλη σύνδεση, τότε η θύρα εκτυπωτή ορίζεται σε
[LPT1].

• Για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης, χρειάζεστε δικαιώματα διαχείρισης εκτυπωτών.
Συνδεθείτε ως μέλος της ομάδας Διαχειριστών.

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές. (Μην κλείσετε το εγχειρίδιο.)

2. Τοποθετήστε το συνοδευτικό CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.

Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [AutoPlay], πατήστε [Run AUTORUN.EXE].

3. Επιλέξτε γλώσσα διεπαφής και πατήστε [OK].

4. Πατήστε [Γρήγορη Εγκατάσταση].

5. Η άδεια χρήσης του λογισμικού εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου [Άδεια Χρήσης]. Αφού
διαβάσετε τη σχετική συμφωνία, πατήστε [Αποδέχομαι τη συμφωνία.] και έπειτα πατήστε
[Επόμενο].

6. Στο παράθυρο διαλόγου [Επιλογή Εκτυπωτή], επιλέξτε το μοντέλο του μηχανήματος που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε.

Για συνδέσεις δικτύου μέσω TCP/IP, επιλέξτε το μηχάνημα του οποίου η διεύθυνση ΙΡ εμφανίζεται
στο πεδίο [Σύνδεση σε].

Για παράλληλες συνδέσεις, επιλέξτε το μηχάνημα του οποίου η θύρα εκτυπωτή εμφανίζεται στο
πεδίο [Σύνδεση σε].

7. Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].

8. Ρυθμίστε κατάλληλα τον κωδικό χρήστη, τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή και τον κοινόχρηστο
εκτυπωτή.

9. Πατήστε [Συνέχεια].

Ξεκινάει η εγκατάσταση.
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Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη], πατήστε [Ναι] ή [Συνέχεια].

10. Πατήστε [Τέλος].

Μόλις σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
και επανεκκινήστε τον.

11. Πατήστε [Έξοδος] στο πρώτο παράθυρο της διαδικασίας εγκατάστασης και έπειτα αφαιρέστε
το CD-ROM.

5. Print
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Εμφάνιση ιδιοτήτων για το πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή
Σε αυτήν την ενότητα σάς εξηγούμε πώς μπορείτε να ανοίξετε τις ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης
εκτυπωτή από το στοιχείο [Συσκευές και εκτυπωτές].

• Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, χρειάζεστε δικαιώματα διαχείρισης εκτυπωτών.
Συνδεθείτε ως μέλος της ομάδας Διαχειριστών.

• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος για μεμονωμένους
χρήστες. Οι ρυθμίσεις που γίνονται στο πλαίσιο ρυθμίσεων του εκτυπωτή ισχύουν για όλους τους
χρήστες.

1. Στο μενού [Έναρξη], πατήστε [Συσκευές και εκτυπωτές].

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Πατήστε [Ιδιότητες εκτυπωτή].

Εμφάνιση ιδιοτήτων για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
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Πρότυπη εκτύπωση

• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η εκτύπωση διπλής όψης. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μόνο στη μία
πλευρά, επιλέξτε [Απεν.] για τη ρύθμιση διπλής όψης.

• Αν στείλετε μια εργασία εκτύπωσης μέσω USB 2.0 ενώ το μηχάνημα είναι σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας ή σε κατάσταση ύπνου, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ακόμη και αν
έχει εκτυπωθεί η εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε αν εκτυπώθηκε το έγγραφο.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL 6

1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού WordPad στη πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου και πατήστε
[Εκτύπωση].

2. Στη λίστα [Επιλογή εκτυπωτή], επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Πατήστε [Προτιμήσεις].

4. Στη λίστα "Τύπος Εργ.:" επιλέξτε [Κανονική Εκτύπ].

5. Στη λίστα "Μέγεθος Εγγράφου:" επιλέξτε το μέγεθος του πρωτοτύπου που θα εκτυπωθεί.

6. Στη λίστα "Προσανατολισμός:", επιλέξτε [Κατακόρυφα] ή [Οριζόντια] για τον προσανατολισμό
του πρωτοτύπου.

7. Στη λίστα "Δίσκος Εισόδου:", επιλέξτε το δίσκο που περιέχει το χαρτί στο οποίο θέλετε να
εκτυπώσετε.

Αν επιλέξετε [Αυτ. Επιλ. Δίσκου] στη λίστα "Δίσκος Εισόδου:", τότε ο δίσκος τροφοδοσίας
επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με το καθορισμένο μέγεθος και τύπο χαρτιού.

8. Στη λίστα "Τύπος Χαρτιού:", επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο χαρτιού.

9. Αν θέλετε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα, ορίστε αριθμό σετ στο πλαίσιο "Αντίγραφα:".

10. Κάντε κλικ στο [OK].

11. Ξεκινήστε την εκτύπωση από το παράθυρο διαλόγου [Εκτύπωση] της εφαρμογής.

5. Print
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Κλειδωμένη εκτύπωση

Αποστολή αρχείου κλειδωμένης εκτύπωσης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού WordPad στη πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου και πατήστε
[Εκτύπωση].

2. Στη λίστα "Επιλογή εκτυπωτή", επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Πατήστε [Προτιμήσεις].

4. Στη λίστα "Τύπος Εργ.:" πατήστε [Κλειδωμένη εκτύπωση].

5. Πατήστε [Λεπτομέρειες...].

6. Πληκτρολογήστε το ID χρήστη στο πλαίσιο "ID χρήστη:" και έπειτα πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης στο πλαίσιο "Κωδικός:".

7. Κάντε κλικ στο [OK].

8. Αν χρειαστεί, αλλάξτε κι άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

9. Κάντε κλικ στο [OK].

10. Ξεκινήστε την εκτύπωση από το παράθυρο διαλόγου [Εκτύπωση] της εφαρμογής.

Εκτύπωση κλειδωμένου αρχείου εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου

• Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, το αποθηκευμένο αρχείο θα διαγραφεί.

1. Πιέστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] στο άνω αριστερό τμήμα του πίνακα ελέγχου και πιέστε το
εικονίδιο [Εκτυπωτής] στην [Αρχική] οθόνη.
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Κλειδωμένη εκτύπωση
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2. Πατήστε την καρτέλα [Εργ. Εκτύπ.].

3. Πατήστε [Κλειδωμ εργ].

4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να επιλέξετε ταυτόχρονα όλα τα κλειδωμένα αρχεία εκτύπωσης, επιλέξτε ένα αρχείο και έπειτα
πατήστε [Όλες οι Εργ].

5. Πατήστε [Εκτύπ.].

6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης με τα αριθμητικά πλήκτρα και έπειτα πατήστε [OK].

7. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εγγράφου, πατήστε [Λεπτ ρυθμ].

8. Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα, και στη
συνέχεια πατήστε [Συνέχισ Εκτ].

5. Print
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Αναμονή εκτύπωσης

Αποστολή αρχείου εκτύπωσης σε αναμονή

1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού WordPad στη πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου και πατήστε
[Εκτύπωση].

2. Στη λίστα "Επιλογή εκτυπωτή", επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Πατήστε [Προτιμήσεις].

4. Στη λίστα "Τύπος Εργασίας:", πατήστε [Αναμονή Εκτύπωσης].

5. Πατήστε [Λεπτομέρειες...].

6. Πληκτρολογήστε ένα ID χρήστη στο πλαίσιο "ID χρήστη:".

Μπορείτε εναλλακτικά να ορίσετε όνομα αρχείου για το αρχείο εκτύπωσης σε αναμονή.

7. Για να ορίσετε την ώρα εκτύπωσης του εγγράφου, επιλέξτε το πλαίσιο [Ορισμός ώρας
εκτύπωσης] και έπειτα ορίστε την ώρα.

Η ώρα ορίζεται σε 24ωρη μορφή.

8. Κάντε κλικ στο [OK].

9. Αν χρειαστεί, αλλάξτε κι άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

10. Κάντε κλικ στο [OK].

11. Ξεκινήστε την εκτύπωση από το παράθυρο διαλόγου [Εκτύπωση] της εφαρμογής.

Εκτύπωση αρχείου εκτύπωσης σε αναμονή από τον πίνακα ελέγχου

• Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, το αποθηκευμένο αρχείο θα διαγραφεί.

Αναμονή εκτύπωσης
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1. Πιέστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] στο άνω αριστερό τμήμα του πίνακα ελέγχου και πιέστε το
εικονίδιο [Εκτυπωτής] στην [Αρχική] οθόνη.
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2. Πατήστε την καρτέλα [Εργ. Εκτύπ.].

3. Πατήστε [Εργ σε Αναμ].

4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να επιλέξετε ταυτόχρονα όλα τα αρχεία εκτύπωσης σε αναμονή, επιλέξτε ένα αρχείο και έπειτα
πατήστε [Όλες οι Εργ].

5. Πατήστε [Εκτύπ.].

6. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εγγράφου, πατήστε [Λεπτ ρυθμ].

7. Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα, και στη
συνέχεια πατήστε [Συνέχισ Εκτ].

5. Print
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Αποθηκευμένη εκτύπωση

Αποστολή αποθηκευμένου αρχείου εκτύπωσης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού WordPad στη πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου και πατήστε
[Εκτύπωση].

2. Στη λίστα "Επιλογή εκτυπωτή", επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Πατήστε [Προτιμήσεις].

4. Στη λίστα "Τύπος Εργ.:", επιλέξτε τη μέθοδο εκτύπωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τα αρχεία
στην Αποθηκευμένη Εκτύπωση.

Μπορείτε να επιλέξετε τέσσερις μεθόδους αποθηκευμένης εκτύπωσης:

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Αποθηκευμ. Εκτ. (Κοινόχρ.) και Αποθ. και Εκτ. (Κοινόχρ.),
πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει νωρίτερα τη πιστοποίηση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό
Ασφάλειας .

• Αποθηκευμένη Εκτύπωση

Αποθηκεύει το αρχείο στο μηχάνημα και το εκτυπώνει αργότερα από τον πίνακα ελέγχου.

• Αποθ. και Εκτύπ.

Εκτυπώνει το αρχείο απευθείας και επίσης αποθηκεύει το αρχείο στο μηχάνημα.

• Αποθηκευμ. Εκτ. (Κοινόχρ.)

Αποθηκεύει το αρχείο στο μηχάνημα και επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα εκτύπωσης να
εκτυπώνουν το αρχείο αργότερα από τον πίνακα ελέγχου.

• Αποθ. και Εκτ. (Κοινόχρ.)

Εκτυπώνει το αρχείο αμέσως και επίσης το αποθηκεύει στο μηχάνημα. Οι χρήστες με
δικαιώματα εκτύπωσης μπορούν να εκτυπώνουν αργότερα οποιοδήποτε αποθηκευμένο αρχείο.

5. Πατήστε [Λεπτομέρειες...].

6. Πληκτρολογήστε ένα ID χρήστη στο πλαίσιο "ID χρήστη:".

Μπορείτε εναλλακτικά να ορίσετε όνομα αρχείου και κωδικό πρόσβασης ενός αποθηκευμένου
αρχείου εκτύπωσης.

7. Κάντε κλικ στο [OK].

8. Αν χρειαστεί, αλλάξτε κι άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

9. Κάντε κλικ στο [OK].

10. Ξεκινήστε την εκτύπωση από το παράθυρο διαλόγου [Εκτύπωση] της εφαρμογής.

Αποθηκευμένη εκτύπωση
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Εκτύπωση αποθηκευμένου αρχείου εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου

• Τα αποθηκευμένα έγγραφα δεν διαγράφονται, ακόμη και μετά το τέλος της εκτύπωσης. Για τη
διαδικασία διαγραφής των εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Print .

1. Πιέστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] στο άνω αριστερό τμήμα του πίνακα ελέγχου και πιέστε το
εικονίδιο [Εκτυπωτής] στην [Αρχική] οθόνη.
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2. Πατήστε την καρτέλα [Εργ. Εκτύπ.].

3. Πατήστε [Αποθηκ εργ].

4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να επιλέξετε ταυτόχρονα όλα τα αποθηκευμένα αρχεία εκτύπωσης, επιλέξτε ένα αρχείο και έπειτα
πατήστε [Όλες οι Εργ].

5. Πατήστε [Εκτύπ.].

Αν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, πληκτρολογήστε τον
κωδικό πρόσβασης.

Αν έχετε επιλέξει πολλά αρχεία εκτύπωσης και κάποια από αυτά απαιτούν κωδικό πρόσβασης, το
μηχάνημα εκτυπώνει αρχεία που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης που καταχωρήσατε και
αρχεία που δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης. Στην οθόνη επιβεβαίωσης εμφανίζεται ο αριθμός των
αρχείων που θα εκτυπωθούν.

6. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εγγράφου, πατήστε [Λεπτ ρυθμ].

5. Print
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7. Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα, και στη
συνέχεια πατήστε [Συνέχισ Εκτ].

Αποθηκευμένη εκτύπωση
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5. Print
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6. Scan
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και διαδικασίες του σαρωτή που χρησιμοποιούνται
πιο συχνά. Όσο για τις πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο, ανατρέξτε στην
ενότητα Scan  του συνοδευτικού CD-ROM.

Βασική διαδικασία για τη σάρωση σε φάκελο

• Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα Scan  και επιβεβαιώστε τα στοιχεία
του υπολογιστή προορισμού. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/ System
Settings  και καταχωρήστε τη διεύθυνση του υπολογιστή προορισμού στο βιβλίο διευθύνσεων.

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] στο άνω αριστερό τμήμα του πίνακα ελέγχου και πιέστε το
εικονίδιο [Σαρωτής] στην [Αρχική] οθόνη.
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2. Βεβαιωθείτε ότι δεν ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Αν έχει παραμείνει κάποια προηγούμενη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο [Eπαναφορά].

3. Πατήστε την καρτέλα [Φάκελος].

4. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
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5. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε [Ρυθμίσεις αποστολής] ή [Πρωτότυπο] και καθορίστε τις ρυθμίσεις
σάρωσης, σύμφωνα με το πρωτότυπο που θέλετε να σαρώσετε.

Παράδειγμα: Σάρωση εγγράφου σε λειτουργία έγχρωμη/διπλή όψη και αποθήκευση ως αρχείο
PDF.

• Πατήστε [Πρωτότυπο] και έπειτα πατήστε [2 όψ.].

• Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής]. Επιλέξτε [Τύπος πρωτοτύπου] και έπειτα πατήστε [Πλήρ.
Χρώμα].

• Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής]. Επιλέξτε [Τύπ. Αρχ.] και έπειτα πατήστε [PDF].

6. Καθορίστε τον προορισμό.

Μπορείτε να ορίσετε πολλούς προορισμούς.

7. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου σε υπολογιστή με Windows/Επιβεβαίωση
στοιχείων υπολογιστή

Οι παρακάτω διαδικασίες εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κοινόχρηστο φάκελο σε υπολογιστή
με Windows και πώς μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του υπολογιστή. Στα σχετικά παραδείγματα,
το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 7 Ultimate και ο υπολογιστής ανήκει σε τομέα δικτύου. Σημειώστε
τα επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Βήμα 1: Επιβεβαίωση ονόματος χρήστη και ονόματος υπολογιστή

1. Επιβεβαιώστε το όνομα χρήστη και το όνομα του υπολογιστή που θα στείλετε τα σαρωμένα
έγγραφα.

2. Στο μενού [Έναρξη], πατήστε διαδοχικά [Όλα τα προγράμματα], [Βοηθήματα] και [Γραμμή
εντολών].

3. Πληκτρολογήστε την εντολή “ipconfig/all” και πατήστε το πλήκτρο [Εισαγωγή].

4. Επιβεβαιώστε το όνομα του υπολογιστή.

Το όνομα του υπολογιστή εμφανίζεται στο πεδίο [Όνομα Host].

Μπορείτε ακόμη να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IPv4. Η διεύθυνση που εμφανίζεται στο πεδίο
[Διεύθυνση IPv4] είναι η διεύθυνση IPv4 του υπολογιστή.

5. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή "set user" και πατήστε το πλήκτρο [Εισαγωγή].
(Φροντίστε να αφήσετε ένα κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων "set" και "user".)

6. Επιβεβαιώστε το όνομα χρήστη.

Το όνομα χρήστη εμφανίζεται στο πεδίο [ΟΝΟΜΑΧΡΗΣΤΗ].

6. Scan
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Βήμα 2: Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου σε υπολογιστή με Microsoft Windows

Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο προορισμού στα Windows και ενεργοποιήστε την κοινή χρήση.
Στην παρακάτω διαδικασία, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ένας υπολογιστής με Windows 7 Ultimate,
ο οποίος ανήκει σε ένα τομέα.

• Για να δημιουργήσετε κοινόχρηστο φάκελο, πρέπει να συνδεθείτε ως μέλος της ομάδας
διαχειριστών.

• Αν έχει παραμείνει ενεργοποιημένη η επιλογή "Όλοι" στο βήμα 6, τότε όλοι οι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο που δημιουργήθηκε. Κάτι τέτοιο αποτελεί κίνδυνο για την
ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να δίνετε δικαιώματα πρόσβασης μόνο σε
συγκεκριμένους χρήστες. Με τη παρακάτω διαδικασία μπορείτε να αφαιρέσετε την επιλογή "Όλοι"
και να ορίσετε δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες.

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο, όπως θα δημιουργούσατε έναν κανονικό φάκελο, στη θέση που
θέλετε στον υπολογιστή σας.

2. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και επιλέξτε [Ιδιότητες].

Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και επιλέξτε [Κοινή χρήση και
ασφάλεια].

3. Στην καρτέλα [Κοινή χρήση], επιλέξτε [Κοινή χρήση για προχωρημένους...].

Στα Windows XP, στην καρτέλα [Κοινή χρήση], επιλέξτε [Κοινή χρήση αυτού του φακέλου].

Προχωρήστε στο βήμα 5.

4. Επιλέξτε το πλαίσιο [Κοινή χρήση αυτού του φακέλου].

5. Πατήστε [Άδειες].

6. Επιλέξτε "Όλοι" στη λίστα [Ονόματα ομάδων ή χρηστών:] και πατήστε [Κατάργηση].

7. Πατήστε [Προσθήκη...].

8. Στο παράθυρο [Επιλογή χρηστών ή ομάδων] πατήστε [Για προχωρημένους...].

9. Ορίστε τουλάχιστον έναν τύπο αντικειμένου, επιλέξτε θέση και πατήστε [Εύρεση τώρα].

10. Από τη λίστα των αποτελεσμάτων, επιλέξτε τις ομάδες και τους χρήστες που θέλετε να επιτρέψετε
πρόσβαση και έπειτα πατήστε [OK].

11. Στο παράθυρο [Επιλογή χρηστών ή ομάδων] πατήστε [OK].

12. Στη λίστα [Ομάδες ή ονόματα χρηστών:] επιλέξτε ομάδα ή χρήστη και στη συνέχεια στη στήλη
[Αποδοχή] της λίστας αδειών, επιλέξτε είτε το πλαίσιο [Πλήρης έλεγχος] είτε το πλαίσιο
[Αλλαγή].

Ρυθμίστε τις άδειες πρόσβασης για κάθε ομάδα και χρήστη.

13. Πατήστε [OK].

Βασική διαδικασία για τη σάρωση σε φάκελο
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Βήμα 3: Εκχώρηση αδειών πρόσβασης για τον κοινόχρηστο φάκελο που δημιουργήθηκε

Αν θέλετε να ορίσετε δικαιώματα πρόσβασης για το φάκελο που δημιουργήθηκε και να επιτρέψετε σε
άλλους χρήστες ή ομάδες την πρόσβαση στο φάκελο, ρυθμίστε το φάκελο ως εξής:

1. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 2 και έπειτα πατήστε [Ιδιότητες].

2. Στην καρτέλα [Ασφάλεια], επιλέξτε [Επεξεργασία...].

3. Πατήστε [Προσθήκη...].

4. Στο παράθυρο [Επιλογή χρηστών ή ομάδων] πατήστε [Για προχωρημένους...].

5. Ορίστε τουλάχιστον έναν τύπο αντικειμένου, επιλέξτε θέση και πατήστε [Εύρεση τώρα].

6. Από τη λίστα των αποτελεσμάτων, επιλέξτε τις ομάδες και τους χρήστες που θέλετε να επιτρέψετε
πρόσβαση και έπειτα πατήστε [OK].

7. Στο παράθυρο [Επιλογή χρηστών ή ομάδων] πατήστε [OK].

8. Στη λίστα [Ομάδες ή ονόματα χρηστών:] επιλέξτε ομάδα ή χρήστη και στη συνέχεια στη στήλη
[Αποδοχή] της λίστας αδειών, επιλέξτε είτε το πλαίσιο [Πλήρης έλεγχος] είτε το πλαίσιο
[Αλλαγή].

9. Πατήστε δύο φορές [OK].

Καταχώρηση φακέλου SMB

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

2. Πιέστε [Διαχείρ. βιβλ. διευθ.].

3. Πατήστε [Νέο Πρόγραμμα].

4. Πατήστε [Ονόματα].

5. Πατήστε [Όνομα].

Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης ονόματος.

6. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε [OK].

7. Πατήστε [ ] για να εμφανιστούν [Τίτλος 1], [Τίτλος 2] και [Τίτλος 3].

8. Πατήστε [Τίτλος 1], [Τίτλος 2] ή [Τίτλος 3] για να επιλέξετε κλειδί για την ταξινόμηση που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε.

6. Scan
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Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω πλήκτρα:

• [Συχνό]: Προστίθεται στη σελίδα που εμφανίζεται πρώτη.

• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] έως [10]: Προστίθεται
στη λίστα των στοιχείων στον επιλεγμένο τίτλο.

Μπορείτε να επιλέξετε [Συχνό] και ένα ακόμη πλήκτρο για κάθε τίτλο.

9. Πατήστε [OK].

10. Πατήστε [Έξοδος].

11. Πιέστε [Πληρ. πιστοπ.].

12. Πατήστε [Πιστοποίηση Φακέλου].

13. Πατήστε [Καθορ Άλλων Πληρ Πιστοπ].

Εάν έχετε επιλέξει [Να Μην Καθοριστεί], τότε ισχύουν το όνομα χρήστη SMB και ο κωδικός
πρόσβασης SMB που έχετε ορίσει στο πεδίο [Προεπ. Όν. Χρ. / Κωδ. Πρόσβ. (Αποστολή)] των
ρυθμίσεων Μεταφορά Αρχ..

14. Πατήστε [Αλλαγή] στην περιοχή "Όν. Χρήστη Σύνδ.".

15. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σύνδεσης του υπολογιστή προορισμού και πατήστε [OK].

16. Πατήστε [Αλλαγή] στην περιοχή "Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ.".

17. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του υπολογιστή προορισμού και πατήστε [OK].

18. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης, για επιβεβαίωση και έπειτα πατήστε [OK].

19. Πατήστε [OK].

20. Πατήστε [Έξοδος].

21. Πατήστε [Φάκελος].
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22. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [SMB].

23. Πατήστε [Εισαγωγή] στην περιοχή "Διαδρομή".

24. Πατήστε [Enter] ή [Περιήγηση Δικτύου] και καθορίστε το φάκελο.

Για να ορίσετε φάκελο, μπορείτε είτε να εισάγετε εσείς τη διαδρομή είτε να εντοπίσετε το φάκελο
κάνοντας περιήγηση στο δίκτυο.

25. Για να δείτε αν έχετε ορίσει την κατάλληλη διαδρομή, πατήστε [Έλεγχ. Σύνδ.].

26. Πατήστε [Έξοδος].

Αν αποτύχει ο έλεγχος σύνδεσης, ελέγξτε τις συνδέσεις και προσπαθήστε ξανά.

27. Πατήστε τρεις φορές [OK].

28. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

Μη αυτόματος εντοπισμός του φακέλου SMB

1. Πατήστε [Εισαγωγή] στην περιοχή "Διαδρομή".

2. Εισάγετε τη διαδρομή όπου βρίσκεται ο φάκελος.

Για παράδειγμα, αν το όνομα του υπολογιστή προορισμού είναι "Χρήστης" και το όνομα του
φακέλου είναι "Κοινή Χρήση", η διαδρομή θα είναι \\Χρήστης\Κοινή Χρήση.

Αν το δίκτυο δεν επιτρέπει την αυτόματη λήψη διευθύνσεων ΙΡ, συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ΙΡ του
υπολογιστή προορισμού στη διαδρομή. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή
προορισμού είναι "192.168.0.191" και το όνομα του φακέλου είναι "Κοινή Χρήση", η διαδρομή
θα είναι \\192.168.0.191\Κοινή Χρήση.
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3. Πατήστε τέσσερις φορές [OK].

Αν δεν είναι σωστή η μορφή της διαδρομής που εισάγατε, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Πατήστε
[Έξοδος] και εισάγετε ξανά τη διαδρομή.

Εντοπισμός του φακέλου SMB με περιήγηση δικτύου

1. Πατήστε [Περιήγηση Δικτύου].

Εμφανίζονται οι υπολογιστές-πελάτες που μοιράζονται το ίδιο δίκτυο με το μηχάνημα.

Στην οθόνη δικτύου βρίσκονται υπολογιστές-πελάτες για τους οποίους έχετε εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση.

2. Επιλέξτε την ομάδα που περιέχει τον υπολογιστή προορισμού.

3. Επιλέξτε το όνομα του υπολογιστή προορισμού.

Εμφανίζονται οι κοινόχρηστοι φάκελοι κάτω από αυτό.

Για να αλλάξετε επίπεδο, πατήστε [Ένα επίπεδο πάνω].

4. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να καταχωρήσετε.

5. Πατήστε τέσσερις φορές [OK].

Διαγραφή καταχωρημένου φακέλου SMB

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

2. Πιέστε [Διαχείρ. βιβλ. διευθ.].

3. Πατήστε [Αλλαγή].

4. Πατήστε [Φάκελος].

5. Επιλέξτε το όνομα του οποίου το φάκελο θέλετε να διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο ονόματος ή πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά πλήκτρα τον καταχωρημένο
αριθμό.

Μπορείτε να αναζητήσετε με βάση το καταχωρημένο όνομα, τον κωδικό χρήστη, τον αριθμό φαξ, το
όνομα φακέλου, τη διεύθυνση email ή τον προορισμό IP-Fax.

6. Πατήστε [Φάκελος].
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7. Πατήστε το πρωτόκολλο που δεν είναι επιλεγμένο.

8. Πατήστε δύο φορές [OK].

9. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

Μη αυτόματη εισαγωγή της διαδρομής στο προορισμό

1. Πατήστε [Χειροκ. Εισαγ.].

2. Πατήστε [SMB].

3. Πατήστε [Εισαγωγή] στην περιοχή [Προορισμός].

4. Πατήστε [Εισαγωγή] στα δεξιά του πεδίου διαδρομής.

5. Προσθέστε τη διαδρομή για το φάκελο.

Στη διαδρομή του παρακάτω παραδείγματος, το όνομα του κοινόχρηστου φακέλου είναι "χρήστης"
και το όνομα του υπολογιστή είναι "desk01":

\\desk01\user

6. Πατήστε [OK].

7. Ανάλογα με τη ρύθμιση του προορισμού, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τη σύνδεση
στον υπολογιστή.

Για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο, πατήστε [Εισαγωγή] στα δεξιά του πεδίου ονόματος χρήστη.

8. Ανάλογα με τη ρύθμιση προορισμού, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση
στον υπολογιστή.

Για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο, πατήστε [Κωδικός πρόσβασης] για τον κωδικό πρόσβασης.

9. Πατήστε [Έλεγχ. Σύνδ.].

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει ο καθορισμένος κοινόχρηστος φάκελος, εκτελείται έλεγχος σύνδεσης.

10. Ελέγξτε το αποτέλεσμα του ελέγχου σύνδεσης και πατήστε [Έξοδος].

11. Πατήστε [OK].
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Βασική διαδικασία για την αποστολή αρχείων
σάρωσης με email

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] στο άνω αριστερό τμήμα του πίνακα ελέγχου και πιέστε το
εικονίδιο [Σαρωτής] στην [Αρχική] οθόνη.

CMR612

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Αν έχει παραμείνει κάποια προηγούμενη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο [Eπαναφορά].

3. Πατήστε την καρτέλα [Email].

4. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

5. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε [Ρυθμίσεις αποστολής] ή [Πρωτότυπο] και καθορίστε τις ρυθμίσεις
σάρωσης, σύμφωνα με το πρωτότυπο που θέλετε να σαρώσετε.

Παράδειγμα: Σάρωση εγγράφου σε λειτουργία έγχρωμη/διπλή όψη και αποθήκευση ως αρχείο
PDF.

