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A használati útmutatók és azok megtalálása

1 Látogassa meg a http://solutions.brother.com/ címet.

Melyik útmutató? Mi található benne? Hol található?

Termékbiztonsági 
útmutató

Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa 
el a Biztonsági utasításokat a készülék 
beállítása előtt. Ebben az útmutatóban 
találja a védjegyeket és a jogi 
korlátozásokat.

Nyomtatott / A dobozban

Gyors telepítési 
útmutató

Kövesse a készülék beállításával, valamint 
az operációs rendszer és a használt 
kapcsolattípus illesztőprogramjainak és 
szoftvereinek telepítésével kapcsolatos 
utasításokat.

Nyomtatott / A dobozban

Használati útmutató Ismerje meg az alapvető faxolási (csak MFC 
modellek), másolási, szkennelési és 
közvetlen nyomtatási műveleteket, és a 
kellékanyagok kicserélésének módját. Itt 
találhatók a hibaelhárítási tanácsok is.

(Windows®)
PDF-fájl / CD-ROM / A dobozban
(Macintosh)
PDF-fájl / Brother Solutions 

Center 1

Kibővített használati 
útmutató

Speciálisabb műveletek leírása: faxolás 
(csak MFC modellek), másolás, biztonsági 
funkciók, jelentések nyomtatása és rutin 
karbantartási feladatok elvégzése.

(Windows®)
PDF-fájl / CD-ROM / A dobozban
(Macintosh)
PDF-fájl / Brother Solutions 

Center 1

Szoftver és hálózati 
használati útmutató

Ez az útmutató utasításokat ad a 
szkennelési, nyomtatási és egyéb olyan 
műveletekkel kapcsolatban, amelyek a 
Brother készülék számítógéphez 
csatlakoztatásával hajthatók végre. 
Hasznos információkat találhat a Brother 
ControlCenter segédprogram használatáról, 
a készülék hálózati környezetben történő 
használatáról, és a gyakran használt 
kifejezésekről is.

HTML-fájl / Brother Solutions 

Center 1

Google Cloud Print 
útmutató

Ez az útmutató részletesen ismerteti a 
Brother készülék konfigurálását Google-
fiókhoz, és a Google Cloud Print™ 
szolgáltatások használatát internetes 
nyomtatáshoz.

PDF-fájl / Brother Solutions 

Center 1

Webes 
csatlakozáshoz 
útmutató

Ez az útmutató részleteket tartalmaz arról, 
hogyan állíthatja be és használhatja a 
Brother készüléket szkenneléshez, képek 
és fájlok betöltéséhez és megtekintéséhez 
az ezen szolgáltatásokat kínáló 
webhelyeken.

PDF-fájl / Brother Solutions 

Center 1

http://solutions.brother.com/
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MEGJEGYZÉS
• Hacsak nincs megadva, ez a kézikönyv az 

MFC-L9550CDW LCD üzeneteit jeleníti 
meg.

• Az ebben a Használati útmutatóban 
található illusztrációk többsége az 
MFC-L8850CDW készüléket ábrázolja.

 

Memóriatár 1

A beállítások tárolása állandó, és 
áramkimaradás esetén nem vesznek el. Az 
ideiglenes beállítások (például a kontraszt és 

a tengerentúli üzemmód 1) elvesznek. 
Áramkimaradás során a készülék megőrzi a 
dátumot és az időt, és a programozott 
faxidőzítő feladatokat (például a késleltetett 

faxot) 1 is akár 60 órán keresztül. A készülék 
memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem 

vesznek el 1.

1 Csak MFC modellek esetén

Hang- vagy 
impulzusos tárcsázás 
beállítása 1

A készülék gyári beállítása a hangtárcsázási 
szolgáltatás. Ha impulzus- (kör-) tárcsázási 
szolgáltatással rendelkezik, módosítania kell 
a tárcsázási módot.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Alapbeáll. megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alapbeáll. 
lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Hang/Impulzus megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Hang/Impulzus 
lehetőséget.

e Nyomja meg az Impulzus (vagy Hang) 
lehetőséget.

f Nyomja meg a  gombot.

Általános beállítás 1



1. fejezet

2

Automatikus nyári 
időszámítás 1

Beállíthatja a készüléket, hogy 
automatikusan váltson nyári időszámításra. A 
készülék tavasszal egy órával előre, ősszel 
pedig egy órával visszaállítja az időt.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a  

(Dátum & Idő) gombot.

c Nyomja meg a Nyári időszámítás 
lehetőséget.

d Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

e Nyomja meg a  gombot.

Időzóna beállítása 1

Beállíthatja a saját helyének időzónáját a 
készüléken. 

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a  

(Dátum & Idő) gombot.

c Nyomja meg a Időzóna lehetőséget.

d Adja meg az időzónát.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a  gombot.
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1

Ökológiai funkciók 1

Festéktakarékos mód 1

E funkció használatával festéket takaríthat 
meg. Ha Be állapotba kapcsolja a 
festékkímélő üzemmódot, a nyomtatás 
halványabb lesz. A gyári beállítás a Ki 
állapot.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Ökológia megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Ökológia lehetőséget.

g Nyomja meg a Festéktakarékos 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
Nem ajánlott a Festékkímélő funkció fotók 
vagy szürkeárnyalatú képek 
nyomtatásához.

 

Alvási idő 1

Az Alvási idő beállítással csökkenthető az 
áramfogyasztás. Amikor a készülék Alvó 
üzemmódban (Energia-megtakarítás 
üzemmódban) van, olyan, mintha ki lenne 
kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot 
kap, felébred, és megkezdi a nyomtatást.

Megválaszthatja, hogy a készülék mennyi 
ideig tartó tétlenség után lépjen alvó 
üzemmódba. Az időzítő újraindul, ha a 
készüléken bármilyen műveletet 

végrehajtanak, például faxot fogadnak 1 vagy 
nyomtatási feladatot végeznek. A gyári 
beállítás három perc.

Amikor a készülék Alvó üzemmódba lép, az 
érintőképernyő háttérvilágítása kikapcsol.

1 Csak MFC modellek esetén

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Ökológia megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Ökológia lehetőséget.

g Nyomja meg az Alvó mód ideje 
lehetőséget.

h Az érintőképernyő billentyűzetével 
állítsa be, hogy mennyi ideig (0-50 perc 
között) legyen a készülék tétlen 
állapotban, mielőtt Alvó üzemmódba 
kapcsolna.
Nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg a  gombot.



1. fejezet
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Mély alvás üzemmód 1

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és 
bizonyos ideig nem fogad feladatot, a 
készülék automatikusan Mély alvás 
üzemmódra vált. A Mély alvás üzemmód 
kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó 
üzemmód. A készülék felébred, ha feladatot 
kap, vagy ha megnyomja az érintőképernyőt.

Amikor a készülék Mély alvás üzemmódban 
van, az érintőképernyő háttérvilágítása 

kikapcsol, és a  ikon villog.

Automatikus kikapcsolás 
(csak DCP modellek) 1

Ha a készülék egy bizonyos ideig Mély alvás 
üzemmódban van, Kikapcsolás módba lép. A 
nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a 

 gombot az érintőképernyőn, majd küldje 
el a nyomtatási adatokat.

A következő lépések követésével 
választhatja meg, hogy a készülék mennyi 
időt töltsön Mély alvás üzemmódban, mielőtt 
Automatikus kikapcsolás üzemmódba lép:

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Ökológia megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Ökológia lehetőséget.

g Nyomja meg az Auto. kikapcsolás 
lehetőséget.

h Válassza ki, hogy a készülék mennyi 
tétlenségi idő Ki, 1óra, 2óra, 4óra 
vagy 8óra után lépjen az Automatikus 
kikapcsolás üzemmódba.

i Nyomja meg a  gombot.

Csendes mód funkció 1

Csendes mód 1

A Csendes mód beállítás csökkentheti a 
nyomtatás zaját. Ha a Csendes mód állapota 
Be, a nyomtatási sebesség lassabb lesz. Az 
alapértelmezett beállítás a Ki.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Ökológia megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Ökológia lehetőséget.

g Nyomja meg a Csendes mód 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.
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1

Érintőképernyő 1

A háttérvilágítás fényerejének 
beállítása 1

Beállíthatja az LCD érintőképernyő 
háttérvilágításának fényerejét. Ha nehezen 
tudja leolvasni az érintőképernyőt, próbálja 
meg módosítani a fényerő beállítását.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az LCD 
Beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az LCD Beáll. 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Hátsóvilágítás 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Világos, Közép vagy 
Sötét lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.

A háttérvilágítás elsötétítés-
időzítőjének beállítása 1

Beállíthatja, hogy az LCD érintőképernyő 
háttérvilágítása mennyi ideig világítson, 
miután visszatér a kezdőképernyőre.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az LCD 
Beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az LCD Beáll. 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Dim Időzítő 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Ki, 10Mp., 20Mp. vagy 
30Mp. lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.
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2
Secure Function Lock 
3.0 2

A Secure Function Lock lehetővé teszi, hogy 
korlátozza az alábbi készülékműveletek 
nyilvános hozzáférését:

 Fax TX (Faxküldés) 1

 Fax RX (Faxfogadás) 1

 Copy (Másolás)

 Scan (Szkennelés) (Távoli) 2

 Scan (Szkennelés) (Közvetlen) 3

 USB Direct Print (Közvetlen USB-
nyomtatás)

 Print (Nyomtatás) 4

 Web Connect (Upload (Feltöltés))

 Web Connect (Download (Letöltés))

 Color Print (Színes nyomtatás) 4 5

 Page Limits (Oldalkorlátok) 5

1 Csak MFC modellek esetén
2 Szkennelés az USB-re szkennelés kivételével
3 Szkennelés USB-eszközre
4 A Nyomtatás és a Színes nyomtatás a Google Cloud 

Print™ szolgáltatáson keresztül érkező nyomtatási 
feladatokra is vonatkozik.

5 Elérhető a Print (Nyomtatás), USB Direct Print 
(Közvetlen USB-nyomtatás), Copy (Másolás) és 
Web Connect (Download (Letöltés)) funkciókhoz.

Ez a funkció a készülék beállításaihoz való 
hozzáférés korlátozásával azt is megelőzi, 
hogy a felhasználók módosítsák a készülék 
alapbeállításait.

A biztonsági funkciók használata előtt először 
meg kell adnia egy rendszergazda jelszót.

A rendszergazda korlátozhatja az egyes 
felhasználók tevékenységét egy felhasználói 
jelszóval.

Jól jegyezze meg a jelszót. Ha elfelejti, akkor 
vissza kell állítania a készülékben tárolt 
jelszót. A jelszó visszaállításával kapcsolatos 
információkért forduljon a Brother 
ügyfélszolgálatához.

MEGJEGYZÉS
• A Secure Function Lock a webalapú 

kezelés vagy a BRAdmin Professional 3 

(csak Windows®) segítségével állítható 
be.

• Csak a rendszergazdák állíthatnak be 
korlátozásokat, és módosíthatják az 
egyes felhasználók beállításait.

• (MFC-L9550CDW esetén) 
Használjon kártyás hitelesítést egy eltérő 
felhasználóra váltáshoz és az olyan 
műveletekhez való hozzáféréshez, mint 
például a faxok küldése vagy fogadása, 

másolás, távoli 1 vagy közvetlen 2 
szkennelés, közvetlen USB-nyomtatás és 
a Web Connect.

1 Szkennelés az USB-re szkennelés kivételével
2 Szkennelés USB-eszközre
 

Biztonsági funkciók 2
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2

A Secure Function Lock 3.0 
használatának megkezdése 
előtt 2

A Secure Function Lock beállításait egy 
böngésző segítségével konfigurálhatja. 
Konfigurálás előtt az alábbi előkészületek 
szükségesek.

a Indítsa el a webböngészőt.

b Írja be a “vkészülék IP-címe/” címet 
a böngésző címsorába (ahol a 
“készülék IP-címe” a Brother készülék 
IP-címe).

 Például:

v192.168.1.2/

MEGJEGYZÉS
A készülék IP-címét a Hálózati 
konfigurációs listában találja (uu Szoftver 
és hálózati használati útmutató).

 

c Írjon be egy rendszergazda jelszót a 

Login (Bejelentkezés) mezőbe. (Ez egy 
jelszó a készülék weblapjára történő 

bejelentkezéshez.) Kattintson a  
gombra.
 

MEGJEGYZÉS
Ha először használja a böngészőt a 
készülék beállításainak konfigurálásához, 
állítson be egy jelszót (uu Szoftver és 
hálózati használati útmutató).

 

Secure Function Lock 
be-/kikapcsolása 2

a Kattintson az Administrator 
(Rendszergazda) lehetőségre.

b Kattintson a User Restriction Function 
(Felhasználó-korlátozási funkció) 
lehetőségre.

c Jelölje ki a Secure Function Lock vagy 
a Off (Ki) elemet.

d Kattintson a Submit (Beküldés) 
gombra.

MEGJEGYZÉS
A Secure Function Lock ikon a dátum és 
idő alatt jelenik meg.
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A Secure Function Lock 3.0 
konfigurálása a webalapú 
kezelés segítségével 2

Állítson be csoportokat korlátozásokkal és 
felhasználókat jelszóval és 

kártyaazonosítóval (NFC azonosító) 1. Max. 
100 korlátozott csoportot és 100 felhasználót 
adhat meg. Konfigurálja a beállításokat egy 
böngésző használatával. A weboldal 
beállításához lásd A Secure Function Lock 
3.0 használatának megkezdése előtt 
uu részt a(z) 7. oldalon. Ezután kövesse 
ezeket a lépéseket:

1 MFC-L9550CDW esetén

a Kattintson az Administrator 
(Rendszergazda) lehetőségre.

b Kattintson a Restricted Functions 
xx-xx (Korlátozott funkciók xx-xx) 
lehetőségre.

c Írjon be egy alfanumerikus csoportnevet 
(maximum 15 karakter) a User List / 
Restricted Functions 
(Felhasználólista / Korlátozott funkciók) 
mezőbe.
 

d A Print (Nyomtatás) és egyéb 
oszlopokban szüntesse meg a 
jelölőnégyzet bejelölését a 
műveletekhez való hozzáférés 
korlátozására. A maximális oldalszám 
konfigurálásához jelölje be az On (Be) 
jelölőnégyzetet a Page Limits 
(Oldalkorlátok) mezőben, majd írja be a 
számot a Max. Pages (Max. oldal) 
mezőbe.

e Kattintson a Submit (Beküldés) 
gombra.

f Kattintson a User List xx-xx 
(Felhasználólista xx-xx) elemre.

g A User List (Felhasználólista) mezőben 
írja be a legfeljebb 20 karakter 
hosszúságú felhasználónevet.

h A PIN Number (PIN-kód) mezőben írjon 
be egy négyjegyű jelszót.

i (MFC-L9550CDW esetén)
A Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító 
(NFC azonosító)) mezőben írja be a 
kártyaszámot (legfeljebb 16 karakter). 1

1 A 0-9 közötti számokat és az A-F közötti 
betűket használhatja (nem különbözteti meg a 
kis- és nagybetűket).

j Jelölje ki a User List / Restricted 
Functions (Felhasználólista / 
Korlátozott funkciók) elemet a legördülő 
listából minden egyes felhasználó 
esetén.
 

k Kattintson a Submit (Beküldés) 
gombra.
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2

Kártyás hitelesítésű 
felhasználók beállítása
(MFC-L9550CDW esetén) 2

A kártyás hitelesítésű felhasználók beállítása 
előtt a böngésző segítségével be kell állítania 
a korlátozott műveleteket és egy 
felhasználólistát.

