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1.1 Energy Star® 1

1 ΕισαγωγD
Σας ευχαριστοFμε που αγοράσατε αυτό το μηχάνημα.

ΑυτCς οι οδηγίες χρDσης περιγράφουν τις λειτουργίες, τις οδηγίες χειρισμοF, τα μCτρα προφFλαξης για τη 

σωστD λειτουργία καθHς και τις απλCς κατευθυντDριες οδηγίες αντιμετHπισης των προβλημάτων του 

παρόντος μηχανDματος. Επίσης περιCχουν σημειHσεις καθHς και τα μCτρα προφFλαξης τα οποία πρCπει να 

τηροFνται για τη διασφάλιση της σωστDς χρDσης του παρόντος μηχανDματος. Για την επίτευξη της μCγιστης 

απόδοσης αυτοF του προϊόντος και την αποτελεσματικD του χρDση, παρακαλοFμε διαβάστε τις παροFσες 

Οδηγίες χρDσης όπως απαιτείται.

Οι εικόνες που χρησιμοποιοFνται σε αυτό το βιβλίο χειρισμοF μπορεί να διαφCρουν ελαφρά από τις 

παραστάσεις στον τρCχοντα εξοπλισμό.

1.1 Energy Star®

Ως μCλη του ENERGY STAR® ορίσαμε αυτό το μηχάνημα Cτσι, Hστε να ανταποκρίνεται πλDρως στις 

κατευθυντDριες αρχCς του ENERGY STAR® για μια χαμηλότερη κατανάλωση ενCργειας.

Τι είναι Cνα προϊόν ENERGY STAR®;

Ένα προϊόν ENERGY STAR® Cχει μια ειδικD λειτουργία, η οποία επιτρCπει την αυτόματη μετάβαση σε μια 

"κατάσταση χαμηλDς κατανάλωσης ρεFματος" μετά το πCρας μιας περιόδου Cλλειψης δραστηριότητας. 

Ένα προϊόν ENERGY STAR® χρησιμοποιεί την ενCργεια περισσότερο οικονομικά, διατηρεί τους 

λογαριασμοFς σας χαμηλοFς και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.
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1.2

1.2 Εμπορικά σDματα και πνευματικά δικαιHματα
Το KONICA MINOLTA, το λογότυπο KONICA MINOLTA logo, το bizhub και το Giving Shape to Ideas 

αποτελοFν εμπορικά σDματα κατατεθCντα της KONICA MINOLTA, INC.

Τα Microsoft και Windows αποτελοFν είτε εμπορικά σDματα κατατεθCντα είτε εμπορικά σDματα της 

Microsoft Corporation στις Η9Α D/και σε άλλες χHρες.

Oλες οι υπόλοιπες ονομασίες προϊόντων και οι εμπορικCς επωνυμίες αποτελοFν είτε εμπορικά σDματα 

κατατεθCντα είτε εμπορικά σDματα των αντιστοίχων εταιρειHν D οργανισμHν.

9νευματικά δικαιHματα
Η KONICA MINOLTA, INC. διατηρεί τα πνευματικά δικαιHματα επί των προγραμμάτων οδDγησης εκτυπωτD.

© 2012 KONICA MINOLTA, INC. Με την επιφFλαξη παντός δικαιHματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΑυτCς οι Οδηγίες χρDσης δεν επιτρCπεται να αναπαραχθοFν είτε εν μCρει D ολικά άνευ αδείας.

Η KONICA MINOLTA, INC. δεν υπCχει καμία ευθFνη για οποιοδDποτε συμβάν προκληθεί από τη χρDση αυτοF 

του εκτυπωτικοF συστDματος D των ΟδηγιHν χρDσης.

Τα στοιχεία που περιCχονται σε αυτCς τις Οδηγίες χρDσης υπόκεινται σε αλλαγCς άνευ ειδοποίησης.
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1.2 Εμπορικά σDματα και πνευματικά δικαιHματα 1

ΣQΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ <ΡNΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟQ
Αυτό το πακCτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα, προσφερόμενα από την KONICA MINOLTA, INC. (KM): 

Λογισμικό συμπεριλαμβανόμενο ως μCρος του συστDματος εκτFπωσης ("Λογισμικό εκτFπωσης"), τα 

ψηφιακHς κωδικοποιημCνα, δυνάμενα να αναγνωσθοFν από μηχανD δεδομCνα περιγράμματος τα οποία είναι 
περαιτCρω κωδικοποιημCνα στον ειδικό μορφότυπο και σε κρυπτογραφημCνη μορφD ("9ρογράμματα 

γραμματοσειρHν"), άλλο λογισμικό που εκτελείται σε Cνα σFστημα υπολογιστD για χρDση σε συνδυασμό με 

το λογισμικό εκτFπωσης ("Λογισμικό Host") και τα σχετικό επεξηγηματικό Cγγραφο υλικό ("Τεκμηρίωση"). Ο 

όρος "Λογισμικό" θα πρCπει να χρησιμοποιείτε για την περιγραφD του λογισμικοF εκτFπωσης, 

προγραμμάτων γραμματοσειρHν και/D λογισμικοF Host και συμπεριλαμβάνει επίσης οποιαδDποτε 

αναβάθμιση, τροποποιημCνες εκδόσεις, πρόσθετα και αντίγραφα του λογισμικοF.

Το λογισμικό σας παραχωρείται με άδεια βάσει των όρων της παροFσας Συμφωνίας.

Η KM σας χορηγεί μια μη αποκλειστικD άδεια τρίτου για τη χρDση του ΛογισμικοF και της Τεκμηρίωσης, με την 

προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τα εξDς:

1. Μπορείτε να χρησιμοποιDσετε το λογισμικό και τα συνημμCνα προγράμματα γραμματοσειρHν για 

εμφάνιση στην(ις) εγκεκριμCνη(ες) συσκευD(Cς) εξόδου, αποκλειστικά για τους δικοFς σας 

εσωτερικοFς επαγγελματικοFς λόγους.

2. ΕπιπλCον της άδειας χρDσης για τα προγράμματα γραμματοσειρHν που αναφCρονται στην 

παράγραφο 1 παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιDσετε προγράμματα γραμματοσειρHν Roman για 

την αναπαραγωγD λεπτομερειHν Cμφασης, ειδHν γραφDς και παραλλαγHν γραμμάτων, αριθμητικHν 

χαρακτDρων, και συμβόλων ("ΓραμματοσειρCς") στην οθόνη D σε μόνιτορ για τους δικοFς σας 

εσωτερικοFς επαγγελματικοFς λόγους.

3. Μπορείτε να δημιουργDσετε Cνα αντίγραφο ασφαλείας του ΛογισμικοF κεντρικοF υπολογιστD, με την 

προϋπόθεση ότι το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι εγκατεστημCνο οFτε χρησιμοποιείται σε άλλο 

υπολογιστD. Ανεξάρτητα από τους πιο πάνω περιορισμοFς, επιτρCπεται να το τοποθετDσετε σε 

οποιοδDποτε αριθμό από υπολογιστCς αποκλειστικά για τη χρDση με Cνα D περισσότερα συστDματα 

εκτFπωσης που τρCχουν με το λογισμικό εκτFπωσης.

4. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα επ' αυτοF δικαιHματα με το παρόν συμφωνητικό σε Cναν εκδοχCα όλα τα 

δικαιHματα και συμφCροντά σας επί του εν λόγω λογισμικοF και επί της τεκμηρίωσης ("ΕκδοχCας") υπό 

τον όρο ότι θα μεταβιβάσετε στον εκδοχCα όλα τα αντίγραφα του εν λόγω λογισμικοF και της 

τεκμηρίωσης. Ο ΕκδοχCας συμφωνεί να δεσμεFεται από όλους τους όρους και προϋποθCσεις της 

παροFσας ΣFμβασης.

5. ΑποδCχεστε, να μη μετατρCψετε, αφομοιHσετε D μεταφράσετε το λογισμικό και την τεκμηρίωση.

6. Συμφωνείτε ότι δεν θα επιχειρDσετε να προβείτε σε τροποποίηση, αποσυμπίληση, 

αποκρυπτογράφηση, ανακατασκευD του πηγαίου D του αντικειμενικοF κHδικα του ΛογισμικοF.

7. Ο τίτλος και η ιδιοκτησία του ΛογισμικοF και της Τεκμηρίωσης καθHς και κάθε αντιγράφου αυτHν 

παραμCνει στην KM και στο χορηγό της άδειας.

8. Τα εμπορικά σDματα πρCπει να χρησιμοποιοFνται σFμφωνα με την αποδεκτD πρακτικD για τα εμπορικά 

σDματα, συμπεριλαμβανομCνης της αναγνHρισης της επωνυμίας του κατόχου του εμπορικοF σDματος. 

Τα εμπορικά σDματα μποροFν να χρησιμοποιηθοFν μόνο για την αναγνHριση των εκτυπHσεων που 

παράχθηκαν από το Λογισμικό. Μια τCτοια χρDση οποιουδDποτε εμπορικοF σDματος δεν σας παρCχει 
κανCνα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο εκάστοτε εμπορικό σDμα.

9. ΑπαγορεFεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση, η χορDγηση της άδειας σε τρίτο, ο δανεισμός D η μεταβίβαση 

εκδόσεων D αντιγράφων του ΛογισμικοF που ο Κάτοχος της άδειας δεν χρησιμοποιεί, αλλά και του 

ΛογισμικοF που περιCχεται σε οποιοδDποτε μη χρησιμοποιημCνο μCσο, εκτός αν αυτό γίνει ως τμDμα της 

μόνιμης μεταβίβασης του συνόλου του ΛογισμικοF και της Τεκμηρίωσης, όπως περιγράφτηκε 

παραπάνω.

10. ΣΕ ΚΑΜΙΑ 9ΕΡΙ9ΤΩΣΗ Η KM N Ο <ΟΡΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Α9ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ 

Ο9ΟΙΕΣΔΗ9ΟΤΕ 9ΑΡΕ9ΟΜΕΝΕΣ, ΤΥ<ΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, 9ΟΙΝΙΚΕΣ N ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, 

ΣΥΜ9ΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ N Α9ΩΛΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ 

ΚΑΙ ΑΝ Η KM Ε<ΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 9ΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΓΙΑ Ο9ΟΙΑΔΗ9ΟΤΕ Α9ΑΙΤΗΣΗ Ο9ΟΙΟΥΔΗ9ΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Η KM N Ο <ΟΡΗΓΟΣ ΤΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ Α9Ο9ΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ Σ<ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩ9ΗΡΗ, 

ΣΥΜ9ΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩ9ΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜ9ΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟ9Ο, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ 9ΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΣΕ ΚΑ9ΟΙΕΣ 9ΟΛΙΤΕΙΕΣ N 9ΕΡΙΟ<ΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ Ε9ΙΤΡΕ9ΕΤΑΙ Ο 

Α9ΟΚΛΕΙΣΜΟΣ N Ο 9ΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥ<ΑΙΩΝ, 9ΑΡΕ9ΟΜΕΝΩΝ N ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ο9ΟΤΕ ΟΙ 
9ΑΡΑ9ΑΝΩ 9ΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕ<ΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣ<ΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.
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11. 9αρατDρηση για δημόσιους τελικοFς χρDστες: Το λογισμικό είναι Cνα "εμπορικό αντικείμενο," όπως 

αυτD η Cννοια του όρου καθορίζεται στο 48 C.F.R. 2.101, αποτελοFμενο από "λογισμικό υπολογιστD 

που διατίθεται εμπορικHς" και "Τεκμηρίωση λογισμικοF υπολογιστD εμπορικHς διατιθCμενου," ως οι εν 

λόγω όροι χρησιμοποιοFνται στο 48 C.F.R. 12.212. ΣFμφωνα με τα 48 C.F.R. 12.212 και 48 C.F.R. 

227.7202-1 Cως 227.7202-4, όλοι οι Τελικοί χρDστες - Κυβερνητικά πρόσωπα αποκτοFν το Λογισμικό 

μόνο με τα δικαιHματα που εκθCτονται εδH.

12. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξαγάγετε το Λογισμικό με οποιαδDποτε μορφD, κατά παράβαση οποιωνδDποτε 

νόμων και κανονισμHν που ισχFουν σχετικά με τον Cλεγχο των εξαγωγHν οιασδDποτε χHρας.
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1.3 9ληροφορίες Ασφαλείας
Αυτό το κεφάλαιο περιCχει λεπτομερείς υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντDρηση αυτοF του 

μηχανDματος. Για να εξασφαλιστεί η καλFτερη δυνατD χρDση αυτDς της συσκευDς, θα πρCπει όλοι οι 
χειριστCς να διαβάσουν και να τηροFν προσεκτικά τις υποδείξεις σε αυτό το βιβλίο χειρισμοF.

9αρακαλοFμε διαβάστε την επόμενη ενότητα προτοF συνδCσετε το μηχάνημα στην παροχD ηλεκτρικοF 

ρεFματος. 9εριCχει σημαντικCς πληροφορίες για την ασφάλεια του χειριστD και για την αποφυγD τυχόν 

προβλημάτων με τη συσκευD.

Έχετε πάντα φυλαγμCνο αυτό το βιβλίο χειρισμοF κοντά στο μηχάνημα.

9ροσCξτε όλες τις υποδείξεις που αναφCρονται σε κάθε κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο χειρισμοF.

KM_Ver.04OE

9αρα-πομπDς

- ΟρισμCνα μCρη του περιεχομCνου αυτDς της ενότητας μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο προϊόν που 

αγοράσατε.

ΣFμβολα 9ροειδοποίησης και 9ροληπτικHν μCτρων 

Οι ακόλουθες ενδείξεις χρησιμοποιοFνται στις ετικCτες προειδοποιDσεων D στις Οδηγίες χρDσης για να 

κατηγοριοποιηθεί το επίπεδο κινδFνου των προειδοποιDσεων ασφαλείας.

Σημασία των συμβόλων

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ Η παράβλεψη αυτDς της προειδοποίησης μπορεί να 
οδηγDσει σε σοβαροFς τραυματισμοFς D ακόμα και στο 
θάνατο.

9ΡΟΣΟ<Η Η παράβλεψη αυτDς της υπόδειξης μπορεί να οδηγDσει σε 
τραυματισμοFς ατόμων D σε υλικCς ζημιCς.

Ένα τρίγωνο παραπCμπει σε Cναν κίνδυνο, για τον οποίον θα πρCπει να λάβετε αντίστοιχα 
μCτρα προφFλαξης.

Αυτό το σFμβολο σας προειδοποιεί για την πιθανότητα κινδFνου εγκαFματος.

Μια διαγHνιος υποδηλHνει μια απαγορευμCνη ενCργεια.

Αυτό το σFμβολο σας προειδοποιεί να μην αποσυναρμολογDσετε τη συσκευD.

Ο μονόχρωμος μαFρος κFκλος υποδηλHνει Cνα σFνολο ενεργειHν που πρCπει οπωσδDποτε 
να ακολουθηθεί.

Αυτό το σFμβολο δείχνει πHς πρCπει να τραβDξετε από την πρίζα το ηλεκτρικό καλHδιο 
σFνδεσης.

Αποσυναρμολόγηση και μετατροπD

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� Μην επιφCρετε μετατροπCς στο προϊόν αυτό και μην το 
αποσυναρμολογείτε, γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία D βλάβη. Αν το προϊόν είναι εξοπλισμCνο με Cνα 
μηχανισμό λCιζερ, οι ακτίνες λCιζερ μποροFν να προκαλCσουν 
τFφλωση.