• Πατήστε [Πρωτότυπο] και έπειτα πατήστε [2 όψ.].

• Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής]. Επιλέξτε [Τύπος πρωτοτύπου] και έπειτα πατήστε [Πλήρ.
Χρώμα].

• Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής]. Επιλέξτε [Τύπ. Αρχ.] και έπειτα πατήστε [PDF].

6. Καθορίστε τον προορισμό.

Μπορείτε να ορίσετε πολλούς προορισμούς.

Βασική διαδικασία για την αποστολή αρχείων σάρωσης με email

111



7. Πατήστε δύο φορές [ ] στο πλαίσιο [Ρυθμίσεις αποστολής], επιλέξτε [Όνομα Αποστολέα] και
στη συνέχεια καθορίστε τον αποστολέα (δημιουργό) του email.

8. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ειδοποίηση Διάθεσης Μηνύματος, επιλέξτε [Ρυθμίσεις
αποστολής], πατήστε τέσσερις φορές [ ] και έπειτα πατήστε [Ειδοποίηση Λήψης].

Εάν επιλέξετε [Ειδοποίηση Λήψης], ο επιλεγμένος αποστολέας του email θα λάβει μέσω email μια
ειδοποίηση όταν ο παραλήπτης ανοίξει το email του.

9. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Καταχώρηση προορισμού email

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

2. Πιέστε [Διαχείρ. βιβλ. διευθ.].

3. Πατήστε [Νέο Πρόγραμμα].

4. Πατήστε [Ονόματα].

5. Πατήστε [Όνομα].

Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης ονόματος.

6. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε [OK].

7. Πατήστε [ ] για να εμφανιστούν [Τίτλος 1], [Τίτλος 2] και [Τίτλος 3].

8. Πατήστε [Τίτλος 1], [Τίτλος 2] ή [Τίτλος 3] για να επιλέξετε κλειδί για την ταξινόμηση που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω πλήκτρα:

• [Συχνό]: Προστίθεται στη σελίδα που εμφανίζεται πρώτη.

• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] έως [10]: Προστίθεται
στη λίστα των στοιχείων στον επιλεγμένο τίτλο.

Μπορείτε να επιλέξετε [Συχνό] και ένα ακόμη πλήκτρο για κάθε τίτλο.

9. Πατήστε [OK].

10. Πατήστε [Έξοδος].

11. Πατήστε [Email].
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12. Πατήστε [Διεύθυνση email].

13. Εισάγετε τη διεύθυνση email.

14. Πατήστε [OK].

15. Πατήστε [Χρήση διεύθυνσης email για] και έπειτα επιλέξτε [Προορισμός Email/Internet Fax] ή
[Μόνο προορισμός Internet Fax].

Εάν οριστεί [Προορισμός Email/Internet Fax], οι καταχωρημένες διευθύνσεις email εμφανίζονται
και στην οθόνη διεύθυνσης internet fax και στην οθόνη διεύθυνσης email στην οθόνη της
λειτουργίας φαξ, όσο και στην οθόνη διεύθυνσης στην οθόνη της λειτουργίας σαρωτή.

Αν οριστεί [Προορισμός Internet Fax Μόνο], τότε στην οθόνη internet fax στην οθόνη λειτουργίας
φαξ εμφανίζονται μόνο οι καταχωρημένες διευθύνσεις email.

16. Πατήστε [OK].

17. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Internet fax, πατήστε [Αποστ. μέσω Διακ. SMTP] και καθορίστε
σε [Ενεργ.].

18. Πατήστε [OK].

19. Πατήστε [Έξοδος].

20. Πατήστε [OK].

21. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

Διαγραφή προορισμού email

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

2. Πιέστε [Διαχείρ. βιβλ. διευθ.].

Βασική διαδικασία για την αποστολή αρχείων σάρωσης με email

113



3. Πατήστε [Αλλαγή].

4. Πατήστε [Email].

5. Επιλέξτε το όνομα του οποίου τη διεύθυνση email θέλετε να διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο ονόματος ή πληκτρολογήστε με τα αριθμητικά πλήκτρα τον καταχωρημένο
αριθμό. Μπορείτε να αναζητήσετε με βάση το καταχωρημένο όνομα, τον κωδικό χρήστη, τον αριθμό
φαξ, το όνομα φακέλου, τη διεύθυνση email ή τον προορισμό IP-Fax.

6. Πατήστε [Email].

7. Πατήστε [Διεύθυνση email].

8. Πατήστε [Διαγραφή Όλων] και έπειτα πατήστε [OK].

9. Πατήστε [Έξοδος].

10. Πατήστε [OK].

11. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

Μη αυτόματη εισαγωγή διεύθυνσης email

1. Πατήστε [Χειροκ. Εισαγ.].

2. Πατήστε [Εισαγωγή] στην περιοχή [Προορισμός].

3. Εισάγετε τη διεύθυνση email.

4. Πατήστε [OK].
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Βασική διαδικασία για αποθήκευση αρχείων
σάρωσης

• Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για κάθε αποθηκευμένο αρχείο. Οι υπόλοιποι χρήστες
που βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο μπορούν μέσω του DeskTopBinder να αποκτήσουν
πρόσβαση σε αρχεία που δεν προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Σας συνιστούμε να ορίζετε
κωδικούς πρόσβασης, ώστε να προστατεύετε τα αποθηκευμένα αρχεία από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση.

• Αν προκύψει κάποιο σφάλμα, το αποθηκευμένο αρχείο σάρωσης στο μηχάνημα μπορεί να χαθεί.
Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε το σκληρό δίσκο για την αποθήκευση σημαντικών
αρχείων. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκύψει από την
απώλεια των αρχείων. Για μακροπρόθεσμη αποθήκευση των αρχείων, συνιστούμε τη χρήση του
DeskTopBinder. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση του DeskTopBinder.

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] στο άνω αριστερό τμήμα του πίνακα ελέγχου και πιέστε το
εικονίδιο [Σαρωτής] στην [Αρχική] οθόνη.

CMR612

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Αν έχει παραμείνει κάποια προηγούμενη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο [Eπαναφορά].

3. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

4. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].
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5. Πατήστε τέσσερις φορές [ ] και έπειτα πατήστε [Αποθήκευση Αρχείου].

6. Πατήστε [Αποθήκευση στο Σκληρό Δίσκο].

7. Αν χρειαστεί, ορίστε τις πληροφορίες του αρχείου όπως [Όνομα Χρήστη], [Όνομα Αρχείου]
και [Κωδικός πρόσβασης]).

• Όνομα Χρήστη

Πατήστε [Όνομα Χρήστη] και επιλέξτε όνομα χρήστη. Για να ορίσετε όνομα χρήστη που δεν
έχει καταχωρηθεί, πατήστε [Χειρ. Εισαγ.] και πληκτρολογήστε το όνομα. Αφού ορίσετε όνομα
χρήστη, πατήστε [OK].

• Όνομα Αρχείου

Πατήστε [Όνομα Αρχείου], πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και πατήστε [OK].

• Κωδικός πρόσβασης

Πατήστε [Κωδικός πρόσβασης], πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης και πατήστε [OK].
Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης, για να τον επιβεβαιώσετε και έπειτα πατήστε
[OK].

8. Πατήστε δύο φορές [OK].

9. Αν χρειάζεται, πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής] ή [Πρωτότυπο] για να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις για την ανάλυση και το μέγεθος σάρωσης.

10. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Έλεγχος αποθηκευμένου αρχείου επιλεγμένου από τη λίστα

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε πώς μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση ένα αρχείο που έχει επιλεγεί από
τη λίστα αποθηκευμένων αρχείων.

1. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].

2. Πατήστε τέσσερις φορές [ ] και έπειτα πατήστε [Επιλογή/διαχ αποθηκ αρχ].

3. Από τη λίστα των αποθηκευμένων αρχείων, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ελέγξετε.

Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα αρχείο.

4. Πατήστε [Προεπισκόπηση].
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Καθορισμός του Τύπ. Αρχ.
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τη διαδικασία καθορισμού του τύπου αρχείου που θέλετε να στείλετε.

Μπορείτε να ορίσετε τύπους αρχείων είτε όταν στέλνετε αρχεία με email ή με σάρωση σε φάκελο, είτε όταν
στέλνετε αποθηκευμένα αρχεία με email ή με σάρωση σε φάκελο, είτε όταν αποθηκεύετε αρχεία σε
αφαιρούμενη συσκευή μνήμης.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τύπους αρχείων:

• Μία σελίδα: [PDF], [υψηλής συμπ. PDF], [PDF/A], [TIFF/JPEG]

Αν επιλέξετε τύπο αρχείου μίας σελίδας όταν σαρώνετε πολλά πρωτότυπα, τότε δημιουργείται ένα
αρχείο για κάθε σελίδα, ενώ ο αριθμός των σταλμένων αρχείων είναι ίδιος με τον αριθμό των
σαρωμένων σελίδων.

• Πολλές σελίδες: [PDF], [υψηλής συμπ. PDF], [PDF/A], [TIFF]

Αν επιλέξετε τύπο αρχείου πολλών σελίδων όταν σαρώνετε πολλά πρωτότυπα, τότε οι σαρωμένες
σελίδες συνδυάζονται και στέλνονται σαν ένα αρχείο.

Οι επιλέξιμοι τύποι αρχείων διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις σάρωσης και άλλες συνθήκες. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

1. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].

2. Πιέστε [Τύπ. Αρχ.].

3. Επιλέξτε τύπο αρχείου.

4. Πατήστε δύο φορές [OK].

Καθορισμός του Τύπ. Αρχ.
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Καθορισμός Ρυθμίσεων αποστολής
1. Πατήστε [Ρυθμίσεις αποστολής].

2. Καθορίστε κατάλληλα την ανάλυση, το μέγεθος της σάρωσης και άλλες ρυθμίσεις.

3. Πατήστε [OK].
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7. Διακομ. Εγγράφων
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και διαδικασίες του Διακομιστή Εγγράφων που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Όσο για τις πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο,
ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server  του συνοδευτικού CD-ROM.

Αποθήκευση δεδομένων
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τη διαδικασία αποθήκευσης εγγράφων στο Διακομ. Εγγράφων.

• Αν ανοίξετε το έγγραφο με τον σωστό κωδικό πρόσβασης, το έγγραφο παραμένει επιλεγμένο ακόμη
και αφότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες. Σε αυτό το έγγραφο έχουν πρόσβαση και άλλοι χρήστες.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο [Επαναφορά] για να ακυρώσετε την επιλογή
εγγράφου.

• Το όνομα χρήστη που έχει καταχωρηθεί σε ένα αποθηκευμένο έγγραφο στο Διακομ. Εγγράφων
προσδιορίζει το δημιουργό και τον τύπο του εγγράφου. Δεν προστατεύει τα εμπιστευτικά έγγραφα
από άλλους.

• Όταν ενεργοποιείτε την αποστολή φαξ ή τη σάρωση μέσω του σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες
ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί.

Όνομα Αρχείου

Στο σαρωμένο έγγραφο επισυνάπτεται αυτόματα ένα όνομα εγγράφου, όπως το "COPY0001" και
το "COPY0002". Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Όνομα Χρήστη

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη, προκειμένου να προσδιορίζεται ο χρήστης ή η
ομάδα χρηστών που αποθήκευσε τα έγγραφα. Για να το εκχωρήσετε, επιλέξτε το όνομα χρήστη που
έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων ή πληκτρολογήστε απευθείας το όνομα. Ανάλογα με τη
ρύθμιση ασφάλειας, ενδέχεται να εμφανιστεί το ['Αδεια Πρόσβ.] αντί για το [Όνομα Χρήστη]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με το βιβλίο διευθύνσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/
System Settings .

Κωδικός πρόσβασης

Αν θέλετε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη εκτύπωση, μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης
για κάθε αποθηκευμένο έγγραφο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα προστατευμένο έγγραφο,
πρέπει να δώσετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Αν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τα
έγγραφα, τότε το εικονίδιο κλειδιού εμφανίζεται στα αριστερά του ονόματος του αρχείου.
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1. Πατήστε το πλήκτρο [Αρχική οθόνη] πάνω αριστερά του πίνακα ελέγχου και πατήστε το
εικονίδιο [Διακομ. Εγγράφων] στην [Αρχική οθόνη].

CMR612

2. Πατήστε [Σε οθόνη σάρωσης].

3. Πατήστε [Όνομα χρήστη].

4. Ορίστε όνομα χρήστη και πατήστε [OK].

Τα εμφανιζόμενα ονόματα χρήστη είναι ονόματα που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων.
Για να ορίσετε ένα όνομα που δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε [Χειροκ. Εισαγ.] και
πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη.

5. Πατήστε [Όνομα Αρχείου].

6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και πατήστε [OK].

7. Πατήστε [Κωδικός πρόσβασης].

8. Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης με τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε [OK].

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από τέσσερα μέχρι οκτώ ψηφία για τον κωδικό.

9. Για να επαληθεύσετε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον ξανά και πατήστε [OK].

10. Επιλέξτε το δίσκο χαρτιού.

11. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

12. Καθορίστε τις συνθήκες σάρωσης του πρωτοτύπου.

13. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Το πρωτότυπο σαρώνεται. Το έγγραφο αποθηκεύεται στο Διακομ. Εγγράφων.

Μετά τη σάρωση, εμφανίζεται μια λίστα αποθηκευμένων εγγράφων. Αν δεν εμφανιστεί η λίστα,
πατήστε [Ολοκλήρ Σάρωσης].

7. Διακομ. Εγγράφων
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Εκτύπωση αποθηκευμένων εγγράφων
Εκτυπώνει αποθηκευμένα έγγραφα στο Διακομ. Εγγράφων.

Στην οθόνη εκτύπωσης μπορείτε να ορίσετε τα παρακάτω στοιχεία:

• Δίσκος χαρτιού

• Αριθμός εκτυπώσεων

• [2 όψ.: Πάνω προς πάνω], [2 όψ.: Πάνω προς κάτω]

• [Σελιδ.]

• [Προσαρμ. Περιθ.]

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

1. Επιλέξτε ένα έγγραφο που θα εκτυπωθεί.

2. Όταν εκτυπώνετε δύο ή παραπάνω έγγραφα ταυτόχρονα, επαναλάβετε το βήμα 1.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι και 30 έγγραφα.

3. Όταν καθορίζετε συνθήκες εκτύπωσης, πατήστε [Σε Οθόνη Εκτύπ.] και έπειτα διαμορφώστε τις
ρυθμίσεις εκτύπωσης.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό των εκτυπώσεων με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να εισαχθεί είναι 99.

5. Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Εκτύπωση αποθηκευμένων εγγράφων
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7. Διακομ. Εγγράφων
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8. Web Image Monitor
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες και διαδικασίες του Web Image Monitor που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Όσο για τις πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο,
ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/ System Settings  του συνοδευτικού CD-ROM ή στη
Βοήθεια του Web Image Monitor.

Εμφάνιση πάνω σελίδας
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε τη πάνω σελίδα και πώς μπορεί να εμφανιστεί το Web Image Monitor.

• Εάν εισάγετε διεύθυνση IPv4, μην ξεκινάτε τα τμήματα με μηδέν. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση
είναι "192.168.001.010", πρέπει να την πληκτρολογήσετε ως εξής: "192.168.1.10".

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

2. Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε "http://(τη
διεύθυνση ΙΡ ή το όνομα host)/".

Εμφανίζεται η πάνω σελίδα του Web Image Monitor.

Αν το όνομα host έχει καταχωρηθεί σε διακομιστή DNS ή WINS, τότε μπορείτε να τον εισάγετε.

Όταν ορίζετε SSL (πρωτόκολλο κρυπτογραφημένης επικοινωνίας), στο περιβάλλον όπου ελέγχεται η
πιστοποίηση του διακομιστή, πληκτρολογήστε "https://(τη διεύθυνση ΙΡ ή το όνομα host)/".

Το Web Image Monitor χωρίζεται στις παρακάτω περιοχές:

1

2

3

5

4

CMM004

1. Περιοχή μενού

Αν επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, εμφανίζεται το περιεχόμενό του.
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2. Περιοχή κεφαλίδας

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου για την αλλαγή στη λειτουργία χρήστη και στη λειτουργία διαχειριστή.
Εμφανίζεται το μενού κάθε λειτουργίας.

Εμφανίζονται ο σύνδεσμος βοήθειας και το πλαίσιο αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά.

3. Ανανέωση/Βοήθεια

 (Ανανέωση): Για να ενημερώσετε τα στοιχεία του μηχανήματος, πατήστε  πάνω δεξιά στην περιοχή
εργασίας. Για να ανανεώσετε ολόκληρη την οθόνη του προγράμματος περιήγησης, πατήστε το κουμπί
[Ανανέωση] του προγράμματος περιήγησης.

 (Βοήθεια): Χρησιμοποιήστε τη Βοήθεια για να δείτε ή να κάνετε λήψη περιεχόμενα του αρχείου Bοήθειας.

4. Περιοχή βασικών πληροφοριών

Εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες του μηχανήματος.

5. Περιοχή εργασίας

Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του στοιχείου που έχει επιλεγεί στην περιοχή μενού.

8. Web Image Monitor
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Προβολή εισερχόμενων εγγράφων φαξ με το Web
Image Monitor

1. Ξεκινήστε το Web Image Monitor.

2. Πατήστε [Ληφθέν αρχείο φαξ] στο μενού [Εργασία Εκτύπωσης/Αποθηκευμένο Αρχείο] στα
αριστερά.

3. Αν έχετε προγραμματίσει κωδικό χρήστη για το αποθηκευμένο αρχείο λήψης, πληκτρολογήστε
τον κωδικό και πατήστε [OK].

Αν ο προγραμματισμένος κωδικός χρήστη έχει διαγραφεί από το Βιβλίο διευθύνσεων, εμφανίζεται
ένα μήνυμα που δείχνει ότι η καταχώρηση του κωδικού χρήστη δεν είναι σωστή. Σε αυτή τη
περίπτωση, προγραμματίστε ξανά έναν κωδικό χρήστη.

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων  του εγγράφου φαξ που θέλετε.

5. Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου φαξ.

6. Για τη λήψη του εισερχόμενου εγγράφου φαξ, πατήστε [PDF], [PDF/A] ή [Πολλές σελίδες:
TIFF] και έπειτα πατήστε [Λήψη αρχείων].

Όταν επιλέγετε [PDF], κάντε τις απαραίτητες "Ρυθμίσεις Ασφάλειας Αρχείων PDF" πριν πατήσετε
[Λήψη αρχείων]. Ξεκινάει το Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader και εμφανίζεται το επιλεγμένο
έγγραφο.

7. Κλείστε το Web Image Monitor.

Προβολή εισερχόμενων εγγράφων φαξ με το Web Image Monitor
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8. Web Image Monitor
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9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πως να τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο χαρτιού και τα προτεινόμενα μεγέθη
και τύπους χαρτιού.

Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους χαρτιού

• Εάν ένας δίσκος χαρτιού πιέζεται έντονα όταν τον βάζετε πίσω στη θέση του, η θέση των πλευρικών
τοιχωμάτων του δίσκου, μπορεί να φύγει από τη θέση της.

• Ελέγξτε ότι οι άκρες του χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένες στη δεξιά πλευρά.

• Όταν τοποθετείτε λίγα φύλλα χαρτιού, φροντίστε να μην πιέζονται υπερβολικά τα πλευρικά
τοιχώματα. Αν το χαρτί πιέζει υπερβολικά τα πλευρικά τοιχώματα, τότε ενδέχεται να τσαλακωθούν τα
άκρα, ή να τροφοδοτηθεί λανθασμένα το χαρτί.

• Μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα μεγέθη χαρτιού στους δίσκους χαρτιού, προσαρμόζοντας τη
θέση των πλευρικών τοιχωμάτων και του τελικού τοιχώματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα Paper Specifications and Adding Paper .

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 1

1. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω το δίσκο χαρτιού, μέχρι να σταματήσει.

CMS019
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2. Πιέστε τη μεταλλική πλακέτα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

CMS020

3. Ισιώστε το χαρτί και τοποθετήστε το με την όψη εκτύπωσης προς τα πάνω.

Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το ενδεικτικό όριο.

CMS021

4. Σπρώξτε προσεκτικά όλο το δίσκο χαρτιού προς τα μέσα.

Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους 2 και 3

Κάθε δίσκος χαρτιού φορτώνεται με τον ίδιο τρόπο.

Στη διαδικασία του παρακάτω παραδείγματος, το χαρτί τοποθετείται στο δίσκο 2.

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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1. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω το δίσκο χαρτιού, μέχρι να σταματήσει.

CMS041

2. Σύρετε το πλευρικό τοίχωμα προς τα έξω, όσο πιέζετε προς τα κάτω το μοχλό απελευθέρωσης
των πλευρικών τοιχωμάτων.

CMS033

Εάν το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί είναι 81/4 × 14 ή 81/2 × 14, προχωρήστε στο βήμα
4.

3. Μετακινήστε το τελικό τοίχωμα προς τα έξω, καθώς πιέζετε τους μοχλούς απελευθέρωσης των
τελικών τοιχωμάτων.

CMS034

Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους χαρτιού
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4. Πιέστε τη μεταλλική πλακέτα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

CMS036

5. Ισιώστε το χαρτί και τοποθετήστε το με την όψη εκτύπωσης προς τα πάνω.

Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το ενδεικτικό όριο.

CMS037

6. Απαλά ευθυγραμμίστε τα πίσω και πλευρικά τοιχώματα με το χαρτί που έχετε τοποθετήσει.

CMS038

7. Σπρώξτε προσεκτικά όλο το δίσκο χαρτιού προς τα μέσα.

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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Τοποθέτηση χαρτιού στο πλαϊνό δίσκο
Στο πλαϊνό δίσκο μπορείτε να τοποθετήσετε διαφάνειες OHP, αυτοκόλλητες ετικέτες, ημιδιαφανές χαρτί
και χαρτί που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στους δίσκους χαρτιού.

• Ο μέγιστος αριθμός φύλλων που μπορείτε να τοποθετήσετε ταυτόχρονα εξαρτάται από τον τύπο
του χαρτιού. Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το ενδεικτικό όριο. Όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό
των φύλλων που μπορείτε να τοποθετήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.140 "Προτεινόμενα μεγέθη
και τύποι χαρτιού".

1. Ανοίξτε το πλαϊνό δίσκο.

CMS022

2. Σπρώξτε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα πάνω.

CMS023

1

1. Μοχλός απελευθέρωσης

3. Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη προς τα κάτω.

4. Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το μέγεθος του χαρτιού.

Αν οι οδηγοί δεν στοιχίζονται με το χαρτί, μπορεί να παραμορφωθεί η εικόνα ή να μην
τροφοδοτηθεί σωστά το χαρτί.

Τοποθέτηση χαρτιού στο πλαϊνό δίσκο
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CMS024

5. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα κάτω.

Θα ακουστεί μια ηχητική προειδοποίηση αφού τοποθετήσετε το χαρτί και πιέσετε το μοχλό
απελευθέρωσης προς τα κάτω.

CMS025

• Όταν χρησιμοποιείτε το πλαϊνό δίσκο, είναι καλύτερο να τοποθετείτε το χαρτί με κατεύθυνση .

• Αν θέλετε να αντιγράψετε από τον πλαϊνό δίσκο, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server
. Όσον αφορά την εκτύπωση από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.133 "Ρυθμίσεις για

τη χρήση του πλαϊνού δίσκου στη λειτουργία εκτυπωτή".

• Κάποιοι τύποι χαρτιού μπορεί να μην εντοπίζονται σωστά όταν τοποθετούνται στο πλαϊνό δίσκο. Σε
αυτή τη περίπτωση, αφαιρέστε το χαρτί και τοποθετήστε το ξανά στο πλαϊνό δίσκο.

• Όταν τοποθετείτε χαρτί στον πλαϊνό δίσκο, τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση.

• Αν ο [Ήχος Πλήκτρ. Πίνακα] είναι απενεργοποιημένος, δεν θα ακούγεται όταν τοποθετείτε χαρτί
στον πλαϊνό δίσκο. Για λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο [Ήχος Πλήκτρ. Πίνακα], ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the Machine/ System Settings .

• Όταν τοποθετείτε χοντρό χαρτί ή διαφάνειες OHP, καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

• Τα επιστολόχαρτα πρέπει να τοποθετούνται με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Για πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα, σελ.137 "Τοποθέτηση χαρτιού με σταθερό προσανατολισμό ή διπλής
όψης".

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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• Στο πλαϊνό δίσκο μπορείτε να τοποθετήσετε φακέλους. Οι φάκελοι πρέπει να τοποθετούνται με
συγκεκριμένο προσανατολισμό. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.144 "Φάκελοι".

Ρυθμίσεις για τη χρήση του πλαϊνού δίσκου στη λειτουργία εκτυπωτή

• Αν επιλέξετε [Ρυθμίσεις Μηχαν.] στο [Πλαϊνός δίσκος] κάτω από το [Προτερ. Ρύθμ. Δίσκου] στο
[Σύστημα] του μενού Δυνατ. Εκτυπωτή, τότε οι ρυθμίσεις με το πίνακα ελέγχου έχουν προτεραιότητα
σε σχέση με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα Print .

• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του [Πλαϊνός δίσκος] είναι [Πρόγρ. Οδ./Εντολή].

• Οι ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι να τις αλλάξετε. Μετά την εκτύπωση, φροντίστε να διαγράψετε τις
ρυθμίσεις, για τον επόμενο χρήστη.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στην
ενότητα Print .

• (κυρίως Ευρώπη και Ασία)

• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για [Μέγεθ. Χαρτ. Πλαϊνού Δίσκου Εκτυπωτή] είναι [A4 ].

• (κυρίως Βόρεια Αμερική)

• [8Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για [Μέγεθ. Χαρτ. Πλαϊνού Δίσκου Εκτυπωτή] είναι 1/2 × 11 ].

Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

CMR633

2. Πατήστε [Ρυθμ. Χαρτιού Δίσκου].

3. Πατήστε το [ ].

4. Πατήστε [Μέγ. Χαρτ. Πλαϊνού Δίσκου Εκτυπωτή].

Τοποθέτηση χαρτιού στο πλαϊνό δίσκο
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5. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.

6. Πατήστε [OK].

7. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

• Όταν τοποθετείτε χοντρό χαρτί ή διαφάνειες OHP, καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

Ρύθμιση προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

CMR633

2. Πατήστε [Ρυθμ. Χαρτιού Δίσκου].

3. Πατήστε το [ ].

4. Πατήστε [Μέγ. Χαρτ. Πλαϊνού Δίσκου Εκτυπωτή].

5. Πατήστε [Προσ. Μέγεθος].

Αν έχετε ήδη ορίσει προσαρμοσμένο μέγεθος, πατήστε [Αλλαγή].

6. Πατήστε [Κάθετα].

7. Πληκτρολογήστε το μέγεθος του χαρτιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, και στη
συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [ ].

8. Πατήστε [Οριζόντια].

9. Πληκτρολογήστε το μέγεθος του χαρτιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, και στη
συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [ ].

10. Πατήστε δύο φορές [OK].

11. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

• Όταν τοποθετείτε χοντρό χαρτί, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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Ρύθμιση χοντρού χαρτιού ή διαφανειών OHP από τον πίνακα ελέγχου

• Χρησιμοποιήστε διαφάνειες OHP με μέγεθος A4  ή 81/2 × 11  και καθορίστε το μέγεθός τους.

• Όταν τοποθετείτε διαφάνειες OHP, ελέγξτε την μπροστινή και την πίσω όψη των φύλλων και
τοποθετήστε τα σωστά.

• Όταν εκτυπώνετε σε διαφάνειες OHP, αφαιρέστε ένα-ένα τα εκτυπωμένα φύλλα.

1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

CMR633

2. Πατήστε [Ρυθμ. Χαρτιού Δίσκου].

3. Πατήστε [ ].

4. Πατήστε [Μέγεθ. Χαρτ. Πλαϊνού Δίσκου Εκτυπωτή] και έπειτα ορίστε το μέγεθος χαρτιού.

5. Πατήστε [OK].

6. Πατήστε [Τύπος Χαρτιού: Πλαϊνός δίσκος].

7. Πατήστε [Τύπος Χαρτιού].

8. Επιλέξτε τύπο χαρτιού και πατήστε [OK].

Πρέπει να έχετε επιλέξει [Απλό Χαρτί] για να τοποθετήσετε χοντρό χαρτί.

Πατήστε [OHP (Διαφάνεια)] όταν τοποθετείτε διαφάνειες OHP.