További információkért lásd az A Secure 
Function Lock 3.0 konfigurálása a webalapú 
kezelés segítségével 
uu részt a(z) 8. oldalon.

a Váltás a korlátozott felhasználó módra 
az érintőképernyő használatával 
(további információkért lásd Módosítás 
korlátozott felhasználói módra az 
érintőképernyő használatával 
uu részt a(z) 10. oldalon).

b Nyomja meg a  

gombot.

c Nyomja meg a Regisztrálja a 
kártyát gombot.

d Érintse a kártyát az NFC-leolvasóhoz.
Az érintőképernyő megjeleníti a 
kártyaazonosítót.

e Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
• A kártyaazonosító módosításához érintse 

az új kártyát az NFC-leolvasóhoz a d 
lépésben.

• Lehet, hogy az NFC-leolvasó nem képes 
észlelni, ha a kártya tokban vagy 
burkolatban van.
Mindig vegye ki a kártyát a tokból vagy 
burkolatból, amikor a kártyát az NFC-
leolvasóhoz érinti.

 

A nyilvános felhasználói mód 
beállítása és módosítása 2

A nyilvános felhasználói mód korlátozza az 
összes, jelszóval nem rendelkező 
felhasználó számára elérhető műveleteket.

Amikor korlátozásokat állít be a nyilvános 
felhasználók számára, azt a webalapú 
kezelés vagy a BRAdmin Professional 3 

(csak Windows®) alkalmazásokon keresztül 
kell tennie (uu Szoftver és hálózati 
használati útmutató).

a Kattintson az Administrator 
(Rendszergazda) lehetőségre.

b Kattintson a Restricted Functions 
xx-xx (Korlátozott funkciók xx-xx) 
lehetőségre.

c A Public Mode (Nyilvános mód) sorban 
jelölje be a jelölőnégyzetet a Nyilvános 
felhasználói módban történő 
üzemeltetés korlátozására. A maximális 
oldalszám konfigurálásához jelölje be 
az On (Be) jelölőnégyzetet a Page 
Limits (Oldalkorlátok) mezőben, majd 
írja be a számot a Max. Pages (Max. 
oldal) mezőbe.
 

d Kattintson a Submit (Beküldés) 
gombra.

XXXXX
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Felhasználók váltása 2

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy regisztrált 
korlátozott felhasználók és a nyilvános mód 
között váltson, amikor a Secure Function 
Lock funkció bekapcsolt állapotban van.

Módosítás korlátozott felhasználói 
módra az érintőképernyő használatával 2

a Nyomja meg a  

vagy a  

lehetőséget. 

(Ahol xxxxx a felhasználó neve.)

b Nyomja meg a Felhaszn. változ 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
felhasználónév megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a felhasználónevét.

e Adja meg a négyjegyű felhasználói 
jelszót az érintőképernyő 
billentyűzetének használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
• Ha az aktuális azonosító a kívánt művelet 

esetén korlátozott, a Belépés tiltva 
üzenet jelenik meg az érintőképernyőn.

• Ha az azonosító oldalkorlátozásokkal 
rendelkezik, és már elérte a maximális 
oldalszámot, az érintőképernyő a Korlát 
túllépése vagy a Nincs engedély 
üzenetet jeleníti meg, amikor nyomtatni 
próbál. Forduljon a rendszergazdához a 
Secure Function Lock beállításainak 
ellenőrzéséhez.

• Ha az azonosító letiltottra beállított Color 
Print (Színes nyomtatás) korlátozásokkal 
rendelkezik, az érintőképernyő a Nincs 
engedély vagy a Funkció lezárva 
üzenetet jeleníti meg, amikor színes 
dokumentumokat próbál nyomtatni.

 

A korlátozott felhasználói mód módosítása 
az NFC-leolvasó használatával 
(MFC-L9550CDW esetén) 2

a Nyomja meg a  gombot a 
visszatéréshez az Üzemkész képernyőre.

b Érintse a kártyát az NFC-leolvasóhoz.

c Ha sikeresen bejelentkezett, az 
érintőképernyő a Hozzáférés 
sikeres üzenetet jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS
• A kártyának az NFC-leolvasóhoz 

érintésével még akkor is bejelentkezhet, ha 
a készülék Nyilvános módra van beállítva, 
vagy egy másik felhasználó bejelentkezett.

• Lehet, hogy az NFC-leolvasó nem képes 
észlelni, ha a kártya tokban vagy 
burkolatban van.
Mindig vegye ki a kártyát a tokból vagy 
burkolatból, amikor a kártyát az NFC-
leolvasóhoz érinti.

 

Módosítás Nyilvános módra az 
érintőképernyő használatával 2

a Nyomja meg az  

gombot. 

(Ahol xxxxx a felhasználó neve.)

b Nyomja meg a Nyilvánosra 
lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
• Miután egy korlátozott felhasználó 

befejezte a készülék használatát, az egy 
perc múlva visszaáll nyilvános módra.

• Ha a kívánt művelet minden felhasználó 
számára korlátozott, a Belépés tiltva 
üzenet jelenik meg az érintőképernyőn, és 
megjelenik a Felhasználó módosítása 
képernyő. Nem férhet hozzá a művelethez. 
Forduljon a rendszergazdához a Secure 
Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.

• Ha a Public Mode (Nyilvános mód) letiltottra 
beállított Color Print (Színes nyomtatás) 
korlátozásokkal rendelkezik, az érintőképernyő 
a Nincs engedély vagy a Funkció 
lezárva üzenetet jeleníti meg, amikor színes 
dokumentumokat próbál nyomtatni.

 

Publikus

XXXXX

XXXXX
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Active Directory 
hitelesítés 2

Az Active Directory hitelesítés korlátozza a 
Brother készülék használatát. Ha az Active 
Directory hitelesítés engedélyezett, a 
készülék vezérlőpultja zárolt állapotra vált. A 
készülék beállításai nem módosíthatók, amíg 
a felhasználó meg nem adja a 
felhasználóazonosítót, a tartománynevet és a 
jelszót.

Az Active Directory hitelesítés a következő 
funkciókat foglalja magában:

 Bejövő faxok tárolása

 A készülék e-mail címének lekérése az 
LDAP-kiszolgálóról

Az Active Directory hitelesítés beállítását a 
webalapú kezelés vagy a BRAdmin 

Professional 3 (Windows®) használatával 
módosíthatja.

Az Active Directory hitelesítéssel kapcsolatos 
további információkért uu Szoftver és 
hálózati használati útmutató.

Active Directory hitelesítés 
zárolásának be-/kikapcsolása 2

a Indítsa el a webböngészőt.

b Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet 
a böngésző címsorába (ahol a 
„készülék IP-címe” a Brother készülék 
IP-címe).

 Például:

http://192.168.1.2/

c Kattintson az Administrator 
(Rendszergazda) lehetőségre.

d Kattintson a User Restriction Function 
(Felhasználó-korlátozási funkció) 
lehetőségre.

e Jelölje ki az Active Directory 
Authentication (Active Directory 
hitelesítés) vagy a Off (Ki) lehetőséget.

f Kattintson a Submit (Beküldés) 
gombra.

MEGJEGYZÉS
• Az Active Directory hitelesítés 

engedélyezéséhez konfigurálnia kell az 
Active Directory kiszolgáló beállításait.

• A vezérlőpult zárolása engedélyezett, ha 
az Active Directory kiszolgáló 
konfigurálása megfelelő.
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IPSec 2

Az IPsec (Internet Protocol Security) egy 
olyan biztonsági protokoll, amely egy 
opcionális Internet Protocol funkciót használ 
a manipuláció megelőzésére, és biztosítja az 
IP-csomagok formájában továbbított adatok 
titkosságát. Az IPsec titkosítja a hálózaton 
keresztül továbbított adatokat, így például a 
számítógépekről egy nyomtatóra küldött 
nyomtatási feladatokat. Mivel az adatok 
titkosítása a hálózati rétegben történik, a 
magasabb szintű protokollt használó 
alkalmazások IPsec funkciót használnak még 
akkor is, ha erről a felhasználó nem tud.

Az IPsec a következő műveleteket támogatja:

 IPsec adatátvitelek

 IPsec beállítások

Az IPsec funkcióval kapcsolatos további 
információkért uu Szoftver és hálózati 
használati útmutató.

Beállítási zár 2

A Beállítási zár lehetővé teszi egy jelszó 
beállítását, így megakadályozhatja, hogy 
mások véletlenül módosítsák a készülék 
beállításait.

Jól jegyezze meg a jelszót. Ha elfelejti, akkor 
vissza kell állítania a készülékben tárolt 
jelszavakat. Forduljon a rendszergazdához 
vagy a Brother ügyfélszolgálathoz.

Ha a Beállítási zár Be állapotban van, a 
készülék beállításai nem érhetők el.

(Csak MFC modellek esetén)

A készülékbeállítások nem módosíthatók a 
Távolsági setup (Távbeállítás) 
segédprogramon keresztül, ha a Beállítási 
zár Be állapotban van.
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2

Rendszergazda jelszavának 
beállítása 2

a Nyomja meg az  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Zár 
beállítása megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Zár beállítása 
lehetőséget.

g Adjon meg egy négyjegyű számot az új 
jelszónak az érintőképernyő 
billentyűzetének használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

h Adja meg újra az új jelszót, amikor az 
érintőképernyő megjeleníti az Ell.: 
üzenetet.
Nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg a  gombot.

Beállítási zár rendszergazdai 
jelszavának módosítása 2

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Zár 
beállítása megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Zár beállítása 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Jelszó megadás 
lehetőséget.

h Adja meg a régi négyjegyű jelszót az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

i Adjon meg egy négyjegyű számot az új 
jelszónak az érintőképernyő 
billentyűzetének használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

j Adja meg újra az új jelszót, amikor az 
érintőképernyő megjeleníti az Ell.: 
üzenet.
Nyomja meg az OK gombot.

k Nyomja meg a  gombot.
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Beállítási zár be-/kikapcsolása2

Ha helytelen jelszót ad meg, az 
érintőképernyő a Rossz jelszó üzenetet 
jeleníti meg. Adja meg a helyes jelszót.

Beállítási zár bekapcsolása 2

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Ált. 
beáll. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg az Ált. beáll. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Zár 
beállítása megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Zár beállítása 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Zár KiBe 
lehetőséget.

h Adja meg a regisztrált négyjegyű 
rendszergazdai jelszót az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

Beállítási zár kikapcsolása 2

a Nyomja meg a  

gombot az érintőképernyőn.

b Adja meg a regisztrált négyjegyű 
rendszergazdai jelszót az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

Tárcsázási korlátozás 
(csak MFC modellek) 2

Ez a funkció megakadályozza, hogy a 
felhasználók véletlenül rossz számra 
küldjenek faxot, vagy rossz számot hívjanak. 
Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza 
a tárcsázást a tárcsázó, a címjegyzék vagy a 
parancsikonok használatakor.

Ha a Ki lehetőséget választja, a készülék 
nem korlátozza a tárcsázási módszert.

Ha a Gépelje be kétszer:# lehetőséget 
választja, akkor a készülék felszólít a szám 
ismételt megadására, és csak akkor kezdi meg 
a tárcsázást, ha a helyesen adja meg ugyanazt 
a számot. Ha eltérő számot ad meg, az 
érintőképernyő egy hibaüzenetet jelenít meg.

Ha a Be lehetőséget választja, akkor a készülék 
minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni 
fog az adott tárcsázási módszer esetén.

Tárcsázó korlátozása 2

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Tárcsázás korlátozás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Tárcsázás 
korlátozás lehetőséget.

g Nyomja meg a Tárcsázó lehetőséget.

h Nyomja meg a Gépelje be 
kétszer:#, Be vagy Ki lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.

Zár beállítása
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2

Címjegyzék korlátozása 2

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Tárcsázás korlátozás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Tárcsázás 
korlátozás lehetőséget.

g Nyomja meg a Címjegyzék 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Gépelje be 
kétszer:#, Be vagy Ki lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.

Parancsikonok korlátozása 2

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Tárcsázás korlátozás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Tárcsázás 
korlátozás lehetőséget.

g Nyomja meg a Parancsikonok 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Gépelje be 
kétszer:#, Be vagy Ki lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.

LDAP-kiszolgáló korlátozása 2

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Tárcsázás korlátozás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Tárcsázás 
korlátozás lehetőséget.

g Nyomja meg az LDAP kiszolgáló 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Gépelje be 
kétszer:#, Be vagy Ki lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
• A Gépelje be kétszer:# beállítás 

nem fog működni, ha egy telefonkagylót a 
szám megadása előtt emel fel. Nem kap 
felkérést a szám újbóli megadására.

• Az Ismét/Szünet használatakor nem 
korlátozhatja a tárcsázást.

• Ha a Be vagy a Gépelje be 
kétszer:# lehetőséget választja, nem 
használhatja az Üzenetszórás funkciót.
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3
További küldési 
lehetőségek 3

Faxok küldése összetett 
beállításokkal 3

Mielőtt elküld egy faxot, a jelen beállítások 
bármely kombinációját módosíthatja:

 Kétoldalas fax

 Kontraszt

 Fax felbontása

 Valós idejű átvitel

 Tengerentúli mód

 Idözített fax

 Körfax

 Fedőlapüzenet

 Fedőlap beállítás

 Körfaxolás

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

Az érintőképernyőn az alábbi ablak 
jelenik meg.
 

b Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt 
beállítás megjelenítéséhez, majd 
nyomja meg a beállítást.

d Nyomja meg a kívánt opciót.

e Tegye a következők egyikét:

 További beállítások módosításához 
ismételje meg a c és d lépést.

 Ha végzett a beállítások 
kiválasztásával, nyomja meg az OK 
gombot. Ugorjon a faxküldés 
következő lépésére.

MEGJEGYZÉS
• A legtöbb beállítás ideiglenes, és a 

készülék egy fax elküldése után visszatér 
az alapbeállításaihoz.

• A leggyakrabban használt beállítások 
mentéséhez állítsa be azokat 
alapbeállításnak. Ezek a beállítások 
mindaddig megmaradnak, amíg nem 
módosítja azokat újból (lásd A 
módosítások beállítása új alapértelmezett 
értékként uu részt a(z) 24. oldalon).