� Μην προσπαθDσετε, να αφαιρCσετε τα καλFμματα και τα πάνελ 
που Cχουν τοποθετηθεί στη συσκευD. ΜερικCς συσκευCς 
περιCχουν εξαρτDματα, που βρίσκονται κάτω από υψηλD τάση, D 
μηχανισμοFς λCιζερ, που μποροFν να προκαλCσουν 
ηλεκτροπληξία D τFφλωση.
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Ηλεκτρικό καλHδιο

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� <ρησιμοποιDστε μόνο το περιεχόμενο στη συσκευασία ηλεκτρικό 
καλHδιο σFνδεσης. Εάν δεν περιCχεται κανCνα ηλεκτρικό 
καλHδιο, χρησιμοποιDστε μόνο το ηλεκτρικό καλHδιο και το φις 
που καθορίζονται στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. Σε 
περίπτωση χρDσης ενός άλλου καλωδίου, υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς D ηλεκτροπληξίας.

� <ρησιμοποιDστε το ηλεκτρικό καλHδιο που περιCχεται στη 
συσκευασία μόνο για αυτό το μηχάνημα και 9ΟΤΕ μην το 
χρησιμοποιDσετε για Cνα άλλο προϊόν. Εάν δεν τηρDσετε αυτά τα 
μCτρα προφFλαξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς D 
ηλεκτροπληξίας.

� 9ροσCξτε να μην υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό καλHδιο σFνδεσης 
από φθορά, τσάκισμα, τράβηγμα, ζCστη, από βαριά αντικείμενα D 
από άλλη τυχόν αιτία. Η χρDση ενός καλωδίου ρεFματος που Cχει 
υποστεί ζημία (Cκθεση του εσωτερικοF του καλωδίου, κόψιμο 
καλωδίου, κλπ) μπορεί να προκαλCσει φωτιά D βλάβη.
Εάν προκFψει οποιαδDποτε από αυτCς τις καταστάσεις, αμCσως 
θCστε τη συσκευD εκτός λειτουργίας χρησιμοποιHντας το 
διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδCστε το καλHδιο ρεFματος από 
την παροχD ρεFματος και στη συνCχεια τηλεφωνDστε 
στον εξουσιοδοτημCνο εκπρόσωπο service με τον οποίο 
συνεργάζεστε.

9αροχD ρεFματος

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� <ρησιμοποιDστε μόνο την προκαθορισμCνη τάση ρεFματος που 
ορίζεται στο μηχάνημα. Σε διαφορετικD περίπτωση, υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς D ηλεκτροπληξίας.

� Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολFπριζων για να συνδCσετε 
άλλες συσκευCς D μηχανDματα.
Η χρDση πρίζας για τιμD ρεFματος ανHτερη από την 
αναγραφόμενη μπορεί να επιφCρει πυρκαγιά D ηλεκτροπληξία.

� Γενικά μη χρησιμοποιείτε καλHδια προCκτασης. Η χρDση 
καλωδίου προCκτασης θα μποροFσε να προκαλCσει πυρκαγιά D 
ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση που πρCπει να χρησιμοποιηθεί Cνα 
καλHδιο επCκτασης, απευθυνθείτε στο δικό σας εξουσιοδοτημCνο 
τεχνικό του σCρβις.

9ΡΟΣΟ<Η

� Η πρίζα πρCπει να είναι κοντά στο μηχάνημα και να Cχει εFκολη 
πρόσβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορείτε να βγάλετε 
το καλHδιο ρεFματος από την πρίζα αν παρουσιαστεί μια Cκτακτη 
ανάγκη.

ΚαλHδιο ρεFματος

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� Μην τραβάτε και μην τοποθετείτε ποτC το ρευματολDπτη (φις) με 
υγρά χCρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

� Τοποθετείτε το ρευματολDπτη εντελHς μCσα στην πρίζα. 
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς D ηλεκτροπληξίας.
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9ΡΟΣΟ<Η

� Μην τοποθετείτε αντικείμενα γFρω από το βFσμα παροχDς 
ρεFματος καθHς μπορεί να δυσκολευτείτε να το τραβDξετε σε 
περίπτωση Cκτακτης ανάγκης.

� Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλHδιο όταν αφαιρείτε το φις από την 
πρίζα. Σε περίπτωση που τραβDξετε το καλHδιο, μπορεί το 
ηλεκτρικό καλHδιο να υποστεί ζημιά, και να προκληθεί πυρκαγιά D 
ηλεκτροπληξία.

� ΑπομακρFνετε το ηλεκτρικό καλHδιο σFνδεσης από την πρίζα του 
ρεFματος το λιγότερο μία φορά κάθε χρόνο και καθαρίζετε την 
περιοχD μεταξF των επαφHν. Oταν συγκεντρωθεί σκόνη μεταξF 
των επαφHν, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Γείωση

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� ΣυνδCστε το ηλεκτρικό καλHδιο σFνδεσης σε μια πρίζα με γείωση.

Εγκατάσταση

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία D άλλα δοχεία με νερό και 
μην αφDνετε μεταλλικά συρραπτικά D άλλα μικρά μεταλλικά 
αντικείμενα πάνω στη συσκευD. Το χυμCνο νερό D τα μεταλλικά 
αντικείμενα που πCφτουν μCσα στη συσκευD μποροFν να 
προκαλCσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, D βλάβη.
Εάν Cνα κομμάτι μετάλλου, νερό, D άλλα παρόμοια ξCνα 
αντικείμενα βρεθοFν εντός του προϊόντος, αμCσως θCστε 
τη συσκευD εκτός λειτουργίας χρησιμοποιHντας το 
διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδCστε το καλHδιο ρεFματος από 
την πρίζα ρεFματος και στη συνCχεια τηλεφωνDστε 
στον εξουσιοδοτημCνο εκπρόσωπο service με τον οποίο 
συνεργάζεστε.

� Μη χρησιμοποιείτε εFφλεκτα σπρCι, υγρά D αCρια μCσα D κοντά σε 
αυτό το μηχάνημα. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό αυτοF του 
μηχανDματος χρησιμοποιHντας Cνα εFφλεκτο σπρCι αCρα. 
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά D Cκρηξη.

ΚαλHδιο ρεFματος
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9ΡΟΣΟ<Η

� ΤοποθετDστε τη συσκευD πάνω σε μια ασφαλD και σταθερD 
επιφάνεια στDριξης. Σε περίπτωση, που η συσκευD μετακινηθεί D 
πCσει κάτω, μπορεί να προκαλCσει τραυματισμοFς.

� Μην τοποθετDσετε αυτDν τη συσκευD σε μια θCση που είναι 
εκτεθειμCνη σε σκόνη, D σε μια θCση με μεγάλη υγρασία, καπνιά D 
ατμό, κοντά στον πάγκο της κουζίνας, στο λουτρό D σ' Cναν 
υγραντDρα αCρα. Σε αυτDν την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας D βλάβης της συσκευDς.

� Μην τοποθετDσετε αυτDν τη συσκευD σε μια ασταθD D μη επίπεδη 
επιφάνεια στDριξης D σ' Cναν τόπο εγκατάστασης, που είναι 
εκτεθειμCνος σε κραδασμοFς και κτυπDματα. Η συσκευD μπορεί 
να πCσει και να προκληθοFν τραυματισμοί D βλάβες στη συσκευD.

� 9ροσCξτε να μCνουν ελεFθερα τα ανοίγματα αερισμοF της 
συσκευDς. ΚαλυμμCνα ανοίγματα αερισμοF μποροFν να 
προκαλCσουν συσσHρευση θCρμανσης στη συσκευD και ως εκ 
τοFτου φωτιά D λάθος λειτουργίες στη συσκευD.

Εξαερισμός

9ΡΟΣΟ<Η

� Η χρDση του προϊόντος αυτοF σε χHρο με ανεπαρκD αερισμό για 
παρατεταμCνο χρονικό διάστημα D η παραγωγD πολF μεγάλου 
όγκου αντιγράφων D εκτυπHσεων, μπορεί να προκαλCσει μια οσμD 
καυσαερίου από το μηχάνημα. Αερίστε καλά το χHρο.

ΕνCργειες για την αντιμετHπιση προβλημάτων

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευD, σε περίπτωση που 
υπερθερμανθεί, αρχίσει να καπνίζει D εμφανιστοFν ασυνDθιστες 
οσμCς D θόρυβοι. Κλείστε αμCσως το διακόπτη του ρεFματος, 
τραβDξτε το ηλεκτρικό καλHδιο σFνδεσης από την πρίζα και 
απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημCνο τεχνικό σCρβις με τον οποίο 
συνεργάζεστε. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η χρDση της 
συσκευDς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς D ηλεκτροπληξίας.

� Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευD, σε περίπτωση που 
πCσει κάτω D καταστραφεί το κάλυμμά της. Κλείστε αμCσως το 
διακόπτη του ρεFματος, τραβDξτε το ηλεκτρικό καλHδιο 
σFνδεσης από την πρίζα και απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημCνο 
τεχνικό σCρβις με τον οποίο συνεργάζεστε. Σε περίπτωση που 
συνεχιστεί η χρDση της συσκευDς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς D 
ηλεκτροπληξίας.

9ΡΟΣΟ<Η

� Το εσωτερικό αυτοF του προϊόντος Cχει περιοχCς όπου 
αναπτFσσεται μεγάλη θερμοκρασία, πράγμα που μπορεί να 
προκαλCσει εγκαFματα.
Oταν ελCγχετε το εσωτερικό της μονάδας για δυσλειτουργίες 
όπως η εμπλοκD του χαρτιοF, μην αγγίζετε τις περιοχCς (π.χ. δίπλα 
στη μονάδα σταθεροποίησης (μ. τDξης)) οι οποίες σημειHνονται 
με μια προειδοποιητικD σDμανση "Caution HOT".

ΑναλHσιμα

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ

� Μην πετάξετε τον αναλHσιμο γραφίτη (toner) D μη χFσετε 
γραφίτη σε ανοιχτD φλόγα. Ο ζεστός γραφίτης μπορεί να 
διασκορπιστεί και να προκαλCσει εγκαFματα D άλλες ζημιCς.

Εγκατάσταση
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Αν δεν είναι εγκατεστημCνο το φαξ:

9ΡΟΣΟ<Η

� Μην αφDνετε τα μCρη που Cχουν σχCση με το τόνερ (μονάδες 
τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης D μονάδες 
εμφάνισης) σε σημεία τα οποία είναι εFκολα προσβάσιμα από τα 
παιδιά. Η τοποθCτηση στο στόμα αυτHν των μερHν D η κατάποση 
τόνερ βλάπτει την υγεία.

� Μην αποθηκεFετε τα μCρη που σχετίζονται με το τόνερ (μονάδες 
τόνερ, μονάδες τυμπάνου PC, μονάδες απεικόνισης D μονάδες 
εμφάνισης) κοντά σε συσκευCς ευαίσθητες στο μαγνητισμό όπως 
ο εξοπλισμός ακριβείας και οι συσκευCς αποθDκευσης δεδομCνων 
διότι ενδCχεται να μην λειτουργDσουν σωστά. Έτσι μπορεί να 
προκFψουν λάθος λειτουργίες αυτHν των συσκευHν.

Μετακίνηση του μηχανDματος

9ΡΟΣΟ<Η

� Oταν αλλάζετε τη θCση της συσκευDς, απομακρFνετε πάντοτε το 
ηλεκτρικό καλHδιο σFνδεσης και κάθε άλλο καλHδιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση το καλHδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκληθεί 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία D ζημιά της συσκευDς.

� Oταν μετακινείτε αυτό το προϊόν, κρατάτε το πάντοτε από τα 
σημεία που αναφCρονται στις Οδηγίες χρDσης D σε άλλα 
Cγγραφα. Αν η μονάδα μετακινηθεί ενH την κρατάτε από σημεία 
διαφορετικά από αυτά που υποδεικνFονται, υπάρχει πιθανότητα 
να πCσει και να προκαλCσει σοβαρό τραυματισμό.

Oταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα

9ΡΟΣΟ<Η

� Oταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, μην κοιτάτε το φως της 
λάμπας για παρατεταμCνο χρονικό διάστημα. Μπορεί να 
κουραστοFν τα μάτια σας.

<αρτιά

9ΡΟΣΟ<Η

� Μην χρησιμοποιείτε συραμμCνο χαρτί, αγHγιμο χαρτί (όπως 
αλουμινόχαρτο D καρμπόν) D επεξεργασμCνο χαρτί ευαίσθητο στη 
θερμότητα/χαρτί inkjet διότι ενδCχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

9ριν από διακοπCς μεγάλης διάρκειας

9ΡΟΣΟ<Η

� ΑποσυνδCστε το μηχάνημα από το ρεFμα όταν δεν το 
χρησιμοποιDσετε για μεγαλFτερο χρονικό διάστημα.

ΑναλHσιμα
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ΣDμα CE (δDλωση συμμόρφωσης με τα ισχFοντα πρότυπα) για χρDστες 

εντός της ΕυρωπαϊκDς Ένωσης (Ε.Ε.)

Το προϊόν αυτό πληροί τις προδιαγραφCς που θCτουν οι εξDς οδηγίες της Ε.Ε:

2009/125/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 2004/108/ΕΚ.

ΑυτD η δDλωση ισχFει μόνο εντός των ορίων της ΕυρωπαϊκDς Ένωσης.

This device must be used with a shielded interface cable. Η χρDση μη θωρακισμCνων καλωδίων είναι πιθανό 

να Cχει ως αποτCλεσμα την Fπαρξη παρεμβολHν στο ραδιοφωνικό σDμα και απαγορεFεται από τους 

κανονισμοFς της CISPR και τους τοπικHς ισχFοντες κανονισμοFς.

Για χρDστες σε κράτη, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της κατηγορίας Β

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ
- Αυτό είναι Cνα προϊόν κατηγορίας A. Σε Cνα οικιακό περιβάλλον μπορεί να προκαλCσει παρεμβολCς στις 

ραδιοσυχνότητες, οπότε είναι δυνατό να απαιτηθεί η λDψη των κατάλληλων μCτρων από τον χρDστη.

- This device must be used with a shielded interface cable. Η χρDση μη θωρακισμCνων καλωδίων είναι 
πιθανό να Cχει ως αποτCλεσμα την Fπαρξη παρεμβολHν στο ραδιοφωνικό σDμα και απαγορεFεται από 

τους κανονισμοFς της CISPR και τους τοπικHς ισχFοντες κανονισμοFς.

9ιστοποίηση GS

Αυτό το προϊόν διαθCτει πιστοποίηση GS για το μοντCλο bizhub 185 της Konica Minolta.

Ασφάλεια λCιζερ
Αυτό είναι Cνα ψηφιακό μηχάνημα, που δουλεFει με λCιζερ. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κινδFνου από το 

λCιζερ υπό την προϋπόθεση ότι ο χειρισμός του μηχανDματος γίνεται σFμφωνα με τις Οδηγίες χρDσης.

ΕπειδD η εκπομπD της ακτινοβολίας λCιζερ απομονHνεται πλDρως από το προστατευτικό περίβλημα, σε 

καμία στιγμD, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανDματος, δεν μποροFν να διαφFγουν οι ακτίνες 

λCιζερ.

Αυτό το μηχάνημα είναι πιστοποιημCνο ως προϊόν λCιζερ κατηγορίας 1: Αυτό σημαίνει, ότι το μηχάνημα δε 

δημιουργεί καμία επικίνδυνη ακτινοβολία λCιζερ.

ΕσωτερικD ακτινοβολία λCιζερ
ΜCγιστη μCση ισχFς ακτινοβολίας: 5,3 µW (bizhub 185) στο φωτοφράκτη λCιζερ της μονάδας κεφαλDς 

εκτFπωσης.

ΜDκος κFματος: 770-800 nm

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί μια δίοδο λCιζερ κατηγορίας 3B η οποία εκπCμπει μια αόρατη ακτίνα λCιζερ.

Η δίοδος λCιζερ και το πολυγωνικό κάτοπτρο της ανίχνευσης βρίσκονται ενσωματωμCνα στη μονάδα της 

κεφαλDς εκτFπωσης.