9. Όταν εκτυπώνετε σε χοντρό χαρτί, πατήστε [Πάχος Χαρτιού]. Όταν εκτυπώνετε σε διαφάνειες
OHP, μεταβείτε στο βήμα 11.

10. Πατήστε [Χοντρό Χαρ] και έπειτα πατήστε [OK].

Τοποθέτηση χαρτιού στο πλαϊνό δίσκο
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11. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία χρήστη/Μετρητής].

• Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις καθορισμένες διαφάνειες OHP.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με το πάχος του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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Τοποθέτηση χαρτιού με σταθερό προσανατολισμό
ή διπλής όψης
Χαρτί με σταθερό προσανατολισμό (πάνω προς τα κάτω) ή διπλής όψης (για παράδειγμα,
επιστολόχαρτα, διάτρητο χαρτί ή αντιγραμμένο χαρτί) μπορεί να μην εκτυπώνεται σωστά, ανάλογα με την
τοποθέτηση των πρωτοτύπων και του χαρτιού.

Ρυθμίσεις για Εργαλεία χρήστη

• Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Καθορίστε [Ενεργ.] στην επιλογή [Ρύθμιση Επιστολόχ.], στο πλαίσιο [Είσοδος/Έξοδος] στο
μενού Δυνατ Φωτοτυπ/Διακομ εγγρ και έπειτα τοποθετήστε το πρωτότυπο και το χαρτί όπως
φαίνεται παρακάτω.

• Λειτουργία εκτυπωτή

Στη [Ρύθμιση Επιστολόχ.], καθορίστε[Αυτόμ. Εντοπ.] ή [Ενεργ. (Πάντα)], στην επιλογή
[Σύστημα], στο μενού Δυνατ. Εκτυπωτή και έπειτα τοποθετήστε το χαρτί όπως φαίνεται
παρακάτω.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις επιστολόχαρτου, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/
Document Server , ή Print .

Προσανατολισμός πρωτοτύπου και προσανατολισμός χαρτιού

Η σημασία των εικόνων έχει ως εξής:

Εικονίδιο Σημασία

Τοποθετήστε το χαρτί με τη σαρωμένη ή εκτυπωμένη πλευρά προς
τα πάνω.

Τοποθετήστε το χαρτί με τη σαρωμένη ή εκτυπωμένη πλευρά προς
τα κάτω.

• Προσανατολισμός πρωτοτύπου

Τοποθέτηση χαρτιού με σταθερό προσανατολισμό ή διπλής όψης
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Προσανατολισμός
πρωτοτύπου

Πλάκα αντιγραφής ADF

Κατακόρυφος
προσανατολισμός
( )

Οριζόντιος
προσανατολισμός
( )

• Αντιγραφή

• Σαρωτής

• Προσανατολισμός χαρτιού

• Λειτουργία φωτοαντιγραφικού

Πλευρά
αντιγραφής

Δίσκος 1 Δίσκοι 2 και 3
Πλαϊνός δίσκος
τροφοδοσίας

Μίας όψης

Δύο όψεων Μη διαθέσιμο

• Λειτουργία εκτυπωτή

Πλευρά
εκτύπωσης

Δίσκος 1 Δίσκοι 2 και 3
Πλαϊνός δίσκος
τροφοδοσίας

Μίας όψης

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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Πλευρά
εκτύπωσης

Δίσκος 1 Δίσκοι 2 και 3
Πλαϊνός δίσκος
τροφοδοσίας

Δύο όψεων Μη διαθέσιμο

• Στη λειτουργία εκτυπωτή:

• Για να εκτυπώσετε σε επιστολόχαρτο όταν έχει οριστεί [Αυτόμ. Εντοπ.] στην επιλογή [Ρύθμιση
Επιστολόχ.], πρέπει να επιλέξετε [Επιστολόχ.] ως τον τύπο χαρτιού, στις ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

• Εάν μια εργασία εκτύπωσης έχει αλλάξει στα μισά της εκτύπωσης από εκτύπωση μίας όψης σε
εκτύπωση δύο όψεων, η εκτύπωση μίας όψης μετά το πρώτο αντίγραφο μπορεί είναι στραμμένη
σε διαφορετική κατεύθυνση. Για να εκτυπώνεται όλο το χαρτί προς την ίδια κατεύθυνση, ορίστε
διαφορετικούς δίσκους εισόδου για εκτύπωση μίας όψης και εκτύπωση δύο όψεων. Σημειώστε
επίσης ότι η εκτύπωση δύο όψεων πρέπει να είναι απενεργοποιημένη για το δίσκο που
υποδεικνύεται για εκτύπωση μίας όψης.

• Για λεπτομέρειες εκτύπωσης δύο όψεων, ανατρέξτε στην ενότητα Print .

• Στη λειτουργία φωτοτυπικού:

• Για λεπτομέρειες αντιγραφής δύο όψεων, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.61 "Aντιγραφή Διπλής
Όψης".

Τοποθέτηση χαρτιού με σταθερό προσανατολισμό ή διπλής όψης
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Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού.

• Αν το χαρτί είναι νωπό ή κυρτωμένο, τότε μπορεί να υπάρξει εμπλοκή χαρτιού.

• Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που προορίζεται για εκτυπωτές inkjet. Υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει στη
μονάδα τήξης και να μπλοκάρει.

• Όταν τοποθετείτε διαφάνειες OHP, ελέγξτε την μπροστινή και την πίσω όψη των φύλλων και
τοποθετήστε τις διαφάνειες σωστά. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο πάχος χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.143
"Χοντρό Χαρ".

• Για λεπτομέρειες και προτάσεις σχετικά με τους φακέλους, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.144
"Φάκελοι".

Δίσκος 1

Τύπος και βάρος χαρτιού Μέγεθος χαρτιού Χωρητικότητα χαρτιού

60-90 g/m2 (16-24 lb. Bond)

Απλό Χαρτί 1–Απλό Χαρτί 2

Επιλέξτε το μέγεθος
χαρτιού από το μενού
Ρυθμίσεις Συστήματος:

A4 , A5 , B5 JIS ,
81/2 × 11 , 51/2 ×
81/2 , 16K

250 φύλλα

Δίσκοι 2 και 3

Τύπος και βάρος χαρτιού Μέγεθος χαρτιού Χωρητικότητα χαρτιού

60-90 g/m2 (16-24 lb. Bond)

Απλό Χαρτί 1–Απλό Χαρτί 2

Επιλέξτε το μέγεθος
χαρτιού από το μενού
Ρυθμίσεις Συστήματος:

A4 , 81/2 × 14 , 81/2
× 13 , 81/2 × 11 ,
81/4 × 14 , 81/4 × 13

500 φύλλα

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας

Τύπος και βάρος
χαρτιού

Μέγεθος χαρτιού Χωρητικότητα χαρτιού

60-157 g/m2

(16-40 lb. Bond)

Απλό Χαρτί 1–Χοντρό
Χαρ

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού *1:

A4 , A5 , A6 , B5 JIS , B6 JIS ,
81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11 ,
81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 ,
71/4 × 101/2 , 51/2 × 81/2 , 16K

• Απλό Χαρτί 1–Απλό
Χαρτί 2: 100 φύλλα

• Μεσ. Πάχος–
Χοντρό Χαρ: *3

60-157 g/m2

(16-40 lb. Bond)

Απλό Χαρτί 1–Χοντρό
Χαρ

Προσαρμοσμένο μέγεθος *2:

Κάθετα: 90,0-216,0 mm

Οριζόντια: 139,0-600,0 mm

Κάθετα: 3,55-8,50 ίντσες

Οριζόντια: 5,48-23,62 ίντσες

• Απλό Χαρτί 1–Απλό
Χαρτί 2: 100 φύλλα

• Μεσ. Πάχος–
Χοντρό Χαρ: *3

Ημιδιαφανές χαρτί A4 10 φύλλα

Διαφάνειες OHP A4 , 81/2 × 11 10 φύλλα

Χαρτί ετικέτας
(αυτοκόλλητες
ετικέτες)

A4 , 81/2 × 11 1 φύλλο

Φάκελοι Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού *1:

41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2 , Φάκελος
C5 , Φάκελος C6 , Φάκελος DL

*3

*1 Όσον αφορά τη λειτουργία φωτοτυπικού, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server . Όσον
αφορά τη λειτουργία εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.133 "Ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού από τον
πίνακα ελέγχου".

*2 Πληκτρολογήστε το μέγεθος χαρτιού. Όσον αφορά τη λειτουργία φωτοτυπικού, ανατρέξτε στην ενότητα
Copy/ Document Server . Όσον αφορά τη λειτουργία εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.134
"Ρύθμιση προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου".

*3 Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το ενδεικτικό όριο. Ο αριθμός των φύλλων χαρτιού που μπορείτε να
τοποθετήσετε στο δίσκο χαρτιού ποικίλλει ανάλογα με το βάρος και την κατάσταση του χαρτιού.

Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού
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Πάχος χαρτιού

Πάχος χαρτιού *1 Βάρος χαρτιού

Απλό Χαρτί 1 60-80 g/m2 (16-20 lb. Bond)

Απλό Χαρτί 2 81-90 g/m2 (20-24 lb. Bond)

Μεσ. Πάχος 91-105 g/m2 (24-28 lb. Bond)

Χοντρό Χαρ 106-157 g/m2 (28-40 lb. Bond)

*1 Αν το βάρος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε πλησιάζει το ελάχιστο ή το μέγιστο βάρος, τότε η ποιότητα
εκτύπωσης μειώνεται. Αλλάξτε τη ρύθμιση βάρους του χαρτιού. Επιλέξτε είτε πιο λεπτό είτε πιο χοντρό
χαρτί.

• Κάποιοι τύποι χαρτιού προκαλούν θόρυβο κατά την εκτύπωση. Αυτός ο θόρυβος δεν σημαίνει ότι
υπάρχει πρόβλημα και δεν επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης. (Το ημιδιαφανές χαρτί και οι
διαφάνειες OHP μπορεί να προκαλούν θόρυβο κατά την εκτύπωση.)

• Η χωρητικότητα του χαρτιού που περιγράφεται στους παραπάνω πίνακες είναι ενδεικτική. Η
πραγματική χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού.

• Όταν τοποθετείτε χαρτί, βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας δεν υπερβαίνει το ενδεικτικό όριο του
δίσκου χαρτιού.

• Αν τροφοδοτηθούν πολλά φύλλα, ξεφυλλίστε τα καλά ή τοποθετήστε τα ένα-ένα από τον πλαϊνό
δίσκο.

• Πριν τοποθετήσετε τα κυρτωμένα φύλλα, ισιώστε τα.

• Όσον αφορά την τοποθέτηση φακέλων, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.144 "Φάκελοι".

• Όταν τοποθετείτε χοντρό χαρτί 106–157 g/m2 (28–40 lb. Bond), ανατρέξτε στην ενότητα σελ.
143 "Χοντρό Χαρ".

• Όταν αντιγράφετε ή εκτυπώνετε σε επιστολόχαρτο, η κατεύθυνση τοποθέτησης του χαρτιού
εξαρτάται από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.137
"Τοποθέτηση χαρτιού με σταθερό προσανατολισμό ή διπλής όψης".

• Αν τοποθετήσετε χαρτί του ίδιου μεγέθους και του ίδιου τύπου σε δύο ή περισσότερους δίσκους,
τότε το μηχάνημα αλλάζει αυτόματα δίσκο όταν εξαντλείται το χαρτί στο πρώτο δίσκο. Αυτή η
λειτουργία ονομάζεται Αυτόμ. Εναλ. Δίσκου. (Ωστόσο, αν ο τύπος του χαρτιού στο ένα δίσκο είναι
ανακυκλωμένο ή ειδικό χαρτί, τότε οι ρυθμίσεις στους άλλους δίσκους πρέπει να είναι ίδιες,
προκειμένου να λειτουργήσει η Αυτόμ. Εναλ. Δίσκου.) Με αυτό το τρόπο, όταν δημιουργείτε πολλά
αντίγραφα και θέλετε να γεμίσετε το δίσκο με χαρτί, δεν διακόπτεται η αντιγραφή. Μπορείτε να
καθορίσετε τον τύπο χαρτιού από τους δίσκους χαρτιού, στις επιλογές [Τύπος Χαρτιού: Δίσκος 1]–
[Τύπος Χαρτιού: Δίσκος 3]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the Machine/
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System Settings . Όσον αφορά τη διαδικασία ρύθμισης της λειτουργίας Αυτόμ. Εναλ. Δίσκου.,
ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document Server .

• Όταν τοποθετείτε χαρτί ετικέτας:

• Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καθορισμένο χαρτί ετικέτας.

• Τοποθετήστε ένα φύλλο κάθε φορά.

• Αφού πατήσετε [ ], επιλέξτε [Τύπος Χαρτ.] και έπειτα πατήστε [Χοντρό Χαρ].

• Όταν τοποθετείτε διαφάνειες OHP:

• Όσον αφορά την αντιγραφή σε διαφάνειες OHP, ανατρέξτε στην ενότητα Copy/ Document
Server .

• Όσον αφορά την εκτύπωση σε διαφάνειες OHP από τον υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα
σελ.135 "Ρύθμιση χοντρού χαρτιού ή διαφανειών OHP από τον πίνακα ελέγχου".

• Όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες OHP, καλό είναι πρώτα να τις ξεφυλλίζετε. Έτσι, οι διαφάνειες
OHP δεν κολλούν μεταξύ τους και δεν προκαλούν εμπλοκή.

• Αφαιρέστε ένα-ένα τα αντίγραφα ή εκτυπωμένα φύλλα.

• Όταν τοποθετείτε ημιδιαφανές χαρτί:

• Αφαιρέστε ένα-ένα τα αντίγραφα ή εκτυπωμένα φύλλα.

• Όταν τοποθετείτε ημιδιαφανές χαρτί, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα χαρτί με μεγάλο κόκκο
και να ορίζετε την κατεύθυνση του χαρτιού με βάση τον κόκκο.

• Το ημιδιαφανές χαρτί απορροφά εύκολα την υγρασία και κυρτώνει. Πριν τοποθετήσετε το
ημιδιαφανές χαρτί, ισιώστε το.

Χοντρό Χαρ

Αυτή η ενότητα περιέχει διάφορες λεπτομέρειες και προτάσεις σχετικά με το χοντρό χαρτί.

Όταν τοποθετείτε χοντρό χαρτί με βάρος 106–157 g/m2 (28–40 lb. Bond) στον πλαϊνό δίσκο,
ακολουθήστε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποφύγετε την κακή τροφοδοσία και την απώλεια της
ποιότητας εικόνας.

• Αποθηκεύστε όλο το χαρτί στο ίδιο περιβάλλον: η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι 20–25
°C (68–77 °F), ενώ η υγρασία πρέπει να είναι μεταξύ 30 και 65%.

• Όταν τοποθετείτε παχύ χαρτί, ρυθμίστε την κατεύθυνση του χαρτιού με βάση τον κόκκο του, όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού
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Κατεύθυνση κόκκου
χαρτιού

Πλαϊνός δίσκος
τροφοδοσίας

• Επιλέξτε [Χοντρό Χαρ] στο πεδίο [Τύπος Χαρτ.] του πλαϊνού δίσκου.

• Ακόμα και αν χοντρό χαρτί έχει τοποθετηθεί όπως περιγράφεται παραπάνω, οι κανονικές συνθήκες
λειτουργίας και η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να εξακολουθούν να μην είναι δυνατές, ανάλογα
με τον τύπο χαρτιού.

• Οι εκτυπώσεις μπορεί να έχουν ευδιάκριτες κάθετες τσακίσεις.

• Οι εκτυπώσεις μπορεί να είναι αισθητά κυρτωμένες. Αν παρατηρήσετε τσακίσεις ή κυρτώσεις στις
εκτυπώσεις, ισιώστε τες.

Φάκελοι

Αυτή η ενότητα περιέχει λεπτομέρειες και προτάσεις σχετικά με τους φακέλους.

• Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με διαφανές παράθυρο.

• Πριν τοποθετήσετε τους φακέλους, ξεφυλλίστε τους για να τους χωρίσετε και για να μην κολλήσουν
μεταξύ τους λόγω της κόλλας. Αν κολλάνε παρά το ξεφύλλισμα, τότε τοποθετήστε τους έναν-έναν.
Σημείωση: Σε αυτό το μηχάνημα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιους τύπους φακέλων.

• Το μήκος και το σχήμα των πτερυγίων μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην τροφοδοσία των
φακέλων.

• Πριν τοποθετήσετε φακέλους, πιέστε τους για να αφαιρέσετε τον αέρα από μέσα τους και ισιώστε και
τα τέσσερα άκρα. Αν οι φάκελοι είναι διπλωμένοι ή κυρτωμένοι, ισιώστε τις πάνω άκρες τους (τις
άκρες που μπαίνουν πρώτα στο μηχάνημα) με ένα μολύβι ή με ένα χάρακα.

Στη λειτουργία φωτοτυπικού

Όταν αντιγράφετε σε φακέλους, τοποθετήστε τους φακέλους με βάση τον κατάλληλο
προσανατολισμό, όπως φαίνεται παρακάτω. Τοποθετήστε τους φακέλους στην ίδια κατεύθυνση με
το πρωτότυπο.

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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Τρόπος τοποθέτησης φακέλων

Προσανατολισμός
φακέλων

Πλάκα αντιγραφής
Πλαϊνός δίσκος
τροφοδοσίας

Φάκελοι που
ανοίγουν από το

πλάι 

• Πτερύγια: κλειστά

• Κάτω πλευρά φακέλων:
προς το πίσω μέρος
του μηχανήματος

• Πλευρά που θα
σαρωθεί: με όψη προς
τα κάτω

• Πτερύγια: κλειστά

• Κάτω πλευρά φακέλων:
προς το πίσω μέρος
του μηχανήματος

• Πλευρά που θα
εκτυπωθεί: με όψη
προς τα κάτω

Όταν τοποθετείτε φακέλους, καθορίστε τον τύπο και το πάχος του φακέλου. Για πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα σελ.70 "Αντιγραφή σε φακέλους".

Στη λειτουργία εκτυπωτή

Όταν εκτυπώνετε σε φακέλους, τοποθετήστε τους σύμφωνα με τον κατάλληλο προσανατολισμό,
όπως φαίνεται παρακάτω:

Τρόπος τοποθέτησης φακέλων

Τύποι φακέλων Πλαϊνός δίσκος τροφοδοσίας

Φάκελοι που ανοίγουν
από το πλάι 

• Πτερύγια: κλειστά

• Κάτω πλευρά φακέλων: προς το
πίσω μέρος του μηχανήματος

• Πλευρά που θα εκτυπωθεί: με όψη
προς τα κάτω

Όταν τοποθετείτε φακέλους, επιλέξτε "Χοντρό Χαρ" για το πάχος χαρτιού και "Απλό Χαρτί" για τον
τύπο χαρτιού, χρησιμοποιώντας και τα Εργαλεία χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Print .

Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού

145



Για να εκτυπώσετε σε φακέλους που έχουν τοποθετηθεί με την κάτω πλευρά τους σε κατεύθυνση
προς το πίσω μέρος του μηχανήματος, περιστρέψτε την εικόνα εκτύπωσης κατά 180 μοίρες με το
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Προτεινόμενοι φάκελοι

Για πληροφορίες σχετικά με τους προτεινόμενους φακέλους, επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μεγέθη των φακέλων που μπορείτε να φορτώσετε, ανατρέξτε στην
ενότητα σελ.140 "Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού".

• Τοποθετήστε φακέλους με ένα μόνο μέγεθος και τύπο κάθε φορά.

• Για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, προτείνουμε να ορίζετε τα περιθώρια εκτύπωσης (δεξιά,
αριστερά, πάνω και κάτω) τουλάχιστον στα 10 mm (0,4 ίντσες) το καθένα.

• Αν κάποια σημεία του φακέλου έχουν διαφορετικό πάχος, η ποιότητα εκτύπωσης στους φακέλους
μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη. Για να ελέγξετε την ποιότητα εκτύπωσης, εκτυπώστε ένα δύο
φακέλους.

• Αν παρατηρήσετε τσακίσεις ή κυρτώσεις στις εκτυπώσεις, ισιώστε τες.

• Βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι δεν είναι νωποί.

• Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, η ποιότητα εκτύπωσης ενδεχομένως
μειώνεται, ενώ οι φάκελοι τσακίζονται.

• Η αντιγραφή ή εκτύπωση σε φακέλους μπορεί να δημιουργήσει τσακίσεις στους φακέλους, ακόμη
και στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον.

• Κάποιοι τύποι φακέλων εκτυπώνονται με κυρτώσεις, μουντζούρες ή σφάλματα. Αν εκτυπώνετε ένα
συμπαγές χρώμα σε φάκελο, μπορεί να εμφανιστούν γραμμές στις επικαλυπτόμενες άκρες του
φακέλου όπου το πάχος αυξάνεται.

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ

146



Προσθήκη τόνερ
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται οι προφυλάξεις κατά την προσθήκη τόνερ, η αποστολή φαξ ή
σαρωμένων εγγράφων όταν έχει εξαντληθεί το τόνερ, καθώς και η απόρριψη του χρησιμοποιημένου
τόνερ.

• Μην ρίχνετε στη φωτιά το τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) ή δοχεία τόνερ. Κάτι τέτοιο ενέχει τον
κίνδυνο εγκαυμάτων. Το τόνερ αναφλέγεται κατά την επαφή με γυμνή φλόγα.

• Μην αποθηκεύετε το τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) ή δοχεία τόνερ κοντά σε γυμνές φλόγες.
Κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαυμάτων. Το τόνερ αναφλέγεται κατά την επαφή
με γυμνή φλόγα.

• Μην χρησιμοποιείτε το καθαριστικό για να απορροφήσει χυμένο τόνερ (συμπεριλαμβανομένου
και του χρησιμοποιημένου τόνερ). Απορροφημένο τόνερ μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη
λόγω της ηλεκτρικής επαφής μέσα στο καθαριστικό. Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση
καθαριστικού σχεδιασμένου με σκοπό την προστασία από έκρηξη σκόνης. Εάν χυθεί τόνερ πάνω
στο πάτωμα, σκουπίστε το αργά και καθαρίστε το υπόλοιπο με υγρό πανί.

• Μην σπάτε ή συμπιέζετε τα δοχεία του τόνερ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαρροή του
τόνερ και την πιθανότητα να λερωθεί το δέρμα, τα ρούχα και το δάπεδο ή και πιθανή κατάποση.

• Να αποθηκεύετε το τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο), δοχεία τόνερ και εξαρτήματα που έχουν
έρθει σε επαφή με τόνερ, μακριά από τα παιδιά.

• Σε περίπτωση εισπνοής τόνερ ή χρησιμοποιημένου τόνερ, κάντε γαργάρες με άφθονο νερό και
μετακινηθείτε σε σημείο με καθαρό αέρα. Εάν χρειάζεται συμβουλευτείτε γιατρό.

• Εάν μπει στα μάτια σας τόνερ ή χρησιμοποιημένο τόνερ, ξεπλύνετέ τα αμέσως με μεγάλη
ποσότητα νερού. Εάν χρειάζεται συμβουλευτείτε γιατρό.

Προσθήκη τόνερ
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• Εάν καταπιείτε τόνερ ή χρησιμοποιημένο τόνερ, πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού. Εάν χρειάζεται
συμβουλευτείτε γιατρό.

• Κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού ή την αντικατάσταση τόνερ, αποφύγετε να πέσει
τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) στα ρούχα σας. Εάν έρθει τόνερ σε επαφή με τα ρούχα σας,
πλύνετε το λερωμένο σημείο με κρύο νερό. Με το ζεστό νερό το τόνερ θα διεισδύσει στο ύφασμα
και η αφαίρεση του λεκέ θα είναι αδύνατη.

• Κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού ή την αντικατάσταση τόνερ, αποφύγετε να πέσει
τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) επάνω στο δέρμα σας. Εάν το τόνερ έρθει σε επαφή με το δέρμα
σας, πλύνετε πολύ καλά το λερωμένο σημείο με σαπούνι και νερό.

• Όποτε εμφανίζεται ειδοποίηση στο μηχάνημα, αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ.

• Αν χρησιμοποιείτε άλλο τόνερ, αντί για το προτεινόμενο τόνερ, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.

• Όταν προσθέτετε τόνερ, μην κλείνετε την παροχή ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ρυθμίσεις
χάνονται.

• Αποθηκεύστε το τόνερ σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην εκτίθεται απευθείας ούτε στο φως, ούτε σε
θερμοκρασίες πάνω από 35 °C (95 °F), ούτε σε υψηλή υγρασία.

• Αποθηκεύστε το τόνερ σε επίπεδη επιφάνεια.

• Όταν αφαιρείτε την κασέτα τόνερ, μην την κουνάτε με το στόμιο προς τα κάτω. Το υπολειπόμενο
τόνερ μπορεί να διασκορπιστεί.

• Μην προσθαφαιρείτε επανειλημμένα τις κασέτες τόνερ. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής του τόνερ.

Για να αντικαταστήσετε μια κασέτα τόνερ, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

• Αν εμφανιστεί το μήνυμα " Η Κασέτα Τόνερ είναι σχεδόν άδεια.", αυτό σημαίνει ότι το τόνερ έχει
σχεδόν εξαντληθεί. Να έχετε πάντα διαθέσιμη ανταλλακτική κασέτα τόνερ.

• Αν εμφανιστεί η εικόνα  ενώ υπάρχει ακόμη τόνερ στην κασέτα, κρατήστε την κασέτα με το άνοιγμα
προς τα πάνω, κουνήστε τη καλά και έπειτα τοποθετήστε τη ξανά.

• Μπορείτε να κάνετε 50 περίπου αντίγραφα, ακόμη και αφού εμφανιστεί , αλλά αντικαταστήστε το
τόνερ νωρίς, για την πρόληψη της κακής ποιότητας αντιγράφων.

• Στην οθόνη [ Προσθήκη τόνερ] μπορείτε να δείτε το όνομα του τόνερ που χρειάζεστε, καθώς και τη
διαδικασία αντικατάστασης.

9. Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ
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• Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό επικοινωνίας στον οποίο θα παραγγείλετε
αναλώσιμα, ανατρέξτε στην ενότητα Maintenance and Specifications .

Αποστολή φαξ ή σαρωμένων εγγράφων όταν έχει εξαντληθεί το τόνερ

Όταν εξαντλείται το τόνερ του μηχανήματος, ανάβει η ένδειξη στην οθόνη. Σημείωση: Μπορείτε να
στείλετε φαξ ή σαρωμένα έγγραφα ακόμη και όταν δεν υπάρχει καθόλου τόνερ.

• Αν εξαντληθεί το τόνερ και εκτελεστούν πάνω από 200 ενέργειες επικοινωνίας οι οποίες δεν
εμφανίζονται στο αυτόματα εμφανιζόμενο Ημερολόγιο, τότε δεν είναι δυνατή η επικοινωνία.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία φαξ ή σαρωτή.

2. Εκτελέστε τη λειτουργία αποστολής.

Το μήνυμα σφάλματος εξαφανίζεται.

• Οι όποιες αναφορές δεν εκτυπώνονται.

Απόρριψη χρησιμοποιημένου τόνερ

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουμε τι μπορείτε να κάνετε με το χρησιμοποιημένο τόνερ.

Δεν μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το τόνερ.

Τοποθετήστε τα χρησιμοποιημένα δοχεία τόνερ στη συσκευασία τους ή σε μια σακούλα. Έτσι δεν υπάρχει
κίνδυνος διαρροής του τόνερ από το δοχείο, κατά την απόρριψη.

(κυρίως Ευρώπη και Ασία)

Αν θέλετε να απορρίψετε το δοχείο του χρησιμοποιημένου τόνερ, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο
πωλήσεων. Αν πετάξετε το τόνερ μόνοι σας, μεταχειριστείτε το σαν γενικό πλαστικό απόρριμμα.

(κυρίως Βόρεια Αμερική)

Στον ιστότοπο του τοπικού παραρτήματος της εταιρίας μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αναλωσίμων. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανακυκλώσετε με βάση τους κανόνες των τοπικών
υπηρεσιών ανακύκλωσης ή του δήμου όπου μένετε.

Προσθήκη τόνερ
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10. Troubleshooting
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε βασικές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ενδείξεις
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουμε τις ενδείξεις που εμφανίζονται όταν το μηχάνημα ζητάει από το
χρήστη να αφαιρέσει μπλοκαρισμένο χαρτί, να προσθέσει χαρτί ή να εκτελέσει άλλες ενέργειες.

Ένδειξη Κατάσταση

 : Ένδειξη κακής τροφοδοσίας
χαρτιού

Εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία του
χαρτιού.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση μπλοκαρισμένου
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Troubleshooting .