• A leggyakrabban használt beállítások 
mentéséhez állítsa be azokat 
parancsikonként (lásd Fax opciók 
mentése parancsikonként 
uu részt a(z) 25. oldalon).

 

Fax küldése 
(csak MFC modellek) 3
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3

2 oldalas faxelrendezés 
módosítása 3

2 oldalas fax elküldése előtt ki kell 
választania egy 2 oldalas szkennelési 
formátumot. A választott formátum a 2 
oldalas dokumentum elrendezésétől függ.

a Helyezze be a dokumentumot az ADF-
be.

b Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

c Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Kétoldalas fax megjelenítéséhez.

e Nyomja meg a Kétoldalas fax 
lehetőséget.

f Tegye a következők egyikét:

 Ha a dokumentum a hosszú oldala 
mentén tükrözött, nyomja meg a 
Kétoldalas szken. : Hosszú 
oldal lehetőséget.

 Ha a dokumentum a rövid oldala 
mentén tükrözött, nyomja meg a 
Kétoldalas szken. : Rövid 
oldal lehetőséget.

Hosszú él

Álló Fekvő
 

 

Rövid él

Álló Fekvő
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Kontraszt 3

A legtöbb dokumentum esetén az Auto 
alapértelmezett beállítása adja a legjobb 
eredményeket. 
Az Auto automatikusan a megfelelő 
kontrasztot választja a dokumentumhoz.

Ha a dokumentum nagyon világos vagy 
nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat 
a fax minőségén.

Jelölje ki a Sötét lehetőséget a faxolt 
dokumentum világosabbá tételéhez.

Válassza a Világos lehetőséget a faxolt 
dokumentum sötétebbé tételéhez.

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

b Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Kontraszt megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Kontraszt lehetőséget.

e Nyomja meg az Auto, Világos vagy 
Sötét lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
Még ha a Világos vagy Sötét opciót 
választja is, a készülék a faxot Auto 
beállítással küldi, ha Fotó beállítást 
választott a fax felbontásaként.

 

Fax felbontás módosítása 3

A fax minősége javítható a fax felbontásának 
módosításával. Ez egy ideiglenes beállítás, 
amely csak a következő fax esetén aktív.

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

b Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
felbontása megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax felbontása 
lehetőséget.

e Nyomja meg a Standard, Finom, 
Szuperfinom vagy Fotó lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
Négy különböző felbontás beállítást 
választhat.

 

Fekete-fehér

Standard A legtöbb dokumentumtípushoz 
megfelelő.

Finom Kis nyomathoz jó, de az átvitel 
kicsivel lassabb, mint a normál 
felbontással.

Szuperfinom Kis nyomathoz vagy grafikához 
jó, de az átvitel lassabb, mint a 
finom felbontással.

Fotó Akkor használja, ha a 
dokumentum a szürke 
különböző árnyalatait 
tartalmazza, vagy fénykép. 
Ennek a legnagyobb az átviteli 
ideje.
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3

További küldési 
műveletek 3

Fax kézi küldése 3

Kézi átvitel 3

A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási, 
csengetési és faxfogadási hangok 
meghallását egy fax küldése közben.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Vegye fel a külső telefon kagylóját, és 
várjon a tárcsahangra.

c Tárcsázza a faxszámot a külső telefon 
használatával.

d Amikor meghallja a faxhangot, nyomja 
meg a Fax indítása gombot.

 Ha a szkennerüveget használja, 
nyomja meg a Küldés gombot.

e Tegye vissza a külső telefon kagylóját.

Kettős hozzáférés 3

Tárcsázhat egy számot, és elkezdheti a fax 
beolvasását a memóriába még akkor is, ha a 
készülék a memóriából küldést végez, 
faxokat fogad, vagy számítógépes 
feladatokat nyomtat. Az érintőképernyő 
megjeleníti az új feladatszámot.

A memóriába beolvasható oldalak száma 
változik a rájuk nyomtatott adattípustól 
függően.

MEGJEGYZÉS
Ha Memória megtelt üzenetet kap az 
első faxoldal szkennelésekor, nyomja 

meg a  gombot a szkennelés 
törléséhez. Ha Memória megtelt 
üzenetet kap egy következő oldal 
szkennelésekor, megnyomhatja a 
Küldés most gombot az addig 
beolvasott oldalak elküldéséhez, vagy a 

 gombot a művelet törléséhez.
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Üzenetszórás 3

Az üzenetszórás lehetővé teszi ugyanazon 
faxüzenet elküldését egynél több faxszámra. 
Ugyanabba az üzenetszórásba bevonhat 
csoportokat, címjegyzékszámokat, és 
legfeljebb 50 kézzel tárcsázott számot.

Legfeljebb 350 különböző számra szórhat 
üzenetet.

Az üzenetszórás megkezdése előtt 3

A címjegyzékszámokat a készülék 
memóriájában kell tárolni, mielőtt azok egy 
üzenetszórásban használhatók 
(uu Használati útmutató).

A csoportszámokat is a készülék 
memóriájában kell tárolni, mielőtt azok az A 
címjegyzékszámokat a készülék 
memóriájában kell tárolni, mielőtt azok egy 
üzenetszórásban használhatók. A 
csoportszámok sok tárolt címjegyzékszámot 
tartalmaznak a könnyebb tárcsázás 
érdekében (lásd Csoportok beállítása 
üzenetszóráshoz uu részt a(z) 38. oldalon).

Fax üzenetszórás 3

a Helyezze be a dokumentumot.

b Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

c Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Körfaxolás megjelenítéséhez.

e Nyomja meg az Körfaxolás 
lehetőséget.

f Nyomja meg a Szám hozzáad. 
lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
Ha letöltötte az internetes fax 
alkalmazást:

Ha üzenetszórást kíván végezni egy 
e-mail cím használatával, nyomja meg a 

 gombot, adja meg az e-mail címet 

(uu Használati útmutató), és nyomja meg 
az OK gombot.

 

g A következő módokon adhat hozzá 
számokat az üzenetszóráshoz:

 Nyomja meg a Szám hozzáad. 
gombot, és adjon meg egy számot 
az érintőképernyő billentyűzetének 
használatával (uu Használati 
útmutató).

Nyomja meg az OK gombot.
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 Nyomja meg a Hozzáadás a 
címjegyzékből lehetőséget. 
Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
üzenetszóráshoz hozzáadni kívánt 
szám megjelenítéséhez. Jelölje be 
az üzenetszóráshoz hozzáadni 
kívánt számok jelölőnégyzeteit. 
Miután az összes kívánt számot 
bejelölte, nyomja meg az OK gombot.

 Nyomja meg a Keresés a 
címjegyzékben lehetőséget. 
Nyomja meg a név első betűjét, majd 
nyomja meg az OK gombot. Nyomja 
meg a nevet, majd nyomja meg a 
hozzáadni kívánt számot.

h Miután a f és g lépés ismétlésével 
megadta az összes faxszámot, nyomja 
meg az OK gombot.

i Nyomja meg a Fax indítása 
lehetőséget.
Az üzenetszórás befejezését követően 
a készülék üzenetszórási jelentést 
nyomtat, hogy tudassa az eredményt.

MEGJEGYZÉS
• Ha egyetlen számot sem használt fel 

Csoportokhoz, akkor akár 350 különböző 
számra is szórhat faxokat.

• A készülék elérhető memóriája a 
memóriában lévő feladatok típusától és az 
üzenetszóráshoz használt számoktól 
függően változik. Ha a maximális elérhető 
számra szór üzenetet, akkor nem lesz 
képes a kettős hozzáférés és a késleltetett 
fax használatára.

• Ha megjelenik a Memória megtelt 

üzenet, akkor nyomja meg a  gombot a 
feladat leállításához. Ha egynél több oldal 
lett beszkennelve, nyomja meg az 
Küldés most gombot, így a készülék 
elküldi azt a részt, ami a készülék 
memóriájában van.

 

Folyamatban levő üzenetszórás 
törlése 3

Üzenetszórás közben törölheti az aktuálisan 
küldött faxot vagy az egész üzenetszórási 
feladatot.

a Nyomja meg a  gombot.

b Tegye a következők egyikét:

 A teljes üzenetszórás törléséhez 
nyomja meg a Teljes körfax 
lehetőséget. Ugorjon a c lépésre.

 Az aktuális feladat törléséhez 
nyomja meg a tárcsázott számot 
vagy nevet megjelenítő gombot. 
Ugorjon a d lépésre.

 A törlés nélküli kilépéshez nyomja 

meg a  gombot.

c Amikor az érintőképernyőn megjelenik a 
kérdés, hogy a teljes üzenetszórást 
kívánja-e törölni, tegye a következők 
egyikét:

 Nyomja meg az Igen gombot a 
megerősítéshez.

 A törlés nélküli kilépéshez nyomja 
meg a Nem gombot.

d Tegye a következők egyikét:

 Az aktuális feladat törléséhez 
nyomja meg az Igen gombot.

 A törlés nélküli kilépéshez nyomja 
meg a Nem gombot.
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Valós idejű átvitel 3

Amikor faxot küld, a készülék először 
beolvassa a dokumentumot a memóriába, 
mielőtt azt elküldi. Amint a telefonvonal 
szabad, a készülék elkezdi a tárcsázást és a 
küldést.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot 
azonnal el akar küldeni, a memóriából történő 
küldésre várakozás nélkül. Bekapcsolhatja a 
Valós idejű átvitel funkciót.

MEGJEGYZÉS
• Ha a memória megtelt, és elküld egy faxot 

az ADF-ről, akkor a készülék valós időben 
küldi majd a dokumentumot (még akkor is, 
ha a Valós idejű átvitel beállítása 
Ki). Ha a memória megtelt, akkor a 
szkennerüveg nem használható faxok 
küldésére, amíg fel nem szabadítja a 
memória egy részét.

• Valós idejű átvitelnél az automatikus 
újratárcsázási funkció nem működik a 
szkennerüveg használatakor.

 

a Helyezze be a dokumentumot.

b Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

c Nyomja meg az Beáll-k lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Valós 
idejű átvitel megjelenítéséhez.

e Nyomja meg a Valós idejű 
átvitel lehetőséget.

f Nyomja meg a Be (vagy Ki) 
lehetőséget.

g Nyomja meg az OK gombot.

h Adja meg a faxszámot.

i Nyomja meg a Fax indítása 
lehetőséget.

Tengeren túli üzemmód 3

Ha egy rossz kapcsolat miatt a fax tengeren 
túlra küldése nehézséget okoz, akkor a 
tengeren túli üzemmód bekapcsolása 
segíthet.

Ez egy ideiglenes beállítás, amely csak a 
következő fax esetén aktív.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

c Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Tengerentúli mód 
megjelenítéséhez.

e Nyomja meg a Tengerentúli mód 
lehetőséget.

f Nyomja meg a Be lehetőséget.

g Nyomja meg az OK lehetőséget.

h Adja meg a faxszámot.

i Nyomja meg a Fax indítása 
lehetőséget.
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Késleltetett fax 3

Maximum 50 olyan faxot tárolhat a 
memóriában, amelyet a következő 24 órás 
időszakon belül kell elküldeni.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

c Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Idözített fax megjelenítéséhez.

e Nyomja meg az Idözített fax 
lehetőséget.

f Nyomja meg az Idözített fax 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Be lehetőséget.

h Nyomja meg az Idő lehetőséget.

i Adja meg a fax küldésének kívánt 
időpontját (24 órás formátumban) az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
A memóriába beolvasható oldalak száma 
függ az egyes oldalakra nyomtatott 
adattípustól.

 

Késleltetett kötegelt átvitel 3

Késleltetett faxok küldése előtt a készülék 
segít a gazdaságosabbá tételben az összes 
fax célállomás és ütemezett időpont szerinti 
rendezésével.

Minden azonos időben, azonos számra 
küldendő késleltetett faxot egyetlen faxként 
küld el, hogy átviteli időt takarítson meg.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Küldés beállítás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Küldés beállítás 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Körfax lehetőséget.

h Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.
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Várakozó feladatok 
ellenőrzése és törlése 3

Ellenőrizze, hogy mely feladatok várakoznak 
még küldésre a memóriában. Ha nincsenek 
feladatok, az érintőképernyő a Nincs 
feladat üzenetet jeleníti meg. Törölhet egy 
memóriában tárolt, várakozó faxfeladatot.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Feladattörlés megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Feladattörlés 
lehetőséget.
A várakozó feladatok megjelennek az 
érintőképernyőn.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot, hogy 
végiggörgethesse a várakozó 
feladatokat, és nyomja meg a törölni 
kívánt feladatot.

h Nyomja meg a Mégse gombot.

i Tegye a következők egyikét:

 A törléshez nyomja meg az Igen 
gombot. Ha még egy feladatot akar 
törölni, ismételje meg a g lépést.

 A törlés nélküli kilépéshez nyomja 
meg a Nem gombot.

j Ha befejezte a feladatok törlését, 

nyomja meg a  gombot.

A módosítások beállítása új 
alapértelmezett értékként 3

A Fax felbontása, Kontraszt, 
Szkennerüveg mérete, Valós idejű 
átvitel, Fedőlap beállítás és 
Tengerentúli mód leggyakrabban 
használt faxbeállításait alapértelmezett 
beállításként mentheti. Ezek a beállítások 
addig maradnak meg, amíg újból nem 
módosítja azokat.

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

b Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
módosítani kívánt beállítás 
kiválasztásához, majd nyomja meg az új 
opciót.

Ismételje meg ezt a lépést minden 
módosítani kívánt beállítás esetén.

d Az utolsó beállítás módosítása után 
pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az Új 
alapért.beáll megjelenítéséhez.

e Nyomja meg az Új alapért.beáll 
lehetőséget.

f Az érintőképernyő felszólítja, hogy 
erősítse meg a módosítást az új 
alapbeállításokra.
Nyomja meg az Igen gombot a 
megerősítéshez.

g Nyomja meg a  gombot.
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3

Minden faxbeállítás 
visszaállítása a gyári 
beállításokra 3

Minden módosított faxbeállítást visszaállíthat 
a gyári beállításokra. Ezek a beállítások 
addig maradnak meg, amíg újból nem 
módosítja azokat.

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

b Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

c Az utolsó beállítás módosítása után 
pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Gyári visszaáll. 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Gyári visszaáll. 
lehetőséget.

e Az érintőképernyő felszólítja, hogy 
erősítse meg a visszamódosítást a gyári 
beállításokra. Nyomja meg az Igen 
gombot a megerősítéshez.

f Nyomja meg a  gombot.

Fax opciók mentése 
parancsikonként 3

A gyakran használt összes új fax opciót 
parancsikonként mentve tárolhatja.