Η μονάδα κεφαλDς εκτFπωσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε9ΙΔΕΚΤΙΚΟ Ε9ΙΤΟ9ΙΟΥ ΣΕΡΒΙΣ:

Γι' αυτό η κεφαλD εκτFπωσης δεν πρCπει να ανοιχτεί κάτω από καμία περίπτωση.

Φωτοφράκτης laser της
κεφαλDς μονάδας 

εκτFπωσης

ΚεφαλD εκτFπωσης
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Για ευρωπαίους χρDστες

9ΡΟΣΟ<Η
Η χρDση συστημάτων ελCγχων, οι ρυθμίσεις D η εκτCλεση διαδικασιHν διαφορετικHν από αυτCς 

που ορίζονται στις παροFσες οδηγίες χρDσης ενδCχεται να προκαλCσουν Cκθεση σε επικίνδυνη 

ακτινοβολία.

- ΑυτD είναι μια συσκευD λCιζερ ημιαγωγοF. Η μCγιστη ισχFς της διόδου λCιζερ είναι 7 mW και το μDκος 

κFματος είναι 770-800 nm.

Για χρDστες στη Δανία

ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 7 mW og bølgelængden er 770-800 nm.

Για χρDστες στη Φιλανδία, Σουηδία
LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

VAROITUS
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 7 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

VARNING
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren 

utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 7 mW och våglängden är 
770-800 nm.

VAROITUS
- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

VARNING
- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Για χρDστες στη Νορβηγία

ADVARSEL!
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren 

utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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Αυτοκόλλητο ασφάλειας λCιζερ
Στο εξωτερικό του μηχανDματος υπάρχει μια ετικCτα ασφαλείας λCιζερ, όπως φαίνεται στη συνCχεια.

ΑπελευθCρωση όζοντος
ΤοποθετDστε το μηχάνημα σε Cναν επαρκHς αεριζόμενο χHρο
Μια αμελητCα ποσότητα όζοντος παράγεται κατά την κανονικD λειτουργία αυτοF του μηχανDματος. Σε 

χHρους που δεν αερίζονται ικανοποιητικά, σε περίπτωση εκτFπωσης μεγάλου αριθμοF φωτοαντιγράφων, 

μπορεί γι' αυτό να εμφανιστεί μια δυσάρεστη μυρωδιά. Για Cνα ευχάριστο, υγιεινό και σίγουρο περιβάλλον 

λειτουργίας, σας συνιστοFμε να φροντίζετε για τον επαρκD εξαερισμό του χHρου.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est 
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération 
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de 
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable 
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Στάθμη θορFβου (μόνο για Ευρωπαίους χρDστες)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Μόνο για κράτη-μCλη της ΕΕ
Το σFμβολο αυτό σημαίνει: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα οικιακά 

απορρίμματα!

9αρακαλοFμε για πληροφορίες ανατρCξτε στην τοπικD κοινότητα D 

επικοινωνDστε με τους πωλητCς μας σχετικά με τη σωστD διαχείριση ηλεκτρικHν 

και ηλεκτρονικHν εξοπλισμHν, των οποίων παρDλθε η διάρκεια χρDσης. 

Η ανακFκλωση του προϊόντος αυτοF θα βοηθDσει στη διατDρηση των φυσικHν 

πόρων και στην αποτροπD πιθανHν αρνητικHν συνεπειHν για το περιβάλλον και 
την ανθρHπινη υγεία που προκαλοFνται από την διαχείριση απορριμμάτων.

Μόνο για κράτη-μCλη της ΕΕ
Το προϊόν αυτό πληρεί τις απαιτDσεις της οδηγίας RoHS (2002/95/ΕΚ).

Η συσκευD αυτD δεν προορίζεται για χρDση εντός του άμεσου οπτικοF πεδίου των χρηστHν σε 

επαγγελματικοFς σταθμοFς εργασίας με οθόνες.

Για την αποφυγD ενοχλητικHν αντανακλάσεων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα εργασίας, η συσκευD αυτD 

δεν πρCπει να τίθεται εντός του άμεσου οπτικοF πεδίου των χρηστHν.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.5 9ροληπτικCς σημάνσεις και ετικCτες
Στις εξDς θCσεις επί του μηχανDματος αυτοF υπάρχουν προληπτικCς σημάνσεις και ετικCτες. Να είστε πολF 

προσεκτικοί Hστε να μη συμβεί κάποιο ατFχημα κατά την εκτCλεση λειτουργιHν όπως για παράδειγμα η 

επίλυση κάποιου προβλDματος εμπλοκDς του χαρτιοF.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικCς ετικCτες D τις πληροφοριακCς γραφικCς παραστάσεις. Αν κάποια 
προειδοποιητικD ετικCτα D πληροφοριακD γραφικD παράσταση λερωθεί παρακαλοFμε καθαρίστε την για να 
είναι ευανάγνωστη. Αν δεν μπορείτε να την επαναφCρετε σε αναγνHσιμη κατάσταση D αν η προειδοποιητικD 
ετικCτα D η πληροφοριακD γραφικD παράσταση Cχει υποστεί σημαντικD φθορά παρακαλοFμε επικοινωνDστε 
με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε.
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1.6 <ωροταξικCς προϋποθCσεις
Για να διασφαλιστεί η καλD λειτουργία του μηχανDματος, για αναπλDρωση των αναλωσίμων, για 

αντικατάσταση των ανταλλακτικHν και για να εκτελείται η προγραμματισμCνη συντDρηση με ευκολία, 

τηρDστε τις απαιτDσεις χHρου που περιγράφονται στη συνCχεια.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Βεβαιωθείτε ότι αφDσατε Cνα κενό διάστημα 200 mm (8 ιντσHν) D μεγαλFτερο πίσω από το μηχάνημα.

bizhub 185 + MB-503 Μονάδα: mm (ίντσα)

928 (36-9/16)

4
4

9
 (

1
7

-1
1

/1
6

)

783 (30-13/16)

606 (23-7/8)

570 (22-7/16)

8
5

6
 (

3
3

-1
1

/1
6

)

927 (36-1/2)
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1.7 9ροληπτικά μCτρα για τη λειτουργία
Για να εξασφαλίσετε την καλFτερη δυνατD απόδοση του μηχανDματος αυτοF παρακαλοFμε τηρDστε τα 

προληπτικά μCτρα που περιγράφονται στη συνCχεια.

9αροχD ρεFματος
Οι προϋποθCσεις αναφορικά με την παροχD ρεFματος είναι οι εξDς.

- <ρησιμοποιDστε μια πηγD ρεFματος με όσο το δυνατόν μικρότερες διακυμάνσεις τάσης και 
συχνότητας.

– ΔιακFμανση τάσης: MCγιστη ± 10% (σε AC 110 V Cως 120 V/AC 220 Cως 240V), + 6/- 10% (127 V AC)

– ΔιακFμανση συχνότητας: ΜCγιστη ±3 Hz (στα 50 Hz/60 Hz)

Λειτουργικό περιβάλλον
Για τη σωστD λειτουργία του μηχανDματος πρCπει να πληροFνται οι ακόλουθες απαιτDσεις ως προς το 

περιβάλλον λειτουργίας:

- Θερμοκρασία: 10°C Cως 30°C με διακυμάνσεις το μCγιστο 10°C μCσα σε μια Hρα

- Υγρασία αCρα: 15% Cως 85% με διακυμάνσεις όχι μεγαλFτερες από 10% εντός χρονικοF διαστDματος 

μιας Hρας

ΑποθDκευση των αντιγράφων
Για να αποθηκεFσετε αντίγραφα, ακολουθDστε την παρακάτω σFσταση.

- Τα αντίγραφα που πρCπει να φυλαχτοFν για πολF καιρό, πρCπει να αποθηκευτοFν σε Cνα χHρο όπου 

δεν θα είναι εκτεθειμCνα σε φως, για να μην ξεθωριάσουν.

- Οι κόλλες που εμπεριCχουν διαλFτες (π.χ. κόλλα-σπρCι), μποροFν να διαλFσουν το γραφίτη (toner) των 

αντιγράφων.

ΜCτρα προφFλαξης κατά την μεταφορά
ΔFο D περισσότερα άτομα πρCπει να τοποθετDσουν τα χCρια τους στα σημεία που υποδεικνFονται κατά την 

αφαίρεση του μηχανDματος.
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1.8 Νομικοί περιορισμοί κατά την αντιγραφD
ΑπαγορεFεται η παραγωγD αντιγράφων ορισμCνων εγγράφων με τον σκοπό D την πρόθεση να 

χρησιμοποιηθοFν αυτά τα αντίγραφα ως πρωτότυπα Cγγραφα.

Η ακόλουθη λίστα δεν είναι βCβαια πλDρης, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός, για μια αντιγραφD 

με αίσθηση ευθFνης.

<Οικονομικοί τίτλοι>

- 9ροσωπικCς επιταγCς

- ΤαξιδιωτικCς επιταγCς (τσεκ)

- ΕντολCς πληρωμHν

- 9ιστοποιητικά παρακαταθηκHν/καταθCσεων

- Ομόλογα D άλλα χρεόγραφα

- 9ιστοποιητικά κατοχDς μετοχHν

<9ρωτότυπα νομικά Cγγραφα>

- Κουπόνια φαγητοF

- Γραμματόσημα (σφραγισμCνα D ασφράγιστα)

- ΕπιταγCς (τσεκ) που Cχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχCς

- <αρτόσημα (σφραγισμCνα D ασφράγιστα)

- ΔιαβατDρια

- Έγγραφα μετανάστευσης

- ΔιπλHματα οδDγησης και πιστοποιητικά οδDγησης

- Συμβόλαια και τίτλοι ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακHν στοιχείων

<Γενικά>

- Ταυτότητες, διακριτικά σDματα D σφραγίδες αρχHν

- Έγγραφα που προστατεFονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικDς ιδιοκτησίας, χωρίς την 

άδεια των νόμιμων ιδιοκτητHν των σχετικHν πνευματικHν δικαιωμάτων

9Cραν τοFτου, απαγορεFεται αυστηρά και υπό οποιεσδDποτε συνθDκες η αντιγραφD ημεδαπHν και 
αλλοδαπHν χαρτονομισμάτων D Cργων τCχνης χωρίς την άδεια των νόμιμων ιδιοκτητHν των σχετικHν 

πνευματικHν δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη φFση ενός πρωτοτFπου, απευθυνθείτε σ' Cνα νομικό σFμβουλο.
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1.9 Συμβάσεις που χρησιμοποιοFνται στις παροFσες οδηγίες 
χρDσης

1.9.1 ΣFμβολα που χρησιμοποιοFνται σε αυτCς τις οδηγίες χρDσης
ΣFμβολα που χρησιμοποιοFνται σε αυτCς τις οδηγίες χρDσης για να εκφράσουν διάφορους τFπους 

πληροφοριHν.

9αρακάτω περιγράφεται κάθε σFμβολο που σχετίζεται με την ασφαλD και την ορθD χρDση αυτοF του 

μηχανDματος.

Για την ασφαλD χρDση αυτοF του μηχανDματος

9ΡΟΕΙΔΟ9ΟΙΗΣΗ
- Το σFμβολο αυτό υποδεικνFει ότι η μη τDρηση των οδηγιHν ενδεχομCνως να προκαλCσει θάνατο D 

σοβαρό τραυματισμό.

9ΡΟΣΟ<Η
- Το σFμβολο αυτό υποδεικνFει ότι η αμCλεια τDρησης των οδηγιHν ενδCχεται να οδηγDσει σε 

εσφαλμCνους χειρισμοFς και κατά συνCπεια σε τραυματισμό D σε υλικD βλάβη.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Το σFμβολο αυτό υποδεικνFει τυχόν κίνδυνο που μπορεί να επιφCρει βλάβη του μηχανDματος D των 
πρωτοτFπων. 
ΑκολουθDστε τις οδηγίες για να αποφFγετε τυχόν υλικCς ζημίες.

Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες
0 ΑυτD η Cνδειξη επιλογDς υποδεικνFει μια επιλογD η οποία είναι απαραίτητη για τη χρDση των συνθηκHν 

D των λειτουργιHν που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία διαδικασία.

1 Ο αριθμός με αυτDν την μορφD "1" αντιπροσωπεFει το πρHτο 

βDμα.

2 Ο αριθμός με αυτDν την μορφD αντιπροσωπεFει τη σειρά των 

βημάτων.

% Αυτό το σFμβολο υποδεικνFει μια συμπληρωματικD εξDγηση 

των οδηγιHν που αφοροFν τις διαδικασίες.

% Το σFμβολο αυτό υποδεικνFει τη μετάβαση από το 9ίνακας ελCγχου για την προσπCλαση του 

επιθυμητοF στοιχείου μενοF.

Εμφανίζεται η σχετικD 9ροβολD.

Οι διαδικασίες
χειρισμοF
περιγράφονται
με τη χρDση
απεικονίσεων.

COPY FUNCTION

COMBINE ORIGINAL

SORT

ID COPY
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d 9αραπομπCς
Το σFμβολο αυτό υποδεικνFει μια αναφορά.

9ροβολD της αναφοράς όπως απαιτείται.

ΣFμβολα πλDκτρων
[ ]

Τα ονόματα των πλDκτρων στην 9ροβολD D στην οθόνη του υπολογιστD υποδεικνFονται από αυτCς τις 

παρενθCσεις.

Κείμενο με Cντονη γραφD 

Τα ονόματα των πλDκτρων στον 9ίνακα ελCγχου, τα ονόματα των εξαρτημάτων και των προϊόντων 

υποδεικνFονται με Cντονη γραφD.

1.9.2 Ενδείξεις πρωτοτFπου και χαρτιοF

ΜCγεθος χαρτιοF
9αρακάτω επεξηγείται η Cνδειξη για τα πρωτότυπα και τα χαρτιά που 

περιγράφονται στις παροFσες οδηγίες χρDσης.

Oταν υποδεικνFεται το μCγεθος πρωτοτFπου D χαρτιοF, η πλευρά Y 

αντιπροσωπεFει το πλάτος και η πλευρά < το μDκος.

Ένδειξη χαρτιοF
Το w υποδεικνFει το μCγεθος χαρτιοF με το μDκος (X) να είναι 
μεγαλFτερο από το πλάτος (Y).

Το v υποδεικνFει το μCγεθος χαρτιοF με το μDκος (X) να είναι μικρότερο 

από το πλάτος (Y).



2 Ονομασία και λειτουργίες 

των εξαρτημάτων
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2.1 Διαμόρφωση 2

2 Ονομασία και λειτουργίες των εξαρτημάτων

2.1 Διαμόρφωση

Αρ. Oνομα 9εριγραφD

1 ΒασικD μονάδα Το πρωτότυπο σαρHνεται από τη μονάδα σάρωσης και 
η σαρωμCνη εικόνα εκτυπHνεται από την μονάδα 
εκτFπωσης.
ΑναφCρεται ως "μηχάνημα", "βασικD μονάδα" D 
"bizhub 185" στις οδηγίες χρDσης.

2 Συρτάρι χειροκίνητης 
τροφοδοσίας πολλαπλHν 
φFλλων MB-503

Σας επιτρCπει να τοποθετDσετε Cως 100 φFλλα.
ΑναφCρεται ως Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας 
στις οδηγίες χρDσης.

1

2
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2.2

2.2 ΒασικD μονάδα

2.2.1 Εξωτερικά της βασικDς μονάδας
Η εικόνα δείχνει τη βασικD μονάδα με Cνα Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας πολλαπλHν φFλλων 

MB-503.