: Ένδειξη κακής τροφοδοσίας
πρωτοτύπου

Εμφανίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία του
πρωτοτύπου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση μπλοκαρισμένου
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Troubleshooting .

 : Ένδειξη τοποθέτησης χαρτιού Εμφανίζεται όταν εξαντλείται το χαρτί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού,
ανατρέξτε στην ενότητα Paper Specifications and Adding
Paper .

 : Ένδειξη προσθήκης τόνερ Εμφανίζεται όταν εξαντλείται το τόνερ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη τόνερ, ανατρέξτε
στην ενότητα Maintenance and Specifications .

 : Ένδειξη πλήρους δοχείου
υπολειμμάτων τόνερ

Εμφανίζεται όταν το δοχείο των υπολειμμάτων τόνερ είναι
γεμάτο.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή σέρβις.

 : Ένδειξη κλήσης σέρβις Εμφανίζεται όταν το μηχάνημα δυσλειτουργεί ή χρειάζεται
συντήρηση.

 : Ένδειξη ανοιχτό καπάκι Εμφανίζεται όταν τουλάχιστον ένα καπάκι του μηχανήματος
είναι ανοιχτό.
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Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη για το πλήκτρο
[Έλεγχος κατάστασης]
Όταν ανάβει το πλήκτρο [Έλεγχος κατάστασης], πατήστε το πλήκτρο [Έλεγχος κατάστασης] για να
εμφανιστεί η οθόνη [Έλεγχος κατάστασης]. Ελέγξτε την κατάσταση κάθε λειτουργίας στην οθόνη
[Έλεγχος κατάστασης].

Οθόνη[Έλεγχος κατάστασης]

1

2
CNY002

43

1. Καρτέλα [ΚατΜηχ/Εφαρ]

Δείχνει την κατάσταση του μηχανήματος και κάθε λειτουργίας.

2. Εικονίδια κατάστασης

Παρακάτω περιγράφεται κάθε εμφανιζόμενο εικονίδιο:

: Η συγκεκριμένη λειτουργία εκτελεί μια εργασία.

: Προέκυψε σφάλμα στο μηχάνημα.

: Προέκυψε σφάλμα στη λειτουργία που χρησιμοποιείται. Ίσως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
λειτουργία, επειδή προέκυψε σφάλμα στο μηχάνημα.

3. Μηνύματα

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει την κατάσταση του μηχανήματος και κάθε λειτουργίας.

4. [Έλεγχος]

Αν προκύψει σφάλμα στο μηχάνημα ή σε μια λειτουργία, πατήστε [Έλεγχος] για να δείτε λεπτομέρειες.

Αν πατήσετε [Έλεγχος], εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος ή η οθόνη της αντίστοιχης λειτουργίας. Ελέγξτε το
μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργιών και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.

• σελ.163 "Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιγραφής/διακομιστή
εγγράφων"

• σελ.166 "Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φαξ"

• σελ.181 "Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτυπωτή"

• σελ.197 "Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σαρωτή"

10. Troubleshooting
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Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τα προβλήματα λόγω των οποίων ανάβει η ένδειξη:

Πρόβλημα Αιτίες Λύσεις

Τα έγγραφα και οι αναφορές
δεν εκτυπώνονται.

Ο δίσκος εξόδου χαρτιού
είναι γεμάτος.

Αφαιρέστε τις εκτυπώσεις από το δίσκο.

Τα έγγραφα και οι αναφορές
δεν εκτυπώνονται.

Το χαρτί έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε χαρτί. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού,
ανατρέξτε στην ενότητα Paper
Specifications and Adding Paper .

Προέκυψε σφάλμα. Όποια λειτουργία είναι στην
κατάσταση "Παρουσιάστηκε
σφάλμα" στην οθόνη
[Έλεγχος κατάστασης] είναι
ελαττωματική.

Πατήστε [Έλεγχος] στη λειτουργία
όπου προέκυψε σφάλμα. Στη συνέχεια,
δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται και
κάντε ότι χρειάζεται. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος και
τις λύσεις τους, ανατρέξτε στην ενότητα
σελ.163 "Όταν εμφανίζονται μηνύματα
στον πίνακα ελέγχου".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά
τις υπόλοιπες λειτουργίες.

Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη για το πλήκτρο [Έλεγχος κατάστασης]
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Πρόβλημα Αιτίες Λύσεις

Το μηχάνημα δεν μπορεί να
συνδεθεί στο δίκτυο.

Προέκυψε σφάλμα δικτύου. • Πατήστε [Έλεγχος] στη λειτουργία
που προέκυψε σφάλμα. Στη
συνέχεια, δείτε το μήνυμα που
εμφανίζεται και κάντε ότι
χρειάζεται. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τα μηνύματα
σφάλματος και τις λύσεις τους,
ανατρέξτε στην ενότητα σελ.163
"Όταν εμφανίζονται μηνύματα
στον πίνακα ελέγχου".

• Ελέγξτε αν το μηχάνημα είναι
σωστά συνδεδεμένο στο δίκτυο
και κατάλληλα ρυθμισμένο. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη
σύνδεση στο δίκτυο, ανατρέξτε
στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
σύνδεση στο δίκτυο,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

• Αν η ένδειξη παραμένει αναμμένη
ακόμη και αν έχετε ακολουθήσει
τις οδηγίες για την επίλυση του
προβλήματος, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο σέρβις.

10. Troubleshooting
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Ήχος πίνακα
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τι σημαίνουν οι διάφοροι προειδοποιητικοί ήχοι με τους οποίους το
μηχάνημα προειδοποιεί τους χρήστες για πρωτότυπα που έχουν μείνει και για άλλες καταστάσεις.

Προειδοποιητικός ήχος Σημασία Αιτίες

Ένας σύντομος ήχος Η καταχώρηση στον
πίνακα/οθόνη έγινε δεκτή.

Πατήθηκε ένα πλήκτρο του πίνακα
ελέγχου ή της οθόνης.

Πρώτα σύντομος και έπειτα
παρατεταμένος ήχος

Η καταχώρηση στον
πίνακα/οθόνη
απορρίφθηκε.

Πατήθηκε άκυρο πλήκτρο στον πίνακα
ελέγχου ή στην οθόνη, ή δόθηκε λάθος
κωδικός πρόσβασης.

Ένας παρατεταμένος ήχος Η εργασία ολοκληρώθηκε με
επιτυχία.

Η εργασία Δυνατότητες Αντιγραφής/
Διακομιστή εγγράφων ολοκληρώθηκε.

Δύο παρατεταμένοι ήχοι Το μηχάνημα
προθερμάνθηκε.

Όταν το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία
ή βγαίνει από την κατάσταση ύπνου,
αυτό σημαίνει ότι έχει προθερμανθεί
πλήρως και ότι είναι έτοιμο για χρήση.

Πέντε παρατεταμένοι ήχοι Κανονική ειδοποίηση Έγινε αυτόματη επαναφορά μέσω της
απλοποιημένης οθόνης της
λειτουργίας Αντιγραφής/Διακομιστή
εγγράφων, της λειτουργίας Φαξ ή της
λειτουργίας Σαρωτή.

Πέντε παρατεταμένοι ήχοι
που επαναλαμβάνονται
τέσσερις φορές.

Κανονική ειδοποίηση Ένα πρωτότυπο έχει μείνει στη πλάκα
αντιγραφής ή ο δίσκος χαρτιού είναι
άδειος.

Πέντε σύντομοι ήχοι που
επαναλαμβάνονται πέντε
φορές.

Επείγουσα ειδοποίηση Το μηχάνημα απαιτεί την προσοχή του
χρήστη, επειδή έχει μπλοκάρει χαρτί,
επειδή το τόνερ πρέπει να
αντικατασταθεί ή επειδή προέκυψαν
άλλα προβλήματα.

• Οι χρήστες δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν τις ηχητικές ειδοποιήσεις του μηχανήματος. Όταν
από το μηχάνημα ακούγεται ήχος ο οποίος ειδοποιεί τους χρήστες για εμπλοκή χαρτιού ή για
αντικατάσταση του τόνερ, αν τα καπάκια του μηχανήματος ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα, η ηχητική ειδοποίηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και αν επανέλθει η
κανονική κατάσταση.

Ήχος πίνακα

155



• Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις. Για
λεπτομέρειες σχετικά με το Ήχος Πλήκτρ. Πίνακα, ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .
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Όταν έχετε προβλήματα με τη λειτουργία του
μηχανήματος
Σε αυτήν την ενότητα εξηγούμε συνηθισμένα προβλήματα και μηνύματα. Αν εμφανιστούν άλλα μηνύματα,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Πρόβλημα Αιτίες Λύσεις

Το εικονίδιο [Φαξ] ή
[Σαρωτής] δεν εμφανίζεται
στην [Αρχική] οθόνη, ακόμη
και αν η οθόνη του
φωτοτυπικού εμφανίζεται με
το άνοιγμα του μηχανήματος
από τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας.

Εκτός της λειτουργίας
φωτοαντιγραφικού, οι
υπόλοιπες λειτουργίες δεν
είναι έτοιμες.

Οι λειτουργίες εμφανίζονται στην
[Αρχική] οθόνη όταν γίνονται έτοιμες
για χρήση. Το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα διαφέρει σε κάθε λειτουργία.
Περιμένετε λίγο ακόμα.

Μόλις ενεργοποιήθηκε το
μηχάνημα και εμφανίστηκε η
οθόνη Εργαλεία Χρήστη,
αλλά από το μενού Εργαλεία
Χρήστη λείπουν κάποια
στοιχεία.

Εκτός της λειτουργίας
φωτοαντιγραφικού, οι
υπόλοιπες λειτουργίες δεν
είναι έτοιμες.

Όταν οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες,
εμφανίζονται στο μενού Εργαλεία
Χρήστη. Το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα διαφέρει σε κάθε λειτουργία.
Περιμένετε λίγο ακόμα.

Η λυχνία παραμένει
αναμμένη, ενώ το μηχάνημα
δεν εισέρχεται στη
Λειτουργία Ύπνου ακόμη και
αν πατήσετε το πλήκτρο
[Εξοικονόμηση Ενέργειας].

• Ο ADF είναι ανοιχτός.

• Το μηχάνημα
επικοινωνεί με εξωτερικό
εξοπλισμό.

• Ο σκληρός δίσκος
είναι ενεργός.

• Κλείστε τον ADF.

• Ελέγξτε αν το μηχάνημα
επικοινωνεί με εξωτερικό
εξοπλισμό.

• Περιμένετε λίγο ακόμα.

Η οθόνη είναι
απενεργοποιημένη.

Το μηχάνημα βρίσκεται σε
λειτουργία ύπνου.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου,
πατήστε το πλήκτρο [Εξοικονόμηση
Ενέργειας] ή το πλήκτρο [Έλεγχος
Κατάστασης].

Όταν είναι πατημένο το
πλήκτρο [Έλεγχος
κατάστασης] ή το πλήκτρο
[Εξοικονόμηση ενέργειας],
δεν συμβαίνει τίποτα.

Ο κεντρικός διακόπτης
λειτουργίας είναι κλειστός.

Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας.

Όταν έχετε προβλήματα με τη λειτουργία του μηχανήματος
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Πρόβλημα Αιτίες Λύσεις

Εμφανίζεται το μήνυμα
"Please wait.".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται
όταν πατάτε το πλήκτρο
[Εξοικονόμηση ενέργειας].

Περιμένετε λίγο. Αν το μηχάνημα δεν
είναι έτοιμο σε πέντε λεπτά,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

Εμφανίζεται το μήνυμα
"Παρακαλώ περιμένετε.".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται
όταν προθερμαίνεται το
μηχάνημα.

• Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το
μήνυμα. Όταν εμφανίζεται το
μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας.

• Αν το μηχάνημα δεν είναι έτοιμο
σε πέντε λεπτά, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο σέρβις.

Εμφανίζεται το μήνυμα
"Παρακαλώ περιμένετε.".

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται
όταν αλλάζετε κασέτα τόνερ.

• Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το
μήνυμα. Όταν εμφανίζεται το
μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας.

• Αν το μήνυμα δεν εξαφανιστεί
μέσα σε πέντε λεπτά,
επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις.

"Η μνήμη είναι πλήρης.
Θέλετε να αποθηκεύσετε το
σαρωμένο αρχείο;".

Τα σαρωμένα πρωτότυπα
υπερβαίνουν τον αριθμό των
φύλλων/σελίδων που
μπορούν να αποθηκευτούν
στον σκληρό δίσκο.

• Για να αποθηκεύσετε σελίδες που
έχουν σαρωθεί, πατήστε [Ναι]. Για
να διαγράψετε αρχεία που δεν
χρειάζεστε, πατήστε [Διαγραφή
Αρχείου].

• Αν δεν αποθηκεύετε σελίδες που
έχουν σαρωθεί, πατήστε [Όχι]. Για
να διαγράψετε αρχεία που δεν
χρειάζεστε, πατήστε [Διαγραφή
Αρχείου].

Εμφανίζεται η οθόνη
εισαγωγής του κωδικού
χρήστη.

Οι χρήστες περιορίζονται
από Πιστοποίηση κωδικού
χρήστη.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να
συνδεθείτε όταν έχει ενεργοποιηθεί η
Πιστοποίηση κωδικού χρήστη,
ανατρέξτε στην ενότητα Getting Started

.
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Εμφανίζεται η οθόνη
πιστοποίησης.

Έχει οριστεί Βασική
πιστοποίηση, Πιστοποίηση
Windows, Πιστοποίηση
LDAP ή Πιστοποίηση
Διακομ. Integration.

Πληκτρολογήστε το Όν. Χρήστη Σύνδ.
και Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ.. Για
λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη
πιστοποίησης, ανατρέξτε στην ενότητα
Getting Started .

Εμφανίζεται το μήνυμα "Η
Πιστοποίηση απέτυχε.".

Το Όν. Χρήστη Σύνδ. ή ο
Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ. που
έχετε εισάγει δεν είναι σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το σωστό
Όν. Χρήστη Σύνδ. και Κωδ. Πρόσβ.
Σύνδ., ανατρέξτε στον Οδηγό
Ασφάλειας .

Εμφανίζεται το μήνυμα "Η
Πιστοποίηση απέτυχε.".

Το μηχάνημα δεν μπορεί να
εκτελέσει πιστοποίηση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
πιστοποίηση, ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

Το μήνυμα "Δεν έχετε το
δικαίωμα να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία." εξακολουθεί να
εμφανίζεται ακόμη και αν
έχετε εισάγει έγκυρο όνομα
χρήστη.

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει άδεια για την
επιλεγμένη λειτουργία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

Το μήνυμα σφάλματος
παραμένει ακόμη και όταν
αφαιρέσετε το
μπλοκαρισμένο χαρτί.

• Όταν εμφανιστεί
μήνυμα σφάλματος
στην τροφοδοσία,
παραμένει μέχρι να
ανοίξετε και να κλείσετε
το καπάκι όπως
απαιτείται.

• Το χαρτί παραμένει
μπλοκαρισμένο στο
δίσκο.

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
Έπειτα ανοίξτε και κλείστε το καπάκι.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού,
ανατρέξτε στην ενότητα
Troubleshooting .

Το μήνυμα σφάλματος
παραμένει, ακόμη και όταν
έχετε αντικαταστήσει τα
αναλώσιμα ή/και έχετε
αφαιρέσει το μπλοκαρισμένο
χαρτί.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν
δεν έχει εγκατασταθεί
μονάδα σκληρού δίσκου.

Πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Όταν έχετε προβλήματα με τη λειτουργία του μηχανήματος
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Οι εικόνες των πρωτοτύπων
εκτυπώνονται στη πίσω όψη
του χαρτιού.

Ίσως έχετε τοποθετήσει
λάθος το χαρτί.

• Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο
χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης
προς τα επάνω.

• Τοποθετήστε χαρτί στο πλαϊνό
δίσκο με την πλευρά εκτύπωσης
προς τα κάτω.

Τα προβλήματα στην
τροφοδοσία χαρτιού είναι
συχνά.

Τα πλευρικά τοιχώματα ή το
τελικό τοίχωμα του δίσκου
μπορεί να μην έχουν
ρυθμιστεί σωστά.

• Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο
χαρτί. Για λεπτομέρειες σχετικά με
την αφαίρεση μπλοκαρισμένου
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Troubleshooting .

• Ελέγξτε αν τα πλευρικά τοιχώματα
ή το τελικό τοίχωμα έχουν
ρυθμιστεί σωστά. Επίσης, ελέγξτε
ότι τα πλευρικά τοιχώματα είναι
κλειδωμένα. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη ρύθμιση των
πλευρικών τοιχωμάτων και του
τελικού τοιχώματος, ανατρέξτε
στην ενότητα Paper Specifications
and Adding Paper .

Τα προβλήματα στην
τροφοδοσία χαρτιού είναι
συχνά.

Η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού
αντιγραφής δεν είναι σωστή.

• Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο
χαρτί. Για λεπτομέρειες σχετικά με
την αφαίρεση μπλοκαρισμένου
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Troubleshooting .

• Ορίστε το σωστό μέγεθος
χαρτιού. Για λεπτομέρειες σχετικά
με την αλλαγή του μεγέθους του
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Paper Specifications and Adding
Paper .

10. Troubleshooting
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Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
στη λειτουργία διπλής όψης.

Επιλέξατε δίσκο χαρτιού που
δεν έχει ρυθμιστεί για
εκτύπωση διπλής όψης.

Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση
διπλής όψης για το δίσκο χαρτιού,
αλλάξτε τη ρύθμιση για "Εφαρμογή 2
όψ." στην περιοχή [Ρυθμίσεις
Συστήματος]. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τη ρύθμιση "Εφαρμογή 2 όψ.",
ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
στη λειτουργία διπλής όψης.

Δεν μπορεί να γίνει εκτύπωση
διπλής όψης με χαρτί στο
πλαϊνό δίσκο.

Όταν χρησιμοποιείτε εκτύπωση διπλής
όψης, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ώστε
να χρησιμοποιήσετε χαρτί από άλλο
δίσκο κι όχι από τον πλαϊνό.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Turn
main Power Switch off".

Η λειτουργία του
μηχανήματος δεν
τερματίζεται κανονικά όταν
κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας και τον
ανοίγετε αμέσως μετά.

Απενεργοποιήστε τον κεντρικό
διακόπτη ρεύματος. Περιμένετε για
τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα μετά
την απενεργοποίηση του μηχανήματος.
Έπειτα θέστε το μηχάνημα ξανά σε
λειτουργία.

Εμφανίζεται το μήνυμα
"Τερματισμός... Παρακαλώ
περιμένετε. Η κεντρική
ενέργεια θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Εμφανίζεται
"Μέγιστος χρόνος
αναμονής: 2 λεπτά.

Η διαδικασία τερματισμού
ξεκίνησε επειδή ο κεντρικός
διακόπτης λειτουργίας
έκλεισε όταν το μηχάνημα
βρισκόταν σε κατάσταση
αναμονής ή όταν εκτελούσε
μια λειτουργία.

Ακολουθήστε το μήνυμα που
εμφανίζεται και περιμένετε μέχρι να
τερματιστεί η λειτουργία του
μηχανήματος. Όταν εμφανίζεται αυτό
το μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας. Αν ο κεντρικός
διακόπτης λειτουργίας είναι ανοιχτός,
ακολουθήστε το μήνυμα που
εμφανίζεται. Για να μάθετε πώς μπορείτε
να ανοίξετε και να κλείσετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας, ανατρέξτε στην
ενότητα Getting Started .

Προέκυψε σφάλμα όταν το
Βιβλίο Διευθ. άλλαξε από
τον πίνακα οθόνης ή από το
Web Image Monitor.

Όταν διαγράφετε πολλά
αποθηκευμένα έγγραφα, δεν
μπορείτε να αλλάξετε το
Βιβλίο Διευθ..

Περιμένετε λίγο και επαναλάβετε τη
λειτουργία.

Όταν έχετε προβλήματα με τη λειτουργία του μηχανήματος

161
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Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Web
Image Monitor για να
εκτυπώσετε έγγραφα που
έχουν αποθηκευτεί στο
Διακομιστή εγγράφων.

Όταν καθοριστεί ο όγκος
εκτύπωσης, οι χρήστες δεν
μπορούν να εκτυπώσουν
πάνω από το όριο του όγκου
εκτύπωσης. Ακυρώνονται οι
εργασίες εκτύπωσης που
επιλέγονται από χρήστες,
που έχουν φτάσει τα όρια
όγκου εκτύπωσης.

• Για να μάθετε πώς μπορείτε να
θέσετε όρια στον όγκο της
εκτύπωσης, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

• Για να δείτε την κατάσταση μιας
εργασίας εκτύπωσης, ανατρέξτε
στην ενότητα [Ιστορ. Εργ. Εκτύπ.].
Στο Web Image Monitor, πατήστε
[Εργασία] στο μενού
[Κατάσταση/Πληροφορίες].
Έπειτα πατήστε [Ιστορ. Εργ.
Εκτυπ.] στην περιοχή
"Διακομιστής Εγγράφων".

Εμφανίζεται το μήνυμα "Η
Αρχική σελίδα
χρησιμοποιείται από άλλη
λειτουργία."

Η [Αρχική] οθόνη είναι σε
επεξεργασία από κάποια
άλλη λειτουργία.

Περιμένετε λίγο και έπειτα
προσπαθήστε ξανά να δημιουργήσετε
τη συντόμευση στην [Αρχική] οθόνη.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Το
μέγεθος δεδομένων εικόνας
δεν είναι έγκυρο. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο για τα
απαιτούμενα δεδομένα."

Το μέγεθος των δεδομένων
της εικόνας δεν είναι έγκυρο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος
αρχείου της εικόνας συντόμευσης,
ανατρέξτε στην ενότητα Convenient
Functions .

Εμφανίζεται το μήνυμα "Η
μορφή δεδομένων εικόνας
δεν είναι έγκυρο."

Η μορφή αρχείου της
εικόνας συντόμευσης που θα
προστεθεί δεν υποστηρίζεται.

Η μορφή αρχείου των εικόνων
συντόμευσης που προστίθενται πρέπει
να είναι JPEG. Καθορίστε ξανά την
εικόνα.

• Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τα αντίγραφα που θέλετε λόγω του τύπου του χαρτιού, του
μεγέθους του χαρτιού ή προβλημάτων χωρητικότητας χαρτιού, χρησιμοποιήστε το προτεινόμενο
χαρτί. Για λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο χαρτί, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.140
"Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού".

• Αν το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι κυρτωμένο, τότε υπάρχουν συχνά προβλήματα τροφοδοσίας
χαρτιού, μουντζουρωμένα άκρα ή σημεία που ξέφυγαν κατά την εκτύπωση στοίβας. Όταν
χρησιμοποιείτε κυρτωμένο χαρτί, ισιώστε το με τα χέρια σας ή τοποθετήστε το χαρτί ανάποδα.
Επίσης, προκειμένου να μην τσακίζει το χαρτί, καλό είναι να το τοποθετείτε σε επίπεδη επιφάνεια.
Επίσης, μην το τοποθετείτε όρθιο στο τοίχο.
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Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου

Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιγραφής/
διακομιστή εγγράφων

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα σημαντικότερα μηνύματα του μηχανήματος. Αν εμφανιστούν άλλα
μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

• Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τα αντίγραφα που θέλετε λόγω του τύπου του χαρτιού, του
μεγέθους του χαρτιού ή προβλημάτων χωρητικότητας χαρτιού, χρησιμοποιήστε το προτεινόμενο
χαρτί. Για λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο χαρτί, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.140
"Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού".

• Για μηνύματα που δεν εμφανίζονται εδώ, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.157 "Όταν έχετε προβλήματα
με τη λειτουργία του μηχανήματος".

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Έλεγχος μεγ. χαρτιού." Έχει οριστεί ακανόνιστο
μέγεθος χαρτιού.

Αν πατήσετε το πλήκτρο [Έναρξη], η
λειτουργία αντιγραφής θα αρχίσει να
χρησιμοποιεί το επιλεγμένο χαρτί.

"Δεν υπάρχει διαθέσιμο
αντίγραφο 2 όψεων με αυτό
το μέγεθος χαρτιού. Επιλέξτε
ένα άλλο μέγεθος χαρτιού ή
ακυρώστε το αντίγραφο 2
όψεων."

Επιλέξατε μέγεθος χαρτιού
που δεν είναι διαθέσιμο στη
λειτουργία διπλής όψης.

Επιλέξτε κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
λειτουργία Διπλής Όψης, ανατρέξτε
στην ενότητα Copy/ Document Server

.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
σελίδων ανά αρχείο. Θέλετε
να αποθηκεύσετε τις
σαρωμένες σελίδες σαν 1
αρχείο;"

Ο αριθμός των σαρωμένων
σελίδων ξεπερνάει τη
χωρητικότητα ανά αρχείο
στο Διακομιστή εγγράφων.

• Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις
σαρωμένες σελίδες σε μορφή
αρχείου στο Διακομιστή
εγγράφων, πατήστε [Ναι].

• Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις
σαρωμένες σελίδες, πατήστε
[Όχι]. Τα δεδομένα της σάρωσης
διαγράφονται.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Υπέρβαση μέγιστου
αριθμού φύλλων που
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Η
αντιγραφή θα διακοπεί."

Ξεπεράσατε τον αριθμό των
σελίδων που μπορείτε να
αντιγράψετε.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε
τον αριθμό των διαθέσιμων αντιγράφων
για κάθε χρήστη, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Το αρχείο που
αποθηκεύεται υπερβαίνει τον
μέγ. αριθμό σελίδων ανά
αρχείο. Η αντιγραφή θα
διακοπεί."

Οι σελίδες των σαρωμένων
πρωτοτύπων είναι τόσο
πολλές, που δεν μπορούν
να αποθηκευτούν ως ένα
έγγραφο.

Πατήστε [Έξοδος] και έπειτα
αποθηκεύστε ξανά με τον κατάλληλο
αριθμό σελίδων.

"Ο μέγιστος αριθμός
συνόλων είναι n."

(Το n αντιστοιχεί σε αριθμό.)

Ο αριθμός των αντιγράφων
υπερβαίνει τη μέγιστη
ποσότητα αντιγράφων.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέγιστη
ποσότητα αντιγράφων από τη ρύθμιση
[Μέγ. Ποσότητα Αντιγράφων] στις
[Γενικές Δυνατότ.] στην περιοχή [Δυνατ
Φωτοτυπ/Διακομ Εγγρ]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη Μέγ.
Ποσότητα Φωτοτυπιών, ανατρέξτε στην
ενότητα Copy/ Document Server .

"Σαρώνεται πρωτ. για άλλη
λειτ."

Χρησιμοποιείται μια άλλη
λειτουργία του μηχανήματος
όπως η λειτουργία
διακομιστή εγγράφων και όχι
η λειτουργία φωτοτυπικού.

Ακυρώστε την εργασία που εκτελείται.
Για παράδειγμα, πατήστε [Έξοδος] και
έπειτα πατήστε το πλήκτρο [Αρχική
οθόνη]. Στη συνέχεια, πατήστε το
εικονίδιο [Διακομ. Εγγράφων] στην
[Αρχική] οθόνη και πατήστε το πλήκτρο
[Παύση]. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα
στην οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες
για να ακυρώσετε την εργασία.

"Παρακαλώ περιμένετε." Η λίστα προορισμών
ενημερώνεται από το δίκτυο
μέσω του Web Image
Monitor.

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το
μήνυμα. Όταν εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας. Μέχρι να
συνεχίσετε τη διαδικασία, μπορεί να
υπάρξει καθυστέρηση. Αυτό εξαρτάται
από τον αριθμό των προορισμών που
πρόκειται να ενημερωθούν. Όταν
εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, καμία
ενέργεια δεν είναι δυνατή.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Τα επιλεγμένα αρχεία
περιείχαν αρχεία χωρίς
άδειες πρόσβασης. Μόνο
αρχεία με άδειες πρόσβασης
θα διαγραφούν."

Προσπαθήσατε να
διαγράψετε αρχεία, αλλά δεν
είχατε σχετική άδεια.

Μόνο ο δημιουργός του αρχείου
μπορεί να το διαγράψει. Για να
διαγράψετε ένα αρχείο για το οποίο
δεν έχετε δικαίωμα διαγραφής,
επικοινωνήστε με το άτομο που
δημιούργησε το αρχείο.

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας."