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

b Adja meg a faxszámot.

c Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
felbontása, Kétoldalas fax, 
Kontraszt, Valós idejű átvitel, 
Tengerentúli mód vagy 
Szkennerüveg mérete 
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a 
módosítani kívánt beállítást. Ezután 
nyomja meg a kívánt új opciót.
Ismételje meg ezt a lépést minden 
módosítani kívánt beállítás esetén.

e Ha befejezte az új opciók kiválasztását, 
nyomja meg az OK gombot.

f Nyomja meg a Ment pik-ént 
lehetőséget.

g Erősítse meg a parancsikonhoz 
kiválasztott opciók megjelenített listáját, 
majd 
nyomja meg az OK gombot.

h Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között.

i Nyomja meg a  gombot ott, ahol nem 

adott hozzá parancsikont.
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j Adjon meg egy nevet a parancsikonnak 
az érintőképernyő billentyűzetének 
használatával. (A betűk beírásával 
kapcsolatban uu Használati útmutató.) 
Nyomja meg az OK gombot.

k Nyomja meg az OK gombot a 
megerősítéshez.

Elektronikus fedőlap 3

A funkció használata érdekében be kell 
programoznia az állomásazonosítóját 
(uu Gyors telepítési útmutató).

Automatikusan küldhet fedőlapot. A fedőlap 
tartalmazza az állomásazonosítót, egy 
megjegyzést, és a címjegyzékben tárolt 
nevet.

A következő, előre beállított megjegyzések 
egyikét választhatja:

1.Üzenet Ki

2.Kérem, hívjon

3.Sürgős

4.Bizalmas

Az előre beállított megjegyzések egyikének 
használata helyett megadhat két személyes, 
legfeljebb 27 karakter hosszúságú 
megjegyzést is.

(Lásd Egyéni megjegyzések összeállítása 
uu részt a(z) 26. oldalon.)

5.(Felhasználó által definiált)

6.(Felhasználó által definiált)

Egyéni megjegyzések összeállítása 3

Két saját megjegyzést állíthat be.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Küldés beállítás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Küldés beállítás 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Fedőlap beállítás 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Fedőlapüzenet 
lehetőséget.

i Nyomja meg az 5. vagy 6. gombot a 
saját megjegyzés tárolásához.

j Adja meg a saját megjegyzését az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a  gombot a 

számok, betűk vagy speciális 
karakterek kiválasztásához (uu
Használati útmutató).

k Nyomja meg a  gombot.
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3

Fedőlap küldése a következő fax 
esetén 3

Ha a következő fax esetén fedőlapot kíván 
küldeni, hozzáadhatja a fedőlapot.

a Tegye a következők egyikét:

 Ha a Fax előnézet Ki állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot.

 Ha a Fax előnézet Be állapotra van 

beállítva, nyomja meg a  (Fax) 

gombot és a Faxok küldése 
lehetőséget.

b Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fedőlap beállítás 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fedőlap beállítás 
lehetőséget.

e Nyomja meg a Fedőlap beállítás 
lehetőséget.

f Nyomja meg a Be lehetőséget.

g Nyomja meg a Fedőlapüzenet 
lehetőséget.

h Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
használni kívánt megjegyzés 
kiválasztásához, majd nyomja meg a 
megjegyzést.

Nyomja meg a  gombot.

i Nyomja meg az OK gombot.

j Adja meg a faxszámot.

k Nyomja meg a Fax indítása 
lehetőséget.

Nyomtatott fedőlap használata 3

Ha olyan nyomtatott fedőlapot kíván, amelyre 
írhat, nyomtassa ki a mintaoldalt, és 
csatolhatja a faxhoz.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Küldés beállítás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Küldés beállítás 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Fedőlap beállítás 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Minta nyomtatása 
lehetőséget.

i Nyomja meg az OK gombot.
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Célállomás megjelenítése 3

Amikor faxot küld, a készülék megjeleníti az 
információkat a címjegyzékből, vagy a 
tárcsázott számot. Beállíthatja a készüléket, 
hogy elrejtse a célállomás információját az 
érintőképernyőn.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Küldés beállítás 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Küldés beállítás 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Célállomás 
lehetőséget.

h Nyomja meg a Rejtett vagy a 
Kijelző lehetőséget.

i Nyomja meg a  gombot.
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4

Memóriába történő 
fogadás beállításai 4

A memóriába történő fogadás lehetővé teszi, 
hogy faxokat fogadhasson akkor is, ha nem a 
készülék közelében tartózkodik.

Egyszerre csak egy memóriába történő 
fogadási beállítást használhat:

 Fax továbbítása

 Fax tárolása

 Ki

Fax továbbítása 4

A Fax továbbítása funkció lehetővé teszi a 
fogadott faxokat automatikus továbbítását 
egy másik készülékre. Ha a 
Háttér.nyomt: Be lehetőséget választja, 
a készülék ki is nyomtatja a faxot.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fogadás beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Fogadás beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Memóriavétel megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Memóriavétel 
lehetőséget.

i Nyomja meg a Fax küldés 
lehetőséget.

j Tegye a következők egyikét:

 Nyomja meg a Kézi lehetőséget a 
továbbítási faxszám (legfeljebb 20 
karakter) megadásához az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával (uu Használati 
útmutató).

Nyomja meg az OK gombot.

 Nyomja meg a Címjegyzék 
lehetőséget.

Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy a b gombot a 
görgetéshez, amíg megtalálja a 
faxszámot, amelyre továbbítani 
kívánja a faxokat.

Nyomja meg a kívánt faxszámot 
vagy e-mail címet.

MEGJEGYZÉS

• Az e-mail címet az érintőképernyő  

gombjának megnyomásával adhatja meg.

• Ha egy csoportszámot választ a 
címjegyzékből, a készülék több 
faxszámra továbbítja a faxokat.

 

k Ha a Fax előnézete beállítása Ki, 
nyomja meg a Háttér.nyomt: Be 
vagy Háttér.nyomt: Ki lehetőséget. 

FONTOS
• Ha a Háttér.nyomt: Be lehetőséget 

választja, a készülék ki is nyomtatja a 
fogadott faxokat, így egy másolata is lesz 
azokról.

• Amikor a Fax előnézete beállítása Be, 
a biztonsági nyomtatás funkció nem 
működik.

 

l Nyomja meg a  gombot.

Fax fogadása 
(Csak MFC modellek) 4
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Fax tárolása 4

A fax tárolása funkció lehetővé teszi a 
fogadott faxok tárolását a készülék gép 
memóriájában. Egy másik helyen található 
faxkészülék memóriájában tárolt faxokat is 
lehívhat a távoli visszakeresés parancsokkal 
(lásd Faxüzenetek visszakeresése 
uu részt a(z) 34. oldalon).

A készülék automatikusan kinyomtatja az 
összes tárolt fax egy biztonsági másolatát.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fogadás beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Fogadás beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Memóriavétel megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Memóriavétel 
lehetőséget.

i Nyomja meg a Fax tárolása 
lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
A fax tárolásának kikapcsolásához 
nyomja meg a Ki lehetőséget.

 

j Nyomja meg a  gombot.

Memóriába történő fogadás 
beállításainak módosítása 4

Ha fogadott faxok vannak a készülék 
memóriájában, amikor módosítja a 
memóriába történő fogadás műveleteit, az 
érintőképernyő felteszi a következő kérdések 
egyikét:

Ha a fogadott faxok már ki vannak 
nyomtatva 4

 Összes dokumentum törlése?

• Ha az Igen gombot nyomja meg, a 
memóriában található faxok törlődnek, 
mielőtt a beállítás módosul.

• Ha a Nem gombot nyomja meg, a 
memóriában található faxok nem 
törlődnek, és a beállítás változatlan 
marad.

Ha a memóriában ki nem nyomtatott 
faxok vannak 4

 Minden fax nyomtatása?

• Ha az Igen gombot nyomja meg, a 
memóriában található faxokat a 
rendszer kinyomtatja, mielőtt a 
beállítás módosul. Ha egy biztonsági 
másolat már ki lett nyomtatva.

• Ha a Nem gombot nyomja meg, a 
memóriában található faxokat a 
rendszer nem nyomtatja ki, és a 
beállítás változatlan marad.

FONTOS
Ha a Biztonsági másolat nyomtatása 
bekapcsolva lehetőséget választja, a 
készülék ki is nyomtatja a fogadott 
faxokat, így egy másolata is lesz. Ez egy 
biztonsági funkció a fax továbbítása előtti 
áramszünet esetére vagy abban az 
esetben, ha fogadó készülékkel van 
probléma.
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4

Memóriába történő fogadás 
beállításainak kikapcsolása 4

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fogadás beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Fogadás beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Memóriavétel megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Memóriavétel 
lehetőséget.

i Nyomja meg a Ki lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
Az érintőképernyő további opciókat ajánl 
fel, ha még vannak beérkezett faxok a 
készülék memóriájában (lásd Memóriába 
történő fogadás beállításainak 
módosítása uu részt a(z) 30. oldalon).

 

j Nyomja meg a  gombot.
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Távoli visszakeresés 4

Bármely nyomógombos telefonról vagy 
faxkészülékről hívhatja készülékét, majd a 
távoli hozzáférési kóddal vagy távoli 
utasításokkal visszakeresheti a 
faxüzeneteket.

A távoli hozzáférés kódjának 
beállítása 4

A távoli hozzáférési kód lehetővé teszi a 
hozzáférést a távoli visszakeresés 
funkcióihoz, ha távol van a készülékétől. 
Mielőtt használhatná a távoli hozzáférés és 
visszakeresési funkciókat, be kell állítania a 
saját kódját. A gyári alapértelmezett kód az 
inaktív kód (– – –l).

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Táv.hozzáfér. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Táv.hozzáfér. 
lehetőséget.

g Adjon meg egy háromjegyű kódot a 0-9 
számok, a * vagy a # használatával az 
érintőképernyő billentyűzetének 
segítségével.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
NE használja ugyanazt a kódot, amit a 
távoli aktiválási kódhoz (l51) vagy a távoli 
kikapcsolási kódhoz (#51) használ 
(uu Használati útmutató).

 

h Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
A kódot bármikor módosíthatja. A kód 
inaktívvá tételéhez nyomja meg és tartsa 
lenyomva a  ikont a g lépésben az 
alapértelmezett – – –l beállítás 
visszaállításához, majd nyomja meg az 
OK gombot.

 

A távoli hozzáférési kód 
használata 4

a Tárcsázza faxszámát egy telefonról 
vagy másik faxkészülékről a 
nyomógombos tárcsázással.

b Amikor készüléke válaszol, azonnal 
adja meg a távoli hozzáférési kódját.

c A készülék jelez, ha új üzeneteket 
fogadott:

 1 hosszú sípolás - Faxüzenetek

 Nincs sípolás - Nincsenek üzenetek

d Ha a készülék kétszer röviden sípol, 
adjon meg egy utasítást (lásd Távoli 
faxutasítások 
uu részt a(z) 33. oldalon). A készülék 
megszakítja a kapcsolatot, ha 30 
másodpercnél hosszabb ideig vár egy 
utasítás megadásával.
Érvénytelen utasítás megadása esetén 
a készülék háromszor sípol.

e Nyomja meg a 9 0 gombokat a készülék 
visszaállításához, amikor befejezte.

f Tegye le a kagylót.

MEGJEGYZÉS
• Ha a készülék Kézi módba van beállítva, 

és használni kívánja a távoli 
visszakeresési funkciókat, akkor várjon 
körülbelül 100 másodpercig, miután 
elkezd csörögni, majd 30 másodpercen 
belül adja meg a távoli hozzáférési kódot.

• Lehet, hogy ez a funkció egyes 
országokban nem érhető el, vagy a helyi 
telefontársaság által nem támogatott.
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Távoli faxutasítások 4

Kövesse a táblázat utasításait, hogy hozzáférjen az egyes funkciókhoz, amikor távol van a 
készülékétől. Amikor felhívja a készülékét és megadja a távoli hozzáférés kódját (3 számjegy, 
amelyet egy l követ), a rendszer kétszer röviden sípol, és meg kell adnia egy távoli utasítást.

Távoli utasítások Művelet részletei

95 Faxtovábbítási vagy faxtárolási 
beállítások módosítása

1 KI Kiválaszthatja a Ki lehetőséget, miután lekérte vagy törölte az 
összes üzenetét.

2 Faxtovábbítás Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva. Ha 
három rövid sípolást hall, nem módosíthat, mert a feltételek 
nem teljesültek (például egy faxtovábbítási szám 
regisztrálása). Regisztrálhatja a csengetések maximális 
számát (lásd A faxtovábbítási szám módosítása 
uu részt a(z) 34. oldalon). Mihelyt regisztrálta a számot, a 
faxtovábbítás működni fog.

4 Faxtovábbítási szám

6 Faxtárolás

96 Fax visszakeresése

2 Minden fax visszakeresése Adja meg egy távoli faxkészülék számát a tárolt faxüzenetek 
fogadására (lásd Faxüzenetek visszakeresése 
uu részt a(z) 34. oldalon).

3 Faxok törlése a memóriából Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek törlődtek a 
memóriából.

97 Fogadási állapot ellenőrzése

1 Fax Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha 
igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid 
sípolást fog hallani.

98 Fogadási mód módosítása

1 Külső TAD (üzenetrögzítő) Ha egy hosszú sípolást hall, a módosítás elfogadásra került.

2 Fax/Tel

3 Csak fax

90 Kilépés Nyomja meg a 9 0 gombokat a távoli visszakeresés 
leállításához. Várjon a hosszú sípolásra, majd helyezze vissza 
a kagylót.
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Faxüzenetek visszakeresése 4

Bármely nyomógombos telefonról vagy 
faxkészülékről hívhatja készülékét, és 
faxüzeneteit elküldheti egy másik készülékre. 
A funkció használata előtt be kell kapcsolnia 
a Fax tárolása vagy Fax előnézete funkciót 
(lásd Fax tárolása uu részt a(z) 30. oldalon 
vagy Használati útmutató).

a Tárcsázza a faxszámát.

b Amikor a készülék válaszol, adja meg a 
távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, 
majd l). Ha egy hosszú sípolást hall, 
üzenetei érkeztek.

c Ha két rövid sípolást hall, 
nyomja meg a 9 6 2 gombokat.

d Várjon egy hosszú sípolásra, majd 
használja az érintőpanelt a távoli 
faxkészülék számának megadásához, 
ahova a faxüzeneteket küldeni kívánja, 
majd nyomja meg a ## gombokat 
(legfeljebb 20 számjegy).

MEGJEGYZÉS
A l és a # nem használható tárcsázási 
számként. Azonban nyomja meg a # 
gombot, ha szünetet akar létrehozni.

 

e Tegye le a kagylót, miután meghallotta a 
készülék sípolását. A készülék felhívja a 
másik faxkészüléket, amely azután 
kinyomtatja a faxüzeneteket.