Αρ. Oνομα

1 Κάλυμμα του πρωτοτFπου

2 Μαξιλάρι πίεσης του πρωτοτFπου

3 9ίνακας ελCγχου

4 1ο πλευρικό κάλυμμα

5 Μοχλός απελευθCρωσης 1ου πλευρικοF καλFμματος

6 Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας (9ροαιρετικός εξοπλισμός)

7 Συρτάρι 1

8 Μπροστινό κάλυμμα

9 Συρτάρι εξόδου

10 Διακόπτης του ρεFματος

11 Ηλεκτρικό καλHδιο

12 ΘFρα USB (ΤFπος A) USB2.0/1.1

1 2 3

4

5

67

8

9

12

11

10
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2.2.2 Εσωτερικά της βασικDς μονάδας
Η εικόνα δείχνει τη βασικD μονάδα με Cνα Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας πολλαπλHν φFλλων 

MB-503.

Αρ. Oνομα

1 Γυαλί πρωτοτFπων

2 Επάνω κάλυμμα της μονάδας τDξης

3 Μονάδα τDξης

4 ΤFμπανο

5 Ρολό τροφοδοσίας χαρτιοF

6 ΚασCτα τόνερ

7 Κλίμακα πρωτοτFπου

1

2

3

45

6

7
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2.2.3 9ίνακας ελCγχου

Αρ. Oνομα

1 Συντόμευση

2 Οθόνη

3 + , , , * , )

4 Menu/Select

5 9ληκτρολόγιο

6 Επαναφορά

7 Καθαρισμός/Stop

8 Εκκίνηση

9 LED

10 Error

11 9ίσω

12 LED κατάστασης

13 9υκνότητα

14 9οιότητα

15 Zoom

16 <αρτί

17 ΑντιγραφD ID



3 <ρDση του παρόντος 

μηχανDματος
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3 <ρDση του παρόντος μηχανDματος

3.1 Ενεργοποίηση D απενεργοποίηση του μηχανDματος
0 Οι προεπιλεγμCνες ρυθμίσεις είναι αυτCς που επιλCγονται αμCσως μετά την ενεργοποίηση του 

Διακόπτη ρεFματος και πριν τη διαμόρφωση οποιασδDποτε ρFθμισης από τον 9ίνακα ελCγχου, και 
αυτHν που επιλCγονται όταν πατάτε το κουμπί Επαναφορά για ακFρωση όλων των ρυθμίσεων που 

ορίστηκαν από τον 9ίνακα ελCγχου. Οι προεπιλεγμCνες ρυθμίσεις μποροFν να αλλαχτοFν.

0 Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για Cνα καθορισμCνο χρονικό διάστημα, το 

μηχάνημα επιστρCφει αυτόματα στις προεπιλεγμCνες ρυθμίσεις.

0 Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για Cνα προσδιορισμCνο χρονικό διάστημα, το μηχάνημα 

εισCρχεται αυτόματα σε μια κατάσταση εξοικονόμησης ενCργειας. Η κατάσταση αυτD ονομάζεται 
Λειτουργία Fπνου. Oταν το μηχάνημα Cχει τεθεί στη Λειτουργία Fπνου, η Cνδειξη στο πλDκτρο Εκκίνηση 

παραμCνει αναμμCνη πράσινη, αλλά Οθόνη απενεργοποιείται. Το μηχάνημα επιστρCφει από τη 

Λειτουργία Fπνου όταν πατDσετε οποιοδDποτε πλDκτρο στον 9ίνακα ελCγχου.

0 Η [Warming Up] εμφανίζεται στην Οθόνη και η LED κατάστασης αναβοσβDνει όταν ο Διακόπτης 

ισχFος ενεργοποιείται D όταν το μηχάνημα επιστρCφει από τη Λειτουργία Fπνου. Αν τοποθετDσετε Cνα 

πρωτότυπο και πατDσετε Εκκίνηση με το πλDκτρο Εκκίνηση να ανάβει σε πράσινο χρHμα μπορείτε να 

κάνετε προκράτηση μιας εργασίας αντιγραφDς. Oταν το μηχάνημα ολοκληρHσει την προθCρμανση, 

σαρHνεται το πρωτότυπο.

0 Μην απενεργοποιείτε τον Διακόπτη ρεFματος ενH μια εργασία στην ουρά D κάποια αποθηκευμCνα 

δεδομCνα αναμCνεται να εκτυπωθοFν. Οι εργασίες προς εκτFπωση θα διαγραφοFν.

0 Οι ρυθμίσεις που δεν Cχουν καταχωριστεί και οι εργασίες στην ουρά αναμονDς ακυρHνονται όταν ο 

Διακόπτης ρεFματος απενεργοποιηθεί.

0 Για την ενεργοποίηση του Διακόπτη ρεFματος αμCσως μετά την ενεργοποίησD του, περιμCνετε για 10 

D περισσότερα δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιDσετε ξανά. Αν δεν το κάνετε ενδCχεται να προκληθεί 
βλάβη στη λειτουργία.

0 Μην απενεργοποιείτε τον Διακόπτη ρεFματος ενH οι εικόνες σαρHνονται, μεταδίδονται D 

λαμβάνονται. Τα δεδομCνα που σαρHνονται D μεταδίδονται θα διαγραφοFν.

0 Μην απενεργοποιείτε τον Διακόπτη ρεFματος κατά την διαδικασία αντιγραφDς D εκτFπωσης. Αν τον 

απενεργοποιDσετε μπορεί να προκληθεί εμπλοκD χαρτιοF.

0 Σε περίπτωση εμπλοκDς χαρτιοF, το Error ανάβει.

1 Για να ενεργοποιDσετε το ρεFμα, πατDστε n στον Διακόπτη 

ρεFματος.

Βεβαιωθείτε ότι η Οθόνη είναι ενεργοποιημCνη.

2 Για να απενεργοποιDσετε το ρεFμα, πατDστε o στον Διακόπτη 

ρεFματος.

d 9αραπομπCς
Για αλλαγD των προεπιλεγμCνων ρυθμίσεων για αντιγραφD:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [COPY SETTINGS].

Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα πριν την αλλαγD στη λειτουργία Fπνου:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select key ö [UTILITY] ö [MACHINE SETTING] ö [SLEEP MODE].

Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα Cως ότου τεθεί σε λειτουργία η Αυτόματη επαναφορά πίνακα:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [MACHINE SETTING] ö [AUTO PANEL RESET].
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3.2 Βασικός χειρισμός

3.2.1 ΤοποθCτηση χαρτιοF
Η ενότητα αυτD περιγράφει τον τρόπο τοποθCτησης του χαρτιοF σε κάθε συρτάρι χαρτιοF.

Σχετικά με τους τFπος του χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθοFν, ανατρCξτε στη Σ. 12-3.

ΤοποθετDστε χαρτί στο Συρτάρι 1
0 Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο και το χαρτί που τοποθετDσατε Cχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

Διαφορετικά, ορισμCνα τμDματα της εικόνας θα χαθοFν.

1 ΤραβDξτε προς τα Cξω το Συρτάρι 1.

2 9ατDστε κάτω την 9λάκα ανFψωσης χαρτιοF Cως ότου 

ασφαλίσει στη θCση της.

% 1. Ρολό τροφοδοσίας χαρτιοF

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Να είστε προσεκτικοί Hστε να μην ακουμπDσετε το Ρολό 
τροφοδοσίας χαρτιοF.

3 ΤοποθετDστε το χαρτί στο συρτάρι του χαρτιοF, Cτσι Hστε η 

πλευρά του χαρτιοF που θα εκτυπωθεί να είναι προς τα επάνω (η 

πλευρά να είναι προς τα πάνω κατά την αποσυσκευασία).

% Μην τοποθετείτε πάρα πολλά φFλλα χαρτί διότι το Fψος της 

στοίβας μπορεί να υπερβαίνει το σημάδι ,.

% Εάν το χαρτί είναι τσαλακωμCνο, ισιHστε το πριν το 

τοποθετDσετε.

% Σας επιτρCπει να τοποθετDσετε Cως 250 φFλλα κοινοF 

χαρτιοF D 20 φFλλα χαρτιοF κάρτας στο συρτάρι χαρτιοF.

4 ΟλισθDστε τους πλευρικοFς οδηγοFς για να προσαρμόσετε 

ανάλογα με το μCγεθος του χαρτιοF που τοποθετείτε.

% Βεβαιωθείτε ότι οι 9λευρικοί οδηγοί είναι σπρωγμCνοι στα 

άκρα του χαρτιοF που Cχει τοποθετηθεί.

5 Κλείστε το Συρτάρι 1.

6 Ορίστε το μCγεθος και τον τFπο του χαρτιοF για το Συρτάρι 1.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY JOB SETTING] ö [TRAY1 PAPER] D πατDστε το 

πλDκτρο <αρτί στον πίνακα ελCγχου.

1
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ΤοποθCτηση χαρτιοF στο Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας
0 Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο και το χαρτί που τοποθετDσατε Cχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

Διαφορετικά, ορισμCνα τμDματα της εικόνας θα χαθοFν.

1 Ανοίξτε το Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας και ολισθDστε 

τους 9λευρικοFς οδηγοFς για υπάρχει περισσότερος χHρος 

ανάμεσά τους.

% Για να τοποθετDσετε χαρτί μεγάλου μεγCθους τραβDξτε Cξω 

την ΕπCκταση συρταριοF.

% 1. Ρολό τροφοδοσίας χαρτιοF

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Να είστε προσεκτικοί Hστε να μην ακουμπDσετε το Ρολό 
τροφοδοσίας χαρτιοF.

2 Με την πλευρά που θα εκτυπωθεί να είναι προς τα κάτω (η πλευρά που είναι προς τα πάνω κατά την 

αποσυσκευασία), εισάγετε το χαρτί όσο το δυνατόν περισσότερο στην υποδοχD τροφοδοσίας.

% Η εικόνα θα εκτυπωθεί επάνω στην επιφάνεια του χαρτιοF με την όψη προς τα κάτω.

% Μην τοποθετείτε πάρα πολλά φFλλα χαρτί διότι το Fψος της στοίβας μπορεί να υπερβαίνει το 

σημάδι ,.

% Εάν το χαρτί είναι τσαλακωμCνο, ισιHστε το πριν το τοποθετDσετε.

% Σας επιτρCπει να τοποθετDσετε Cως 100 φFλλα κοινοF χαρτιοF D 20 φFλλα χαρτιοF κάρτας στο 

συρτάρι χαρτιοF.

3 ΟλισθDστε τους πλευρικοFς οδηγοFς για να προσαρμόσετε 

ανάλογα με το μCγεθος του χαρτιοF που τοποθετείτε.

Εμφανίζεται η οθόνη ΡFθμιση χαρτιοF συρταριοF χειροκίνητης 

τροφοδοσίας.

% ΣπρHξτε τους 9λευρικοFς οδηγοFς Hσπου να 

ακουμπDσουν καλά πάνω στα άκρα του χαρτιοF.

4 Ορίστε το μCγεθος και τον τFπο του χαρτιοF για το Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας.

% Για τον καθορισμό από το μενοF λειτουργιHν, πατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö 

[COPY JOB SETTING] ö [BYPASS PAPER].

ΡFθμιση των παραμCτρων προσαρμοσμCνου μεγCθους

1 Για να τοποθετDσετε χαρτί προσαρμοσμCνου μεγCθους στο Συρτάρι 1, πατDστε το πλDκτρο 

Menu/Select ö [COPY JOB SETTING] ö [TRAY1 PAPER] ö [SIZE] ö [SIZE INPUT].

Ρυθμίσεις

[SIZE] ΕπιλCξτε μCγεθος χαρτιοF.
Για λεπτομCρειες σχετικά με την ρFθμιση των παραμCτρων 
προσαρμοσμCνου χαρτιοF ανατρCξτε στη Σ. 3-5.

[TYPE] ΕπιλCξτε τFπο χαρτιοF.

1

Ρυθμίσεις

[SIZE] ΕπιλCξτε μCγεθος χαρτιοF.
Για λεπτομCρειες σχετικά με την ρFθμιση των παραμCτρων 
προσαρμοσμCνου χαρτιοF ανατρCξτε στη Σ. 3-5.

[TYPE] ΕπιλCξτε τFπο χαρτιοF.
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Για να τοποθετDσετε χαρτί προσαρμοσμCνου μεγCθους στο Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας, 

πατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY JOB SETTING] ö [BYPASS PAPER] ö [SIZE] ö 

[SIZE INPUT].

2 Ορίστε το μDκος [X] του χαρτιοF πατHντας το πληκτρολόγιο, στη 

συνCχεια πατDστε το πλDκτρο Menu/Select.

% Για να διαγράψετε το μCγεθος χαρτιοF, πατDστε το πλDκτρο 

Καθαρισμός/Stop.

3 Ορίστε το πλάτος [Y] του χαρτιοF πατHντας το πληκτρολόγιο, 

στη συνCχεια πατDστε το πλDκτρο Menu/Select.

% Για να διαγράψετε το μCγεθος χαρτιοF, πατDστε το πλDκτρο 

Καθαρισμός/Stop.

Το καθορισμCνο μCγεθος χαρτιοF εμφανίζεται στην Οθόνη.

3.2.2 ΤοποθCτηση πρωτοτFπων
0 Μην τοποθετείται πρωτότυπα με βάρος άνω των 2 kg (4-7/16 lb) στο Γυαλί πρωτοτFπων. ΕπιπλCον, 

μην ασκείτε μεγάλη δFναμη για να πιCσετε Cνα βιβλίο προς τα κάτω D Cνα πρωτότυπο οποιασδDποτε 

μορφDς το οποίο πρCπει να απλωθεί στο Γυαλί πρωτοτFπων. Διαφορετικά το μηχάνημα ενδCχεται να 

υποστεί ζημία D να παρουσιαστεί βλάβη.

0 Για χοντρά βιβλία D μεγάλα αντικείμενα σαρHστε χωρίς να κλείσετε το Κάλυμμα πρωτοτFπων. Oταν 

το πρωτότυπο σαρHνεται με ανοιχτό το Κάλυμμα πρωτοτFπων, μην κοιτάτε κατευθείαν στην 

επιφάνεια του ΓυαλιοF πρωτοτFπων μCσω του οποίου εκπCμπεται το φως. ΕντοFτοις, λάβετε υπόψη 

σας ότι το φως που εκπCμπεται μCσω του ΓυαλιοF πρωτοτFπων δεν είναι ακτίνα laser και ότι δεν 

εκθCτει τον χρDστη σε σχετικοFς κινδFνους.

0 Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο και το χαρτί που τοποθετDσατε Cχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

Διαφορετικά, ορισμCνα τμDματα της εικόνας θα χαθοFν.

1 ΑνασηκHστε το Κάλυμμα του πρωτοτFπου.

2 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στο Γυαλί 
πρωτοτFπων.

% ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι Hστε η επάνω πλευρά να 

είναι στραμμCνη προς την πίσω D την αριστερD πλευρά του 

μηχανDματος.

TRAY1 PAPER SIZE

X=210(140-432)

Y=297( 90-297)

BYPASS PAPER SIZE

X=210(140-432)

Y=297( 90-297)

X

Y
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3 Ευθυγραμμίστε το πρωτότυπο με το σημάδι  στην πίσω αριστερD γωνία στην Κλίμακα 

πρωτοτFπων.

% Για διαφανD D ημιδιαφανD πρωτότυπα, τοποθετDστε Cνα κενό φFλλο χαρτιοF ίδιου μεγCθους με το 

πρωτότυπο πάνω στο πρωτότυπο.

% Για αντίγραφο ταυτότητας, τοποθετDστε το πρωτότυπο σε απόσταση 4 mm (3/16 ίντσες) από την 

Κλίμακα πρωτοτFπου.