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει άδεια για την
επιλεγμένη λειτουργία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

Όταν η μνήμη είναι πλήρης κατά τη χρήση της λειτουργίας αντιγραφής/διακομιστή
εγγράφων

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Η μνήμη είναι πλήρης. nn
πρωτότυπα έχουν σαρωθεί.
Πατήστε [Εκτύπωση] για
αντιγραφή των σαρωμένων
πρωτοτύπων."

Το "nn" του μηνύματος
αντιστοιχεί σε μεταβλητό
αριθμό.

Τα σαρωμένα πρωτότυπα
ξεπερνούν τον αριθμό των
σελίδων που μπορούν να
αποθηκευτούν στη μνήμη.

• Για να αντιγράψετε τα σαρωμένα
πρωτότυπα και να ακυρώσετε τα
δεδομένα σάρωσης, πατήστε
[Εκτύπωση].

• Για να ακυρώσετε τα δεδομένα
σάρωσης και την αντιγραφή,
πατήστε [Διαγρ. Μνήμ.].

"Πατήστε [Συνέχεια] για
σάρωση και αντιγραφή των
πρωτοτύπων που
απομένουν."

Αφού εκτυπώθηκαν τα
σαρωμένα πρωτότυπα, το
μηχάνημα έλεγξε αν πρέπει
να αντιγραφούν τα
πρωτότυπα που απομένουν.

• Για να συνεχίσετε την αντιγραφή,
αφαιρέστε όλα τα αντίγραφα και
πατήστε [Συνέχεια].

• Για να διακόψετε την αντιγραφή,
πατήστε [Παύση].

• Αν για τη ρύθμιση [Πλήρης Μνήμη Αυτ. Επαν. Σάρωσης] στην περιοχή [Είσοδος / Έξοδος] των
Εργαλείων χρήστη επιλέξετε [Ενεργ.], το μήνυμα εξάντλησης της μνήμης δεν εμφανίζεται, ακόμη και
όταν η μνήμη όντως εξαντλείται. Το μηχάνημα δημιουργεί καταρχήν αντίγραφα των σαρωμένων
πρωτοτύπων και έπειτα συνεχίζει αυτόματα με τη σάρωση και την αντιγραφή των πρωτοτύπων που
απομένουν. Σε αυτήν την περίπτωση, οι σελιδοποιημένες σελίδες που προκύπτουν δεν είναι
διαδοχικές. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση Πλήρης Μνήμη Αυτ. Επαν. Σάρωσης, ανατρέξτε
στην ενότητα Copy/ Document Server .
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Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φαξ

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα σημαντικότερα μηνύματα του μηχανήματος. Αν εμφανιστούν άλλα
μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

• Οι ρυθμίσεις που επιβεβαιώνονται στις Ρυθμίσεις Συστήματος ή στα Δυνατ. Φαξ. στον πίνακα
ελέγχου μπορούν επίσης να επιβεβαιωθούν και από το Web Image Monitor. Για να μάθετε πώς
μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις από το Web Image Monitor, ανατρέξτε στη Βοήθεια του
Web Image Monitor.

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Δεν είναι δυνατή η εύρεση
της καθορισμένης
διαδρομής. Παρακαλώ
ελέγξε τις ρυθμίσεις."

Το όνομα του υπολογιστή ή
του φακέλου που δόθηκε ως
προορισμός είναι λάθος.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του
υπολογιστή και το όνομα του φακέλου
για τον προορισμό είναι σωστά.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-10]

Ο εικονικός τηλεφωνικός
αριθμός που δώσατε έχει ήδη
καταχωρηθεί από άλλη
συσκευή στον ελεγκτή πύλης.

• Ελέγξτε αν ο σωστός εικονικός
τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται
στην περιοχή [Ρυθμίσεις H.323]
του μενού [Δυνατ. Φαξ]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τις
Ρυθμίσεις H.323, ανατρέξτε στην
ενότητα Fax .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-11]

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στον ελεγκτή πύλης.

• Ελέγξτε ότι η σωστή διεύθυνση
ελεγκτή πύλης εμφανίζεται στην
περιοχή [Ρυθμίσεις H.323] του
μενού [Δυνατ. Φαξ]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τις
Ρυθμίσεις H.323, ανατρέξτε στην
ενότητα Fax .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-17]

Ο διακομιστής SIP απέρριψε
την καταχώρηση του
ονόματος χρήστη.

• Βεβαιωθείτε ότι η Διεύθυνση IP
Διακομιστή SIP και το Όνομα
Χρήστη SIP εμφανίζονται σωστά
στις [Ρυθμίσεις SIP] στην περιοχή
[Δυνατ. Φαξ]. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις Ρυθμίσεις SIP,
ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-18]

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στο διακομιστή SIP.

• Βεβαιωθείτε ότι η Διεύθυνση IP
Διακομιστή SIP εμφανίζεται σωστά
στις [Ρυθμίσεις SIP] της περιοχής
[Δυνατ. Φαξ]. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις Ρυθμίσεις SIP,
ανατρέξτε στην ενότητα Fax .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-24]

Ο κωδικός πρόσβασης που
έχει καταχωρηθεί για το
διακομιστή SIP δεν είναι ίδιος
με τον κωδικό πρόσβασης
που έχει καταχωρηθεί για
αυτό το μηχάνημα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου, επικοινωνήστε με
το διαχειριστή.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-25]

Στο πεδίο [Αποτελ.
Πρωτόκολλο] δεν έχει
ενεργοποιηθεί η διεύθυνση IP
ή έχει δηλωθεί λανθασμένη
διεύθυνση ΙΡ.

• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "IPv4"
στο πεδίο [Αποτελ. Πρωτόκολλο]
είναι "Ενεργ." στην
περιοχή[Ρυθμίσεις Συστήματος].
Για λεπτομέρειες σχετικά με το
Αποτελ. Πρωτόκολλο, ανατρέξτε
στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η
σωστή διεύθυνση IPv4 για το
μηχάνημα στην περιοχή
[Ρυθμίσεις Συστήματος]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη
διεύθυνση IPv4, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[13-26]

Οι ρυθμίσεις "Αποτελ.
Πρωτόκολλο" και "Διεύθυνση
IP Διακομιστή SIP" είναι
διαφορετικές ή έχει
καταχωρηθεί λανθασμένη
διεύθυνση ΙΡ.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η
σωστή διεύθυνση ΙΡ για το
μηχάνημα στην περιοχή
[Ρυθμίσεις Συστήματος]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη
διεύθυνση ΙΡ, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

10. Troubleshooting

168



Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[14-01]

Δεν βρέθηκε ο διακομιστής
DNS, ο διακομιστής SMTP ή
ο φάκελος που είχε οριστεί
για τη μεταφορά. Ενδέχεται
επίσης να μην βρέθηκε ο
προορισμός Internet Fax
στην περιοχή (και όχι στο
εσωτερικό) του διακομιστή
SMTP.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω
ρυθμίσεις εμφανίζονται σωστά
στις [Ρυθμίσεις Συστήματος].

• Διακομιστής DNS

• Όνομα διακομιστή και
διεύθυνση IP για το Διακομ.
SMTP

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές
τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά
το φάκελο για τη μεταφορά.

• Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ο
υπολογιστής στον οποίο
βρίσκεται ο φάκελος για
μεταφορά.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN
είναι σωστά συνδεδεμένο στο
μηχάνημα.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με
προβλήματα δικτύου για τους
προορισμούς, επικοινωνήστε με
τον διαχειριστή των προορισμών.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[14-09]

Η αποστολή email
απορρίφθηκε στην
πιστοποίηση SMTP, στην
πιστοποίηση POP πριν από
SMTP ή στην πιστοποίηση
σύνδεσης του υπολογιστή
στον οποίο βρίσκεται ο
φάκελος για μεταφορά.

• Βεβαιωθείτε ότι το Όνομα Χρήστη
και ο Κωδικός πρόσβασης των
παρακάτω ρυθμίσεων στις
[Ρυθμίσεις Συστήματος]
εμφανίζονται σωστά.

• Πιστοποίηση SMTP

• POP πριν από SMTP

• Αποστ. Λογαρ. Email με
Φαξ

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές
τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά
το ID χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης για τον υπολογιστή
στον οποίο βρίσκεται ο φάκελος
για την προώθηση.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά
το φάκελο για προώθηση.

• Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί καλά ο
υπολογιστής όπου βρίσκεται ο
φάκελος για προώθηση.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.
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"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[14-33]

Οι διεύθυνσεις email για το
μηχάνημα και το διαχειριστή
δεν έχουν καταχωρηθεί.

• Φροντίστε να είναι σωστή η
Διεύθυνση E-mail που δίνεται στην
επιλογή[Αποστ. Λογαρ. Email με
Φαξ], στην περιοχή [Ρυθμίσεις
Συστήματος]. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το Αποστ. Λογαρ.
Email με Φαξ, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[15-01]

Δεν έχει καταχωρηθεί καμία
διεύθυνση διακομιστή POP3/
IMAP4.

• Βεβαιωθείτε ότι στο μενού
[Ρυθμίσεις POP3/IMAP4] της
περιοχής [Ρυθμίσεις Συστήματος]
εμφανίζεται το σωστό Όνομα
Διακομ. ή η σωστή διεύθυνση
διακομιστή. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις Ρυθμίσεις POP3/
IMAP4, ανατρέξτε στην ενότητα
Connecting the Machine/ System
Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[15-02]

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση
στο διακομιστή POP3/
IMAP4.

• Βεβαιωθείτε ότι το σωστό Όνομα
Χρήστη και ο σωστός Κωδικός
πρόσβασης εμφανίζονται στην
περιοχή [Αποστ. Λογαρ. Email με
Φαξ] στις [Ρυθμίσεις
Συστήματος]. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το Αποστ. Λογαρ.
Email με Φαξ, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[15-03]

Δεν έχει προγραμματιστεί
καμία διεύθυνση email για το
μηχάνημα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη
σωστή διεύθυνση email του
μηχανήματος στην περιοχή
[Ρυθμίσεις Συστήματος]. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τις
ρυθμίσεις της διεύθυνσης email,
ανατρέξτε στην ενότητα
Connecting the Machine/ System
Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[15-11]

Δεν βρέθηκε διακομιστής
DNS ή διακομιστής POP3/
IMAP4.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω
ρυθμίσεις εμφανίζονται σωστά
στις [Ρυθμίσεις Συστήματος].

• η διεύθυνση IP του
διακομιστή DNS

• το όνομα διακομιστή ή η
διεύθυνση IP του διακομιστή
POP3/IMAP4

• ο αριθμός θύρας του
διακομιστή POP3/IMAP4

• Πρωτόκ. λήψης

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές
τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN
είναι σωστά συνδεδεμένο στο
μηχάνημα.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.
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"Ελέγξτε εάν υπάρχουν
τυχόν προβλήματα
δικτύου."

[15-12]

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση
στο διακομιστή POP3/
IMAP4.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω
ρυθμίσεις εμφανίζονται σωστά
στις [Ρυθμίσεις Συστήματος].

• το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης για το
πεδίο [Αποστ. Λογαρ. Email
με Φαξ]

• το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης για την
πιστοποίηση POP πριν από
SMTP

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές
τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
προβλήματα δικτύου,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

"Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση
με τον διακομιστή LDAP.
Ελέγξτε την κατάσταση του
διακομιστή."

Προέκυψε σφάλμα δικτύου
και η σύνδεση απέτυχε.

Επαναλάβετε την ενέργεια. Αν
εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα,
ίσως είναι απασχολημένο το δίκτυο.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή
LDΑP στην περιοχή [Ρυθμίσεις
Συστήματος]. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τις ρυθμίσεις του διακομιστή LDΑP,
ανατρέξτε στην ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

"Παρουσιάστηκε σφάλμα
και η αποστολή
ακυρώθηκε."

• Το πρωτότυπο μπλόκαρε
κατά την Άμεση
αποστολή.

• Προέκυψε πρόβλημα
στο μηχάνημα ή
ακούστηκε θόρυβος
στην τηλεφωνική
γραμμή.

Πατήστε [Έξοδος] και στείλτε ξανά τα
έγγραφα.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Υπέρβαση μέγ αριθμού για
εμφάνιση. Μέγ. αρ.: n"

(Το n αντιστοιχεί σε αριθμό.)

Ο αριθμός των στοιχείων
αναζήτησης ξεπερνά τον
μέγιστο αριθμό των στοιχείων
που μπορούν να
εμφανιστούν.

Αλλάξτε τους όρους αναζήτησης και
επαναλάβετε την αναζήτηση.

"Υπέρβαση χρονικού ορίου
για αναζήτηση διακομιστή
LDAP. Ελέγξτε την
κατάσταση του διακομιστή."

Προέκυψε σφάλμα δικτύου
και η σύνδεση απέτυχε.

• Επαναλάβετε την ενέργεια. Αν
εξακολουθεί να εμφανίζεται το
μήνυμα, ίσως είναι απασχολημένο
το δίκτυο.

• Βεβαιωθείτε ότι στο στοιχείο
[Εργαλεία Διαχειριστή] της
περιοχής [Ρυθμίσεις Συστήματος]
εμφανίζονται οι σωστές ρυθμίσεις
για το διακομιστή LDAP. Για
λεπτομέρειες σχετικά με το
διακομιστή LDAP, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

"Παρουσιάστηκε λειτ.
πρόβλημα. Η επεξεργασία
διακόπηκε."

Ο κεντρικός διακόπτης
λειτουργίας έκλεισε τη στιγμή
που το μηχάνημα λάμβανε
έγγραφο μέσω Internet Fax.

Ακόμη και αν ξανανοίξετε απευθείας
τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας, το
μηχάνημα ίσως να μην μπορεί να
συνεχίσει τη λήψη του Internet Fax, αν
δεν έχει λήξει το χρονικό όριο. Αυτό
εξαρτάται από το διακομιστή email.
Περιμένετε να λήξει το χρονικό όριο
του διακομιστή email και έπειτα
συνεχίστε τη λήψη του Internet Fax. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη του
Internet Fax, επικοινωνήστε με το
διαχειριστή.

"Λειτουργικά προβλήματα
με το φαξ. Θα γίνει
επανεκκίνηση των
δεδομένων."

Υπάρχει πρόβλημα με το
φαξ.

Σημειώστε τον κωδικό αριθμό που
εμφανίζεται στην οθόνη και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις. Οι άλλες λειτουργίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
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"Η πιστοποίηση του
διακομιστή LDAP απέτυχε.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις."

Προέκυψε σφάλμα δικτύου
και η σύνδεση απέτυχε.

Διαμορφώστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις
για το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης που προορίζονται για τη
πιστοποίηση του διακομιστή LDAP.

"Σαρώνεται πρωτ. για άλλη
λειτ."

Χρησιμοποιείται κάποια άλλη
λειτουργία του μηχανήματος
(π.χ. η λειτουργία Διακομιστή
εγγράφων) και όχι η
λειτουργία φαξ.

Πριν στείλετε ένα αρχείο με φαξ,
ακυρώστε την εργασία που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Για παράδειγμα, πατήστε
[Έξοδος] και έπειτα πατήστε το
πλήκτρο [Αρχική οθόνη]. Πατήστε το
εικονίδιο [Διακομ. Εγγράφων] στην
[Αρχική] οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε
το πλήκτρο [Παύση]. Όταν εμφανίζεται
το μήνυμα στην οθόνη, ακολουθήστε
τις οδηγίες για να ακυρώσετε την
εργασία.

"Βάλτε πίσω το πρωτ.,
ελέγξτε το και πατήστε το
κουμπί Έναρξη."

Το πρωτότυπο μπλόκαρε
κατά τη διάρκεια της
αποστολής από τη μνήμη.

Πατήστε [Έξοδος] και στείλτε ξανά τα
έγγραφα.

"Περιέχονται άκυροι
προορισμοί. Θέλετε να
επιλέξετε μόνο τους
έγκυρους προορισμούς;"

Η καθορισμένη ομάδα
περιέχει προορισμούς φαξ,
προορισμούς email ή/και
προορισμούς φακέλων,
καθένας από τους οποίους
είναι ασύμβατος με την
καθορισμένη μέθοδο
αποστολής.

Στο μήνυμα που εμφανίζεται σε κάθε
αποστολή, πατήστε [Επιλογή].

"Ορισμένες σελίδες είναι
σχεδόν κενές. Για ακύρωση,
πατήστε Παύση."

Η πρώτη σελίδα του
εγγράφου είναι σχεδόν κενή.

Ενδέχεται να έχει σαρωθεί η κενή
πλευρά του πρωτοτύπου. Φροντίστε να
τοποθετείτε σωστά τα πρωτότυπα. Για
να μάθετε πώς μπορείτε να
προσδιορίσετε την αιτία των κενών
σελίδων, ανατρέξτε στην ενότητα Fax

.
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"Τα επιλεγμένα αρχεία
περιείχαν αρχεία χωρίς
άδειες πρόσβασης. Μόνο
αρχεία με άδειες
πρόσβασης θα
διαγραφούν."

Προσπαθήσατε να
διαγράψετε ένα έγγραφο για
το οποίο δεν έχετε άδεια
διαγραφής.

Για να ελέγξετε την πρόσβαση που
δικαιούστε στα αποθηκευμένα έγγραφα
ή για να διαγράψετε ένα έγγραφο που
δεν έχετε δικαίωμα να διαγράψετε,
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Ενημέρωση λίστας προορ...
Παρακαλώ περιμένετε. Ο
συγκεκριμένος προορ. ή το
όνομα αποστολέα
σβήστηκαν."

Η λίστα προορισμών
ενημερώνεται από το δίκτυο
μέσω του Web Image
Monitor.

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το
μήνυμα. Όταν εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας. Μέχρι να
συνεχίσετε τη διαδικασία, μπορεί να
υπάρξει καθυστέρηση. Αυτό εξαρτάται
από τον αριθμό των προορισμών που
πρόκειται να ενημερωθούν. Η ενέργεια
δεν είναι εφικτή για όσο εμφανίζεται το
μήνυμα.

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας."

Ο συνδεδεμένος χρήστης δεν
έχει άδεια για την επιλεγμένη
λειτουργία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Δεν μπορεί να επιλεγεί ο
προορισμός διότι το
πιστοποιητικό του δεν είναι
έγκυρο τη δεδομένη στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Αδύνατη η επιλογή
ομαδικού προορισμού διότι
περιέχει έναν προορισμό με
μη έγκυρο πιστοποιητικό τη
δεδομένη στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Αδύνατη η αποστολή γιατί
το πιστοποιητικό που
χρησιμοποιείται για
υπογραφή S/MIME δεν
είναι έγκυρο τη δεδομένη
στιγμή."

Το πιστοποιητικό της
συσκευής (S/MIME) έχει
λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (S/MIME).
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εγκατάσταση πιστοποιητικού συσκευής
(S/MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .
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"Tο πρόγραμμα περιέχει
προορισμό(ους) με
πιστοποιητικό που δεν είναι
έγκυρο τη δεδομένη στιγμή.
Αδύνατη η ανάκληση
του(των) προορισμού(ών)."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Ο καθορισμένος
προορισμός για την Αποστ.
Αποτέλ. TX με Email, που
έχει καταχωρ στο
πρόγραμμα, έχει
πιστοποιητικό που δεν είναι
έγκυρο αυτή τη στιγμή.
Αδύνατη η ανάκληση του
προορισμού."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Ο καθορισμένος
προορισμός για το Αποτέλ
Email TX, που έχει καταχωρ
στο πρόγραμμα, έχει πιστοπ
που δεν είναι έγκυρο αυτή
τη στιγμή. Ο προορ δεν
μπορεί να ανακληθεί."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Αδύνατη η αποστολή λόγω
μη έγκυρου πιστοποιητικού
κρυπτογράφησης τη
δεδομένη στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Το ΧΧΧ δεν μπορεί να είναι
ΥΥΥ, διότι το πιστοποιητικό
συσκευής που
χρησιμοποιήθηκε για την
υπογραφή S/MIME δεν
είναι έγκυρο τη δεδομένη
στιγμή."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Το πιστοποιητικό της
συσκευής (S/MIME) έχει
λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (S/MIME).
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εγκατάσταση πιστοποιητικού συσκευής
(S/MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Δεν μπορείτε να ορίσετε
Αποστ. Αποτέλ. TX με Email
διότι το πιστοποιητικό του
καθορισμένου προορισμού
δεν είναι έγκυρο αυτή τη
στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Το πρόγραμμα περιέχει
προορισμό(ούς) χωρίς
πιστοποιητικό."

Δεν υπάρχει πιστοποιητικό
χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού).

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Ο καθορισμένος
προορισμός για Αποστ.
Αποτέλ. TX με Email, ο
οποίος καταχωρήθηκε στο
πρόγραμμα, δεν έχει
πιστοποιητικό για
κρυπτογράφηση."

Δεν υπάρχει πιστοποιητικό
χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού).

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Οι καθορισμένοι
προορισμοί για Αποστ.
Αποτέλ. TX με Email, οι
οποίοι καταχωρήθηκαν στο
πρόγραμμα, περιέχουν
προορισμό(ούς) χωρίς
πιστοποιητικό για
κρυπτογρ."

Δεν υπάρχει πιστοποιητικό
χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού).

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό χρήστη (πιστοποιητικό
προορισμού), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Το πιστοποιητικό συσκευής
που χρησιμοποιείται για την
υπογραφή S/MIME δεν
είναι έγκυρο τη δεδομένη
στιγμή. Οι XXX που
καταχωρήθηκαν στο
πρόγραμμα δεν μπορούν
να ανακληθούν."

(Η μεταβλητή XXX δηλώνει
τους προορισμούς email ή
τους προρισμούς για τα
[Αποστ. Αποτέλ. TX με
Email].)

Το πιστοποιητικό της
συσκευής (S/MIME) έχει
λήξει.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό της συσκευής (S/
MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Το ΧΧΧ δεν μπορεί να γίνει
ΥΥΥ, διότι υπάρχει
πρόβλημα με το
πιστοποιητικό της συσκευής
που χρησιμοποιήθηκε για
την υπογραφή S/MIME.
Ελέγξτε το πιστοποιητικό
της συσκευής."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Είτε δεν χρησιμοποιήθηκε
κανένα πιστοποιητικό
συσκευής (S/MIME) είτε το
πιστοποιητικό δεν είναι
έγκυρο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό της συσκευής (S/
MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Οι ΧΧΧ δεν μπορούν να
ανακληθούν διότι υπάρχει
πρόβλημα με το
πιστοποιητικό της συσκευής
που χρησιμοποιήθηκε για
την υπογραφή S/MIME."

(Η μεταβλητή XXX δηλώνει
τους προορισμούς email ή
τους προρισμούς για τα
[Αποστ. Αποτέλ. TX με
Email].)

Είτε δεν χρησιμοποιήθηκε
κανένα πιστοποιητικό
συσκευής (S/MIME) είτε το
πιστοποιητικό δεν είναι
έγκυρο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πιστοποιητικό της συσκευής (S/
MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Το πιστοπ της PDF
Ψηφιακής Υπογραφής της
συσκευής, δεν ισχύει πλέον.
Ο(οι) προορισμός(οι) email
που καταχωρήθηκαν στο
πρόγραμμα δεν μπορούν
να ανακληθούν."

Το πιστοποιητικό συσκευής
(PDF με ψηφιακή υπογραφή)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Το XXX δεν μπορεί να γίνει
YYY γιατί το πιστοπ
συσκευής της Ψηφιακής
Υπογραφής PDF, δεν ισχύει
πλέον."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Το πιστοποιητικό συσκευής
(PDF με ψηφιακή υπογραφή)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .
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"Το ΧΧΧ δεν μπορεί να γίνει
ΥΥΥ γιατί υπάρχει
πρόβλημα με το
πιστοποιητικό συσκευής της
Ψηφιακής Υπογραφής PDF.
Ελέγξτε το πιστοποιητικό
της συσκευής."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Είτε δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συσκευής (PDF
με ψηφιακή υπογραφή) είτε το
πιστοποιητικό δεν είναι
έγκυρο.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Ο(οι) προορισμός(οι)
email που καταχωρήθηκαν
στο πρόγραμμα δεν
μπορούν να ανακληθούν
διότι υπάρχει πρόβλημα με
το πιστοποιητικό συσκευής
ψηφιακής υπογραφής PDF."

Είτε δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συσκευής (PDF
με ψηφιακή υπογραφή) είτε το
πιστοποιητικό δεν είναι
έγκυρο.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

• Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Ελέγξτε εάν υπάρχουν τυχόν προβλήματα δικτύου.", τότε το μηχάνημα δεν
έχει συνδεθεί σωστά στο δίκτυο ή οι ρυθμίσεις του μηχανήματος δεν είναι σωστές. Αν δεν χρειάζεται
να συνδεθείτε σε δίκτυο, μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση, ώστε να μην εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα. Στη συνέχεια, το πλήκτρο [Έλεγχος κατάστασης] σβήνει. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν
την ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα Fax . Αν ξανασυνδέσετε το μηχάνημα στο δίκτυο, φροντίστε
να ορίσετε "Οθόνη" διαμορφώνοντας την κατάλληλη παράμετρο χρήστη.

• Εάν τελειώσει το χαρτί στο δίσκο χαρτιού, "Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μηνύματος φαξ.
Τοποθετήστε χαρτί.", το οποίο σας ζητάει να προσθέσετε χαρτί. Αν έχει απομείνει χαρτί στους
άλλους δίσκους, μπορείτε να λαμβάνετε έγγραφα όπως συνήθως, ακόμη και αν εμφανίζεται το
μήνυμα στην οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στην
περιοχή "Ρυθμίσεις παραμέτρων". Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την ενέργεια, ανατρέξτε στην
ενότητα Fax .
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Όταν εξαντλείται η μνήμη κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Η μνήμη είναι πλήρης. Δεν
είναι δυνατή η σάρωση
άλλων. Η αποστολή θα
διακοπεί."

Η μνήμη είναι πλήρης. Αν πατήσετε [Έξοδος], το μηχάνημα
επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής και
αρχίζει να στέλνει τις αποθηκευμένες
σελίδες.

Ελέγξτε τις σελίδες που δεν έχουν
σταλεί με την Αναφορά αποτελεσμάτων
επικοινωνίας και ξαναστείλτε τες.

Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτυπωτή

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα βασικά μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη, στα αρχεία
καταγραφής σφαλμάτων ή στις αναφορές. Αν εμφανιστούν άλλα μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες
τους.

Μηνύματα κατάστασης

Μήνυμα Κατάσταση

"Δεκαεξαδ. Λειτ." Στη Δεκαεξαδική λειτουργία, το μηχάνημα λαμβάνει τα δεδομένα σε
δεκαεξαδική μορφή. Για να ακυρώσετε τη δεκαεξαδική λειτουργία,
πατήστε [Επαναφ. Εργ.].

"Υπάρχει ανεσταλμένη
εργασία."

Το SmartDeviceMonitor for Client διέκοψε προσωρινά την εκτύπωση.

Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση είτε μέσω της λίστας [Λίστα Εργ.
μου] στο SmartDeviceMonitor for Client είτε μέσω του Web Image
Monitor. Για να συνεχίσετε την εκτύπωση μέσω του Web Image
Monitor, συμβουλευτείτε πρώτα το διαχειριστή του συστήματος.

"Εκτός Σύνδ." Το μηχάνημα είναι εκτός σύνδεσης.

"Παρακαλώ περιμένετε." Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί για καναδυό δευτερόλεπτα όταν
το μηχάνημα προετοιμάζεται, όταν γίνονται αρχικές ρυθμίσεις ή όταν
προσθέτετε τόνερ. Περιμένετε λίγο.

"Εκτύπωση..." Το μηχάνημα εκτυπώνει. Περιμένετε λίγο.

"Έτοιμο" Αυτό είναι το προεπιλεγμένο μήνυμα ετοιμότητας. Το μηχάνημα είναι
έτοιμο για χρήση. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
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Μήνυμα Κατάσταση

"Επαναφορά εργασίας..." Το μηχάνημα ξεκινάει από την αρχή την εργασία εκτύπωσης. Περιμένετε
μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Έτοιμο" στην οθόνη.

"Αλλαγή ρύθμισης..." Το μηχάνημα αλλάζει ρυθμίσεις. Όσο εμφανίζεται το μήνυμα, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου. Περιμένετε λίγο.

"Αναμ για εκτ δεδ" Το μηχάνημα περιμένει να εκτυπώσει τα επόμενα δεδομένα. Περιμένετε
λίγο.

"Εργ ανεστάλη." Η εκτύπωση διακόπηκε προσωρινά, επειδή πατήθηκε το πλήκτρο
[Διαχείριση εργασ.] ή [Παύση].

"Ενημέρ πιστοπ..." Το πιστοποιητικό @Remote είναι σε διαδικασία ενημέρωσης. Περιμένετε
λίγο.