A faxtovábbítási szám 
módosítása 4

Egy másik nyomógombos telefonról vagy 
faxkészülékről módosíthatja a faxtovábbítási 
számot.

a Tárcsázza a faxszámát.

b Amikor a készülék válaszol, adja meg a 
távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, 
majd l). Ha egy hosszú sípolást hall, 
üzenetei érkeztek.

c Ha két rövid sípolást hall, 
nyomja meg a 9 5 4 gombokat.

d Várja meg a hosszú sípolást, az 
érintőpanel használatával adja meg 
annak a távoli faxkészüléknek az új 
számát (legfeljebb 20 számjegy), ahova 
a faxüzeneteket továbbítani kívánja, 
majd nyomja meg a ## gombokat.

MEGJEGYZÉS
A l és a # nem használható tárcsázási 
számként. Azonban nyomja meg a # 
gombot, ha szünetet akar létrehozni.

 

e Ha végzett, nyomja meg a 9 0 gombokat 
a távoli hozzáférés leállításához.

f Tegye le a kagylót, miután meghallotta a 
készülék sípolását.
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További fogadási 
műveletek 4

Bejövő, kicsinyített fax 
nyomtatása 4

Ha a Be beállítást választja, a készülék egy 
beérkező fax minden oldalát úgy kicsinyíti, 
hogy elférjenek egy A4, Letter, Legal vagy 
Folio méretű papír egy oldalán.

A készülék a kicsinyítési arányt a fax 
papírméretének és a papírméret beállítások 
használatával számítja ki (uu Használati 
útmutató).

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fogadás beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Fogadás beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Aut.kicsinyít. megjelenítéséhez.

h Nyomja meg az Aut.kicsinyít. 
lehetőséget.

i Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

j Nyomja meg a  gombot.

2 oldalas nyomtatás Fax mód 
esetén 4

A készülék a fogadott faxokat a papír mindkét 
oldalára nyomtatja ki, ha a Kétoldalas 
beállítás állapota Be.

Használjon A4 méretű papírt ehhez a 

beállításhoz (60-105 g/m2).

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fogadás beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Fogadás beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Kétoldalas megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Kétoldalas 
lehetőséget.

i Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

j Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
Amikor a Kétoldalas funkció 
bekapcsolt állapotban van, a készülék 
automatikusan lekicsinyíti a bejövő 
faxokat, hogy illeszkedjenek a papírtálcán 
lévő papír méretéhez.
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A faxfogadási bélyegző 
beállítása 4

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy 
kinyomtassa a fogadás napját és idejét 
minden egyes fogadott faxoldal felső 
részének közepén.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Fogadás beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Fogadás beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
Rx bélyegző megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Fax Rx bélyegző 
lehetőséget.

i Nyomja meg a Be vagy a Ki 
lehetőséget.

j Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
• Győződjön meg arról, hogy a készüléken 

beállította az aktuális dátumot és időt 
(uu Gyors telepítési útmutató).

• Ha letöltötte az internetes fax 
alkalmazást:

Internetes fax használata esetén a 
fogadás időpontja és dátuma nem jelenik 
meg.

 

Fax nyomtatása a 
memóriából 4

Ha a Fax tárolása lehetőséget választja, 
akkor is nyomtathat faxot a memóriából, ha a 
készüléknél tartózkodik (lásd Fax tárolása 
uu részt a(z) 30. oldalon).

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Nyomja meg a a vagy a b gombot a 
Doku nyomtatás megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Doku nyomtatás 
lehetőséget.

g Nyomja meg az OK gombot.

h Nyomja meg a  gombot.

Papír nélküli fogadás 4

Ha a papírtálcából kifogy a papír fax vétele 
közben, akkor az érintőképernyőn a Nincs 
papír üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a 
papírtálcába (uu Használati útmutató).

A készülék a bejövő faxokat továbbra is a 
memóriában tárolja, amíg a memória meg 
nem telik, vagy papírt nem tesz a 
papírtálcára. Ha a memória megtelik, a 
készülék abbahagyja a hívások automatikus 
megválaszolását. A faxok kinyomtatásához 
tegyen új papírt a tálcára.
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További tárcsázási 
műveletek 5

Címjegyzékszámok 
kombinálása 5

Időnként célszerű lehet több távolsági 
szolgáltató közül választani egy fax 
küldésekor. A tarifák változhatnak az 
időponttól és a célállomástól függően. Az 
alacsony tarifák kihasználása érdekében 
címjegyzékszámként tárolhatja a távolsági 
szolgáltatók hozzáférési kódját és a 
hitelkártyaszámokat. Ezeket a hosszú 
tárcsázási sorozatokat úgy is tárolhatja, hogy 
felosztja őket, és külön 
címjegyzékszámokként állítja be azokat 
bármilyen kombinációban. Akár még kézi 
tárcsázást is belefoglalhat a tárcsázó 
használatával (uu Használati útmutató).

Például lehet, hogy eltárolta a „01632” 
sorozatot a Címjegyzék: Brother 1 szám alatt 
és a „960555” sorozatot a Címjegyzék: 
Brother 2 szám alatt. Mindkettőt használhatja 
a „01632-960555” tárcsázására, ha 
megnyomja a következőket:

a Nyomja meg a  (Fax) gombot.

b Nyomja meg a Címjegyz. lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Brother 1 szám megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a számot.

e Nyomja meg az Alkalmaz lehetőséget.

f Nyomja meg a Címjegyz. lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Brother 2 szám megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a számot.

i Nyomja meg az Alkalmaz lehetőséget.

j Nyomja meg a Fax indítása 
lehetőséget. A „01632-960555” számot 
fogja tárcsázni.

Egy szám ideiglenes módosításához 
behelyettesítheti a szám egy részét, ha 
megnyomja azt a tárcsázón. Például a szám 
„01632-960556” értékre módosításához 
megadhatja a számot (Brother 1: 01632) a 
címjegyzék használatával, megnyomja az 
Alkalmaz gombot, majd megnyomja a 
960556 számot a tárcsázón.

MEGJEGYZÉS
Ha várnia kell egy másik tárcsahangra 
vagy jelzésre a tárcsázási szekvencia 
bármely pontján, akkor hozzon létre 
szünetet a számban a Szünet 
megnyomásával. Mindegyik 
billentyűlenyomás 3,5 másodperces 
késleltetést ad hozzá. A szünet 
hosszának növeléséhez nyomja meg 
szükség szerinti alkalommal a Szünet 
gombot.

 

Tárcsázás és számok tárolása 
(csak MFC modellek) 5
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Számok tárolásának 
további módjai 5

Címjegyzékszámok tárolása 
kimenő hívásokból 5

Címjegyzékszámokat tárolhat a kimenő 
hívások előzményeiből.

a Nyomja meg a  (Fax) gombot.

b Nyomja meg a Hívástörtén. 
lehetőséget.

c Nyomja meg a Kimenő hívás 
lehetőséget.

d Nyomja meg a számot.

e Nyomja meg a Szerkesztés 
lehetőséget.

f Nyomja meg a Hozzáadás a 
címjegyzékhez lehetőséget.

g Nyomja meg a Név lehetőséget.

h Adja meg a nevet (legfeljebb 15 
karakter) az érintőképernyő 
billentyűzetének használatával. (A 
betűk beírásával kapcsolatban 
uu Használati útmutató.)
Nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg az OK gombot a fax- vagy 
telefonszám megerősítéshez.

j Nyomja meg a  gombot.

Csoportok beállítása 
üzenetszóráshoz 5

Egy, a címjegyzékben tárolható csoporttal 
ugyanazt a faxüzenetet küldheti el sok 
faxszámra a Fax, Címjegyz., Csoportnév, 
Alkalmaz és Fax indítása gombok 
megnyomásával.

Először minden faxszámot el kell tárolnia a 
címjegyzékben (uu Használati útmutató). 
Ezután számokként felveheti azokat a 
csoportba. Minden csoport egy 
címjegyzékszámot használ fel. Legfeljebb 20 
csoportot tárolhat, vagy maximum 299 
számot rendelhet hozzá egy nagy 
csoporthoz. (Lásd Üzenetszórás 
uu részt a(z) 20. oldalon.)

a Nyomja meg a  (Fax) gombot.

b Nyomja meg a Címjegyz. lehetőséget.

c Nyomja meg a Szerkesztés 
lehetőséget.

d Nyomja meg a Csoport beáll 
lehetőséget.

e Nyomja meg a Név lehetőséget.

f Adja meg a csoportnevet (legfeljebb 15 
karakter) az érintőképernyő 
billentyűzetének használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

g Nyomja meg a Hozzáad / Törlés 
lehetőséget.

h Megnyomásukkal adja hozzá a 
címjegyzékszámokat a csoporthoz, 
hogy megjelenjen egy vörös pipa.
Nyomja meg az OK gombot.

i Olvassa át és erősítse meg a 
kiválasztott nevek és számok 
megjelenített listáját, majd nyomja meg 
az OK gombot a csoport mentéséhez.
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j Tegye a következők egyikét:

 Egy másik üzenetszórási csoport 
tárolásához ismételje meg a c - i 
lépéseket.

 Az üzenetszórási csoportok 
tárolásának befejezéséhez nyomja 

meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
Kinyomtathatja a címjegyzék összes 
számának listáját (lásd Jelentések 
uu részt a(z) 42. oldalon).

 

Csoportnév módosítása 5

a Nyomja meg a  (Fax) gombot.

b Nyomja meg a Címjegyz. lehetőséget.

c Nyomja meg a Szerkesztés 
lehetőséget.

d Nyomja meg a Változtatás 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt 
csoport megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a csoportnevet.

g Nyomja meg a Név lehetőséget.

h Adja meg az csoportnevet (legfeljebb 15 
karakter) az érintőképernyő 
billentyűzetének használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
A tárolt név módosítása:

Egy karakter módosításához a d vagy c 
gombok megnyomásával mozgassa a 
kurzort a helytelen karakter 
kiemeléséhez, majd nyomja meg az  
gombot. Adja meg az új karaktert 
(uu Használati útmutató).

 

i Nyomja meg az OK gombot.

j Nyomja meg a  gombot.
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Csoport törlése 5

a Nyomja meg a  (Fax) gombot.

b Nyomja meg a Címjegyz. lehetőséget.

c Nyomja meg a Szerkesztés 
lehetőséget.

d Nyomja meg a Töröl lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt 
csoport megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a csoportnevet.
Nyomja meg az OK gombot.

g Ha az érintőképernyőn megjelenik a 
Kitörli ezt az adatot? kérdés, 
nyomja meg az Igen gombot.

h Nyomja meg a  gombot.

Csoportszámok hozzáadása vagy 
törlése 5

a Nyomja meg a  (Fax) gombot.

b Nyomja meg a Címjegyz. lehetőséget.

c Nyomja meg a Szerkesztés 
lehetőséget.

d Nyomja meg a Változtatás 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt 
csoport megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a csoportnevet.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Hozzáad / Törlés 
megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Hozzáad / Törlés 
lehetőséget.

i Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
hozzáadni vagy törölni kívánt szám 
megjelenítéséhez.

j Tegye a következőket minden egyes 
módosítani kívánt szám esetén:

 Ha számot kíván a csoporthoz 
hozzáadni, nyomja meg a szám 
jelölőnégyzetét a pipa 
hozzáadásához.

 Ha számot kíván a csoportból törölni, 
nyomja meg a szám jelölőnégyzetét 
a pipa eltávolításához.

k Nyomja meg az OK gombot.

l Nyomja meg az OK gombot.

m Nyomja meg a  gombot.
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Faxjelentések 
(Csak MFC modellek) 6

Nyomja meg a  gombot az 

érintőképernyőn az Átvitel igazolási jelentés 
és a naplózási időszak beállításához.

Átviteli igazolási jelentés 6

Az Átviteli igazolási jelentést annak 
bizonyítékaként használhatja, hogy elküldte a 
faxot (uu Használati útmutató).

Faxnapló (műveleti jelentés) 6

Beállíthatja a készüléket, hogy az megadott 
időközönként nyomtasson naplót (minden 50. 
fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, vagy 2 
vagy 7 naponta). 
A gyári beállítás Minden 50 fax.

Ha az intervallumot Ki értékre állítja, 
továbbra is nyomtathat jelentést az alábbi 
eljárás szerint: Jelentések 
uu részt a(z) 42. oldalon.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Fax 
megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Fax lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Visszaigazolás megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Visszaigazolás 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Napló időköz lehetőséget.

h Nyomja meg a Napló időköz lehetőséget.

i Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
időtartam kiválasztásához.
Ha a Minden 50 fax lehetőséget 
választotta, folytassa a m lépéstől.

 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a kiválasztott időpontban 
kinyomtatja a jelentést, majd töröl 
minden feladatot a memóriából.

Ha a készülék memóriája megtelik 
200 feladattal, mielőtt a kiválasztott 
idő eltelne, a készülék korábban 
nyomtatja ki a naplót, majd töröl 
minden feladatot a memóriából. Ha 
extra jelentést szeretne, mielőtt 
esedékessé válik a nyomtatás, 
kinyomtathatja azt anélkül, hogy 
törölné a feladatokat a memóriából.

 Minden 50. fax után

A készülék kinyomtatja a naplót, 
amikor már eltárolt 50 feladatot.

j Nyomja meg az Idő lehetőséget, majd 
(24 órás időformátumban) adja meg a 
nyomtatás kezdetének idejét az 
érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
(Például: adjon meg 19:45 értéket este 
7:45 esetén.)
Nyomja meg az OK gombot.

k Ha a 7naponta lehetőséget választja, 
nyomja meg a Nap lehetőséget.

l Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Hétfőnként, Keddenként, 
Szerdánként, Csütörtökönként, 
Péntekenként, Szombatonként 
vagy Vasárnaponként 
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a 
7 napos visszaszámlálás első napját.

m Nyomja meg a  gombot.

Jelentések nyomtatása 6
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Jelentések 6

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

1 Adásigaz. Ell. (csak MFC modellek)

Megjeleníti az utolsó 200 kimenő faxra 
vonatkozó Átvitel-igazolási jelentést, és 
kinyomtatja az utolsó jelentést.

2 Címjegyzék (csak MFC modellek)

Betűrendben kinyomtatja a címjegyzék-
memóriában tárolt nevek és számok 
listáját.

3 Fax Napló (csak MFC modellek)

Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és 
kimenő fax adatainak listáját. 
(TX: átvitel.) (RX: fogadás.)

4 Felhasz.Beáll.

Kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

5 Nyomtató beállítások

Kinyomtatja az aktuális 
nyomtatóbeállítások listáját.

6 Hálózati konfiguráció

Kinyomtatja az aktuális hálózati 
beállítások listáját.

7 Dob pontnyomtatás

Kinyomtatja a dobpont ellenőrző lapot a 
pontozott nyomtatási probléma 
elhárításához.