% Για τα ανοιχτά πρωτότυπα διπλHν σελίδων, όπως τα βιβλία και τα περιοδικά, τοποθετDστε το επάνω 

μCρος του πρωτοτFπου προς την πίσω πλευρά του μηχανDματος και ευθυγραμμίστε το κCντρο του 

πρωτοτFπου με το σημάδι  στην Κλίμακα πρωτοτFπου.

4 Κλείστε το Κάλυμμα πρωτοτFπων.

3.2.3 ΒασικCς λειτουργίες αντιγραφDς

1 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στο Γυαλί πρωτοτFπων.

2 Από τον 9ίνακα ελCγχου, καθορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις αντιγραφDς.

% Για λεπτομCρειες που αφοροFν τις λειτουργίες αντιγραφDς, ανατρCξτε στην Σ. 5-5.

% Μπορείτε να συνδυάσετε τις συχνά χρησιμοποιοFμενες ρυθμίσεις αντιγραφDς σε προγράμματα και 
να τις καταχωρίσετε στο μηχάνημα. Τα πρόγραμμα αυτά μποροFν εFκολα να ανακαλοFνται ως 

προγράμματα. Για λεπτομCρειες σχετικά με τα προγράμματα, ανατρCξτε στην Σ. 5-15.

3 Ορίστε τον αριθμό των επιθυμητHν αντιγράφων.

Ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων από 1 Cως 99.

% Για απαλοιφD του αριθμοF αντιγράφων που ορίσατε, πατDστε το πλDκτρο Καθαρισμός/Stop.

4 9ατDστε το πλDκτρο Εκκίνηση.

Το πρωτότυπο σαρHνεται και αντιγράφεται.

% Για να διακόψετε τη λειτουργία αντιγραφDς που εκτελείται, πατDστε το πλDκτρο 

Καθαρισμός/Stop.

% Αν εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, τοποθετDστε το νCο πρωτότυπο στο Γυαλί πρωτοτFπων και στη 

συνCχεια πατDστε το πλDκτρο Menu/Select για να το σαρHσετε. 

Για να ξεκινDσει η εκτFπωση, πατDστε το πλDκτρο Εκκίνηση.

NEXT PAGE?

SCAN=MENU SELECT,

(PRINT=START)
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4 9λDκτρα 9ίνακα ελCγχου

4.1 9ίνακας ελCγχου και λειτουργίες

Αρ. Oνομα 9εριγραφD

1 Συντόμευση Καταχωρίστε τη συχνά χρησιμοποιοFμενη ρFθμιση 
αντιγραφDς για άμεση ανάκληση. 
Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην ενότητα Σ. 9-8.

2 Οθόνη Εμφανίζονται διάφορες οθόνες και μηνFματα.

3 +, ,, *, ) 9ατDστε το αντίστοιχο πλDκτρο για να επιλCξετε Cνα στοιχείο 
μενοF στην Οθόνη D για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του.

4 Menu/Select 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να εισαγάγετε την οθόνη 
μενοF.
9ατDστε για να εφαρμοστεί το στοιχείο μενοF D η λειτουργία 
που επιλCξατε προηγουμCνως.

5 9ληκτρολόγιο Ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων.
Καταχωρίστε διάφορες ρυθμίσεις.

6 Επαναφορά 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για επαναφορά όλων των 
ρυθμίσεων που Cχετε εισαγάγει στον πίνακα ελCγχου. 
(Οι καταχωρισμCνες ρυθμίσεις εξαιροFνται)

7 Καθαρισμός/Stop 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για απαλοιφD του ψηφίου που 
πληκτρολογείτε αυτD τη στιγμD.
Σταματά τη συνεχιζόμενη αντιγραφD.
Διακόπτει την αντιγραφD μCσω PC.

8 Εκκίνηση 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να ξεκινDσει η λειτουργία 
αντιγραφDς.

9 LED Ανάβει σταθερά για να υποδείξει ότι το μηχάνημα βρίσκεται 
στη λειτουργία Fπνου D ότι είναι Cτοιμο για την λDψη μιας 
εργασίας.

10 Error ΑυτD η λυχνία ανάβει D αναβοσβDνει όταν παρουσιάζεται Cνα 
σφάλμα.

11 9ίσω 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να επιστρCψετε στην 
προηγοFμενη οθόνη.

12 LED κατάστασης ΑυτD η λυχνία LED αναβοσβDνει κατά την προθCρμανση D τη 
λDψη μιας εργασίας.

13 9υκνότητα 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να επιλCξετε την πυκνότητα με 
την οποία θα σαρHσετε το αντίγραφο ενός πρωτοτFπου. 
Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην ενότητα Σ. 5-5.
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14 9οιότητα 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να επιλCξετε την ποιότητα της 
εικόνας του πρωτοτFπου από τα [TEXT], [PHOTO] και 
[TEXT/PHOTO]. Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην ενότητα 
Σ. 5-5.

15 Zoom 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για μεγCθυνση D σμίκρυνση μιας 
εικόνας στη λειτουργία αντιγραφDς. Για λεπτομCρειες, 
ανατρCξτε στην ενότητα Σ. 5-5.

16 <αρτί 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να επιλCξετε το συρτάρι 
χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθεί. Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε 
στην ενότητα Σ. 5-5.

17 ΑντιγραφD ID 9ατDστε αυτό το πλDκτρο για να αντιγράψετε τα περιεχόμενα 
της μπροστινDς και της πίσω πλευράς ενός πρωτοτFπου 
μεγCθους κάρτας όπως Cνα δίπλωμα σε Cνα φFλλο.

Αρ. Oνομα 9εριγραφD
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4.2 Ενδείξεις της Οθόνης
<ΒασικD οθόνη>

<Οθόνη μενοF>

Αρ. Ένδειξη της οθόνης 9εριγραφD

1 Αριθμός αντιγράφων Δείχνει τον καθορισμCνο αριθμό των αντιγράφων.

2 Συρτάρι χαρτιοF ΥποδεικνFει το συρτάρι χαρτιοF που επιλCχθηκε.

3 ΜCγεθος χαρτιοF Δείχνει το μCγεθος χαρτιοF που επιλCξατε.

4 ΤFπος χαρτιοF Δείχνει τον τFπο χαρτιοF που επιλCξατε.

Δείχνει ότι Cχει επιλεγεί απλό 
χαρτί.

ΥποδεικνFει ότι επιλCχθηκε η 
δεFτερη πλευρά του κοινοF 
χαρτιοF.

ΥποδεικνFει ότι επιλCχθηκε η 
κάρτα.

ΥποδεικνFει ότι επιλCχθηκε η 
δεFτερη πλευρά της κάρτας.

Δείχνει ότι Cχει επιλεγεί 
ανακυκλωμCνο χαρτί.

ΥποδεικνFει ότι επιλCχθηκε η 
δεFτερη πλευρά του 
ανακυκλωμCνου χαρτιοF.

Δείχνει ότι Cχει επιλεγεί ειδικό 
χαρτί.

5 ΣυντελεστDς zoom ΥποδεικνFει τον συντελεστD σταθεροF/χειροκίνητου zoom 
που θα χρησιμοποιηθεί.

6 9οιότητα Δείχνει τη ρFθμιση ποιότητας που επιλCξατε.
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7 9υκνότητα Δείχνει τη βαθμίδα πυκνότητας για την επιλεγμCνη ρFθμιση 
πυκνότητας.

8 Εικονίδιο/ΜDνυμα Εμφανίζεται το εικονίδιο που αντιπροσωπεFει μια 
συγκεκριμCνη κατάσταση του μηχανDματος D μια 
καθορισμCνη λειτουργία.
Εμφανίζεται επίσης Cνα μDνυμα το οποίο υποδεικνFει την 
κατάσταση του μηχανDματος.

Ορίστηκε [ID COPY].

Ορίστηκε 
[COMBINE ORIGINAL].

Ορίστηκε [SORT].

Ορίστηκε [ERASE].

Ορίστηκε [BOOK 
SEPARATION].

Το χαρτί τελείωσε. Για 
λεπτομCρειες σχετικά με την 
τοποθCτηση του χαρτιοF, 
ανατρCξτε στη Σ. 10-4.

Το τόνερ τελειHνει. Για 
πληροφορίες σχετικά με την 
αντικατάσταση των δοχείων 
τόνερ, ανατρCξτε στη Σ. 10-6.

Μια συντDρηση είναι 
απαραίτητη.
Ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο 
για σας σCρβις πελατHν.

Το ΤFμπανο πρCπει να 
αντικατασταθεί.
Ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο 
για σας σCρβις πελατHν.

Απαιτείται συντDρηση και το 
ΤFμπανο πρCπει να 
αντικατασταθεί.
Ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο 
για σας σCρβις πελατHν.

Το μηχάνημα λαμβάνει 
δεδομCνα εκτFπωσης.

Τα δεδομCνα εκτFπωσης 
αναμCνουν στην ουρά για 
εκτFπωση.

9 ΜενοF D λειτουργία Εμφανίζεται το μενοF, τη λειτουργία D τη ρFθμιση.

Αρ. Ένδειξη της οθόνης 9εριγραφD
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10 ΔρομCας Εμφανίζεται το πλDκτρο το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των ρυθμίσεων.

9ατDστε το πλDκτρο + D , για 
να επιλCξετε Cνα μενοF και να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

9ατDστε το πλDκτρο * D ) για 
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

9ατDστε το πλDκτρο + D , για 
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και 
πατDστε το πλDκτρο ) για να 
μεταβείτε στην οθόνη αλλαγDς 
ρFθμισης.

9ατDστε αυτό το πλDκτρο +, 
,, * D ) για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις.

Αρ. Ένδειξη της οθόνης 9εριγραφD
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5 Λειτουργία αντιγραφDς

5.1 ΔιαθCσιμες δυνατότητες αντιγραφDς
Αυτά είναι χαρακτηριστικά αντιγραφDς τα οποία μποροFν να χρησιμοποιηθοFν σε αυτό το μηχάνημα.

Ρυθμίσεις

ΑντιγραφD πλDρους 
μεγCθους

ΜεγCθυνση/σμίκρυνση 
αντιγραφDς

[ID COPY]

[2in1] (Κατακόρυφος 
προσανατολισμός)

[2in1] (Οριζόντιος 
προσανατολισμός)

[4in1] ([PATTERN1])

[4in1] ([PATTERN2])

[SORT]

[SORT] + 
[CRISSCROSS MODE]
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[LEFT ERASE]

[UPPER ERASE]

[FRAME ERASE]

[BOOK SEPARATION]

[BOOK SEPARATION] + 
[FRAME ERASE]

[BOOK SEPARATION] + 
[CENTER ERASE]

[BOOK SEPARATION] + 
[CENTER + FRAME ERASE]

Ρυθμίσεις
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5.2 ΒασικCς ρυθμίσεις
Ρυθμίζει τις βασικCς παραμCτρους για την δημιουργία αντιγράφων.

Για λεπτομCρειες σχετικά με τις βασικCς λειτουργίες αντιγραφDς, ανατρCξτε στη Σ. 3-7.

0 Αν επιλCξατε τη ρFθμιση ποιότητας για την [PHOTO], η [AUTO] ρFθμιση πυκνότητας δεν μπορεί να 

επιλεγεί.

0 Εφόσον πληροFνται οι ακόλουθοι όροι, το άλλο συρτάρι χαρτιοF επιλCγεται αυτόματα όταν το συρτάρι 
χαρτιοF που επιλCχθηκε αδειάζει κατά την εκτFπωση αντιγράφων.

- ΤοποθετDστε χαρτί ίδιου μεγCθους και τFπου στο Συρτάρι 1 και στο Συρτάρι χειροκίνητης 

τροφοδοσίας και φροντίστε ο προσανατολισμός του χαρτιοF να είναι ίδιος.

% Ορίστε τις ρυθμίσεις από τον πίνακα ελCγχου.

Αρ. Oνομα 9εριγραφD

1 Αριθμός αντιγράφων Ορίστε τον αριθμό των επιθυμητHν αντιγράφων.

2 Συρτάρι χαρτιοF ΕπιλCξτε το συρτάρι χαρτιοF, στο οποίο βρίσκεται τοποθετημCνο το 
επιθυμητό χαρτί.
Για λεπτομCρειες σχετικά με την τοποθCτηση του χαρτιοF, ανατρCξτε 
στη Σ. 3-4.

3 ΜCγεθος χαρτιοF ΕπιλCξτε το μCγεθος του χαρτιοF που τοποθετDσατε στο συρτάρι 
χαρτιοF.
A3w, A4w, A4v, A5w, A5v, B4w, B5w, B5v, FLSw, 8Kw, 
16Kw, 16Kv, 11e17w, LGLw, LTRw, LTRv, INVw, INVv, 
MEM1w, MEM2w
Τα MEM1 και MEM2 είναι προσαρμοσμCνα μεγCθη.

4 ΣυντελεστDς zoom Ορίστε τον συντελεστD zoom της εικόνας προς αντιγραφD.

Σταθερό Zoom ΕπιλCξτε Cναν προκαθορισμCνο 
συντελεστD zoom όταν αντιγράφετε από 
πρωτότυπο σταθεροF μεγCθους σε Cνα 
χαρτί σταθεροF μεγCθους.

<9εριοχD εκατοστόμετρων>:
50%, 70% (A4%A5, A3%A4), 81% 
(B4%A4), 100%, 115% (B4%A3), 141% 
(A5%A4, A4%A3), 200%

<9εριοχD ιντσHν>:
50%, 64% (11e17%LTR), 78% 
(LGR%LTR), 100%, 121% (LGL%11e17), 
129% (LTR%11e17), 200%

<ειροκίνητο zoom Ο συντελεστDς zoom μπορεί να οριστεί 
μεταξF 50% και 200% χρησιμοποιHντας το 
πληκτρολόγιο D τα πλDκτρα + και ,.
Μπορεί να οριστεί σε χειροκίνητο zoom 
μετά την επιλογD σταθεροF zoom.
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d 9αραπομπCς
Για τη ρFθμιση των παραμCτρων προσαρμοσμCνων μεγεθHν:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [CUSTOM SIZE MEMORY].

5 9οιότητα ΕπιλCξτε τη ρFθμιση για τον τFπο εικόνας του πρωτοτFπου για να 
ρυθμιστεί καλFτερα η ποιότητα/πυκνότητα του αντιγράφου.

[TEXT/PHOTO] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται από κείμενο και 
φωτογραφίες. Το άκρο του κειμCνου 
αναπαράγεται με οξFτητα ενH οι 
φωτογραφίες αναπαράγονται ως ομαλD 
εικόνα.

[TEXT] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται μόνο από κείμενο. 
Tο άκρο του κειμCνου αναπαράγεται με 
οξFτητα.

[PHOTO] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται μόνο από 
φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες 
αναπαράγονται ως ομαλD εικόνα.

6 9υκνότητα ΡFθμιση πυκνότητας αντιγράφου.

[AUTO] Το επίπεδο πυκνότητας ρυθμίζεται 
αυτόματα.

<ειροκίνητα: Το επίπεδο πυκνότητας ρυθμίζεται 
χειροκίνητα. Η αναπαραχθείσα εικόνα είναι 
φωτεινότερη όταν η πυκνότητα ορίζεται 
στην πλευρά  και σκουρότερη όταν η 
πυκνότητα ορίζεται στην πλευρά .

Αρ. Oνομα 9εριγραφD



bizhub 185 5-7

5.3 Ρυθμίσεις εφαρμογDς ([COPY FUNCTION]) 5

5.3 Ρυθμίσεις εφαρμογDς ([COPY FUNCTION])

Ορίζει τις παραμCτρους εφαρμογDς για την δημιουργία αντιγράφων.

Σχετικά με την ολοκληρωμCνη εικόνα αντιγραφDς, ανατρCξτε στη Σ. 5-3.

Για λεπτομCρειες σχετικά με τις βασικCς λειτουργίες αντιγραφDς, ανατρCξτε στη Σ. 3-7.