Μηνύματα που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
εκτυπωτή

• Πριν κλείσετε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα σελ.49 "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Ρεύματος".

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση
με την ασύρμ. κάρτα.
Απενεργοποιήστε τον κεν.
διακ. και ελέγξτε την κάρτα."

• Η κάρτα ασύρματου
δικτύου LAN δεν
τοποθετήθηκε όταν
τέθηκε σε λειτουργία το
μηχάνημα.

• Η κάρτα ασύρματου
δικτύου LAN
αφαιρέθηκε μετά την
έναρξη της λειτουργίας
του μηχανήματος.

• Παρόλο που έχει
εντοπιστεί η μονάδα, οι
ρυθμίσεις δεν
ενημερώθηκαν.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα
ασύρματου δικτύου LAN έχει
τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια,
ανοίξτε ξανά τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας. Αν εμφανιστεί ξανά το
μήνυμα, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Αδύνατη η σύνδεση με τη
διασύνδεση Bluetooth.
Ελέγξτε τη διασύνδεση
Bluetooth."

• Η μονάδα διασύνδεσης
Bluetooth τοποθετήθηκε
όταν ήταν σε λειτουργία
το μηχάνημα.

• Η μονάδα διασύνδεσης
Bluetooth αφαιρέθηκε
όταν ήταν σε λειτουργία
το μηχάνημα.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι η
μονάδα διασύνδεσης Bluetooth έχει
τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια,
ανοίξτε ξανά τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας. Αν εμφανιστεί ξανά το
μήνυμα, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις.

"Πρόβλημα υλικού: Ethernet" Προέκυψε σφάλμα με τη
διασύνδεση Ethernet.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Πρόβλημα υλικού: Σκλ.
Δίσ."

Προέκυψε σφάλμα στη
μονάδα σκληρού δίσκου.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Πρόβλημα υλικού:
Παράλληλη Διασύνδεση"

Προέκυψε σφάλμα στην
πλακέτα διασύνδεσης IEEE
1284.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Πρόβλημα υλικού: USB" Προέκυψε σφάλμα στη
διασύνδεση USB.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Πρόβλημα υλικού:
Ασύρματη κάρτα"

(Οι όροι "κάρτα ασύρματου
δικτύου LAN" και "μονάδα
διασύνδεσης Bluetooth"
αναφέρονται ως "ασύρματη
κάρτα".)

Υπάρχει πρόσβαση στην
κάρτα ασύρματου δικτύου
LAN, αλλά εντοπίστηκε
σφάλμα.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα
ασύρματου δικτύου LAN έχει
τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια,
ανοίξτε ξανά τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας. Αν εμφανιστεί ξανά το
μήνυμα, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Πρόβλημα υλικού:
Ασύρματη κάρτα"

(Οι όροι "κάρτα ασύρματου
δικτύου LAN" και "μονάδα
διασύνδεσης Bluetooth"
αναφέρονται ως "ασύρματη
κάρτα".)

• Η μονάδα διασύνδεσης
Bluetooth συνδέθηκε
όταν τέθηκε σε
λειτουργία το
μηχάνημα.

• Η μονάδα διασύνδεσης
Bluetooth αφαιρέθηκε
όταν ήταν σε λειτουργία
το μηχάνημα.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι η
μονάδα διασύνδεσης Bluetooth έχει
τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια,
ανοίξτε ξανά τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας. Αν εμφανιστεί ξανά το
μήνυμα, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις.

"Χαρ τέλ στο n. Τοποθετήστε
χαρτί του παρακάτω
μεγέθους και τύπου. Για
ακύρωση της τρέχουσας
εργασίας, πιέστε
[Επαναφ.Εργ.]."

(Το n αντιστοιχεί σε αριθμό.)

Οι ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης
του εκτυπωτή δεν είναι
σωστές ή ο δίσκος δεν
περιέχει χαρτί με το μέγεθος
που έχει επιλεγεί στο
πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή
είναι σωστές και έπειτα τοποθετήστε στο
δίσκο εισόδου χαρτί με το μέγεθος που
έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης
του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά
με την αλλαγή του μεγέθους του
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Paper
Specifications and Adding Paper .

"Οι ρυθ δίσ δεν αντ στο
καθορ μέγ&τύπ. Επιλ νέο δίσ
ή χρησ το παρακ μέγ&τύπ."

Οι ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης
του εκτυπωτή δεν είναι
σωστές ή ο δίσκος δεν
περιέχει χαρτί με το μέγεθος
ή τον τύπο που έχει επιλεγεί
στο πρόγραμμα οδήγησης
του εκτυπωτή.

• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή είναι σωστές και έπειτα
τοποθετήστε στο δίσκο εισόδου
χαρτί με το μέγεθος που έχει
επιλεγεί στο πρόγραμμα
οδήγησης του εκτυπωτή. Για
λεπτομέρειες σχετικά με την
αλλαγή του μεγέθους του
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Paper Specifications and Adding
Paper .

• Επιλέξτε χειροκίνητα το δίσκο για
να συνεχίσετε την εκτύπωση ή για
να ακυρώσετε μια εργασία
εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη μη αυτόματη επιλογή
του δίσκου ή την ακύρωση μιας
εργασίας εκτύπωσης, ανατρέξτε
στην ενότητα Print .
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"n αναν μεγ χαρ. Επιλ νέο
δίσ ή χρησ τον παρακ τύπ
χαρ."

(Το n αντιστοιχεί σε όνομα
δίσκου.)

Το μέγεθος του χαρτιού στο
δίσκο δεν ταιριάζει με το
καθορισμένο μέγεθος
χαρτιού στο πρόγραμμα
οδήγησης του εκτυπωτή.

Επιλέξτε ένα δίσκο που περιέχει χαρτί
το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος
με το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού.

"Πρόβλημα: Σφάλμα Γραμμ.
Εκτυπωτή"

Προέκυψε σφάλμα στις
ρυθμίσεις της
γραμματοσειράς.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Προβλήματα με την
ασύρματη πλακέτα. Καλέστε
το σέρβις."

(Οι όροι "κάρτα ασύρματου
δικτύου LAN" και "μονάδα
Bluetooth" αναφέρονται ως
"ασύρματη κάρτα".)

Το μηχάνημα εντόπισε
σφάλμα στη λειτουργία
Bluetooth ή δεν εντόπισε
μονάδα Bluetooth. Ίσως να
μην έχει εγκατασταθεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Bluetooth έχει
εγκατασταθεί σωστά ή επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο σέρβις.

"Τα επιλεγμένα αρχεία
περιείχαν αρχεία χωρίς
άδειες πρόσβασης. Μόνο
αρχεία με άδειες πρόσβασης
θα διαγραφούν."

Προσπαθήσατε να
διαγράψετε αρχεία, αλλά δεν
είχατε σχετική άδεια.

Για να ελέγξετε την πρόσβαση που
δικαιούστε στα αποθηκευμένα έγγραφα
ή για να διαγράψετε ένα έγγραφο που
δεν έχετε δικαίωμα να διαγράψετε,
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Ενημέρωση λίστας προορ...
Παρακαλώ περιμένετε. Ο
συγκεκριμένος προορ. ή το
όνομα αποστολέα
σβήστηκαν."

Η λίστα προορισμών
ενημερώνεται από το δίκτυο
μέσω του Web Image
Monitor.

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το
μήνυμα. Όταν εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας. Μέχρι να
συνεχίσετε τη διαδικασία, μπορεί να
υπάρξει καθυστέρηση. Αυτό εξαρτάται
από τον αριθμό των προορισμών που
πρόκειται να ενημερωθούν. Όταν
εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, καμία
ενέργεια δεν είναι δυνατή.

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας."

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει άδεια για την
επιλεγμένη λειτουργία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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Μηνύματα που εμφανίζονται κατά την άμεση εκτύπωση από αφαιρούμενη συσκευή μνήμης

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στη καθορισμένη
συσκευή αποθήκ μνήμης."

Η μονάδα μνήμης που
χρησιμοποιείται δεν μπορεί
να αναγνωριστεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
προτεινόμενες συσκευές μνήμης για τη
λειτουργία απευθείας εκτύπωσης από
αφαιρούμενες συσκευές μνήμης,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις. Η μονάδα μνήμης USB, με
προστασία κωδικού πρόσβασης ή
άλλες δυνατότητες ασφαλείας,
ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

"Υπέρβ οριακής τιμής συνολ
μεγέθους δεδομένων
επιλεγμένων αρχείων.
Αδύνατη επιλ περισσότερων
αρχείων."

• Το μέγεθος του
επιλεγμένου αρχείου
ξεπερνάει το 1GB.

• Το συνολικό μέγεθος
των επιλεγμένων
αρχείων ξεπερνάει το
1GB.

Αν τα αρχεία ή οι ομάδες αρχείων
ξεπερνούν το 1GB, δεν εκτυπώνονται.

• Όταν το συνολικό μέγεθος
πολλών επιλεγμένων αρχείων
ξεπερνάει το 1 GB, επιλέξτε τα
αρχεία ξεχωριστά.

• Όταν το μέγεθος του επιλεγμένου
αρχείου ξεπερνάει το 1GB,
εκτυπώστε με άλλη λειτουργία, αντί
για τη λειτουργία απευθείας
εκτύπωσης από αφαιρούμενες
συσκευές μνήμης.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα
αρχεία με διαφορετικές μορφές.

Άλλα μηνύματα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται πιθανές αιτίες και λύσεις για τα μηνύματα σφάλματος που
εκτυπώνονται στα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων ή στις αναφορές.

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"86: Σφάλμα" Οι παράμετροι του κωδικού
ελέγχου δεν είναι έγκυροι.

Εξετάστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"91: Σφάλμα" Λόγω σφάλματος σε μια
εντολή, η λειτουργία
αυτόματης ακύρωσης
εργασίας ακύρωσε την
εκτύπωση.

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι
έγκυρα.

"92: Σφάλμα" Η εκτύπωση ακυρώθηκε
επειδή επιλέξατε [Επαναφ.
Εργ.] ή το πλήκτρο [Παύση]
στον πίνακα ελέγχου του
μηχανήματος.

Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη
διαδικασία εκτύπωσης.

"98: Σφάλμα" Το μηχάνημα είχε
προβλήματα πρόσβασης
στη μονάδα σκληρού
δίσκου.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν το
μήνυμα εμφανίζεται συχνά,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Το Βιβλίο Διευθ.
χρησιμοποιείται από άλλη
λειτουργία. Η πιστοποίηση
απέτυχε."

Προς το παρόν, το
μηχάνημα δεν μπορεί να
εκτελέσει τη διαδικασία
πιστοποίησης, επειδή
κάποια άλλη λειτουργία
χρησιμοποιεί το Βιβλίο
Διευθ..

Περιμένετε λίγο και επαναλάβετε τη
λειτουργία.

"Σφάλμα Αποτρ μη εξουσ
αντιγραφής. Η εργασία
ακυρώθηκε."

Όταν ορίστηκε η [Αποτρ μη
εξουσ αντιγραφής]
προσπαθήσατε να
αποθηκεύσετε ένα αρχείο
στο Διακομιστή Εγγράφων.

Μόνο όταν χρησιμοποιείτε PCL 6 /
PostScript 3

Στο πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή, επιλέξτε τύπο εργασίας
εκτός του [Διακομιστή Εγγράφων]
στο πεδίο "Τύπος Εργ:" ή
αποεπιλέξτε το πεδίο [Αποτρ μη
εξουσ αντιγραφής].

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Σφάλμα Αποτρ μη εξουσ
αντιγραφής. Η εργασία
ακυρώθηκε."

Το πεδίο [Εισαγωγή κειμένου
χρήστη:] στην οθόνη
[Aποτροπή μη
εξουσιοδοτημένης
αντιγραφής για λεπτομέρειες
μοτίβων] είναι κενό.

Μόνο όταν χρησιμοποιείτε PCL 6 /
PostScript 3

Στην καρτέλα [Λεπτομερείς Ρυθμ.]
του προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή, επιλέξτε [Εφέ] στο
"Μενού:". Πατήστε πρώτα
[Aποτροπή μη εξουσιοδοτημένης
αντιγραφής] και έπειτα
[Λεπτομέρειες]. Έτσι εμφανίζεται η
επιλογή [Aποτροπή μη
εξουσιοδοτημένης αντιγραφής για
λεπτομέρειες μοτίβων]. Εισάγετε
κείμενο στο πεδίο [Εισαγωγή
κειμένου χρήστη:].

"Η αυτόματη καταχώρηση
στοιχείων χρήστη απέτυχε."

Η αυτόματη καταγραφή των
πληροφοριών για
Πιστοποίηση LDAP ή
Πιστοποίηση Windows
απέτυχε επειδή το Βιβλίο
Διευθ. είναι γεμάτο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων
χρήστη, ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Δεν είναι δυνατή η αποθήκ.
δεδ. αυτού του μεγέθους."

Το μέγεθος του χαρτιού
ξεπερνάει τη χωρητικότητα
του Διακομιστή εγγράφων.

Μειώστε το μέγεθος χαρτιού του
αρχείου που θέλετε να στείλετε. Επιλέξτε
μέγεθος που μπορεί να αποθηκευτεί
στο Διακομιστή εγγράφων. Τα αρχεία
προσαρμοσμένου μεγέθους μπορούν
μεν να σταλούν, αλλά όχι να
αποθηκευτούν αργότερα.

"Ο Κωδικός Ταξινόμησης
είναι λάθος."

Ο κωδικός ταξινόμησης είτε
δεν πληκτρολογήθηκε είτε
πληκτρολογήθηκε λάθος.

Πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό
ταξινόμησης.

"Ο Κωδικός Ταξινόμησης
είναι λάθος."

Το πρόγραμμα οδήγησης
του εκτυπωτή δεν
υποστηρίζει τον κωδικό
ταξινόμησης.

Για τον κωδικό ταξινόμησης, επιλέξτε
Προαιρετικό. Για να μάθετε πώς
μπορείτε να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις του κωδικού ταξινόμησης,
ανατρέξτε στην ενότητα Print .
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Η ταξινόμηση ακυρώθηκε." Η ταξινόμηση ακυρώθηκε. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Σφάλμα Εντολής" Προέκυψε σφάλμα στην
εντολή RPCS.

• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής και το
μηχάνημα επικοινωνούν κανονικά
μεταξύ τους.

• Ελέγξτε αν χρησιμοποιείται το
σωστό πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή.

• Ελέγξτε αν στο πρόγραμμα
οδήγησης έχει επιλεγεί το σωστό
μέγεθος για τη μνήμη του
μηχανήματος.

• Ελέγξτε αν έχετε την πιο
ενημερωμένη έκδοση του
προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή.

"Σφάλμα Συμπ. Δεδομένων" Ο εκτυπωτής εντόπισε
κατεστραμμένα, συμπιεσμένα
δεδομένα.

• Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του
υπολογιστή και του εκτυπωτή.

• Ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά το
πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε
για τη συμπίεση των δεδομένων.

"Σφάλμα αποθήκ. δεδ." Ενώ δεν λειτουργούσε σωστά
ο σκληρός δίσκος,
προσπαθήσατε να
εκτυπώσετε ένα αρχείο
εκτύπωσης δείγματος,
κλειδωμένης εκτύπωσης,
εκτύπωσης σε αναμονή ή
αποθηκευμένης εκτύπωσης ή
προσπαθήσατε να
αποθηκεύσετε ένα αρχείο
στο Διακομιστή εγγράφων.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Ο Διακομιστής Εγγράφων
δεν είναι διαθέσιμος. Δεν
είναι δυνατή η αποθήκ."

Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Διακομιστή
εγγράφων.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
χρήση της λειτουργίας Διακομιστή
εγγράφων επικοινωνήστε με το
διαχειριστή.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Η Διπλή όψη ακυρώθηκε." Η εκτύπωση διπλής όψης
ακυρώθηκε.

• Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος
χαρτιού για τη λειτουργία διπλής
όψης. Για λεπτομέρειες σχετικά με
το χαρτί, ανατρέξτε στην ενότητα
Maintenance and Specifications

.

• Για να ενεργοποιήσετε την
εκτύπωση διπλής όψης για το
δίσκο χαρτιού, αλλάξτε τη
ρύθμιση για "Εφαρμογή 2 όψ."
στην περιοχή [Ρυθμίσεις
Συστήματος]. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη ρύθμιση "Εφαρμογή
2 όψ.", ανατρέξτε στην ενότητα
Connecting the Machine/ System
Settings .

"Παρουσιάστηκε σφάλμα." Προέκυψε συντακτικό λάθος
κτλ.

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο PDF είναι
έγκυρο.

"Υπέρβαση μέγ. χωρητ.
Διακομιστή Εγγράφων. Δεν
είναι δυνατή η αποθήκ."

Μετά την αποθήκευση του
αρχείου, ο σκληρός δίσκος
γέμισε.

Διαγράψτε κάποια από τα
αποθηκευμένα αρχεία του Διακομιστή
εγγράφων ή μειώστε το μέγεθος του
αρχείου που θέλετε να στείλετε.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
αρχείων Διακομιστή
Εγγράφων. Δεν είναι δυνατή
η αποθήκ."

Υπέρβαση μέγιστης
χωρητικότητας αρχείων στο
Διακομιστή εγγράφων.

Διαγράψτε κάποια από τα
αποθηκευμένα αρχεία στο Διακομιστή
εγγράφων.
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"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
αρχείων εκτύπ. για
προσωρ. / αποθηκ. εργ."

Υπερβήκατε τη μέγιστη
χωρητικότητα των αρχείων
ενώ εκτυπώνατε αρχείο
εκτύπωσης δείγματος,
κλειδωμένης εκτύπωσης,
εκτύπωσης σε αναμονή ή
αποθηκευμένης εκτύπωσης.

Διαγράψτε τα περιττά αποθηκευμένα
αρχεία του μηχανήματος.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
αρχ. (Αυτ.)"

Όσο χρησιμοποιούσατε τη
λειτουργία αποθήκευσης
λανθασμένων εργασιών για
να αποθηκεύσετε κανονικές
εργασίες εκτύπωσης σαν
αρχεία εκτύπωσης σε
αναμονή, ξεπεράστηκε ο
μέγιστος αριθμός
επιτρεπόμενων αρχείων για
την αποθήκευση αρχείων ή
για την (αυτόματη)
διαχείριση αρχείων
εκτύπωσης σε αναμονή.

Διαγράψτε από το μηχάνημα τα αρχεία
εκτύπωσης σε αναμονή (αυτόματα) ή τα
περιττά αρχεία.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
σελίδων Διακομιστή
Εγγράφων. Δεν είναι δυνατή
η αποθήκ."

Ξεπεράστηκε η μέγιστη
χωρητικότητα σελίδων του
Διακομιστή εγγράφων.

Διαγράψτε κάποια από τα
αποθηκευμένα αρχεία του Διακομιστή
εγγράφων ή μειώστε τον αριθμό των
σελίδων που θέλετε να στείλετε.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
σελίδων εκτύπ. για
προσωρ. / αποθηκ. εργ."

Η μέγιστη χωρητικότητα
σελίδων ξεπεράστηκε ενώ
εκτυπώνατε αρχείο δείγματος
εκτύπωσης, κλειδωμένης
εκτύπωσης, εκτύπωσης σε
αναμονή ή αποθηκευμένης
εκτύπωσης.

• Διαγράψτε τα περιττά
αποθηκευμένα αρχεία του
μηχανήματος.

• Μειώστε τον αριθμό των σελίδων
που θέλετε να εκτυπώσετε.

"Υπέρβαση μέγ. σελίδων. Η
ταξινόμηση δεν
ολοκληρώθηκε."

Ο αριθμός των σελίδων
ξεπερνάει το μέγιστο αριθμό
φύλλων με τον οποίο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Ταξινόμηση.

Μειώστε τον αριθμό των σελίδων που
θέλετε να εκτυπώσετε.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Υπέρβαση μέγ. αριθμ σελ.
(Αυτ.)"

Όσο χρησιμοποιούσατε τη
λειτουργία αποθήκευσης
λανθασμένων εργασιών για
να αποθηκεύσετε κανονικές
εργασίες εκτύπωσης σαν
αρχεία εκτύπωσης σε
αναμονή, ξεπεράστηκε η
μέγιστη χωρητικότητα
σελίδων.

• Διαγράψτε τα περιττά
αποθηκευμένα αρχεία του
μηχανήματος.

• Μειώστε τον αριθμό των σελίδων
που θέλετε να εκτυπώσετε.

"Υπέρβαση μέγ. ορίου
μετρητή για Όγκ. Χρήσης
Εκτύπ. Η εργασία
ακυρώθηκε."

Ξεπεράστηκε ο
επιτρεπόμενος αριθμός
σελίδων που μπορεί να
εκτυπώσει ο χρήστης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Όριο
Χρήσης Όγκ Εκτ., ανατρέξτε στον
Οδηγό Ασφάλειας .

"Δεν ήταν δυνατή η λήψη
συστήματος αρχείων."

Δεν ήταν δυνατή η απευθείας
εκτύπωση PDF, επειδή
απέτυχε η λήψη του
συστήματος αρχείων.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Το σύστημα αρχείων
γέμισε."

Το αρχείο PDF δεν
εκτυπώνεται, επειδή η
χωρητικότητα του
συστήματος αρχείων
εξαντλήθηκε.

Διαγράψτε όλα τα περιττά αρχεία από
τον σκληρό δίσκο ή μειώστε το μέγεθος
των αρχείων που στέλνετε στο
μηχάνημα.

"HDD πλήρης." Ο σκληρός δίσκος γέμισε
ενώ εκτυπώνατε αρχείο
δείγματος εκτύπωσης,
κλειδωμένης εκτύπωσης,
εκτύπωσης σε αναμονή ή
αποθηκευμένης εκτύπωσης.

• Διαγράψτε τα περιττά
αποθηκευμένα αρχεία του
μηχανήματος.

• Μειώστε το μέγεθος δεδομένων
του αρχείου δείγματος εκτύπωσης,
κλειδωμένης εκτύπωσης,
εκτύπωσης σε αναμονή ή
αποθηκευμένης εκτύπωσης.

"HDD πλήρης." Όταν εκτυπώνατε με το
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή PostScript 3, η
χωρητικότητα του σκληρού
δίσκου για γραμματοσειρές
και φόρμες ξεπεράστηκε.

Διαγράψτε τις περιττές καταχωρημένες
φόρμες ή γραμματοσειρές του
μηχανήματος.
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"HDD πλήρης. (Αυτ.)" Όσο χρησιμοποιούσατε τη
λειτουργία αποθήκευσης
εργασιών με σφάλμα για να
αποθηκεύσετε τις εργασίες
κανονικής εκτύπωσης σαν
αρχεία εκτύπωσης σε
αναμονή, ο σκληρός δίσκος
γέμισε.

• Διαγράψτε τα περιττά
αποθηκευμένα αρχεία του
μηχανήματος.

• Μειώστε το μέγεθος δεδομένων
του αρχείου προσωρινής
εκτύπωσης και/ή του
αποθηκευμένου αρχείου
εκτύπωσης.

"Υπερχείλ. buffer I/O." Η προσωρινή αποθήκευση
μνήμης εισόδου υπερχείλισε.

• Στην περιοχή [Δυνατ. Εκτυπωτή]
του μενού [Σύστημα], στο στοιχείο
[Χρήση Μνήμης] επιλέξτε
[Προτερ. Γραμματ.].

• Στην περιοχή [Δυνατ. Εκτυπωτή]
του μενού [Διασύνδ. Host],
επιλέξτε [I/O Buffer] και έπειτα
δώστε μεγαλύτερη τιμή στο μέγιστο
μέγεθος buffer.

• Μειώστε τον αριθμό των αρχείων
που στέλνονται στο μηχάνημα.

"Τα στοιχεία πιστοποίησης
χρήστη έχουν ήδη
καταχωρηθεί για άλλον."

Το όνομα χρήστη για την
Πιστοποίηση LDAP ή για
Πιστοποίηση Διακομ.
Integration έχει ήδη
καταχωρηθεί σε διαφορετικό
διακομιστή, με άλλο
αναγνωριστικό (ID). Επίσης,
το όνομα χρήστη εμφανίζεται
διπλό, λόγω αλλαγής τομέων
(διακομιστών) κ.λπ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
πιστοποίηση χρήστη, ανατρέξτε στον
Οδηγό Ασφάλειας .

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Ανεπαρκής Μνήμη" Προέκυψε σφάλμα στην
εκχώρηση μνήμης.

PCL 5e

Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στο
πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τον τρόπο αλλαγής της
ρύθμισης ανάλυσης, ανατρέξτε
στη Βοήθεια του προγράμματος
οδήγησης του εκτυπωτή.

PCL 6

Στην καρτέλα [Λεπτομερείς Ρυθμ.]
του προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή, πατήστε [Ποιότ. Εκτύπ.]
στο "Μενού:" και επιλέξτε [Raster]
στη λίστα "Vector/Raster:". Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η
ολοκλήρωση μιας εργασίας
εκτύπωσης διαρκεί περισσότερο.

"Σφάλμα Ανάκτησης
Μνήμης"

Προέκυψε σφάλμα στην
εκχώρηση μνήμης.

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας και ανοίξτε τον ξανά. Αν
εμφανιστεί ξανά το μήνυμα,
αντικαταστήστε τη μνήμη RAM. Για
λεπτομέρειες σχετικά με την
αντικατάσταση της μνήμης RAM,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Δεν υπάρχει απόκριση από
τον διακομ. Η πιστοποίηση
απέτυχε."

Το χρονικό όριο έληξε κατά
τη σύνδεση στο διακομιστή
για την Πιστοποίηση LDAP ή
για την Πιστοποίηση
Windows.

Εξετάστε την κατάσταση του
διακομιστή.

"Ο δίσκος εξόδου άλλαξε." Ο δίσκος εξόδου άλλαξε
επειδή το μέγεθος του
χαρτιού του καθορισμένου
δίσκου εξόδου είναι
περιορισμένο.

Ορίστε τον κατάλληλο δίσκο εξόδου.
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"Υπέρβ. εκτύπ." Κατά την εκτύπωση, οι
εικόνες δεν εκτυπώθηκαν.

PCL 5e

Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στο
πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τον τρόπο αλλαγής της
ρύθμισης ανάλυσης, ανατρέξτε
στη Βοήθεια του προγράμματος
οδήγησης του εκτυπωτή.

"Δεν έχουν οριστεί δικαιώμ.
εκτύπ. για το έγγραφο."

Το έγγραφο PDF που
προσπαθήσατε να
εκτυπώσετε δεν έχει δικαίωμα
εκτύπωσης.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο του
εγγράφου.

"Αποτυχ. λήψης δεδομ." Η λήψη δεδομένων
ματαιώθηκε.

Στείλτε ξανά τα δεδομένα.

"Δεν υποστηρίζ το επιλεγμ
μέγεθ χαρτ. Αυτή η
λειτουργία ακυρώθηκε."

Αν το καθορισμένο μέγεθος
χαρτιού δεν είναι σωστό, η
Επαν Εργ γίνεται αυτόματα.

Ορίστε το σωστό μέγεθος χαρτιού και
έπειτα εκτυπώστε ξανά το αρχείο.

"Αποτυχ. αποστ. δεδομ." Το μηχάνημα έλαβε εντολή
για τη διακοπή της
αποστολής από το
πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή.

Εξετάστε αν λειτουργεί κανονικά ο
υπολογιστής.

"Η εργ. εκτύπ. ακυρώθηκε
επειδή το αρχείο
καταγραφής δεν
αποθηκεύτηκε: Υπέρβαση
μέγ. μνήμης"

Μετά την αποθήκευση του
αρχείου, ο σκληρός δίσκος
γέμισε.

Διαγράψτε τα αποθηκευμένα αρχεία
του Διακομιστή εγγράφων ή μειώστε το
μέγεθος του αρχείου που θα σταλεί.

"Η εργ. εκτύπ. ακυρώθηκε
επειδή το αρχείο καταγρ. δεν
αποθηκεύτηκε: Υπέρβαση
μέγ. αριθμ. αρχείων."

Υπέρβαση μέγιστης
χωρητικότητας αρχείων στο
Διακομιστή εγγράφων.

Διαγράψτε τα αποθηκευμένα αρχεία
στο Διακομιστή εγγράφων.

"Η εργ εκτ ανεστάλη διότι δεν
ήταν δυνατή η αποθ του
κατεγραμ αρχείου:Υπέρβαση
μέγ αρ σελ ανά αρχ."

Ξεπεράστηκε η μέγιστη
χωρητικότητα σελίδων του
Διακομιστή εγγράφων.