8 WLAN jelentés 
(MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW és DCP-L8450CDW)

Kinyomtatja a vezeték nélküli helyi hálózat 
kapcsolati diagnosztikájának 
eredményeit.

Jelentés nyomtatása 6

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Jelent.nyomt. megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Jelent.nyomt. 
lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt 
jelentés megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a jelentés nevét.

g (Csak MFC modellek)
Tegye a következők egyikét:

 Ha az Adásigaz. Ell. 
lehetőséget választja, ugorjon a h 
lépésre.

 Egyéb jelentések esetén ugorjon a 
i lépésre.

h (Csak MFC modellek)
Tegye a következők egyikét:

 Az Átviteli igazolási jelentés 
megtekintéséhez nyomja meg a 
Megtekintés LCD-n lehetőséget.

 Az Átviteli igazolási jelentés 
nyomtatásához nyomja meg a 
Nyomtató napló lehetőséget.

i Nyomja meg az OK gombot.
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7

Másolási beállítások 7

A másolási beállításokat módosíthatja a 
következő másolathoz.

Ezek a beállítások ideiglenesek. A készülék a 
másolás után egy perccel visszatér az 
alapbeállításaira.

Nyomja meg a Másolás, majd a Beáll-k 
gombot. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a másolási 
beállítások végiggörgetéséhez. Amikor a 
kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg, és 
válassza ki a kívánt opciót.

Amikor befejezte a beállítások módosítását, 
nyomja meg a Színes indítás vagy Mono 
indítás gombot.

Másolás leállítása 7

A másolás leállításához nyomja meg a  
gombot.

Másolási minőség javítása 7

Egy sor különböző minőségbeállítás közül 
választhat. A gyári beállítás az Auto.

 Auto

Az Auto a megszokott nyomtatványokhoz 
ajánlott mód. Szöveget és fényképeket 
egyaránt tartalmazó dokumentumokhoz 
megfelelő.

 Szöveg

Főleg szöveget tartalmazó 
dokumentumokhoz megfelelő.

 Fotó

Jobb másolási minőség fényképek 
esetén.

 Fogadás

Számlák másolásához megfelelő.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Minőség megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Minőség lehetőséget.

g Nyomja meg a Auto, Szöveg, Fotó 
vagy Fogadás lehetőséget.

h Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.

Másolatok készítése 7
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Másolatok nagyítása vagy 
kicsinyítése 7

A következő másolat nagyításához vagy 
kicsinyítéséhez kövesse ezeket a lépéseket:

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok kívánt számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Nagyítás/Kicsinyítés 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a 
Nagyítás/Kicsinyítés 
lehetőséget.

g Nyomja meg a 100%, Nagyítás, 
Kicsinyítés vagy 
Egyéni(25-400%) lehetőséget.

h Tegye a következők egyikét:

 Ha a Nagyítás lehetőséget 
választja, nyomja meg a kívánt 
nagyítást vagy arányt.

 Ha a Kicsinyítés lehetőséget 
választja, pöccintsen felfelé vagy 
lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b 
gombot a kívánt kicsinyítési arány 
megjelenítéséhez, és nyomja azt meg.

 Ha az Egyéni(25-400%) 
lehetőséget választja, nyomja meg a 

 ikont a megjelenített százalék 
törléséhez, vagy nyomja meg a d 
gombot a kurzor áthelyezéséhez, 
majd adjon meg egy nagyítási vagy 
kicsinyítési arányt 25% és 400% 
között 1%-os lépésekben.

Nyomja meg az OK gombot.

 Ha a 100% lehetőséget választja, 
ugorjon a i lépésre.

* A gyári beállítást csillaggal jelzett félkövér 
betűtípus jelöli.

1 Az Egyéni(25-400%) lehetővé teszi egy 
25% és 400% közötti arány megadását 1%-os 
lépésekben.

i Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

j Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
Az Oldal beáll. nem érhető el a 
Nagyítás/Kicsinyítés opcióval.

 

100%*

200%

141% A5A4

104% EXELTR

97% LTRA4

94% A4LTR

91% teljes oldal

85% LTREXE

83% LGLA4

78% LGLLTR

70% A4A5

50%

Egyéni(25-400%) 1
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7

2 oldalas másolás 7

A 2 oldalas másolás elkezdése előtt ki kell 
választani a 2 oldalas másolat elrendezését a 
következő opciók közül. A dokumentum 
elrendezése határozza meg, hogy a 2 oldalas 
másolat melyik elrendezését kell választani.

(DCP-L8400CDN)

Álló

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a hosszú 
él mentén
 

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a rövid él 
mentén
 

Fekvő

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a hosszú 
él mentén
 

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a rövid él 
mentén
 

(MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW és DCP-L8450CDW)

Ha az automatikus kétoldalas másolás 
funkciót kívánja használni, helyezze a 
dokumentumot az ADF egységbe.

Álló

 2 oldalasi2 oldalas
 

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a hosszú 
él mentén
 

 2 oldalasi1 oldalas, tükrözés a hosszú 
él mentén
 

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a rövid él 
mentén
 

 2 oldalasi1 oldalas, tükrözés a rövid él 
mentén
 

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2
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Fekvő

 2 oldalasi2 oldalas
 

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a hosszú 
él mentén
 

 2 oldalasi1 oldalas, tükrözés a hosszú 
él mentén
 

 1 oldalasi2 oldalas, tükrözés a rövid él 
mentén
 

 2 oldalasi1 oldalas, tükrözés a rövid él 
mentén
 

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja 
meg a a vagy b gombot a Kétoldalas 
másolás megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Kétoldalas másolás 
gombot.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
alábbi elrendezési opciók 
megjelenítéséhez:
Ki, 

Kétold.Kétold. 1, 
Egyold.Kétold. Hosszú oldali 
hajtás, 
Kétold.Egyold. Hosszú oldali 

hajtás 1, 
Egyold.Kétold. Rövid oldali 
hajtás, 
Kétold.Egyold. Rövid oldali 

hajtás 1

1 MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW és DCP-L8450CDW.

h Nyomja meg a kívánt opciót.

i Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

j Nyomja meg a Színes indítás vagy 
Mono indítás gombot az oldal 
szkenneléséhez.
Ha az ADF-be helyezte a 
dokumentumot, a készülék beolvassa 
az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

Ha a szkennerüveget használja, 
ugorjon a k lépéshez.

k Miután a készülék beolvassa az oldalt, 
nyomja meg a Szkennelés gombot a 
következő oldal beolvasásához.

l Tegye a következő oldalt a 
szkennerüvegre.

m Nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg a k – m lépéseket az 
elrendezés minden oldala esetén.

n Az összes oldal szkennelése után 
nyomja meg a Befejezés gombot a k 
lépésben a befejezéshez.

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2
1

2

1

2

1
2

1

2
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7

Tálca kiválasztás 7

A következő másolathoz módosíthatja a 
Tálcahasználat beállítást.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Tálca: megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Tálca: lehetőséget.

g Nyomja meg a Csak 1. tálca, Csak 
2. tálca 1, Csak többcélú, 
TC>T1>T2 1, TC>T2>T1 1, T1>T2>TC 1 
vagy T2>T1>TC 1 lehetőséget.
1 A T2 és Csak 2. tálca akkor jelenik meg, 

ha 2. tálca beszerelésre került.

h Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.

MEGJEGYZÉS
A Tálcahasználat alapértelmezett 
beállításának módosításához 
uu Használati útmutató.

 

Denzitás és kontraszt 
beállítása 7

Denzitás 7

Állítsa be a másolat denzitását sötétebb vagy 
világosabb másolatok készítéséhez.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Telítettség megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Telítettség 
lehetőséget.

g Nyomjon meg egy, a világos és a sötét 
közé eső denzitásszintet.

h Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.
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Kontraszt 7

A kontraszt beállításával a kép élesebbé és 
élénkebbé tehető.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Kontraszt megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Kontraszt lehetőséget.

g Nyomjon meg egy kontrasztszintet.

h Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.

Másolatok leválogatása 7

Leválogattathatja a többszörös másolatokat. 
Az oldalak 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 stb. sorrendbe 
lesznek rendezve.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Gyűjt/rendez megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Gyűjt/rendez 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Rendez lehetőséget.

h Olvassa át és erősítse meg a 
kiválasztott beállítások megjelenített 
listáját. Ha nem kíván módosítani 
semmilyen más beállítást, nyomja meg 
az OK gombot.

i Nyomja meg a Színes indítás vagy 
Mono indítás gombot az oldal 
szkenneléséhez.
Ha az ADF-be helyezte a 
dokumentumot, a készülék beolvassa 
az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

Ha a szkennerüveget használja, 
ugorjon a j lépéshez.

j Miután a készülék beolvassa az oldalt, 
nyomja meg az Igen gombot a 
következő oldal beolvasásához.

k Tegye a következő oldalt a 
szkennerüvegre.

l Nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg a j – l lépéseket az 
elrendezés minden oldala esetén.

m Az összes oldal szkennelése után 
nyomja meg a Nem gombot a j 
lépésben a befejezéshez.
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7

N-az-1-ben másolatok 
készítése (oldalelrendezés) 7

Csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét 
az N-az-1-ben másolás funkcióval. Ez lehetővé 
teszi kettő vagy négy oldal nyomtatását egy 
oldalra. Ha egy azonosító kártya mindkét 
oldalát egy oldalra kívánja másolni, lásd 2-az-
1-ben igazolványmásolás 
uu részt a(z) 51. oldalon.

FONTOS
• Ügyeljen arra, hogy a papírméret 

beállítása A4, Letter, Legal, Folio, 

A5 1 vagy B5 1 legyen.

1 2-az-1-ben igazolványmásolás esetén

• Nem használhatja az 
Nagyítás/Kicsinyítés beállítást az 
N-az-1-ben funkcióval.

• (Á) álló, az (F) pedig fekvő tájolást jelent.
 

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg az Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Oldal beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Oldal beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Ki(1az1-ben), 2az1-ben(Á), 
2az1-ben(F), 2az1-ben(ID) 1, 
4az1-ben(Á) vagy 4az1-ben(F) 
megjelenítéséhez.
1 A 2az1-ben(ID) beállításra vonatkozó 

további információkért lásd 2-az-1-ben 
igazolványmásolás uu részt a(z) 51. oldalon.

h Nyomja meg a kívánt opciót.

i Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

j Nyomja meg a Színes indítás vagy 
Mono indítás gombot az oldal 
szkenneléséhez.
Ha az ADF-be helyezte a 
dokumentumot, a készülék beolvassa 
az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

Ha a szkennerüveget használja, 
ugorjon a k lépéshez.

k Miután a készülék beolvassa az oldalt, 
nyomja meg az Igen gombot a 
következő oldal beolvasásához.

l Tegye a következő oldalt a 
szkennerüvegre.

m Nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg a k – m lépéseket az 
elrendezés minden oldala esetén.

n Az összes oldal szkennelése után 
nyomja meg a Nem gombot a k 
lépésben a befejezéshez.

Ha az ADF-ről másol: 7

Helyezze a dokumentumot másolandó 
oldalával felfelé az ábrán látható irányba:

 2az1-ben(Á)
 

 2az1-ben(F)
 

 4az1-ben(Á)
 

 4az1-ben(F)
 



7. fejezet

50

Ha a szkennerüvegről másol: 7

Helyezze a dokumentumot másolandó 
oldalával lefelé az ábrán látható irányba:

 2az1-ben(Á)
 

 2az1-ben(F)
 

 4az1-ben(Á)
 

 4az1-ben(F)
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7

2-az-1-ben 
igazolványmásolás 7

Az azonosítókártya mindkét oldalát egy 
oldalra másolhatja, megőrizve az eredeti 
kártyaméretet.

MEGJEGYZÉS
Azonosítókártyát a vonatkozó törvények 
által engedélyezett mértékben másolhat 
(uu Termékbiztonsági útmutató).

 

a Az azonosítókártyát helyezze a 
beolvasni kívánt oldalával lefelé a 
szkennerüveg bal sarkának közelébe.
 

1 4 mm vagy annál nagyobb (fent, balra)

 Még ha helyezett is dokumentumot 
az ADF-be, a készülék akkor is a 
szkennerüvegről szkennel, amikor 
ebben a módban van.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg az Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
Oldal beáll. megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Oldal beáll. 
lehetőséget.

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
2az1-ben(ID) megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a 2az1-ben(ID) 
lehetőséget.

i Olvassa át és erősítse meg a 
kiválasztott beállítások megjelenített 
listáját, majd nyomja meg az OK gombot.

j Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.
A készülék megkezdi az 
azonosítókártya egyik oldalának 
szkennelését.

k Miután a készülék beszkennelte az 
egyik oldalt, nyomja meg az Igen 
gombot. Fordítsa meg az 
azonosítókártyát, helyezze a szkenner 
üvegének bal sarka közelébe, majd 
nyomja meg az OK gombot az oldal 
szkenneléséhez.

MEGJEGYZÉS
Ha a 2-az 1-ben igazolványmásolást 
választja, a készülék a minőséget Auto 
állapotra, a denzitást +1 értékre, a 
kontrasztot pedig 0 értékre állítja be.

 

1
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Színtelítettség beállítása 7

Módosíthatja a szín telítettségének 
alapértelmezett beállítását.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Színbeállítás megjelenítéséhez.

f Nyomja meg a Színbeállítás 
lehetőséget.

g Nyomja meg a Vörös, Zöld vagy Kék 
gombot.

h Nyomjon meg egy színtelítettségi 
szintet.

i Ismételje meg a g és a h lépést, ha be 
akarja állítani a következő színt.
A szín beállításainak módosítása után 

nyomja meg a  gombot.

j Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

k Nyomja meg a Színes indítás 
lehetőséget.

2 oldalas N-az-1-ben 
másolatok készítése 
(MFC-L8650CDW, 
MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW és 
DCP-L8450CDW) 7

Amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat 
készít egy 2 oldalas dokumentumról, akkor 
választania kell egy elrendezési opciót a 
Kétoldalas másolás oldalelrend. 
elemben. Akkor férhet hozzá a Kétoldalas 
másolás oldalelrend. elemhez, miután 
kijelölte a Kétold.Kétold. lehetőséget a 
Kétoldalas másolás esetén, és 
valamilyen N-az-1-ben elrendezést Oldal 
beáll. az esetén.

Ki kell választania egy megfelelő opciót a 
táblázatban.

FONTOS
• Töltse be a dokumentumot az ADF-be a 
Kétoldalas másolás oldalelrend. 
funkció használatához.

• A Kétoldalas másolás 
oldalelrend. funkció nem működik, ha 
a 2az1-ben(ID) beállítását választja az 
Oldal beáll. esetén.