Για να επιστρCψετε στη βασικD οθόνη αφοF ορίσετε τις ρυθμίσεις εφαρμογDς, πατDστε το πλDκτρο 9ίσω 

Cως ότου εμφανιστεί η βασικD οθόνη.

5.3.1 [ID COPY]

Η εικόνα της μπροστινDς και της πίσω πλευράς μιας κάρτας για παράδειγμα, ενός διπλHματος οδDγησης 

αντιγράφεται σε Cνα μονό φFλλο χαρτί. Η εικόνα της πλευράς που σαρHθηκε πρHτη αποθηκεFεται 
προσωρινά και η εικόνα της πλευράς που σαρHθηκε αργότερα τοποθετείται δίπλα στην πρHτη Hστε να 

δημιουργηθεί Cνα αντίγραφο σε Cνα μόνο φFλλο χαρτιοF.

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι Hστε η επάνω πλευρά του να είναι στραμμCνη προς την αριστερD 

πλευρά του μηχανDματος.

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο σε απόσταση 4 mm (3/16 ίντσες) από την Κλίμακα πρωτοτFπου.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [ID COPY] ö [ON], D πατDστε το πλDκτρο 

ΑντιγραφD ID στον πίνακα ελCγχου.

ΤομCας

[ID COPY] Η εικόνα της μπροστινDς και της πίσω πλευράς μιας 
κάρτας για παράδειγμα, ενός διπλHματος οδDγησης 
αντιγράφεται σε Cνα μονό φFλλο χαρτί.

Σ. 5-7

[COMBINE ORIGINAL] Υπάρχει η δυνατότητα σμίκρυνσης πρωτοτFπων 
πολλαπλHν σελίδων και αντιγραφDς τους σε Cνα μόνο 
φFλλο χαρτί.

Σ. 5-8

[SORT] Oταν τα πρωτότυπα πολλαπλHν σελίδων 
αντιγράφονται σε πολλαπλά σετ, τα αντίγραφα 
εξάγονται σε σετ και κάθε σετ περιCχει Cνα αντίγραφο 
κάθε σελίδας των πρωτοτFπων.

Σ. 5-10

[ERASE] Τα αντίγραφα μποροFν να παραχθοFν με τη διαγραφD 
των περιττHν περιοχHν γFρω από το κείμενο 
πρωτοτFπου.

Σ. 5-11

[BOOK SEPARATION] Το ανοικτό πρωτότυπο διπλHν σελίδων όπως Cνα 
βιβλίο και Cνα περιοδικό αντιγράφεται σε δFο 
ξεχωριστCς σελίδες.

Σ. 5-12

COPY FUNCTION

ID COPY

COMBINE ORIGINAL

SORT

COPY FUNCTION

ERASE

BOOK SEPARATION

RETURN
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5.3

5.3.2 [COMBINE ORIGINAL]

Υπάρχει η δυνατότητα σμίκρυνσης πρωτοτFπων πολλαπλHν σελίδων και αντιγραφDς τους σε Cνα μόνο 

φFλλο χαρτί. <ρησιμοποιHντας τη λειτουργία Συνδυασμός πρωτοτFπων, μπορείτε να αποθηκεFσετε φFλλα 

χαρτιοF για αντιγραφD.

[2in1]

Αντιγράφει εικόνες δFο σελίδων πρωτοτFπου σε Cνα μόνο φFλλο χαρτιοF.

ΜCγεθος πρωτοτFπου: A4, ΜCγεθος χαρτιοF: A4, ΣυντελεστDς zoom: 70%

ΜCγεθος πρωτοτFπου: A4, ΜCγεθος χαρτιοF: A4, ΣυντελεστDς zoom: 70%

ΜCγεθος πρωτοτFπου: A3, ΜCγεθος χαρτιοF: A4, ΣυντελεστDς zoom: 50%

ΜCγεθος πρωτοτFπου: 11e17, ΜCγεθος χαρτιοF: 8-1/2 e11, ΣυντελεστDς zoom: 50%

0 Ο συντελεστDς zoom ορίζεται αυτόματα σε 70% (ίντσες: 64%). ΤοποθετDστε χαρτί στο μCγεθος του 

πρωτοτFπου.

0 Αν το μCγεθος του πρωτοτFπου διαφCρει από αυτό του χαρτιοF που χρησιμοποιείται, αλλάξτε τον 

συντελεστD zoom μη αυτόματα.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [COMBINE ORIGINAL] ö [2in1].
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[4in1]

Αντιγράφει εικόνες τεσσάρων σελίδων πρωτοτFπου σε Cνα μόνο φFλλο χαρτιοF.

ΔFο μοτίβα είναι διαθCσιμα για τη σειρά συνδυασμοF πρωτοτFπου 4 σε 1.

ΜCγεθος πρωτοτFπου: A4, ΜCγεθος χαρτιοF: A4, ΣυντελεστDς zoom: 50%

ΜCγεθος πρωτοτFπου: A5, ΜCγεθος χαρτιοF: A3, ΣυντελεστDς zoom: 100%

ΜCγεθος πρωτοτFπου: 5-1/2e8-1/2, ΜCγεθος χαρτιοF: 11e17, ΣυντελεστDς zoom: 100%

0 Ο συντελεστDς zoom ορίζεται αυτόματα σε 50% (ίντσες: 50%). ΤοποθετDστε χαρτί στο μCγεθος του 

πρωτοτFπου.

0 Αν το μCγεθος του πρωτοτFπου διαφCρει από αυτό του χαρτιοF που χρησιμοποιείται, αλλάξτε τον 

συντελεστD zoom μη αυτόματα.

0 Αν τα πρωτότυπα τοποθετοFνται όπως υποδεικνFεται παρακάτω, οι εικόνες δεν αντιγράφονται με 

σειρά.

ΜCγεθος πρωτοτFπου: A3, ΜCγεθος χαρτιοF: A3, ΣυντελεστDς zoom: 50%

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select key ö [COPY FUNCTION] ö [COMBINE ORIGINAL] ö [4in1].

d 9αραπομπCς
Για να αλλάξετε τη σειρά αντιγραφDς 4 σε 1:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [COPY SETTING] ö [4in1 COPY ORDER].

[PATTERN1] [PATTERN2]
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5.3

5.3.3 [SORT]

Oταν τα πρωτότυπα πολλαπλHν σελίδων αντιγράφονται σε πολλαπλά σετ, τα αντίγραφα εξάγονται σε σετ 

και κάθε σετ περιCχει Cνα αντίγραφο κάθε σελίδας των πρωτοτFπων.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [SORT] ö [ON].

[SORT] + [CRISSCROSS MODE]

Oταν τα σελιδοποιημCνα αντίγραφα δημιουργοFνται σFμφωνα με τους ακόλουθους όρους, κάθε σετ 

αντιγράφων εξάγεται αυτόματα και σελιδοποιείται σε εναλλάξ σταυρωτό μοτίβο.

- Το χαρτί ίδιου μεγCθους και τFπου τοποθετείται με προσανατολισμό w σε Cνα συρτάρι χαρτιοF και με 

προσανατολισμό v στο άλλο συρτάρι χαρτιοF.

- Καθορίστε [CRISSCROSS MODE].

0 ΕπιλCξτε το συρτάρι χαρτιοF στο οποίο θα τοποθετηθεί χαρτί με τον ίδιο προσανατολισμό του 

πρωτοτFπου.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [SORT] ö [ON].

d 9αραπομπCς
Για να καθορίσετε τη σταυρωτD λειτουργία:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [JOB SETTING] ö [CRISSCROSS MODE] ö [ON].
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5.3.4 [ERASE]

Τα αντίγραφα μποροFν να παραχθοFν διαγράφοντας τις σκιCς των οπHν διάτρησης καθHς και τις περιττCς 

περιοχCς γFρω από το κείμενο του πρωτοτFπου.

[LEFT ERASE]

[UPPER ERASE]

[FRAME ERASE]

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι Hστε η επάνω πλευρά του να είναι στραμμCνη προς την πίσω πλευρά 

του μηχανDματος.

0 Το πλάτος διαγραφDς ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις ποσοστοF zoom.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [ERASE].

d 9αραπομπCς
Για να καθορίσετε το πλάτος διαγραφDς:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [COPY SETTING] ö [ERASE SETTING].

Ρυθμίσεις

[LEFT ERASE] Διαγράφει την αριστερD πλευρά του πρωτοτFπου.

[UPPER ERASE] Διαγράφει την επάνω πλευρά του πρωτοτFπου.

[FRAME ERASE] Διαγράφει τις τCσσερις πλευρCς του πρωτοτFπου.

ERASE SETTING

OFF

LEFT ERASE

UPPER ERASE

ERASE SETTING

FRAME ERASE
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5.3

5.3.5 [BOOK SEPARATION]

Ένα ανοικτό πρωτότυπο διπλHν σελίδων όπως Cνα βιβλίο D Cνα περιοδικό, αντιγράφεται σε δFο ξεχωριστCς 

σελίδες, η εικόνα του πρωτοτFπου χωρίζεται στο σημάδι  στην Κλίμακα πρωτοτFπου.

[LEFT BINDING]

[RIGHT BINDING]

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι Hστε η επάνω πλευρά του να είναι στραμμCνη προς την πίσω πλευρά 

του μηχανDματος.

0 Ευθυγραμμίστε το κCντρο του πρωτοτFπου με το σημάδι  στην Κλίμακα πρωτοτFπου.

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο με προσανατολισμό w και τοποθετDστε χαρτί με προσανατολισμό v.

0 ΤοποθετDστε χαρτί το μCγεθος του οποίου είναι το 1/2 του πρωτοτFπου.

0 Το μDκος του χαρτιοF που μπορεί να τοποθετηθεί δεν πρCπει να ξεπερνά τα 216 mm (8-1/2 ίντσες).

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [BOOK SEPARATION].

Ρυθμίσεις

[LEFT BINDING] ΕπιλCξτε την επιλογD αυτD αν το πρωτότυπο δCνεται στα αριστερά.
Η αριστερD σελίδα του ανοικτοF πρωτοτFπου διπλHν σελίδων 
αντιγράφεται πρHτη.

[RIGHT BINDING] ΕπιλCξτε την επιλογD αυτD αν το πρωτότυπο δCνεται στα δεξιά.
Η δεξιά σελίδα του ανοικτοF πρωτοτFπου διπλHν σελίδων 
αντιγράφεται πρHτη.

BOOK SEPARATION SET

RIGHT BINDING

ALIGN BOOK TO CENT.

BOOK SEPARATION SET

LEFT BINDING

ALIGN BOOK TO CENT.

OFF
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[ERASE] + [BOOK SEPARATION]

Τα αντίγραφα διαχωρισμοF σελίδων βιβλίου γίνονται με τη διαγραφD των σκιHν κατά μDκος του δεσίματος 

καθHς και των περιττHν περιοχHν γFρω από το κείμενο πρωτοτFπου.

[FRAME ERASE]

[CENTER ERASE]

[CENTER+FRAME ERASE]

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι Hστε η επάνω πλευρά του να είναι στραμμCνη προς την πίσω πλευρά 

του μηχανDματος.

0 Ευθυγραμμίστε το κCντρο του πρωτοτFπου με το σημάδι  στην Κλίμακα πρωτοτFπου.

0 ΤοποθετDστε το πρωτότυπο με προσανατολισμό w και τοποθετDστε χαρτί με προσανατολισμό v.

0 Το μDκος του χαρτιοF που μπορεί να τοποθετηθεί δεν πρCπει να ξεπερνά τα 216 mm (8-1/2 ίντσες).

0 ΤοποθετDστε χαρτί το μCγεθος του οποίου είναι το 1/2 του πρωτοτFπου.

0 Το πλάτος διαγραφDς ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις ποσοστοF zoom.

0 Καθορίστε [BOOK SEPARATION] εκ των προτCρων.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select key ö [COPY FUNCTION] ö [ERASE].

ERASE SETTING

CENTER+FRAME ERASE

ERASE SETTING

OFF

FRAME ERASE

CENTER ERASE
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d 9αραπομπCς
Για να καθορίσετε το πλάτος διαγραφDς:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [COPY SETTING] ö [ERASE SETTING].

Για να καθορίσετε διαχωρισμό σελίδων βιβλίου:

9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY FUNCTION] ö [BOOK SEPARATION].

Ρυθμίσεις

[FRAME ERASE] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD για να κάνετε αντίγραφα διαχωρισμοF 
σελίδων βιβλίου διαγράφοντας όλες τις περιοχCς γFρω από το 
κείμενο του ανοικτοF πρωτοτFπου διπλHν σελίδων.

[CENTER ERASE] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD για να κάνετε αντίγραφα διαχωρισμοF 
σελίδων βιβλίου διαγράφοντας το δCσιμο στο κCντρο του ανοικτοF 
πρωτοτFπου διπλHν σελίδων.

[CENTER+FRAME ERASE] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD για να κάνετε αντίγραφα διαχωρισμοF 
σελίδων βιβλίου διαγράφοντας όλες τις περιοχCς γFρω από το 
κείμενο και το δCσιμο στο κCντρο του ανοικτοF πρωτοτFπου διπλHν 
σελίδων.
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5.4 <ρDση [MODE MEMORY]

Καταχωρίστε μCχρι και δFο από τα περισσότερο τακτικά χρησιμοποιοFμενα προγράμματα αντιγραφDς για μια 

άμεση ανάκληση όταν είναι απαραίτητο.

ΜποροFν να καταχωριστοFν οι εξDς ρυθμίσεις αντιγραφDς.

- Αριθμός αντιγράφων

- Συρτάρι χαρτιοF

- ΣυντελεστDς zoom

- Λειτουργίες διαθCσιμες με τη [COPY FUNCTION] (ΑντιγραφD ταυτότητας (ID), Συνδυασμός 

πρωτοτFπων, Σελιδοποίηση, ΔιαγραφD, Διαχωρισμός σελίδων βιβλίου)

- 9οιότητα

- 9υκνότητα

ΚαταχHριση ρυθμίσεων αντιγραφDς
Καταχωρίστε μCχρι και δFο από τα περισσότερο τακτικά χρησιμοποιοFμενα προγράμματα αντιγραφDς για μια 

άμεση ανάκληση όταν είναι απαραίτητο.

1 Ορίστε τις παραμCτρους των ρυθμίσεων αντιγραφDς προς καταχHριση.

2 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY JOB SETTING] ö [MODE MEMORY] ö [REGISTER].

3 ΕπιλCξτε τον αριθμό προγράμματος στο οποίο θCλετε να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφDς.

Καταχωρίζονται οι τρCχουσες ρυθμίσεις αντιγραφDς.

ΑνακαλCστε το πρόγραμμα αντιγραφDς
ΑνακαλCστε το καταχωρισμCνο πρόγραμμα.

1 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY JOB SETTING] ö [MODE MEMORY] ö [RECALL].

2 ΕπιλCξτε τον αριθμό προγράμματος που θα ανακληθεί.

Στην Οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις αντιγραφDς οι οποίες είναι αποθηκευμCνες στον αριθμό 

προγράμματος.

MODE MEMORY REGIST.

PROGRAM1

PROGRAM1

MODE MEMORY

PROGRAM1

PROGRAM1
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5.5 9ίνακας συνδυασμHν των λειτουργιHν
9ίνακας συνδυασμHν των λειτουργιHν για bizhub 185.
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Κωδικοί συνδυασμοF λειτουργHν

o: Οι λειτουργίες μποροFν να συνδυαστοFν.

e: Oταν ορίζεται η λειτουργία B, η λειτουργία Α ακυρHνεται αυτόματα.

-: Οι λειτουργίες δεν μποροFν να συνδυαστοFν. Η λειτουργία B δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

\: ΑυτD η δυνατότητα συνδυασμοF δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια του χειρισμοF.