Διαγράψτε κάποια από τα
αποθηκευμένα αρχεία του Διακομιστή
εγγράφων ή μειώστε τον αριθμό των
σελίδων που θέλετε να στείλετε.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Δεν υποστηρίζεται ο
επιλεγμένος τύπος χαρτιού.
Αυτή η λειτουργία
ακυρώθηκε."

Αν ο καθορισμένος τύπος
χαρτιού δεν είναι σωστός, η
Επαν Εργ γίνεται αυτόματα.

Ορίστε το σωστό τύπο χαρτιού και
έπειτα εκτυπώστε ξανά το αρχείο.

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας. Αυτή
η λειτουργία ακυρώθηκε."

Το Όν. Χρήστη Σύνδ. ή ο
Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ. που
έχετε εισάγει δεν είναι σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι το Όν. Χρήστη Σύνδ.
και ο Κωδ. Πρόσβ. Σύνδ. είναι σωστά.

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας. Αυτή
η λειτουργία ακυρώθηκε."

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει δικαίωμα χρήσης της
επιλεγμένης λειτουργίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας. Αυτή
η λειτουργία ακυρώθηκε."

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει δικαίωμα
καταχώρησης
προγραμμάτων ή αλλαγής
των ρυθμίσεων του δίσκου
χαρτιού.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

Μηνύματα που εμφανίζονται κατά την άμεση εκτύπωση από αφαιρούμενη συσκευή μνήμης

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"99: Σφάλμα" Αυτά τα δεδομένα δεν
μπορούν να εκτυπωθούν. Τα
συγκεκριμένα δεδομένα είναι
κατεστραμμένα ή η
λειτουργία απευθείας
εκτύπωσης από
αφαιρούμενες συσκευές
μνήμης δεν τα υποστηρίζει.

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι
έγκυρα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
είδη δεδομένων που υποστηρίζονται
στη λειτουργία απευθείας εκτύπωσης
από αφαιρούμενες συσκευές μνήμης,
ανατρέξτε στην ενότητα Print .

Αν δεν ξεκινήσει η εκτύπωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.

• Στη Σελ. Διαμόρφωσης μπορεί να εκτυπωθούν τα περιεχόμενα των σφαλμάτων. Εξετάστε τη Σελ.
Διαμόρφωσης σε συνδυασμό με το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο εκτύπωσης της Σελ. Διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Print .
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Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σαρωτή

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται πιθανές αιτίες και λύσεις για τα μηνύματα σφάλματος που
εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δεν περιγράφεται εδώ, τότε ενεργήστε
σύμφωνα με το μήνυμα.

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Η πιστοποίηση με τον
προορ. απέτυχε. Ελέγξτε τις
ρυθμ. Για να ελέγξετε την
τρέχ κατάστ, πατήστε
[Κατάστ/εκτύπ επικοιν]."

Το όνομα χρήστη ή ο
κωδικός πρόσβασης που
πληκτρολογήσατε είναι
άκυρος.

• Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη
και ο κωδικός πρόσβασης είναι
σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό
(ID) και ο κωδικός πρόσβασης
για το φάκελο προορισμού είναι
σωστά.

• Οι κωδικοί πρόσβασης με 128 ή
περισσότερους χαρακτήρες
μπορεί να μην αναγνωρίζονται.

"Δεν είναι δυν η επικ με τον
ΗΥ. Επικοιν με τον διαχ."

Το πρωτόκολλο WSD
(συσκευή) ή WSD (σαρωτής)
έχει απενεργοποιηθεί.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το πρωτόκολλο WSD, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Η σύνδεση με τον προορ.
απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμ. Το
όνομα της διαδρομής που
πληκτρολογήσατε μπορεί να
είναι λανθασμένο, ή το
τείχος προστασίας και οι
ρυθμίσεις ασφάλειας μπορεί
να εμποδίζουν τη σύνδεση
δικτύου."

Το όνομα του υπολογιστή
προορισμού ή του φακέλου
προορισμού δεν είναι
σωστό.

Εξετάστε αν είναι σωστό το όνομα του
υπολογιστή και το όνομα του φακέλου
για τον προορισμό.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Η σύνδεση με τον προορ.
απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμ. Το
όνομα της διαδρομής που
πληκτρολογήσατε μπορεί να
είναι λανθασμένο, ή το
τείχος προστασίας και οι
ρυθμίσεις ασφάλειας μπορεί
να εμποδίζουν τη σύνδεση
δικτύου."

Ένα πρόγραμμα
προστασίας από ιούς ή ένα
τείχος προστασίας εμποδίζει
τη σύνδεση του μηχανήματος
στον υπολογιστή.

Τα προγράμματα προστασίας από
ιούς και τα τείχη προστασίας
εμποδίζουν τη σύνδεση των
υπολογιστών με αυτό το μηχάνημα.

• Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό
προστασίας από ιούς, προσθέστε
το πρόγραμμα στη λίστα
αποκλεισμού, στις ρυθμίσεις της
εφαρμογής. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την προσθήκη
προγραμμάτων στη λίστα
αποκλεισμού, ανατρέξτε στη
Βοήθεια του λογισμικού
προστασίας από ιούς.

• Προκειμένου το τείχος
προστασίας να εμποδίζει τη
σύνδεση, καταχωρήστε τη
διεύθυνση ΙΡ του μηχανήματος
στις ρυθμίσεις αποκλεισμού της
διεύθυνσης ΙΡ του τείχους
προστασίας. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη διαδικασία
αποκλεισμού διεύθυνσης ΙΡ,
ανατρέξτε στη Βοήθεια του τείχους
προστασίας.

"Δεν είναι δυνατή η έναρξη
της σάρωσης διότι η
επικοινωνία απέτυχε."

Στον υπολογιστή πελάτη δεν
έχει οριστεί προφίλ
σάρωσης.

Ορίστε προφίλ σάρωσης. Για
λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την
ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα Scan

.

"Δεν είναι δυνατή η έναρξη
της σάρωσης διότι η
επικοινωνία απέτυχε."

Η ρύθμιση [Καμία ενέργεια]
επιλέχθηκε στον υπολογιστή
πελάτη, με αποτέλεσμα ο
υπολογιστής να παραμένει
αδρανής όταν λαμβάνει
δεδομένα σάρωσης.

Ανοίξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή,
κάντε κλικ στην καρτέλα [Γεγονότα] και
επιλέξτε [Έναρξη αυτού του
προγράμματος] ως απόκριση του
υπολογιστή στη λήψη δεδομένων
σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στη Βοήθεια του λειτουργικού
συστήματος.
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Αδύνατη η έναρξη
σάρωσης. Ελέγξτε τις
ρυθμίσεις στον ΗΥ."

Ίσως να μην έχει ρυθμιστεί
σωστά το προφίλ σάρωσης.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προφίλ
σάρωσης.

"Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
στο μέσο. Ελέγξτε το μέσο
και τις ρυθμίσεις του
μηχανήματος."

Η μονάδα μνήμης είναι
ελαττωματική ή το όνομα του
αρχείου περιέχει ένα
χαρακτήρα που δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί.

• Ελέγξτε αν η συσκευή μνήμης είναι
ελαττωματική.

• Ελέγξτε τη συσκευή μνήμης. Ίσως
να μην έχει διαμορφωθεί. Επίσης,
ενδέχεται να μην είναι συμβατή η
μορφή της με το μηχάνημα.

• Ελέγξτε το όνομα αρχείου που
ορίστηκε τη στιγμή της σάρωσης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους
χαρακτήρες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στα ονόματα
αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα
Getting Started .

"Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
στο μέσο διότι ο ελεύθερος
χώρος που έχει απομείνει δεν
επαρκεί."

• Η συσκευή μνήμης είναι
πλήρης και τα
δεδομένα της σάρωσης
δεν μπορούν να
αποθηκευτούν.

• Ακόμη και αν ο
ελεύθερος χώρος στη
συσκευή μνήμης
φαίνεται να επαρκεί, τα
δεδομένα μπορεί να
μην αποθηκευτούν αν
ξεπεραστεί ο μέγιστος
αριθμός των αρχείων
που μπορούν να
αποθηκευτούν.

• Αντικαταστήστε τη συσκευή
μνήμης.

• Αν το έγγραφο σαρωθεί είτε ως
μονή σελίδα είτε ως πολλές
ξεχωριστές σελίδες, τα δεδομένα
που εγγράφονται στη συσκευή
μνήμης αποθηκεύονται όπως
είναι. Αντικαταστήστε τη συσκευή
μνήμης και πατήστε [Προσπ.
ξανά] για να αποθηκεύσετε τα
υπόλοιπα δεδομένα ή [Ακύρωση]
για να επαναλάβετε τη σάρωση.

"Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
στο μέσο διότι το μέσο έχει
προστασία εγγραφής."

Η συσκευή μνήμης έχει
προστασία από εγγραφή.

Ξεκλειδώστε την προστασία από
εγγραφή στη συσκευή μνήμης.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση
με τον διακομιστή LDAP.
Ελέγξτε την κατάσταση του
διακομιστή."

Προέκυψε σφάλμα δικτύου
και η σύνδεση απέτυχε.

• Επαναλάβετε την ενέργεια. Αν
εξακολουθεί να εμφανίζεται το
μήνυμα, ίσως είναι απασχολημένο
το δίκτυο.

• Βεβαιωθείτε ότι στο στοιχείο
[Εργαλεία Διαχειριστή] της
περιοχής [Ρυθμίσεις Συστήματος]
εμφανίζονται οι σωστές ρυθμίσεις
για το διακομιστή LDAP. Για
λεπτομέρειες σχετικά με το
διακομιστή LDAP, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

"Δεν είναι δυνατή η
αποστολή δεδομένων λόγω
λήξης χρονικού ορίου του
υπολογιστή πριν την
αποστολή."

Το χρονικό όριο έληξε κατά
τη χρήση του σαρωτή WSD.
Το χρονικό όριο λήγει όταν
περνάει μεγάλο χρονικό
διάστημα ανάμεσα στη
σάρωση του πρωτοτύπου και
στην αποστολή των
δεδομένων του. Η λήξη του
χρονικού ορίου οφείλεται
ενδεχομένως στα εξής:

• Πάρα πολλά
πρωτότυπα ανά σετ.

• Εμπλοκή πρωτοτύπων.

• Αποστολή άλλων
εργασιών.

• Μειώστε τον αριθμό των
πρωτοτύπων και επαναλάβετε τη
σάρωση.

• Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο
πρωτότυπο και επαναλάβετε τη
σάρωση.

• Από το Ημερολόγιο σαρωτή
μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι καμία
εργασία δεν είναι στην ουρά για
αποστολή. Έπειτα, μπορείτε να
σαρώσετε ξανά.

"Ο κωδικός προστασίας
που καταχωρήθηκε για τον
προορισμό είναι λάθος.
Παρακαλούμε προσπαθήστε
ξανά."

Δεν καταχωρήθηκε ο σωστός
κωδικός προστασίας.

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός προστασίας
είναι σωστός και έπειτα
πληκτρολογήστε τον πάλι. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τον κωδικό
προστασίας, ανατρέξτε στην ενότητα
Connecting the Machine/ System
Settings .
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"Ο κωδικός χρήστη που
πληκτρολογήσατε δεν είναι
σωστός. Παρακαλούμε
προσπαθήστε ξανά."

Ο κωδικός χρήστη που
πληκτρολογήσατε δεν είναι
σωστός.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης και
πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό
χρήστη.

"Υπέρβαση μέγ. μεγέθους
email. Η αποστολή email
έχει ακυρωθεί. Ελέγξτε το
[Μέγ. μέγεθος e-mail] στις
Δυνατότητες σαρωτή."

Το μέγεθος αρχείου ανά
σελίδα έφτασε το μέγιστο
μέγεθος e-mail που έχει
καθορίιστεί στην περιοχή
[Δυνατοτ. Σαρωτή].

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις
[Δυνατότητες σαρωτή] ως εξής:

• Αυξήστε το όριο μεγέθους email
στην περιοχή [Μέγ. μέγεθος e-
mail].

• Αλλάξτε τη ρύθμιση [Διαχωρ. &
Αποστ. E-mail] σε [Ναι (ανά
Σελ.)] ή [Ναι (ανά Μέγ.
Μέγεθος)]. Για λεπτομέρειες
σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

"Υπέρβαση μέγ αριθμού για
εμφάνιση. Μέγ. αρ.: n"

(Το n αντιστοιχεί σε αριθμό.)

Τα αποτελέσματα
αναζήτησης ξεπέρασαν τον
μέγιστο αριθμό που μπορεί
να εμφανιστεί.

Αλλάξτε τους όρους αναζήτησης και
επαναλάβετε την αναζήτηση.

"Υπέρβαση μέγ. χωρητ.
δεδομένων. Ελέγξτε την
ανάλυση σάρωσης και
πατήστε το κουμπί Έναρξη
ξανά."

Τα σαρωμένα δεδομένα
ξεπέρασαν τη μέγιστη
χωρητικότητα δεδομένων.

Ορίστε ξανά το μέγεθος και την
ανάλυση της σάρωσης. Σημείωση: Ίσως
να είναι αδύνατη η σάρωση πολύ
μεγάλων πρωτοτύπων σε υψηλή
ανάλυση. Για λεπτομέρειες σχετικά με
τις ρυθμίσεις της λειτουργίας
σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Scan

.

"Υπέρβαση μέγ. χωρητ.
δεδομένων. Ελέγ ανάλυση,
επανατοπ n πρωτ."

(Το n αντιστοιχεί σε αριθμό.)

Το σαρωμένο πρωτότυπο
ξεπέρασε τη μέγιστη
χωρητικότητα δεδομένων.

Ορίστε ξανά το μέγεθος και την
ανάλυση της σάρωσης. Σημείωση: Ίσως
να είναι αδύνατη η σάρωση πολύ
μεγάλων πρωτοτύπων σε υψηλή
ανάλυση. Για λεπτομέρειες σχετικά με
τις ρυθμίσεις της λειτουργίας
σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Scan

.
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"Ξεπεράστηκε ο μέγ. αριθμός
αλφαριθμητικών
χαρακτήρων."

Ξεπεράστηκε ο μέγιστος
αριθμός των αλφαριθμητικών
χαρακτήρων που μπορείτε να
ορίσετε σε μια διαδρομή.

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι και 256
χαρακτήρες στη διαδρομή. Εξετάστε
πόσους χαρακτήρες εισάγατε και
συμπληρώστε ξανά τη διαδρομή.

"Ξεπεράστηκε ο μέγ. αριθμός
αλφαριθμητικών
χαρακτήρων."

Ξεπεράστηκε ο μέγιστος
αριθμός αλφαριθμητικών
χαρακτήρων που μπορείτε να
εισάγετε.

Δείτε μέχρι πόσους χαρακτήρες
μπορείτε να εισάγετε και επαναλάβετε
την ενέργεια. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που
μπορείτε να εισάγετε, ανατρέξτε στην
ενότητα Scan .

"Υπέρβαση μέγ. αριθ. αρχ.
που μπορούν να σταλούν
ταυτόχρονα. Μειώστε τον
αριθμό των επιλεγμένων
αρχ."

Ο αριθμός των αρχείων
ξεπέρασε τον μέγιστο δυνατό
αριθμό.

Μειώστε τον αριθμό των αρχείων και
στείλτε τα ξανά.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
αρχείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
ταυτόχρονα στον Διακομιστή
Εγγράφων."

Ξεπεράστηκε ο μέγιστος
αριθμός των αρχείων που
μπορούν να αποθηκευτούν
στο Διακομιστή εγγράφων.

Ελέγξτε τα αρχεία που αποθηκεύονται
σε άλλες λειτουργίες και διαγράψτε τα
περιττά αρχεία. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τον τρόπο διαγραφής των αρχείων,
ανατρέξτε στην ενότητα Copy/
Document Server .

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
σελίδων ανά αρχείο. Θέλετε
να αποθηκεύσετε τις
σαρωμένες σελίδες σαν 1
αρχείο;"

Το αρχείο που αποθηκεύεται
ξεπερνάει τον μέγιστο
αριθμό σελίδων που
αντιστοιχεί σε ένα μόνο
αρχείο.

Καθορίστε αν θα αποθηκευτούν ή όχι
τα δεδομένα. Σαρώστε τις σελίδες που
δεν έχουν σαρωθεί και αποθηκεύστε τες
ως νέο αρχείο. Για λεπτομέρειες σχετικά
με την αποθήκευση αρχείων, ανατρέξτε
στην ενότητα Scan .

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
αρχ. σε αναμονή. Δοκιμάστε
ξανά αφού σταλεί το τρέχον
αρχ."

Ξεπεράστηκε ο μέγιστος
αριθμός αρχείων σε
αναμονή.

100 αρχεία περιμένουν στην ουρά
αποστολής για email, σάρωση σε
φάκελο ή παράδοση. Περιμένετε μέχρι
να σταλούν τα αρχεία.

"Υπέρβαση μέγ. αριθμού
αποθηκ. αρχ. Δεν είναι
δυνατή η αποστολή των
σαρωμένων δεδ. καθώς η
καταγραφή αρχ. δεν είναι
διαθέσιμη."

Πάρα πολλά αρχεία είναι σε
αναμονή για παράδοση.

Μετά την παράδοσή τους,
προσπαθήστε ξανά.
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"Υπέρβαση μέγ. χωρητ. σελ.
ανά αρχ. Πατήστε
[Αποστολή] για αποστολή
των σαρωμένων δεδομένων ή
πατήστε [Ακύρωση] για
διαγραφή."

Ο αριθμός των σαρωμένων
σελίδων ξεπέρασε τη μέγιστη
χωρητικότητα σε σελίδες.

Επιλέξτε αν θα σταλούν τα δεδομένα
που έχουν ήδη σαρωθεί.

"Υπέρβαση μέγ. χωρητ. σελ.
ανά αρχ. Πατήστε [Εγγραφή]
για να γράψετε τα δεδομένα
σάρωσης στο μέσο ή
πατήστε [Ακύρωση] για
διαγραφή."

Η σάρωση δεν
ολοκληρώθηκε, επειδή κατά
την εγγραφή στη συσκευή
μνήμης ξεπεράστηκε ο
μέγιστος αριθμός των
σελίδων που μπορούν να
σαρωθούν από το
μηχάνημα.

Μειώστε τον αριθμό των εγγράφων που
θα εγγραφούν στη συσκευή μνήμης και
προσπαθήστε ξανά.

"Υπέρβαση μέγιστου
αριθμού αρχείων προς
αποθήκευση. Διαγραφή
όλων των μη απαραίτητων
αρχείων."

Πάρα πολλά αρχεία είναι σε
αναμονή για παράδοση.

Μετά την παράδοσή τους,
προσπαθήστε ξανά.

"Υπέρβαση χρονικού ορίου
για αναζήτηση διακομιστή
LDAP. Ελέγξτε την
κατάσταση του διακομιστή."

Προέκυψε σφάλμα δικτύου
και η σύνδεση απέτυχε.

• Επαναλάβετε την ενέργεια. Αν
εξακολουθεί να εμφανίζεται το
μήνυμα, ίσως είναι απασχολημένο
το δίκτυο.

• Βεβαιωθείτε ότι στο στοιχείο
[Εργαλεία Διαχειριστή] της
περιοχής [Ρυθμίσεις Συστήματος]
εμφανίζονται οι σωστές ρυθμίσεις
για το διακομιστή LDAP. Για
λεπτομέρειες σχετικά με το
διακομιστή LDAP, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

"Η πιστοποίηση του
διακομιστή LDAP απέτυχε.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις."

Το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης
διαφέρουν από τα
αντίστοιχα που έχουν οριστεί
για την Πιστοποίηση LDAP.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
Πιστοποίηση LDAP, ανατρέξτε στον
Οδηγό Ασφάλειας .

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Παρουσιάστηκε σφάλμα
μέσου. Ελέγξτε το μέσο."

Χρησιμοποιείται ένα μέσο
χωρίς δυνατότητα εγγραφής.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό μέσο.

"Η μνήμη είναι πλήρης. Δεν
είναι δυνατή η σάρωση. Τα
σαρωμένα δεδ. θα
διαγραφούν."

Ο ελεύθερος χώρος στον
σκληρό δίσκο δεν επαρκεί,
οπότε η πρώτη σελίδα δεν
μπορεί να σαρωθεί.

• Περιμένετε λίγο και επαναλάβετε
τη σάρωση.

• Μειώστε τη περιοχή ή την ανάλυση
της σάρωσης. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την αλλαγή της
επιφάνειας σάρωσης και της
ανάλυσης σάρωσης, ανατρέξτε
στην ενότητα Scan .

• Διαγράψτε τα περιττά
αποθηκευμένα αρχεία. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
διαγραφής των αποθηκευμένων
αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα
Scan .

"Η μνήμη είναι πλήρης.
Θέλετε να αποθηκεύσετε το
σαρωμένο αρχείο;"

Επειδή ο ελεύθερος χώρος
στο σκληρό δίσκο του
μηχανήματος δεν επαρκεί για
την αποθήκευση στο
Διακομιστή εγγράφων, μόνο
μερικές σελίδες μπορούν να
σαρωθούν.

Καθορίστε αν θα χρησιμοποιηθούν τα
δεδομένα ή όχι.

"Η μνήμη είναι πλήρης.
Πατήστε [Εγγραφή] για να
γράψετε τα τρέχοντα
δεδομένα σάρωσης στο
μέσο ή πατήστε [Ακύρωση]
για διαγραφή."

Η σάρωση δεν
ολοκληρώθηκε, επειδή η
μνήμη του σκληρού δίσκου
δεν επαρκούσε τη στιγμή της
αποθήκευσης στη συσκευή
μνήμης.

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύσετε το
σαρωμένο έγγραφο στη συσκευή
μνήμης.
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"Η μνήμη είναι πλήρης. Η
σάρωση ακυρώθηκε. Πατήστε
[Αποστολή] για αποστολή
των σαρωμένων δεδομένων ή
πατήστε [Ακύρωση] για
διαγραφή."

Επειδή ο ελεύθερος χώρος
στο σκληρό δίσκο του
μηχανήματος δεν επαρκεί για
την παράδοση ή την
αποστολή μέσω email, κατά
την αποθήκευση στο
Διακομιστή εγγράφων, μόνο
μερικές σελίδες μπορούν να
σαρωθούν.

Καθορίστε αν θα χρησιμοποιηθούν τα
δεδομένα ή όχι.

"Δεν εντοπίστηκε μέσο.
Εισάγετε το μέσο."

Δεν έχει τοποθετηθεί συσκευή
μνήμης.

Τοποθετήστε συσκευή μνήμης ή ελέγξτε
αν η συσκευή μνήμης έχει τοποθετηθεί
σωστά στην υποδοχή μέσου.

"Δεν υπάρχει χαρτί.
Προσθέστε χαρτί ενός από
τα παρακάτω μεγέθη."

Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί
στο συγκεκριμένο δίσκο
χαρτιού.

Τοποθετήστε χαρτί με τα μεγέθη που
εμφανίζονται στο μήνυμα. Για
λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Paper
Specifications and Adding Paper .

"Σαρώνεται πρωτ. για άλλη
λειτ."

Χρησιμοποιείται κάποια άλλη
λειτουργία του μηχανήματος
εκτός της λειτουργίας
σαρωτή όπως η λειτουργία
φωτοτυπικού.

Ακυρώστε την εργασία που εκτελείται.
Για παράδειγμα, πατήστε [Έξοδος] και
έπειτα πατήστε το πλήκτρο [Αρχική
οθόνη]. Στη συνέχεια, πατήστε το
εικονίδιο [Φωτοτυπ.] στην [Αρχική
οθόνη] και έπειτα πατήστε το πλήκτρο
[Παύση]. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα
στην οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες
για να ακυρώσετε την εργασία.

"Η μνήμη εξόδου buffer είναι
πλήρης. Η αποστολή των
δεδ. ακυρώθηκε.
Προσπαθήστε ξανά
αργότερα."

Πάρα πολλές εργασίες
βρίσκονται σε κατάσταση
αναμονής και η αποστολή
ακυρώθηκε.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή των
εργασιών που είναι σε κατάσταση
αναμονής, επαναλάβετε την αποστολή.

"Αναντιστοιχία διεύθυνσης
email πιστοποίησης SMTP
και διεύθυνσης email
διαχειριστή."

Οι διευθύνσεις email της
πιστοποίησης SMTP και του
διαχειριστή δεν ταιριάζουν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση
της πιστοποίησης SMTP, ανατρέξτε
στην ενότητα Connecting the Machine/
System Settings .

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Πλήρες ημερολ σαρ. Αδύν
η αποσ δεδομ. Διαγρ τα
ημερολ σαρ στις Δυνατ
Σαρωτή."

Το πεδίο "Εκτύπωση &
Διαγραφή Ημερολ. Σαρωτή"
στην περιοχή [Δυνατοτ.
Σαρωτή] έχει οριστεί σε
[Χωρίς Εκτ.:Απενεργ. Αποστ.]
και το Ημερολόγιο σαρωτή
είναι πλήρες.

Εκτυπώστε ή διαγράψτε το Ημερολόγιο
σαρωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκτύπωση ή διαγραφή ημερολογίων
σαρωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Scan

.

"Το επιλεγμένο αρχείο
χρησιμοποιείται. Δεν είναι
δυνατή η αλλαγή του
ονόματος αρχ."

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το
όνομα ενός αρχείου το
οποίο βρίσκεται σε
κατάσταση "Αν για αποσ
δεδ..." ή υφίσταται
επεξεργασία με το
DeskTopBinder.

Ακυρώστε την αποστολή (η ένδειξη
κατάστασης "Αν για αποσ δεδ..."
εξαφανίζεται) ή τη ρύθμιση
DeskTopBinder και έπειτα αλλάξτε το
όνομα του αρχείου.

"Το επιλεγμένο αρχείο
χρησιμοποιείται. Δεν είναι
δυνατή η αλλαγή του
κωδικού."

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον
κωδικό πρόσβασης ενός
αρχείου το οποίο βρίσκεται
στην κατάσταση "Αν για
αποσ δεδ..." ή υφίσταται
επεξεργασία με το
DeskTopBinder.

Ακυρώστε την αποστολή (η κατάσταση
ένδειξης "Αν για αποσ δεδ..."
εξαφανίζεται) ή τη ρύθμιση
DeskTopBinder και έπειτα αλλάξτε τον
κωδικό πρόσβασης.

"Το επιλεγμένο αρχείο
χρησιμοποιείται. Δεν είναι
δυνατή η αλλαγή του
ονόματος χρήστη."

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το
όνομα αποστολέα που είναι
σε κατάσταση "Αν για αποσ
δεδ..." ή που υφίσταται
επεξεργασία με το
DeskTopBinder.

Ακυρώστε την αποστολή (η ένδειξη
κατάστασης "Αν για αποσ δεδ..."
εξαφανίζεται) ή τη ρύθμιση
DeskTopBinder και έπειτα αλλάξτε το
όνομα χρήστη.

"Ορισμένοι προορισμοί δεν
μπορούν να λάβουν
κρυπτογραφημένα αρχεία. Η
αποστολή σε αυτούς τους
προορισμ μπορεί να μην
είναι ασφαλής."

Εάν έχετε επιλέξει
πολλαπλούς προορισμούς,
συμπεριλαμβανομένων
προορισμών για τους
οποίους δεν έχει ρυθμιστεί
κρυπτογράφηση, τα email
που στέλνονται προς τους
προορισμούς αυτούς δεν θα
είναι κρυπτογραφημένα
ακόμη και αν καθορίσετε
κρυπτογράφηση.

Με το Web Image Monitor, ελέγξτε τις
ρυθμίσεις κρυπτογράφησης αρχείου
για όλους τους προορισμούς.
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"Ορισμένοι προορισμοί θα
λαμβάνουν αυτόματα
κρυπτογραφημένα αρχεία.
Όλα τα αρχεία που
αποστέλλονται σε αυτούς
τους προορισμούς θα
κρυπτογραφούνται."

Εάν έχετε επιλέξει
πολλαπλούς προορισμούς,
συμπεριλαμβανομένων
προορισμών για τους
οποίους έχει ρυθμιστεί
κρυπτογράφηση, τα email
που στέλνονται προς τους
προορισμούς αυτούς θα
κρυπτογραφούνται
αυτομάτως.

Με το Web Image Monitor, ελέγξτε τις
ρυθμίσεις κρυπτογράφησης αρχείου
για όλους τους προορισμούς.

"Περιέχονται άκυροι
προορισμοί. Θέλετε να
επιλέξετε μόνο τους
έγκυρους προορισμούς;"

Η συγκεκριμένη ομάδα
περιέχει προορισμούς email
και προορισμούς σάρωσης
σε φάκελο, οι οποίοι είναι
ασύμβατοι με την
καθορισμένη μέθοδο
αποστολής.