 

a Helyezze be a dokumentumot az ADF-
be.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

A 
dokument
um kötött 
éle

Az 
összekötendő 
másolatok éle

A választandó 
opció

Hosszú él Hosszú él (H)él(H)él

Rövid él (H)él(R)él

Rövid él Hosszú él (R)él(H)él

Rövid él (R)él(R)él
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7

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Jelölje ki a Kétold.Kétold. 
lehetőséget a Kétoldalas másolás 
elemben (lásd 2 oldalas másolás 
uu részt a(z) 45. oldalon).

f Jelölje ki a 2az1-ben(Á), 
2az1-ben(F), 4az1-ben(Á) vagy 
4az1-ben(F) lehetőséget az Oldal 
beáll. elemben (lásd N-az-1-ben 
másolatok készítése (oldalelrendezés) 
uu részt a(z) 49. oldalon).

g Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Kétoldalas másolás 
oldalelrend. megjelenítéséhez.

h Nyomja meg a Kétoldalas másolás 
oldalelrend. lehetőséget.

i Nyomja meg a (H)él(H)él, 
(H)él(R)él, (R)él(H)él vagy 
(R)él(R)él lehetőséget.

j Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

k Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.

Háttérszín eltávolítása 7

A Háttérszín eltávolítása funkció 
eltávolítja a dokumentum hátterének színét 
másolás közben. A beállítás használata a 
másolat olvashatóbbá teszi, és festéket is 
megtakaríthat.

MEGJEGYZÉS
Ezt a beállítás csak színes másolatok 
készítésekor használható.

 

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) 

gombot.

c Adja meg a másolatok számát.

d Nyomja meg a Beáll-k lehetőséget.

e Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
Háttérszín eltávolítása 
megjelenítéséhez.

f Nyomja meg az Háttérszín 
eltávolítása lehetőséget.

g Nyomja meg a Ki, Alacsony, 
Közepes vagy Magas lehetőséget.

h Ha nem kíván további beállításokat 
módosítani, nyomja meg az OK gombot.

i Nyomja meg az Színes indítás 
lehetőséget.
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Másolási opciók mentése 
parancsikonként 7

A leggyakrabban használt másolási opciókat 
tárolhatja, ha parancsikonként menti azokat.

a Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

b Nyomja meg az Beáll-k lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a 
következő beállítások 
megjelenítéséhez:
Minőség
Nagyítás/Kicsinyítés
Telítettség
Kontraszt
Gyűjt/rendez
Oldal beáll.
Színbeállítás
Kétoldalas másolás
Kétoldalas másolás 
oldalelrend. 1

Tálca:
Háttérszín eltávolítása
Ezután nyomja meg a kívánt beállítást.

d Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
elérhető opciók megjelenítéséhez, majd 
nyomja meg az új lehetőséget.
Ismételje meg a c és d lépést minden 
módosítani kívánt beállítás esetén.

e Ha befejezte az új opciók kiválasztását, 
nyomja meg a Ment pik-ént lehetőséget.

f Olvassa át és erősítse meg a 
parancsikonhoz kiválasztott opciók 
megjelenített listáját, majd nyomja meg 
az OK gombot.

g Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között.

h Nyomja meg a  gombot ott, ahol nem 
adott hozzá parancsikont.

i Adjon meg egy nevet a parancsikonnak 
az érintőképernyő billentyűzetének 
használatával.
(A betűk beírásával kapcsolatban 
uu Használati útmutató.)
Nyomja meg az OK gombot.

j A parancsikon mentéséhez nyomja meg 
az OK gombot.

1 MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW és DCP-L8450CDW.

Papírtakarékosság 7

A papírtakarékossági beállítással 
csökkentheti a másolatokhoz felhasznált 
papír mennyiségét. A papírtakarékossági 
beállítás 4-az-1-ben elrendezést és 2 

oldalas 1 másolási opciókat használ.

1 MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW és DCP-L8450CDW.

a Helyezze be a dokumentumot.

b Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

c Pöccintsen jobbra vagy balra a 
Papírtakarékos megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Papírtakarékos 
lehetőséget.

e Adja meg a másolatok számát.

f Tegye a következők egyikét:

 További beállítások módosításához 
ugorjon a g lépésre.

 Amikor befejezte a beállítások 
módosítását, ugorjon a j lépésre.

g Nyomja meg az Beáll-k lehetőséget.

h Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
elérhető beállítások megjelenítéséhez, 
majd nyomja meg a kívánt beállítást.

i Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot az 
elérhető opciók megjelenítéséhez, majd 
nyomja meg az új lehetőséget.
Ismételje meg a h és i lépést minden 
kívánt beállítás esetén. Amikor 
befejezte a beállítások módosítását, 
nyomja meg a OK gombot.

j Nyomja meg a Színes indítás vagy 
a Mono indítás lehetőséget.



55

A

A

A készülék ellenőrzéseA

Tesztoldal nyomtatása A

Kinyomtathat egy tesztoldalt a nyomtatási 
minőség ellenőrzéséhez.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Tesztnyomtatás 
gombot.

c Az érintőképernyő megjeleníti a 
Nyomja meg az [OK] gombot 
üzenetet.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék kinyomtatja a tesztoldalt.

d Nyomja meg a  gombot.

Oldalszámlálók ellenőrzése A

A készülék oldalszámlálóit másolatok, 
nyomtatott oldalak, jelentések és listák, faxok 
szerint, vagy összesítve tekintheti meg.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Gép 
információ megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Gép információ 
lehetőséget.

e Nyomja meg a Lapszám lehetőséget.
Az érintőképernyő megjeleníti a 
Összes, Fax/Lista, Másolás és 
Nyomtatás oldalak számát.

f Nyomja meg a  gombot.

A festékkazetták hátralévő 
élettartamának ellenőrzése A

Láthatja az egyes festékkazetták 
hozzávetőleges hátralevő élettartamát.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Toner élettartama 
lehetőséget.
Az érintőképernyő a festékkazetták 
hozzávetőleges hátralévő élettartamát 
egy sávdiagramon jeleníti meg.

c Nyomja meg a  gombot.

Alkatrészek hátralévő 
élettartamának ellenőrzése A

A készülék alkatrészeinek hátralevő 
élettartamát az érintőképernyőn láthatja.

a Nyomja meg a  gombot.

b Nyomja meg a Minden beáll 
lehetőséget.

c Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy 
nyomja meg a a vagy b gombot a Gép 
információ megjelenítéséhez.

d Nyomja meg a Gép információ lehetőséget.

e Nyomja meg az Alkatrészek 
élettartama lehetőséget.

f Nyomja meg a a vagy b gombot a 
Dobegység, Papírtovábbító 
egység, Beégetőegység, Lézer 
egység, PF készlet MP, PF 
készlet 1 és PF készlet 2 1 
alkatrészei körülbelüli hátralevő 
élettartamának megtekintéséhez.
1 Ha a 2. tálca telepítve van.

g Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS
A festékkazetta hátralevő élettartamát a 
Felhasználói beállítások jelentés listázza 
(lásd Jelentés nyomtatása 
uu részt a(z) 42. oldalon).

 

Rutin karbantartás A
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Az időszakos 
karbantartás által 
érintett alkatrészek 
cseréje A

Az időszakos karbantartás által érintett 
alkatrészeket rendszeresen ki kell cserélni a 
nyomtatási minőség megőrzése érdekében. 
A táblázatban felsorolt alkatrészeket ki kell 

cserélni mintegy 50 000 oldalanként 1 a TC 
papíradagoló készlet esetén, és 100 000 

oldalanként 1 az 1. és 2. papíradagoló 

készlet 2, a beégető és a lézer esetén. 
Forduljon a Brother ügyfélszolgálatához, ha 
az alábbi üzenetek jelennek meg az 
érintőképernyőn.

1 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok.
2 Ha a 2. tálca telepítve van.

Érintőképernyő 
üzenete

Leírás

Cserélje a 
beégetőt

Cserélje ki a 
beégetőművet.

Cserélje ki a 
lézert

Cserélje ki a lézeres 
egységet.

Cserélje ki a PF 
készlet1-et

Cserélje ki a 
papírtálcához tartozó 
papíradagoló készletet.

Cserélje ki a PF 

készlet2-t 2
Cserélje ki az 
(opcionális) alsó 
tálcához tartozó 
papíradagoló készletet.

Cserélje ki a PF 
készlet MP-t

Cserélje ki a többcélú 
tálcához tartozó 
papíradagoló készletet.
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A

A készülék 
csomagolása és 
szállítása A

FIGYELEM
 

Ez a készülék nehéz, több mint 29,0 kg 
súlyú. Az esetleges sérülések elkerülése 
érdekében legalább két ember emelje a 
készüléket. Az egyik személy tartsa a 
készülék elejét, a másik pedig a hátulját, az 
ábrán bemutatottak szerint. Amikor a 
készüléket leteszi, ügyeljen arra, hogy az 
ujjai ne csípődjenek be.
 

 

 

Ha használ alsó tálcát, NE szállítsa a 
készüléket úgy, hogy az alsó tálca be van 
helyezve, mert ez sérülést okozhat, vagy 
károsíthatja a készüléket, mivel nincs 
rögzítve az alsó tálcához.

 

MEGJEGYZÉS
Ha valamilyen okból szállítani kell a 
készüléket, a szállítás során előforduló 
károsodások megelőzésére gondosan 
csomagolja be az eredeti csomagolásba. 
A készüléket a szállítócégnél megfelelően 
biztosítani kell.

 

a Nyomja meg és tartsa lenyomva a  

gombot a készülék kikapcsolásához. 
Hagyja a készüléket legalább 10 percig 
kikapcsolt állapotban, hogy lehűljön.

b Húzza ki az összes kábelt, majd húzza 
ki a hálózati tápkábelt az elektromos 
csatlakozóaljzatból.

c Helyezze a csomagolóanyagot (1) a 
kartondobozba.
 

1

FRONT
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d Csomagolja be a készüléket egy 
műanyag zsákba, majd helyezze az 
alsó 
csomagolóanyagra (1). 
 

e Helyezze a „RIGHT” jelölésű 
csomagolóanyagot (2) a készülék jobb 
oldalára. Helyezze a „LEFT” jelölésű 
csomagolóanyagot (3) a készülék bal 
oldalára. Tegye a hálózati tápkábelt és a 
nyomtatott anyagokat az eredeti 
kartondobozba az ábra szerint.
 

f Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal 
ragassza le.

1
FRONT

2

3

LEFT

RIGHT
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A

g <Ha rendelkezik alsó tálcával>
Csomagolja vissza az alsó tálcát az 
ábrán bemutatottak szerint.
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B
Opciók B

Ehhez a készülékhez a következő opcionális tartozékok kaphatók. Ezekkel az elemekkel 
bővíthetők a készülék képességei.

Opciók B

Alsó tálcaegység SO-DIMM memória
(DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, 
MFC-L8650CDW és MFC-L8850CDW esetén)

LT-320CL

(MFC-L9550CDW esetén)

LT-325CL
  



Opciók 
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B

Opcionális papírtálca 
(DCP-L8400CDN, 
DCP-L8450CDW, 
MFC-L8650CDW és 
MFC-L8850CDW 
esetén 
(LT-320CL)) 
(MFC-L9550CDW 
esetén (LT-325CL)) B

Egy opcionális alsó papírtálca szerelhető az 
MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW, DCP-L8400CDN és 
DCP-L8450CDW modellekre, amely 

maximum 500 lap 80 g/m2 tömegű papírt 
képes befogadni.

Ha egy opcionális tálca is beszerelésre 
került, a készülék maximum 800 lap normál ív 
papírt képes befogadni.
 

A beállítással kapcsolatban olvassa el az 
alsó tálcaegységhez kapott utasításokat.

FIGYELEM
 

Ha használ alsó tálcát, NE szállítsa a 
készüléket az alsó tálcával. Megsérülhet, 
vagy károsíthatja a készüléket, mert az alsó 
tálca nincs biztonságosan a készülékhez 
erősítve. 

 

Memóriakártya B

A készülék 256 MB normál memóriával 
rendelkezik, és van egy külön kártyahelye 
opcionális memóriabővítés esetére. A 
memóriát legfeljebb 512 MB-ig bővítheti egy 
SO-DIMM (Small Outline Dual In-line 
Memory Module) memóriamodul 
beszerelésével.

SO-DIMM típusok B

A következő SO-DIMM modulok szerelhetők 
be:

 256 MB-os Kingston KTH-LJ2015/256

 256 MB-os Transcend TS256MHP423A

MEGJEGYZÉS
• További információkért keresse fel a 

Kingston Technology webhelyét a 
következő címen: 
http://www.kingston.com/

• További információkért keresse fel a 
Transcend webhelyét a következő címen: 
http://www.transcend.com.tw/

 

Az SO-DIMM-nek általánosan a következő 
műszaki jellemzőkkel kell rendelkeznie:

MEGJEGYZÉS
• Előfordulhat, hogy bizonyos SO-DIMM-ek 

nem működnek a készülékkel.

• További információkért hívja a 
kereskedőt, akitől a készüléket vásárolta, 
vagy hívja a Brother ügyfélszolgálatot.

 

Típus 144 érintkező és 16 bites 
kimenet

CAS késés 4

Órajel-
frekvencia

267 MHz (533 MB/S/Pin) vagy 
több

Kapacitás 256 MB

Magasság 30,0 mm

DRAM típusa DDR2 SDRAM

http://www.kingston.com/
http://www.transcend.com.tw/
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Többletmemória beszerelése B

a Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a 
telefonzsinórt.

b Húzza ki az interfészkábeleket a 
készülékből, majd a hálózati tápkábelt 
az elektromos csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉS
Feltétlenül kapcsolja ki a készüléket, 
mielőtt beszereli vagy eltávolítja az SO-
DIMM modult.

 

c Távolítsa el az SO-DIMM műanyag (1), 
majd a fém (2) fedeleit.
 

d Csomagolja ki az SO-DIMM modult, és 
fogja meg a széleinél.

FONTOS
A készülék statikus elektromosság által 
okozott károsodásának megelőzésére NE 
érintse a memória chipeket vagy a kártya 
felületét.

 

e A széleinél fogva illessze az SO-DIMM 
hornyait a bővítőnyílás peckeihez. 
Helyezze be az SO-DIMM egységet 
átlósan (1), majd döntse az 
interfészkártya irányába, amíg a helyére 
nem kattan (2).
 

f Helyezze vissza az SO-DIMM fém (2), 
majd a műanyag (1) fedeleit.
 

2 1

1 2

2

1
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g Először a készülék tápkábelét dugja 
vissza a hálózati csatlakozóaljzatba, 
majd csatlakoztassa az interfészkábelt.

h Dugja be a telefonzsinórt. Kapcsolja be 
a készüléket.

MEGJEGYZÉS
Az SO-DIMM megfelelő beszerelésének 
ellenőrzéséhez kinyomtathatja a 
Felhasználói beállítások listáját, ahol 
megjelenik a RAM aktuális MÉRETE 
(lásd Jelentés nyomtatása 
uu részt a(z) 42. oldalon).
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Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben 
található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

Szójegyzék C

ADF (automatikus dokumentumadagoló)

A dokumentum behelyezhető az ADF-be, 
majd oldalanként automatikusan 
beolvasható.