(1): Ο [BOOK SEPARATION] μπορεί να συνδυαστεί με [SORT]. ΕντοFτοις, ανεξάρτητα από την επιλεγμCνη 

ρFθμιση σελιδοποίησης, η τελικD Cξοδος είναι η ίδια.

(2): Αν επιλCξατε ρFθμιση ποιότητας για την [PHOTO], η [AUTO] ρFθμιση πυκνότητας δεν μπορεί να επιλεγεί.

(3): Μετά την επιλογD της ποιότητας για την [PHOTO], η πυκνότητα θα αλλάξει σε <ειροκίνητη πυκνότητα.

(4): Η λειτουργία είναι διαθCσιμη μόνο όταν ο [BOOK SEPARATION] είναι ON.

(5): Oταν ορίζεται η λειτουργία Β, ο συντελεστDς zoom αλλάζει σε 100%.
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6 Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης

6.1 ΜCτρα προφFλαξης για την εγκατάσταση
Τα παρακάτω παρCχουν τις πληροφορίες που απαιτοFνται για την εγκατάσταση του προγράμματος 

οδDγησης εκτυπωτD/σαρωτD.

6.1.1 Λειτουργικό περιβάλλον
Τα παρακάτω είναι λειτουργικCς περιβαλλοντικCς απαιτDσεις σχετικά με τη χρDση του προγράμματος 

οδDγησης εκτυπωτD/σαρωτD.

6.1.2 ΣFνδεση με τον υπολογιστD
ΣυνδCστε αυτό το μηχάνημα με τον υπολογιστD χρησιμοποιHντας Cνα καλHδιο USB.

<ρησιμοποιDστε Cνα καλHδιο USB τFπου A (4 ακίδων, αρσενικό) προς τFπο Β (4 ακίδων, αρσενικό).

Λειτουργικό περιβάλλον

Λειτουργικό σFστημα 32bit Windows XP (Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2003 
(Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Vista (Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2008 
(Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows 7

64bit Windows XP (Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2003 
(Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Vista (Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2008 
(Service Pack 2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2008 R2
Windows 7

CPU ΟποιοσδDποτε επεξεργαστDς ίδιων D υψηλότερων προδιαγραφHν 
όπως συνιστάται για το λειτουργικό σας σFστημα.

ΜνDμη αποθDκευσης Η χωρητικότητα μνDμης όπως συνιστάται για το λειτουργικό σας 
σFστημα.
Απαιτείται επαρκDς μνDμη για το λειτουργικό σας σFστημα και τις 
εφαρμογCς που θα χρησιμοποιηθοFν.

ΔιεπαφD USB2.0 (ΥΨΗΛΗ ΤΑ<ΥΤΗΤΑ)

Μονάδα Μονάδα δίσκου DVD-ROM

Γλωσσα Αραβικά, Καταλανικά, ΤσCχικα, ΔανCζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Iταλικά, Κορεάτικα, Νορβηγικά, 
9ορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, 9αραδοσιακά κινCζικα, 
ΑπλοποιημCνα κινCζικα, ΤαϊλανδCζικα, Ουγγρικά, Λιθουανικά, 
9ολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβακικά, ΤοFρκικα
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6.2 9ρογράμματα οδDγησης εκτυπωτD συμβατά με τα αντίστοιχα 
λειτουργικά συστDματα
9ροτοF χρησιμοποιDσετε αυτό το σFστημα εκτFπωσης, πρCπει να εγκαταστDσετε το πρόγραμμα οδDγησης 

εκτυπωτD.

9αρακάτω απαριθμοFνται τα προγράμματα οδDγησης εκτυπωτD που περιλαμβάνονται στο DVD και τα 

υποστηριζόμενα λειτουργικά συστDματα. ΕπιλCξτε το επιθυμητό πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD.

Υποδείξεις

- ΕπιλCξτε τη γλHσσα περιγραφDς σελίδας σFμφωνα με την εφαρμογD που χρησιμοποιείται για την 

εκτFπωση.

9ρόγραμμα οδDγησης 
εκτυπωτD

ΓλHσσα 
περιγραφDς 
σελίδας

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστDματα

9ρόγραμμα οδDγησης 
KONICA MINOLTA GDI 
(πρόγραμμα οδDγησης 
GDI)

GDI Windows XP (x86, SP3 D νεότερη Cκδοση)
Windows XP (x64, SP2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2003 
(x86/x64, SP2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Vista (x86/x64, SP2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64)

9ρόγραμμα οδDγησης 
KONICA MINOLTA XPS 
(πρόγραμμα οδDγησης 
XPS)

XPS Windows Vista (x86/x64, SP2 D νεότερη Cκδοση)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64)
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6.3 Εγκατάσταση με Plug and Play

Tο πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD/σαρωτD μπορεί να εγκατασταθεί με Plug and Play.

Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης απαιτείται η εξουσιοδότηση του διαχειριστD.

Αν το πρόγραμμα οδDγησης εγκατασταθεί με Plug and Play, πρHτα εγκαθίσταται το πρόγραμμα οδDγησης 

σαρωτD και στη συνCχεια ξεκινά η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD. Η διαδικασία που 

περιγράφεται σε αυτCς τις οδηγίες χρDσης αναφCρεται στην εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης 

σαρωτD και στη συνCχεια του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD.

9αρα-πομπDς

- Με το Plug and Play μπορείτε εFκολα να εγκαταστDσετε το πρόγραμμα οδDγησης. Επίσης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί Cνας επιπλCον βοηθός εκτυπωτD για την εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης. 

Για τη χρDση ενός επιπλCον βοηθοF εκτυπωτD, επιλCξτε μια θFρα USB στην οποία θα συνδεθεί 
χρησιμοποιHντας την [ΕπιλογD μιας θFρας εκτυπωτD].

- Στα Windows 7/Server 2008 R2, χρησιμοποιDστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστDσετε 

το πρόγραμμα οδDγησης.

6.3.1 Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης στα Windows Vista/ 

Server 2008

1 ΣυνδCστε το μηχάνημα αυτό με τον υπολογιστD χρησιμοποιHντας Cνα καλHδιο USB και στη συνCχεια 

εκκινDστε τον υπολογιστD.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστD, μην συνδCετε D αποσυνδCετε το καλHδιο.

2 Κλείστε την παροχD ρεFματος αυτοF του μηχανDματος.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Οδηγός εFρεσης νCου υλικοF].

% Αν δεν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Οδηγός εFρεσης νCου υλικοF], απενεργοποιDστε αυτό 

το μηχάνημα και ενεργοποιDστε το ξανά. Στην περίπτωση αυτD, απενεργοποιDστε το μηχάνημα και 
κατόπιν περιμCνετε 10 δευτερόλεπτα Cως ότου το ενεργοποιDσετε ξανά. Αν ενεργοποιDσετε το 

μηχάνημα αμCσως μετά την απενεργοποίησD του, ενδεχομCνως να μην λειτουργDσει σωστά.

3 Κάντε κλικ στο [Εντοπισμός και εγκατάσταση λογισμικοF προγράμματος οδDγησης (προτείνεται)].

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ζητά τον δίσκο (DVD-ROM).

% Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμοF χρDστη], κάντε κλικ στο [ΑποδοχD] D 

[ΣυνCχεια].

4 Κάντε κλικ στο [Δεν Cχω το δίσκο. Εμφάνιση άλλων επιλογHν.].

5 Εισαγάγετε το DVD-ROM προγράμματος οδDγησης/βοηθητικDς εφαρμογDς/τεκμηρίωσης στη 

μονάδα δίσκου DVD-ROM του υπολογιστD.

6 ΕπιλCξτε [ΑναζDτηση στον υπολογιστD μου για λογισμικό προγράμματος οδDγησης (για 

προχωρημCνους)] και κατόπιν καθορίστε τον επιθυμητό φάκελο του προγράμματος οδDγησης.

% ΕπιλCξτε Cνα φάκελο ανάλογα με το πρόγραμμα οδDγησης, το λειτουργικό σFστημα και τη γλHσσα 

που θα χρησιμοποιηθεί.
π.χ.: \GDI_driver\Win32\English

7 Κάντε κλικ στο πλDκτρο [Επόμενο].

% Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Ασφάλεια των Windows], κάντε στο [Εγκατάσταση του 

προγράμματος οδDγησης παρόλα αυτά].

8 Oταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο [Κλείσιμο].

Έτσι ολοκληρHνεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD. Tο παράθυρο διαλόγου 

[Οδηγός εFρεσης νCου υλικοF] εμφανίζεται ξανά και η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης 

εκτυπωτD ξεκινά.

9 Επαναλάβετε τα βDματα 3 Cως 8 για να εγκαταστDσετε το πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD.

10 Μετά την ολοκλDρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο για τον εγκατεστημCνο 

εκτυπωτD εμφανίζεται στο παράθυρο [ΕκτυπωτCς].
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11 ΑφαιρCστε το DVD-ROM από τη μονάδα δίσκου DVD-ROM.

Έτσι ολοκληρHνεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD και εκτυπωτD.

6.3.2 Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης στα Windows Vista/ 

Server 2003

1 ΣυνδCστε το μηχάνημα αυτό με τον υπολογιστD χρησιμοποιHντας Cνα καλHδιο USB και στη συνCχεια 

εκκινDστε τον υπολογιστD.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστD, μην συνδCετε D αποσυνδCετε το καλHδιο.

2 Εισαγάγετε το DVD-ROM προγράμματος οδDγησης/βοηθητικDς εφαρμογDς/τεκμηρίωσης στη 

μονάδα δίσκου DVD-ROM του υπολογιστD.

3 Κλείστε την παροχD ρεFματος αυτοF του μηχανDματος.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Οδηγός εFρεσης νCου υλικοF].

% Αν δεν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου [Οδηγός εFρεσης νCου υλικοF], απενεργοποιDστε αυτό 

το μηχάνημα και ενεργοποιDστε το ξανά. Στην περίπτωση αυτD, απενεργοποιDστε το μηχάνημα και 
κατόπιν περιμCνετε 10 δευτερόλεπτα Cως ότου το ενεργοποιDσετε ξανά. Αν ενεργοποιDσετε το 

μηχάνημα αμCσως μετά την απενεργοποίησD του, ενδεχομCνως να μην λειτουργDσει σωστά.

% Αν εμφανιστεί Cνα παράθυρο διαλόγου με το μDνυμα [Windows Update] επιλCξτε [Oχι].

4 ΕπιλCξτε [Εγκατάσταση από μια λίστα D μια καθορισμCνη θCση (Για προχωρημCνους)] και στη συνCχεια 

κάντε κλικ στο [Επόμενο>].

5 Κάτω από το [ΑναζDτηση για το καλFτερο πρόγραμμα οδDγησης σε αυτCς τις θCσεις.], επιλCξτε 

[Συμπερίληψη αυτDς της θCσης στην αναζDτηση:]και κάντε κλικ στο [ΑναζDτηση].

6 Καθορίστε τον επιθυμητό φάκελο προγράμματος οδDγησης και κάντε κλικ στο [Άνοιγμα].

% ΕπιλCξτε Cνα φάκελο ανάλογα με το πρόγραμμα οδDγησης, το λειτουργικό σFστημα και τη γλHσσα 

που θα χρησιμοποιηθεί.
π.χ.: \GDI_driver\Win32\English

7 Κάντε κλικ στο [Επόμενο >] και ακολουθDστε τις οδηγίες στις σελίδες που ακολουθοFν.

% Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [ΔοκιμD των Windows Logo] D [ΨηφιακD υπογραφD], κάντε 

κλικ στο [ΣυνCχεια] D [Ναι].

8 Κάντε κλικ στο [ΤCλος].

Έτσι ολοκληρHνεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD. Το παράθυρο διαλόγου 

[Οδηγός εFρεσης νCου υλικοF] εμφανίζεται ξανά και η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης 

εκτυπωτD αρχίζει.

9 Επαναλάβετε τα βDματα 4 Cως 8 για να εγκαταστDσετε το πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD.

10 Μετά την ολοκλDρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο για τον εγκατεστημCνο 

εκτυπωτD εμφανίζεται στο παράθυρο [ΕκτυπωτCς και φαξ].

11 ΑφαιρCστε το DVD-ROM από τη μονάδα δίσκου DVD-ROM.

Έτσι ολοκληρHνεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD και εκτυπωτD.
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6.4 Εγκατάσταση με χρDση προγράμματος εγκατάστασης

6.4.1 Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης στα Windows 7/

Server 2008 R2

Tο πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD/σαρωτD μπορεί να εγκατασταθεί με χρDση του προγράμματος 

εγκατάστασης.

Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης απαιτείται η εξουσιοδότηση του διαχειριστD.

0 Μη συνδCετε το καλHδιο USB στο μηχάνημα Cως ότου εμφανιστεί η οδηγία.

0 ΕξCλθετε από όλες τις εφαρμογCς σε λειτουργία, αν υπάρχουν.

1 Εισαγάγετε το DVD-ROM προγράμματος οδDγησης/βοηθητικDς εφαρμογDς/τεκμηρίωσης στη 

μονάδα δίσκου DVD-ROM του υπολογιστD.

% Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα. ΕπιλCξτε "Εγκατάσταση συσκευDς" και μετά 

"9ρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD GDI" D "9ρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD XPS", και πηγαίνετε στο 

ΒDμα 2

% Αν δεν ξεκινDσει αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης, παρακαλοFμε κάντε κλικ στο [Setup.exe] 

στον ριζικό κατάλογο του DVD-ROM.

% Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμοF χρDστη], κάντε κλικ στο [ΑποδοχD], 

[ΣυνCχεια] D [Ναι].

% Το πρόγραμμα οδDγησης σαρωτD δεν θα εγκατασταθεί μαζί με το πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD 

XPS.

2 Από το πτυσσόμενο μενοF, επιλCξτε την κατάλληλη γλHσσα και κάντε κλικ στο [OK].

3 Κάντε κλικ στο [Επόμενο >].

4 Για να δηλHσετε ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους της συμφωνίας άδειας χρDσης, επιλCξτε 

[ΑποδCχομαι τους όρους της Άδειας <ρDσης] και κάντε κλικ στο [Επόμενο >].

5 Από το πτυσσόμενο μενοF, επιλCξτε το κατάλληλο μοντCλο και κάντε κλικ στο [Επόμενο >].

6 Η εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης αρχίζει.

% Αν το παράθυρο [Ασφάλεια των Windows] εμφανιστεί για την επαλDθευση του εκδότη, κάντε κλικ 

στο [Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης παρόλα αυτά].

7 Oταν σας ζητηθεί, συνδCστε το μηχάνημα στον υπολογιστD σας με Cνα καλHδιο USB.

8 Κάντε κλικ στο [ΤCλος].
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6.5 Κατάργηση του προγράμματος οδDγησης
Τα παρακάτω εξηγοFν τη διαδικασία για την αφαίρεση του προγράμματος οδDγησης.

6.5.1 Κατάργηση του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD
Oταν πρCπει να καταργDσετε το πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD, για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητη η 

επανεγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD, καταργDστε το πρόγραμμα οδDγησης 

χρησιμοποιHντας την ακόλουθη διαδικασία.

Για την απεγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης απαιτείται η εξουσιοδότηση του διαχειριστD.

1 Ανοίξτε το παράθυρο [ΕκτυπωτCς], [ΕκτυπωτCς και Φαξ] D το παράθυρο [ΣυσκευCς και εκτυπωτCς].

2 ΕπιλCξτε το εικονίδιο του εκτυπωτD που θα απεγκατασταθεί.

3 9ατDστε το πλDκτρο [ΔιαγραφD] στον υπολογιστD για να απεγκαταστDσετε το πρόγραμμα οδDγησης 

εκτυπωτD.

% Στα Windows 7/Server 2008 R2, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο, μετά κάντε κλικ στο [Κατάργηση 

συσκευDς].