Στο μήνυμα που εμφανίζεται σε κάθε
αποστολή, πατήστε [Επιλογή].

"Κάποια από τα επιλεγμένα
αρχεία χρησιμοποιούνται.
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή
τους."

Δεν μπορείτε να διαγράψετε
ένα αρχείο που είναι στην
ουρά για αποστολή
(εμφανίζεται η ένδειξη
κατάστασης "Αν για αποσ
δεδ..." status displayed) ή
που οι πληροφορίες του
αλλάζουν με το
DeskTopBinder.

Ακυρώστε την αποστολή (η ένδειξη
κατάστασης"Αν για αποσ δεδ..."
εξαφανίζεται) ή τη ρύθμιση
DeskTopBinder και διαγράψτε το
αρχείο.

"Ορισμένες σελίδες είναι
σχεδόν κενές. Για ακύρωση,
πατήστε Παύση."

Η πρώτη σελίδα του
εγγράφου είναι σχεδόν κενή.

Ενδέχεται να έχει σαρωθεί η κενή
πλευρά του πρωτοτύπου. Φροντίστε να
τοποθετείτε σωστά τα πρωτότυπα.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Το καταχωρημένο όνομα
αρχείου περιέχει μη
έγκυρο(ους) χαρακτήρα(ες).
Εισάγετε το όνομα αρχείου
ξανά χρησιμοποιώντας
οποιονδήποτε από τους
παρακάτω χαρακτήρες του 1
byte. " 0 έως 9 ", " A έως Ω
", " α έως ω ", " . - _ ""

Το όνομα του αρχείου
περιέχει ένα χαρακτήρα που
δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.

• Ελέγξτε το όνομα αρχείου που
ορίσατε τη στιγμή της σάρωσης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους
χαρακτήρες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στα ονόματα
των αρχείων, ανατρέξτε στην
ενότητα Getting Started .

• Ελέγξτε το όνομα αρχείου που
ορίσατε τη στιγμή της σάρωσης.
Το όνομα αρχείου που έχει οριστεί
στη λειτουργία "Αποστολή
αρχείων σάρωσης σε φακέλους"
δεν μπορεί να περιέχει τους
παρακάτω χαρακτήρες:

\ / : * ? " < > |

Το όνομα του αρχείου δεν μπορεί
να αρχίζει ή να τελειώνει με τελεία
(".").

"Ο αριθμός προορισμών
που μπορείτε να ορίσετε
χειροκίνητα ταυτόχρονα είναι
αυτός που υποδεικνύεται
παραπάνω."

Το email έχει πάρα πολλούς
προορισμούς.

Χωρίστε τους προορισμούς σε δύο ή
περισσότερες ομάδες.

"Ο αριθμός προορισμών
που μπορείτε να ορίσετε
ταυτόχρονα είναι αυτός που
υποδεικνύεται παραπάνω."

Το email έχει πάρα πολλούς
προορισμούς.

Χωρίστε τους προορισμούς σε δύο ή
περισσότερες ομάδες.

"Τα επιλεγμένα αρχεία
περιείχαν αρχεία χωρίς
άδειες πρόσβασης. Μόνο
αρχεία με άδειες πρόσβασης
θα διαγραφούν."

Προσπαθήσατε να
διαγράψετε αρχεία, αλλά δεν
είχατε σχετική άδεια.

Για να ελέγξετε την πρόσβαση που
δικαιούστε στα αποθηκευμένα έγγραφα
ή για να διαγράψετε ένα έγγραφο που
δεν έχετε δικαίωμα να διαγράψετε,
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .
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"Η αποστολή απέτυχε.
Ανεπαρκής μνήμη στο
σκληρό δίσκο προορισμού.
Για να ελέγξετε την τρέχ
κατάστ, πατήστε [Κατάστ/
εκτύπ επικοιν]."

Η αποστολή απέτυχε. Ο
ελεύθερος χώρος στον
σκληρό δίσκο του
διακομιστή SMTP, του
διακομιστή FTP ή του
υπολογιστή πελάτη στον
προορισμό δεν επαρκεί.

Διαθέστε αρκετό χώρο.

"Η αποστολή απέτυχε. Για να
ελέγξετε την τρέχ κατάστ,
πατήστε [Κατάστ/εκτύπ
επικοιν]."

Κατά την αποστολή ενός
αρχείου, προέκυψε σφάλμα
δικτύου και το αρχείο δεν
στάλθηκε σωστά.

Αν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα μετά την
επανάληψη της σάρωσης, ο λόγος
μπορεί να είναι ένα μπερδεμένο δίκτυο
ή ότι κάποιες ρυθμίσεις δικτύου
άλλαξαν κατά την αποστολή στο
σαρωτή WSD. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τα σφάλματα δικτύου, επικοινωνήστε
με το διαχειριστή.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Η ενημέρωση της λίστας
προορ. απέτυχε. Θα
δοκιμάσετε ξανά;"

Προέκυψε σφάλμα δικτύου. • Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί ο
διακομιστής.

• Τα προγράμματα προστασίας
από ιούς και τα τείχη προστασίας
εμποδίζουν τη σύνδεση των
υπολογιστών με αυτό το
μηχάνημα.

• Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό
προστασίας από ιούς,
προσθέστε το πρόγραμμα
στη λίστα αποκλεισμού, στις
ρυθμίσεις της εφαρμογής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με
την προσθήκη
προγραμμάτων στη λίστα
αποκλεισμού, ανατρέξτε στη
Βοήθεια του λογισμικού
προστασίας από ιούς.

• Προκειμένου το τείχος
προστασίας να εμποδίζει τη
σύνδεση, καταχωρήστε τη
διεύθυνση ΙΡ του
μηχανήματος στις ρυθμίσεις
αποκλεισμού της διεύθυνσης
ΙΡ του τείχους προστασίας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με
τη διαδικασία αποκλεισμού
διεύθυνσης ΙΡ, ανατρέξτε στη
Βοήθεια του τείχους
προστασίας.

"Ενημέρωση λίστας προορ...
Παρακαλώ περιμένετε. Ο
συγκεκριμένος προορ. ή το
όνομα αποστολέα
σβήστηκαν."

Όταν ενημερώθηκε η λίστα
προορισμού στο διακομιστή
παράδοσης, διαγράφηκε
ένα καθορισμένο όνομα
προορισμού ή αποστολέα.

Ορίστε ξανά το όνομα του
προορισμού ή του αποστολέα.
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210



Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Ενημέρωση λίστας προορ...
Παρακαλώ περιμένετε. Ο
συγκεκριμένος προορ. ή το
όνομα αποστολέα
σβήστηκαν."

Η λίστα προορισμών
ενημερώνεται από το δίκτυο
μέσω του Web Image
Monitor.

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το
μήνυμα. Όταν εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα, μην κλείνετε τον κεντρικό
διακόπτη λειτουργίας. Μέχρι να
συνεχίσετε τη διαδικασία, μπορεί να
υπάρξει καθυστέρηση. Αυτό εξαρτάται
από τον αριθμό των προορισμών που
πρόκειται να ενημερωθούν. Όταν
εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, καμία
ενέργεια δεν είναι δυνατή.

"Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης
αυτής της λειτουργίας."

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει άδεια για την
επιλεγμένη λειτουργία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Υπέρβαση μέγ. χωρητ.
δεδομένων. Ελέγξτε την
ανάλυση και την αναλογία
και πατήστε ξανά το κουμπί
Έναρξη."

Τα δεδομένα που
σαρώνονται είναι
υπερβολικά μεγάλα για τις
αναλογίες που έχουν
καθοριστεί στο πεδίο
[Ορισμός μεγέθους].

Μειώστε είτε την ανάλυση είτε την τιμή
της ρύθμισης [Ορισμός μεγέθους] και
έπειτα προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά
το πρωτότυπο.

"Το μέγ των δεδομ σάρωσης
είναι πολύ μικρό. Ελέγξτε την
ανάλυση σάρωσης και
πατήστε το κουμπί Έναρξη
ξανά."

Τα δεδομένα που
σαρώνονται είναι
υπερβολικά μικρά για τις
αναλογίες που έχουν
καθοριστεί στο πεδίο
[Ορισμός μεγέθους].

Επιλέξτε μεγαλύτερη ανάλυση ή
μεγαλύτερο μέγεθος στο πεδίο
[Ορισμός μεγέθους] και έπειτα
προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά το
πρωτότυπο.

"Δεν θα σαρωθεί όλη η
εικόνα."

Αν ο καθορισμένος λόγος
αναλογιών στο πεδίο
"Αναλογία αναπαραγωγής"
είναι υπερβολικά μεγάλος,
ίσως χαθεί ένα τμήμα της
εικόνας.

• Μειώστε το λόγο αναλογιών στο
πεδίο "Αναλογία αναπαραγωγής"
και έπειτα προσπαθήστε ξανά να
σαρώσετε το πρωτότυπο.

• Αν δεν χρειάζεται να εμφανίζεται
ολόκληρη η εικόνα, πατήστε το
πλήκτρο [Έναρξη] για να
ξεκινήσει η σάρωση με το λόγο
αναλογιών που ισχύει.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Δεν θα σαρωθεί όλη η
εικόνα."

Αν χρησιμοποιήσετε τη
ρύθμιση "Αναλογία
αναπαραγωγής" για να
μειώσετε τις αναλογίες ενός
μεγάλου εγγράφου, ίσως
χαθεί ένα τμήμα της εικόνας.

• Ορίστε μεγάλο μέγεθος στο πεδίο
[Ορισμός μεγέθους] και έπειτα
προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά
το πρωτότυπο.

• Αν δεν χρειάζεται να εμφανίζεται
ολόκληρη η εικόνα, πατήστε το
πλήκτρο [Έναρξη] για να
ξεκινήσει η σάρωση με το λόγο
αναλογιών που ισχύει.

"Ελέγξτε τον
προσανατολισμό του
πρωτοτύπου."

Μερικές φορές, τα έγγραφα
δεν σαρώνονται. Αυτό
οφείλεται σε ένα συνδυασμό
στοιχείων όπως τον
καθορισμένο λόγο
αναλογιών και το μέγεθος
του εγγράφου.

Αλλάξτε τον προσανατολισμό του
πρωτοτύπου και έπειτα προσπαθήστε
ξανά να σαρώσετε το πρωτότυπο.

"Το πιστοποιητικό συσκευής
ψηφιακής υπογραφής έχει
λήξει. Αδύνατη η αποστολή
του αρχείου."

Το πιστοποιητικό συσκευής
(PDF με ψηφιακή υπογραφή)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Το XXX δεν μπορεί να γίνει
YYY γιατί το πιστοπ
συσκευής της Ψηφιακής
Υπογραφής, δεν ισχύει
πλέον."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Το πιστοποιητικό συσκευής
(PDF με ψηφιακή υπογραφή)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .
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"Το πιστοποιητικό της
συσκευής ψηφιακής
υπογραφής δεν είναι
έγκυρο. Αδύνατη η
αποστολή του αρχείου."

Είτε δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συσκευής
(PDF με ψηφιακή υπογραφή)
είτε το πιστοποιητικό δεν
είναι έγκυρο.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Το ΧΧΧ δεν μπορεί να γίνει
ΥΥΥ γιατί υπάρχει πρόβλημα
με το πιστοποιητικό
συσκευής της ψηφιακής
υπογραφής. Ελέγξτε το
πιστοποιητικό της
συσκευής."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Είτε δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συσκευής
(PDF με ψηφιακή υπογραφή)
είτε το πιστοποιητικό δεν
είναι έγκυρο.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγκατάσταση
πιστοποιητικού συσκευής (PDF με
ψηφιακή υπογραφή), ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Το ΧΧΧ δεν μπορεί να γίνει
ΥΥΥ, διότι υπάρχει
πρόβλημα με το
πιστοποιητικό της συσκευής
που χρησιμοποιήθηκε για
την υπογραφή S/MIME.
Ελέγξτε το πιστοποιητικό της
συσκευής."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Είτε δεν χρησιμοποιήθηκε
κανένα πιστοποιητικό
συσκευής (S/MIME) είτε το
πιστοποιητικό δεν είναι
έγκυρο.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (S/MIME).
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εγκατάσταση πιστοποιητικού συσκευής
(S/MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Το ΧΧΧ δεν μπορεί να είναι
ΥΥΥ, διότι το πιστοποιητικό
συσκευής που
χρησιμοποιήθηκε για την
υπογραφή S/MIME δεν
είναι έγκυρο τη δεδομένη
στιγμή."

(Οι μεταβλητές XXX και YYY
δηλώνουν την ενέργεια του
χρήστη.)

Το πιστοποιητικό της
συσκευής (S/MIME) έχει
λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (S/MIME).
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εγκατάσταση πιστοποιητικού συσκευής
(S/MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στον πίνακα ελέγχου
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"Αδύνατη η αποστολή γιατί
το πιστοποιητικό που
χρησιμοποιείται για
υπογραφή S/MIME δεν
είναι έγκυρο τη δεδομένη
στιγμή."

Το πιστοποιητικό της
συσκευής (S/MIME) έχει
λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό συσκευής (S/MIME).
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εγκατάσταση πιστοποιητικού συσκευής
(S/MIME), ανατρέξτε στο Οδηγός
Ασφάλειας .

"Δεν μπορεί να επιλεγεί ο
προορισμός διότι το
πιστοποιητικό του δεν είναι
έγκυρο τη δεδομένη στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Αδύνατη η επιλογή
ομαδικού προορισμού διότι
περιέχει έναν προορισμό με
μη έγκυρο πιστοποιητικό τη
δεδομένη στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

"Αδύνατη η αποστολή λόγω
μη έγκυρου πιστοποιητικού
κρυπτογράφησης τη
δεδομένη στιγμή."

Το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού)
έχει λήξει.

Πρέπει να εγκατασταθεί νέο
πιστοποιητικό χρήστη. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το πιστοποιητικό χρήστη
(πιστοποιητικό προορισμού),
ανατρέξτε στο Οδηγός Ασφάλειας .

10. Troubleshooting

214



Όταν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη του
υπολογιστή

Μηνύματα που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σαρωτή

Αυτή η ενότητα περιέχει πιθανές αιτίες και λύσεις για τα βασικά μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται
στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα
που δεν περιγράφεται εδώ, τότε ενεργήστε σύμφωνα με το μήνυμα.

Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Κάποιο από τα Όνομα
Χρήστη Σύνδεσης, Κωδικός
Πρόσβασης ή Κλειδί
Κρυπτογράφησης του
προγράμματος οδήγησης
είναι λάθος."

Το Όνομα Χρήστη Σύνδ,
Κωδικός Σύνδ ή το Κλ Κρυπ
Προγ Οδηγ που έχετε
εισάγει είναι άκυρα.

Ελέγξτε το Όνομα Χρήστη Σύνδ,
Κωδικός Σύνδ ή Κλ Κρυπ Προγ Οδηγ
και έπειτα πληκτρολογήστε τα σωστά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Όνομα
Χρήστη Σύνδ, Κωδικός Σύνδ και το Κλ
Κρυπ Προγ Οδηγ, ανατρέξτε στον
Οδηγό Ασφάλειας .

"Επιτυχής Πιστοποίηση.
Παρ' όλα αυτά, τα
δικαιώματα πρόσβασης για
τη λειτουργία του σαρωτή
έχουν απορριφθεί."

Ο συνδεδεμένος χρήστης
δεν έχει δικαίωμα χρήσης της
λειτουργίας σαρωτή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εκχώρηση αδειών, ανατρέξτε στο
Οδηγός Ασφάλειας .

"Κλήση Σέρβις"

"Παρακαλούμε καλέστε τον
αντιπρόσωπο σέρβις."

Προέκυψε ανεπανόρθωτο
σφάλμα στο μηχάνημα.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Δεν γίνεται προσθήκη
άλλης λειτουργίας
σάρωσης."

Υπερβήκατε τον μέγιστο
αριθμό λειτουργιών
σάρωσης που μπορούν να
καταχωρηθούν.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και
100 λειτουργίες. Διαγράψτε όσες
λειτουργίες δεν χρειάζεστε.

"Δεν γίνεται σύνδεση στον
σαρωτή. Ελέγξτε τις
δικτυακές ρυθμίσεις της
Μάσκας Πρόσβασης στα
Εργαλεία Χρήστη."

Έχει οριστεί μάσκα
πρόσβασης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με μια μάσκα
πρόσβασης, επικοινωνήστε με το
διαχειριστή.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή
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"Δεν βρίσκεται ο σαρωτής
"XXX" που χρησιμοποιήθηκε
στην προηγούμενη σάρωση.
Θα χρησιμοποιηθεί αντί
αυτού ο "YYY"."

(Τα στοιχεία "XXX" και "YYY"
είναι ονόματα σαρωτών.)

Ο κεντρικός διακόπτης
λειτουργίας του σαρωτή που
χρησιμοποιήσατε νωρίτερα
δεν είναι ενεργοποιημένος.

Ελέγξτε αν είναι ανοικτός ο κεντρικός
διακόπτης λειτουργίας του σαρωτή που
είχατε χρησιμοποιήσει για την
προηγούμενη σάρωση.

"Δεν βρίσκεται ο σαρωτής
"XXX" που χρησιμοποιήθηκε
στην προηγούμενη σάρωση.
Θα χρησιμοποιηθεί αντί
αυτού ο "YYY"."

(Τα στοιχεία "XXX" και "YYY"
είναι ονόματα σαρωτών.)

Το μηχάνημα δεν συνδέεται
σωστά στο δίκτυο.

• Ελέγξτε αν ο προηγούμενος
σαρωτής είναι σωστά
συνδεδεμένος στο δίκτυο.

• Απενεργοποιήστε το προσωπικό
τείχος προστασίας του
υπολογιστή. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το τείχος προστασίας,
ανατρέξτε στη Βοήθεια των
Windows.

• Με μια εφαρμογή όπως telnet
μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το
πρωτόκολλο του μηχανήματος
είναι SNMPv1 ή SNMPv2. Για να
μάθετε πώς μπορείτε να το
ελέγξετε αυτό, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

• Επιλέξτε το σαρωτή που
χρησιμοποιήθηκε για την
προηγούμενη σάρωση.

"Δεν γίνεται ορισμός
περισσότερης περιοχής
σάρωσης."

Υπερβήκατε τον μέγιστο
αριθμό των περιοχών
σάρωσης που μπορούν να
καταχωρηθούν.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και
100 περιοχές σάρωσης. Διαγράψτε
όσες περιοχές σάρωσης δεν
χρειάζεστε.

10. Troubleshooting
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Μήνυμα Αιτίες Λύσεις

"Καθαρίστε τα
Μπλοκαρισμένα Φύλλα στο
ADF."

Έχει μπλοκάρει χαρτί στο
εσωτερικό του ADF.

• Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα
πρωτότυπα και τοποθετήστε τα
ξανά. Για λεπτομέρειες σχετικά με
την αφαίρεση μπλοκαρισμένου
χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα
Troubleshooting .

• Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος,
τοποθετήστε ξανά τα
μπλοκαρισμένα πρωτότυπα.

• Ελέγξτε αν το μηχάνημα είναι
κατάλληλο για τη σάρωση των
πρωτοτύπων.

"Προέκυψε σφάλμα
επικοινωνίας στο δίκτυο."

Προέκυψε σφάλμα
επικοινωνίας στο δίκτυο.

Ελέγξτε αν ο υπολογιστής μπορεί να
χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο
TCP/IP.

"Προέκυψε σφάλμα στο
πρόγραμμα οδήγησης του
σαρωτή."

Προέκυψε σφάλμα στο
πρόγραμμα οδήγησης.

• Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου
είναι σωστά συνδεδεμένο στον
υπολογιστή.

• Ελέγξτε αν η πλακέτα Ethernet του
υπολογιστή αναγνωρίζεται
κανονικά από τα Windows.

• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής μπορεί
να χρησιμοποιήσει το
πρωτόκολλο TCP/IP.

"Προέκυψε σφάλμα στον
σαρωτή."

Οι ειδικές συνθήκες
σάρωσης της εφαρμογής
υπερβαίνουν τα όρια των
ρυθμίσεων του μηχανήματος.

Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις σάρωσης που
έχουν γίνει με την εφαρμογή ξεπερνούν
τα όρια ρυθμίσεων του μηχανήματος.

"Προέκυψε σοβαρό σφάλμα
στο σαρωτή."

Προέκυψε ανεπανόρθωτο
σφάλμα στο μηχάνημα.

Προέκυψε ανεπανόρθωτο σφάλμα στο
μηχάνημα. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή
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"Ανεπαρκής μνήμη. Κλείστε
όλες τις άλλες εφαρμογές,
μετά επανεκκινήστε την
σάρωση."

Η μνήμη είναι ανεπαρκής. • Κλείστε όλες τις περιττές
εφαρμογές που εκτελούνται στον
υπολογιστή.

• Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα
οδήγησης TWAIN. Αφού
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή,
εγκαταστήστε το ξανά.

"Ανεπαρκής μνήμη. Μειώστε
την περιοχή της σάρωσης."

Η μνήμη του σαρωτή είναι
ανεπαρκής.

• Επαναφέρετε το μέγεθος
σάρωσης.

• Μειώστε την ανάλυση.

• Καθορίστε χωρίς συμπίεση. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τις
ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη Βοήθεια
του προγράμματος οδήγησης
TWAIN.

Το πρόβλημα μπορεί επίσης να
οφείλεται στα εξής:

• Όταν η ανάλυση είναι μεσαία ή
υψηλή και έχετε επιλέξει υψηλές
τιμές για τη φωτεινότητα, η
σάρωση δεν είναι δυνατή. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση
μεταξύ των ρυθμίσεων σάρωσης,
ανατρέξτε στην ενότητα Scan .

• Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
χαρτιού, ίσως να μην μπορέσετε
να σαρώσετε ένα πρωτότυπο.
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο
χαρτί και έπειτα σαρώστε ξανά το
πρωτότυπο.

"Άκυρη έκδοση Winsock.
Παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε έκδοση 1.1.
ή μεταγενέστερη."

Χρησιμοποιείτε άκυρη
έκδοση του Winsock.

Εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα
του υπολογιστή ή αντιγράψτε το
Winsock από το CD-ROM του
λειτουργικού συστήματος.

10. Troubleshooting
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"Δεν έχει καταχωρηθεί
Κωδικός Χρήστη.
Συμβουλευτείτε τον
διαχειριστή του
συστήματος."

Η πρόσβαση περιορίζεται με
κωδικούς χρήστη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την
Πιστοποίηση κωδικού χρήστη,
ανατρέξτε στον Οδηγό Ασφάλειας .

"Δεν υπάρχει απόκριση από
τον σαρωτή."

Το μηχάνημα ή ο
υπολογιστής δεν έχει
συνδεθεί σωστά στο δίκτυο.

• Ελέγξτε αν το μηχάνημα ή ο
υπολογιστής έχει συνδεθεί σωστά
στο δίκτυο.

• Απενεργοποιήστε το τείχος
προστασίας του υπολογιστή. Για
λεπτομέρειες σχετικά με το τείχος
προστασίας, ανατρέξτε στη
Βοήθεια των Windows.

"Δεν υπάρχει απόκριση από
τον σαρωτή."

Το δίκτυο είναι
απασχολημένο.

Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε να
συνδεθείτε ξανά.

"Ο σαρωτής χρησιμοποιείται
από άλλη λειτουργία.
Παρακαλούμε περιμένετε."

Χρησιμοποιείται κάποια άλλη
λειτουργία του μηχανήματος
εκτός της λειτουργίας
σαρωτή όπως η λειτουργία
φωτοτυπικού.

• Περιμένετε λίγο και συνδεθείτε
ξανά.

• Ακυρώστε την εργασία που
εκτελείται. Για παράδειγμα,
πατήστε [Έξοδος] και έπειτα
πατήστε το πλήκτρο [Αρχική
οθόνη]. Στη συνέχεια, πατήστε το
εικονίδιο [Φωτοτυπ.] στην [Αρχική
οθόνη] και έπειτα πατήστε το
πλήκτρο [Παύση]. Όταν
εμφανίζεται το μήνυμα στην
οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες
για να ακυρώσετε την εργασία.

"Ο σαρωτής δεν είναι
διαθέσιμος στην
καθορισμένη συσκευή."

Σε αυτό το μηχάνημα δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία TWAIN του
σαρωτή.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
σέρβις.

"Ο σαρωτής δεν είναι
διαθέσιμος. Ελέγξτε την
κατάσταση σύνδεσης του
σαρωτή."

Ο κεντρικός διακόπτης
λειτουργίας του
μηχανήματος είναι κλειστός.

Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας.

Όταν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή
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"Ο σαρωτής δεν είναι
διαθέσιμος. Ελέγξτε την
κατάσταση σύνδεσης του
σαρωτή."

Το μηχάνημα δεν συνδέεται
σωστά στο δίκτυο.

• Ελέγξτε αν το μηχάνημα έχει
συνδεθεί σωστά στο δίκτυο.

• Αποεπιλέξτε τη λειτουργία του
προσωπικού τείχους προστασίας
του υπολογιστή. Για λεπτομέρειες
σχετικά με το τείχος προστασίας,
ανατρέξτε στη Βοήθεια των
Windows.

• Με μια εφαρμογή όπως telnet
μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το
πρωτόκολλο του μηχανήματος
είναι SNMPv1 ή SNMPv2. Για να
μάθετε πώς μπορείτε να το
ελέγξετε αυτό, ανατρέξτε στην
ενότητα Connecting the
Machine/ System Settings .

"Ο σαρωτής δεν είναι
διαθέσιμος. Ελέγξτε την
κατάσταση σύνδεσης του
σαρωτή."

Η επικοινωνία δικτύου δεν
είναι διαθέσιμη, επειδή η
διεύθυνση IP του
μηχανήματος δεν μπορούσε
να ληφθεί από το όνομα
host. Εάν έχει οριστεί μόνο
"IPv6" σε [Ενεργό], η
διεύθυνση IPv6 ίσως να μην
ληφθεί.

• Ελέγξτε αν το όνομα host του
μηχανήματος καθορίζεται στο
Εργαλείο Σύνδεσης Δικτύου. Για
το πρόγραμμα οδήγησης WIA,
ελέγξτε την καρτέλα [Σύνδεση
Δικτύου] στις ιδιότητες.

• Χρησιμοποιήστε το Web Image
Monitor για να ορίσετε το
"LLMNR" του "IPv6" σε [Ενεργό].

• Στα Windows XP, οι διευθύνσεις
IPv6 δεν μπορούν να ληφθούν
από το όνομα host. Καθορίστε τη
διεύθυνση IPv6 του μηχανήματος
στο Εργαλείο Σύνδεσης Δικτύου.

"Ο σαρωτής δεν είναι
έτοιμος. Ελέγξτε τον σαρωτή
και τα προαιρετικά."

Το καπάκι του ADF είναι
ανοιχτό.

Ελέγξτε αν το καπάκι του ADF είναι
κλειστό.

"Το όνομα χρησιμοποιείται
ήδη. Ελέγξτε τα
καταχωρημένα ονόματα."

Προσπαθήσατε να
καταχωρήσετε ένα όνομα
που ήδη χρησιμοποιείται.

Χρησιμοποιήστε άλλο όνομα.

10. Troubleshooting
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11. Παράρτημα
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα εμπορικά σήματα.

Εμπορικά σήματα
Τα Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript 3 και Reader είναι είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

Η χαρακτηριστική λέξη και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc. Κάθε χρήση αυτών των σημάτων από τη Ricoh Company, Ltd. συνοδεύεται από τη
σχετική άδεια.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Server, και Windows Vista είναι είτε σήματα κατατεθέντα
είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Η ονομασία SD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το UNIX είναι σήμα κατατεθέν της The Open Group.

Τα κύρια ονόματα των λειτουργικών συστημάτων Windows είναι τα παρακάτω:

• Τα ονόματα προϊόντων των Windows XP είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

• Τα ονόματα προϊόντων των Windows Vista είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• Τα ονόματα προϊόντων των Windows 7 είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• Τα ονόματα προϊόντων των Windows Server 2003 είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

221



• Τα ονόματα προϊόντων των Windows Server 2003 R2 είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

• Τα ονόματα προϊόντων των Windows Server 2008 είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• Τα ονόματα προϊόντων των Windows Server 2008 R2 είναι τα παρακάτω:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι μόνο για σκοπούς αναγνώρισης
και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών. Αποποιούμαστε όλων των δικαιωμάτων
σε αυτά τα σήματα.

11. Παράρτημα
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