Automatikus faxátvitel

Fax küldése a külső telefonkészülék 
telefonkagylójának felemelése nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

Automatikus újratárcsázás

Funkció, amely lehetővé teszi, hogy a 
készülék az utolsó faxszámot öt perc 
múlva újratárcsázza, ha a fax a foglalt 
vonal miatt nem ment át.

Állomásazonosító

A faxolt oldalak tetején megjelenő tárolt 
információ. Tartalmazza a küldő nevét és 
faxszámát.

Átvitel

A faxok telefonvonalakon keresztüli 
küldésének folyamata a saját 
készülékéről a fogadó faxkészülékre.

Beállítási táblázatok

Egy pillantással felmérhető utasítások, 
amelyek megjelenítik a készülék 
beállításához elérhető összes beállítást 
és lehetőséget.

Biztonsági másolat nyomtatása

A készülék kinyomtatja az összes 
beérkező és a memóriában tárolt fax 
másolatát. Ez a biztonsági funkció arra 
szolgál, hogy áramkimaradás esetén se 
vesszen el üzenete.

Címjegyzék

Egyszerű tárcsázáshoz tárolt nevek és 
számok.

Címjegyzéklista

A címjegyzék-memóriában betűrendben 
tárolt nevek és számok listája.

CNG hangok

Olyan speciális hangok, amelyekkel a 
faxkészülékek az automatikus átvitel 
közben a faxhívás kezdeményezését 
jelzik a fogadó készüléknek.

Csengetés hangereje

A készülék csengetési hangerejének 
beállítása.

Csengetési késleltetés

Csengetések száma, mielőtt a készülék 
Fax és Fax/Tel üzemmódokban 
válaszol.

Csoportszám

Olyan címjegyzékszámok kombinációja, 
amelyek a címjegyzékben 
üzenetszóráshoz vannak tárolva.

Denzitás

A denzitás módosítása az egész képet 
világosabbá vagy sötétebbé teszi.

ECM (Hibajavítási mód)

Észleli a hibákat a faxátvitel során, és 
újraküldi a fax hibás oldalait.

F/T csengetési idő

Az az időtartam, ameddig a Brother 
készülék gyors dupla csengetést végez 
(ha a Fogadási üzemmód Fax/Tel) a 
fogadott hanghívások megválaszolására 
való figyelmeztetéskor.

Fax észlelése

Lehetővé teszi, hogy a készülék 
válaszoljon a CNG hangokra, ha 
megszakít egy faxot a hívás fogadásával.

Fax tárolása

A faxokat a memóriában tárolhatja.
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Fax továbbítása

A memóriába fogadott faxot továbbküldi 
egy másik előre beprogramozott számra.

Fax/Tel

Fogadhat faxot vagy telefonhívást. Ne 
használja ezt az üzemmódot telefonos 
üzenetrögzítő készülék (TAD) használata 
esetén.

Faxhangok

Az információk közlése közben a küldő és 
fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

Faxnapló

Listázza az utolsó 200 bejövő és kimenő 
fax adatait. TX jelentése: Küldés. RX 
jelentése: Fogadás.

Feladat törlése

Megszakít egy beprogramozott 
nyomtatási feladatot, és azt törli a 
készülék memóriájából.

Felbontás

Egy hüvelykre eső függőleges és 
vízszintes vonalak száma.

Felhasználói beállítások listája

Nyomtatott jelentés, amely megjeleníti a 
készülék aktuális beállításait.

Hang

Nyomógombos telefonokhoz használt 
tárcsázási mód a telefonvonalon.

Hangjelzés hangereje

Egy billentyű lenyomását vagy hibát jelző 
hangjelzés hangerejének beállítása.

Hátralevő feladatok

Ellenőrizheti a memóriában várakozó 
programozott feladatokat, és egyenként 
törölheti azokat.

Hívóazonosító

A telefontársaságnál megrendelhető 
szolgáltatás, amelynek révén láthatja a 
hívó fél számát (vagy nevét).

Ideiglenes beállítások

Minden faxátvitelhez és másolathoz 
meghatározott beállításokat választhat az 
alapértelmezett beállítások módosítása 
nélkül.

Impulzus

A telefonvonalon történő körtárcsázás egy 
formája.

Keresés

A címjegyzékben tárolt és a csoportosított 
számok betűrendes elektronikus 
felsorolása.

Kettős hozzáférés

A készülék memóriába szkennelhet 
kimenő faxokat vagy ütemezett 
feladatokat, miközben faxot küld, faxot 
fogad, vagy egy bejövő faxot nyomtat.

Késleltetett fax

Az adott napon egy meghatározott 
későbbi időpontban küldi el a faxot.

Kézi fax

Amikor felemeli a külső telefonkészülék 
telefonkagylóját, és a fogadó faxkészülék 
válaszának meghallása után megnyomja 
a Fax indítása gombot az átvitel 
megkezdéséhez.

Kommunikációs hiba (vagy Komm. hiba)

Hiba a fax küldése vagy fogadása során, 
rendszerint a telefonvonal zaja vagy 
elektrosztatikus töltés okozza.

Kompatibilitás csoport

Egy adott faxegység képessége egy 
másikkal való kommunikációra. A 
kompatibilitás biztosított az ITU-T 
csoportok között.

Kontraszt

Beállítás a sötét vagy világos 
dokumentumok kompenzálására, a sötét 
dokumentumok faxainak vagy 
másolatainak világosabbá, és a világos 
dokumentumok sötétebbé tételével.
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Kódolási módszer

A dokumentumban szereplő információk 
kódolásának módszere. Minden 
faxkészüléknek a Modified Huffman (MH) 
egy minimum szabványát kell használnia. 
A készülék nagyobb tömörítési 
módszerekre is képes, például Modified 
Read (MR), Modified Modified Read 
(MMR) és JBIG, ha a fogadó készülék 
rendelkezik ugyanazzal a képességgel.

Kötegelt átvitel

Költségtakarékossági funkció, amelynek 
során a készülék az egyazon faxszámra 
küldendő összes késleltetett faxot 
egyetlen átvitelként küldi el.

Külső telefon

A készülékhez kapcsolt TAD (Telefonos 
üzenetrögzítő készülék) vagy 
telefonkészülék.

LCD érintőképernyő és érintőpanel

A készülék LCD (folyadékkristályos 
kijelző) érintőképernyője a készülék 
használatához szükséges interaktív 
üzeneteket és felszólításokat jelenít meg. 
Az érintőképernyőt nyomással vagy 
pöccintéssel működtetheti. Az LCD 
érintőképernyő jobb oldalán található 
érintőpanel LED-jei világítanak, ha az 
aktuális művelet esetén elérhetők.

Melléktelefon

A faxszámon található telefon, amely egy 
különálló fali aljzathoz csatlakozik.

Nagy felbontás

A felbontás 203  196 dpi. Kisméretű 
nyomtatáshoz, valamint grafikonokhoz 
használatos.

Napló időköz

Az automatikusan nyomtatott faxnapló-
jelentések nyomtatása közötti, előre 
beprogramozott idő. A faxnaplót soron 
kívül, a megadott rendszeresség 
megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

OCR (optikai karakterfelismerés)

A Nuance™ PaperPort™ 12 SE vagy 

Presto! PageManager® 
szoftveralkalmazás egy szöveg képét 
olyan szöveggé konvertálja, amely 
szerkeszthető.

Papír nélküli fogadás

A faxokat a készülék memóriájába 
fogadja, ha kifogyott a papír.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus 
kép számítógépre küldési folyamata.

Szünet

Lehetővé teszi egy 3,5 másodperces 
késleltetés beiktatását a tárcsázási 
szekvenciába, amikor a tárcsázóval 
tárcsáz, vagy amikor számokat tárol a 
címjegyzékbe. Nyomja meg a Szünet 
gombot annyiszor, ahányszor a hosszabb 
szünetekhez szükséges.

Szürkeárnyalatos

A szürke különböző árnyalatai, amelyek 
fényképek másolásához, faxolásához 
használhatók.

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A készülékhez külső TAD-t 
csatlakoztathat.

Távoli aktiválási kód 
(csak Fax/Telefon módban)

Nyomja meg ezt a kódot (l51), ha mellék- 
vagy külső telefonon fogad faxhívást.

Távoli hozzáférési kód

Saját négyjegyű kódja (– – –l), amely 
lehetővé teszi, hogy hívja és vezérelje 
készülékét egy távoli helyről.

Távoli kikapcsolási kód 
(csak Fax/Telefon módban)

Amikor a készülék egy hanghívásra 
válaszol, gyorsan dupla csengetést 
végez. Mellék- vagy külső telefonról 
ennek a kódnak (#51) a megnyomásával 
fogadhatja a hívást.
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Távoli lekérési hozzáférés

A képesség, hogy egy nyomógombos 
telefonról távolról hozzáférjen a 
készülékhez.

Tengerentúli mód

Ideiglenesen módosítja a faxhangokat, 
hogy azok igazodjanak a tengeren túli 
telefonvonalak zajához és statikus 
zavaraihoz.

Üzenetszórás

Képesség, hogy ugyanazt a faxüzenetet 
egynél több faxszámra küldje el.

Valós idejű átvitel

Ha a memória megtelt, valós időben 
küldhet faxokat.

Xmit jelentés (Átviteli igazolási jelentés)

Az egyes átvitelek listázása, amely 
megjeleníti azok napját, időpontját és 
számát.
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Számjegyek

2 oldalas másolat .....................................45

A

Alvó üzemmód ...........................................3
Apple Macintosh
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

Automatikus kikapcsolás ............................4

Á

Áramkimaradás ..........................................1

B

Biztonság
Beállítási zár .........................................12
tárcsázás korlátozása ...........................14

C

Célállomás megjelenítése ........................28
Címjegyzék

Csoportos tárcsázás
csoportok beállítása 
üzenetszóráshoz ................................38

üzenetszórás .........................................20
csoportok használata .........................20

ControlCenter2 (Macintosh esetén)
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

ControlCenter4 (Windows® esetén)
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

CS

Csendes mód .............................................4
Csoportok üzenetszóráshoz ....................38

D

Dobegység
ellenőrzés (hátralévő élettartam) ..........55

É

Érintőképernyő
háttérvilágítás fényereje ......................... 5

F

Fax tárolása ............................................. 30
bekapcsolás ......................................... 30
kikapcsolás ........................................... 31
nyomtatás memóriából ......................... 36

Fax továbbítása
egy szám beprogramozása .................. 29
távoli módosítás .............................33, 34

Fax, önálló
fogadás

fax továbbítása ............................29, 33
faxfogadási bélyegző ........................ 36
kicsinyítés a használt papír 
méretére ............................................ 35
lekérés egy távoli helyről ................... 33
memóriába (fax tárolása) .................. 30
visszakeresés egy távoli helyről ........ 34

küldés ................................................... 16
célállomás megjelenítése .................. 28
felbontás ............................................ 18
késleltetett fax ................................... 23
késleltetett kötegelt ........................... 23
kézi .................................................... 19
kontraszt ............................................ 18
memóriából (kettős hozzáférés) ........ 19
tengeren túli ...................................... 22
törlés a memóriából ........................... 24
üzenetszórás ..................................... 20
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Faxkódok
módosítás ............................................. 32
távoli hozzáférési kód ........................... 32

Fedőlap ................................................... 26
egyéni megjegyzések ........................... 26
nyomtatott forma .................................. 27

Felbontás
beállítás a következő faxhoz ................ 18
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(normál, finom, szuper finom, fotó) ....... 18
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Hálózati
faxolás
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

nyomtatás
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

szkennelés
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

I

Ideiglenes másolási beállítások ...............43

J

Jelentések ......................................... 41, 42
Átviteli igazolás .....................................41
Címjegyzék ...........................................42
Dobpont nyomtatása .............................42
Faxnapló ........................................ 41, 42

naplózási időszak ..............................41
Felhasználói beállítások .......................42
Hálózati konfiguráció ............................42
nyomtatás .............................................42
Nyomtatóbeállítások .............................42
WLAN jelentés ......................................42

K

Karbantartás, rutin ...................................55
alkatrészek hátralévő élettartamának 
ellenőrzése ...........................................55

Kettős hozzáférés ....................................19
Késleltetett kötegelt átvitel .......................23
Készülékinformációk

alkatrészek hátralévő élettartamának 
ellenőrzése ...........................................55
oldalszámlálás ......................................55

Kézi
átvitel ....................................................19

Kicsinyítés
bejövő faxok ..........................................35
másolatok .............................................44

Kimenő hívások
Hozzáadás a címjegyzékhez ................38

L

Leválogatás ............................................. 48

M

Macintosh
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

Másolás
2 oldalas ............................................... 45
2-az-1-ben igazolványmásolás ............ 51
denzitás ................................................ 47
gomb .................................................... 43
ideiglenes beállítások ........................... 43
kontraszt ............................................... 48
leválogatás ........................................... 48
minőség ................................................ 43
Nagyítás/Kicsinyítés ............................. 44
N-az-1-ben (oldalelrendezés) ............... 49
papírtakarékosság ................................ 54
szkennerüveg használata ........46, 48, 49

Memória
DIMM hozzáadása (opció) ................... 61

beszerelés ......................................... 62
tárolás .................................................... 1

Mély alvás üzemmód ................................. 4
Minőség

másolás ................................................ 43

N

Nagyítás/Kicsinyítés ................................ 44
N-az-1-ben (oldalelrendezés) .................. 49
Nuance™ PaperPort™ 12SE
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató. és a PaperPort™ 12SE 
alkalmazásban található Súgó az 
útmutatók eléréséhez.

NY

Nyári időszámítás ...................................... 2
Nyomtatás

fax a memóriából .................................. 36
jelentések ............................................. 42
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.
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Oldalelrendezés (N-az-1-ben) ..................49

P

PC-Fax
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

Presto! PageManager
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató. 
uu A Presto! PageManager 
alkalmazásban található Súgó is.

SZ

Szkennelés
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

T

Tárcsázás
Csoportok (üzenetszórás) .....................20
tárcsázás korlátozása ...........................14

Távoli beállítás
uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.

Távoli visszakeresés ................................32
faxok lekérése .......................................34
hozzáférési kód .....................................32
utasítások ..............................................33

Törlés
faxfeladatok a memóriában ...................24
feldolgozás alatt levő üzenetszórás ......21
újratárcsázásra váró feladatok ..............24

Ü

Üzenetszórás ...........................................20
csoportok beállítása ..............................38
törlés .....................................................21

V

Vezeték nélküli hálózat
uu Gyors telepítési útmutató és Szoftver 
és hálózati használati útmutató.

Visszavonás
fax tárolása ........................................... 30
memóriába történő fogadás beállításai 31

W

Windows®

uu Szoftver és hálózati használati 
útmutató.
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