4 Από το σημείο αυτό ακολουθDστε τις οδηγίες στις σελίδες που ακολουθοFν.

ΑφοF διαγραφεί το πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD, το εικονίδιο εξαφανίζεται από το παράθυρο 

[ΕκτυπωτCς], [ΕκτυπωτCς και Φαξ] D [ΣυσκευCς και εκτυπωτCς].

5 Ανοίξτε το [Ιδιότητες διακομιστD] D [Ιδιότητες εκτυπHσεων διακομιστD].

% Στα Windows 7/Server 2008 R2, ανοίξτε το παράθυρο [ΣυσκευCς και ΕκτυπωτCς]. Κάντε κλικ σε Cνα 

εικονίδιο της λίστας [ΕκτυπωτCς και Φαξ] και οι [Ιδιότητες εκτυπHσεων διακομιστD] εμφανίζονται 
στο μενοF. Κάντε κλικ στις [Ιδιότητες εκτυπHσεων διακομιστD] από το μενοF.

% Στα Windows Vista/Server 2008, κάντε δεξί κλικ στην περιοχD που δεν εμφάνισε τίποτα στο 

παράθυρο [ΕκτυπωτCς], κάντε κλικ στο [ΕκτCλεση ως διαχειριστDς] - [Ιδιότητες διακομιστD].

% Στα Windows XP/Server 2003, κάντε κλικ στο μενοF [Αρχείο] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Ιδιότητες 

διακομιστD].

% Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμοF χρDστη], κάντε κλικ στο [ΣυνCχεια] D 

[Ναι].

6 Κάντε κλικ στην καρτCλα [9ρόγραμμα οδDγησης].

% Στα Windows 7/Server 2008 R2, κάντε κλικ στο [ΑλλαγD ρυθμίσεων προγράμματος οδDγησης] που 

βρίσκεται στην κάτω αριστερD γωνία του παραθFρου για να εκτελεστεί με Cγκριση του διαχειριστD.

7 Από τη λίστα [ΕγκατεστημCνα προγράμματα οδDγησης εκτυπωτHν:], επιλCξτε το πρόγραμμα 

οδDγησης εκτυπωτD που θα καταργηθεί και κάντε κλικ στο [Κατάργηση...].

% Στα Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2, μεταβείτε στο ΒDμα 8.

% Στα Windows XP/Server 2003, πηγαίνετε στο ΒDμα 9.

8 Στο παράθυρο διαλόγου για την επιβεβαίωση των στοιχείων που θα καταργηθοFν, επιλCξτε 

[Κατάργηση προγράμματος οδDγησης και πακCτου προγράμματος οδDγησης.], στη συνCχεια κάντε 

κλικ στο [OK].

9 Στο παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιHσετε ότι είστε βCβαιος/η ότι θCλετε να καταργDσετε τον 

εκτυπωτD, κάντε κλικ στο [Ναι].

% Στα Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2, το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται για να 

επιβεβαιHσετε ξανά αν είστε σίγουροι. Κάντε κλικ στο [Κατάργηση εγκατάστασης].

10 Κλείστε τα ανοικτά παράθυρα και επανεκκινDστε τον υπολογιστD.

% ΕπανεκκινDστε τον υπολογιστD.

Έτσι ολοκληρHνεται η κατάργηση του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD.
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9αρα-πομπDς

- Στα Windows XP/Server 2003, ακόμα κι αν το πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD διαγραφεί 
χρησιμοποιHντας την προηγοFμενη μCθοδο, το αρχείο στοιχείων του μοντCλου θα παραμείνει στον 

υπολογιστD. Για το λόγο αυτό, κατά την απεγκατάσταση της ίδιας Cκδοσης του προγράμματος 

οδDγησης εκτυπωτD, το πρόγραμμα οδDγησης ενδCχεται να μην αντικατασταθεί. Στην περίπτωση αυτD, 

διαγράψτε επίσης και τα ακόλουθα αρχεία.

– ΕλCγξτε τον φάκελο "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32e86" (φάκελος 

"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\e64" στο σFστημα e64 και αν υπάρχει φάκελος του 

αντίστοιχου μοντCλου, καταργDστε τον.

– Από τον φάκελο "C:\WINDOWS\inf", καταργDστε το "oem*.inf" και το "oem*.PNF" (το "*" που 

περιλαμβάνεται στο όνομα του αρχείου υποδεικνFει Cναν αριθμό που διαφCρει ανάλογα με το 

περιβάλλον του υπολογιστD). 9ριν διαγράψετε αυτά τα αρχεία, ανοίξτε το αρχείο inf, κατόπιν ελCγξτε 

το όνομα του αρχείου που περιγράφεται στις τελευταίες γραμμCς για να επιβεβαιHσετε ότι το αρχείο 

αντιστοιχεί πράγματι σε αυτό το μοντCλο. Ο αριθμός του αρχείου PNF είναι ο ίδιος με αυτόν του αρχείου 

inf.

– Στα Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2, αυτό δεν είναι απαραίτητο αν Cχετε επιλCξει 
[Κατάργηση προγράμματος οδDγησης και πακCτου προγράμματος οδDγησης.].

6.5.2 Κατάργηση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD
Oταν πρCπει να καταργDσετε το πρόγραμμα οδDγησης σαρωτD, για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητη η 

επανεγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD, καταργDστε το πρόγραμμα οδDγησης 

χρησιμοποιHντας την ακόλουθη διαδικασία.

Για την απεγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης απαιτείται η εξουσιοδότηση του διαχειριστD.

1 Κάντε κλικ στο [Έναρξη], επιλCξτε [Oλα τα προγράμματα] (D [9ρογράμματα]) - 

[KONICA MINOLTA :*** ΣαρωτDς] - [UnInstScan]. ("***" υποδεικνFει το όνομα του μοντCλου).

% Στα Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2, όταν εμφανίζεται το παράθυρο [Έλεγχος 

λογαριασμοF χρDστη], κάντε κλικ στο [ΣυνCχεια] D στο [Ναι].

2 Κάντε κλικ στο [Επόμενο >].

3 Στο παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιHσετε ότι είστε βCβαιος/η ότι θCλετε να καταργDσετε τον 

σαρωτD, κάντε κλικ στο [Ναι].

4 Κάντε κλικ στο [ΤCλος].

5 Κλείστε τα ανοικτά παράθυρα και επανεκκινDστε τον υπολογιστD.

% ΕπανεκκινDστε τον υπολογιστD.

Έτσι ολοκληρHνεται η κατάργηση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD.
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7 Λειτουργία εκτFπωσης

7.1 Λειτουργίες εκτFπωσης
Οι εργασίες εκτFπωσης καθορίζονται από το λογισμικό εφαρμογDς.

1 Ανοίξτε τα δεδομCνα στην εφαρμογD και κάντε κλικ στο [Αρχείο]. Κατόπιν κάντε κλικ στο [ΕκτFπωση] 

από το μενοF.

2 ΕλCγξτε ότι το όνομα του εκτυπωτD Cχει επιλεχθεί στο [Oνομα εκτυπωτD] (D στο [ΕπιλογD εκτυπωτD]).

% Αν ο εκτυπωτDς δεν επιλεγεί, κάντε κλικ για να επιλCξετε τον εκτυπωτD.

3 Καθορίστε το εFρος εκτFπωσης και τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθοFν.

4 Κάντε κλικ στο [Ιδιότητες] (D στο [9ροτιμDσεις]) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος 

οδDγησης εκτυπωτD όπως απαιτείται.

% Αν κάνετε κλικ στο [Ιδιότητες] D στο [9ροτιμDσεις] στο παράθυρο [ΕκτFπωση], εμφανίζεται η 

σελίδα [9ροτιμDσεις εκτFπωσης] στο πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD όπου μπορείτε να ορίσετε 

τις παραμCτρους διαφόρων λειτουργιHν. Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην ενότητα Σ. 7-4.

5 Κάντε κλικ στο [ΕκτFπωση].

Η εκτFπωση εκτελCστηκε.

% Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα ενH η [PRINT PRIORITY] ορίζεται 
σε [COPY], η εκτFπωση ξεκινά αυτόματα.

ΑκFρωση μιας εργασίας εκτFπωσης
Μια εργασία εκτFπωσης μπορεί να ακυρωθεί από τον 9ίνακα ελCγχου αν το μηχάνημα βρίσκεται στη 

λειτουργία εκτυπωτD.

1 ΕλCγξτε ότι το [PRINTER MODE] εμφανίζεται στην Οθόνη του μηχανDματος και πατDστε το πλDκτρο 

Καθαρισμός/Stop.

2 Εμφανίζεται το μDνυμα επιβεβαίωσης [JOB CANCEL].

3 ΕπιλCξτε [YES].

Κατάσταση Fπνου
Αν τα δεδομCνα εκτFπωσης λαμβάνονται ενH το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία Fπνου, η λειτουργία 

ακυρHνεται.

Oταν λαμβάνονται τα δεδομCνα εκτFπωσης, τα δεδομCνα εκτυπHνονται μετά την ολοκλDρωση της 

προθCρμανσης του μηχανDματος.
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7.2 Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD GDI

Οι περιγραφCς των ρυθμίσεων του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD οι οποίες είναι διαθCσιμες κατά την 

εκτFπωση από Cναν υπολογιστD παρCχονται παρακάτω.

9αρα-πομπDς

- Η οθόνη ρFθμισης του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD μπορεί να κληθεί ακόμα και από το 

παράθυρο [ΕκτυπωτCς], [ΕκτυπωτCς και Φαξ] D [ΣυσκευCς και εκτυπωτCς].

Στα Windows XP/Server 2003, κάντε κλικ στο [Έναρξη] και κατόπιν κάντε κλικ στο [ΕκτυπωτCς και 
Φαξ].

Στα Windows Vista/Server 2008, κάντε κλικ στο [Έναρξη], ανοίξτε το [9ίνακας ελCγχου], κατόπιν κάντε 

κλικ στο [ΕκτυπωτCς] στο [Υλικό και Nχος].

Στα Windows 7/Server 2008 R2, κάντε κλικ στο [Έναρξη] και κατόπιν κάντε κλικ στο [ΣυσκευCς και 
ΕκτυπωτCς].

7.2.1 ΚοινD ΡFθμιση
Η ενότητα αυτD περιγράφει τις ρυθμίσεις και τα πλDκτρα που είναι κοινά στις καρτCλες.

Oνομα στοιχείου Λειτουργίες

[OK] Κάντε κλικ στο πλDκτρο αυτό για να ενεργοποιDσετε τις αλλαγμCνες 
ρυθμίσεις και κλείστε το παράθυρο ιδιοτDτων.

[Cancel] Κάντε κλικ στο πλDκτρο αυτό για να απενεργοποιDσετε (ακυρHσετε) 
τις αλλαγμCνες ρυθμίσεις και κλείστε το παράθυρο ιδιοτDτων.

[Apply] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για την εφαρμογD των καθορισμCνων 
ρυθμίσεων χωρίς να κλείσετε το παράθυρο ιδιοτDτων.

[Help] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να εμφανιστεί η ΒοDθεια για τα 
στοιχεία στο εμφανιζόμενο παράθυρο.

9ροβολD Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των καθορισμCνων ρυθμίσεων 
χαρτιοF D εμφανίζεται η κατάσταση του εκτυπωτD.
� ΕπιλCγοντας [Paper View] εμφανίζεται σε δείγμα η διάταξη της 

σελίδας βάσει των τρεχουσHν ρυθμίσεων για τον Cλεγχο του 
αποτελCσματος εκτFπωσης της εικόνας.

� ΕπιλCγοντας [Printer View] εμφανίζεται η εικόνα του εκτυπωτD. 
Τα επιλεγμCνα συρτάρια χαρτιοF στο [Paper source] στην 
καρτCλα [Setup] εμφανίζονται σε ανοιχτό μπλε χρHμα.

[Easy Set] Κάντε κλικ στο πλDκτρο αυτό για να αποθηκεFσετε τις τρCχουσες 
ρυθμίσεις Hστε να μποροFν να ανακληθοFν αργότερα.
Αν επιλCξετε [Factory Default], γίνεται επαναφορά των 
προεπιλεγμCνων ρυθμίσεων.
Μπορείτε να καταχωρίσετε Cως 32 προγράμματα 
(συμπεριλαμβάνονται οι [Factory Default]).
Μπορείτε να εισαγάγετε Cως 20 χαρακτDρες για το καταχωρισμCνο 
όνομα.
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7.2.2 ΚαρτCλα [Setup]

Ορίστε τις παραμCτρους των βασικHν λειτουργιHν εκτFπωσης όπως το μCγεθος και ο τFπος χαρτιοF καθHς 

και η μCθοδος εξαγωγDς.

Μπορείτε να επιλCξετε τα ίδια μεγCθη και τους ίδιους τFπους χαρτιοF που χρησιμοποιοFνται στο μηχάνημα. 

Σχετικά με τους τFπος του χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθοFν, ανατρCξτε στη Σ. 12-3.

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Orientation] ΕπιλCξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτFπου.

[Original Size] ΕπιλCξτε το μCγεθος χαρτιοF του πρωτοτFπου.

[Edit Custom...] Τα συχνά χρησιμοποιοFμενα προσαρμοσμCνα μεγCθη μποροFν να 
καταχωριστοFν και να ανακληθοFν αργότερα κατά τη ρFθμιση του 
μεγCθους χαρτιοF.
Μπορείτε να καταχωρίσετε Cνα όνομα για το ορισμCνο μCγεθος 
χαρτιοF.
ΜποροFν να εισαχθοFν Cως και 32 μεγCθη. Μπορείτε να εισαγάγετε 
Cως 20 χαρακτDρες για το καταχωρισμCνο όνομα.

[Output Size] Ορίστε το μCγεθος χαρτιοF εξόδου.
Αν διαφCρει από το μCγεθος του πρωτοτFπου και το zoom Cχει οριστεί 
σε [Auto], θα γίνει μεγCθυνση D σμίκρυνση της εικόνας εξόδου για την 
προσαρμογD στο μCγεθος του πρωτοτFπου.

[Zoom] ΕπιλCξτε συντελεστD μεγCθυνσης D σμίκρυνσης.

[Copy] Καθορίζει τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτFπωση.

[Collate] ΕπιλCξτε αυτό το πλαίσιο ελCγχου για την ταξινόμηση των σελίδων 
διαδοχικά κατά την εκτFπωση πολλαπλHν σετ αντιγράφων.

[Paper Source] ΕπιλCξτε το συρτάρι χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθεί.
Αν επιλεγεί το [Auto], χρησιμοποιείται το συρτάρι χαρτιοF με το 
μCγεθος χαρτιοF που επιλCχθηκε στο [Original Size].

[Paper Type] ΕπιλCξτε τον τFπο χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθεί για εκτFπωση.
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7.2.3 ΚαρτCλα [Layout]

ΕπιλCξτε τον αριθμό των σελίδων του εγγράφου που θα εκτυπωθοFν σε Cνα μόνο φFλλο χαρτί.

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Combination] Τα πρωτότυπα πολλαπλHν σελίδων μποροFν να εκτυπωθοFν σε Cνα 
μόνο φFλλο χαρτί.

[Combination Details...] Καθορίστε τη σειρά των σελίδων και χρησιμοποιDστε όρια.

[Combination] ΕπιλCξτε τον όρο συνδυασμοF.
ΑυτD είναι η ίδια ρFθμιση με αυτDν που 
επιλCχθηκε στη λίστα [Combination] 
στην καρτCλα [Layout].

[Order] ΕπιλCξτε την κατεFθυνση και τη σειρά 
των σελίδων προς εκτFπωση.
Μπορεί να οριστεί όταν το Nin1 
καθορίζεται για το [Combination].

[Border Line] ΕπιλCξτε αυτό το πλαίσιο ελCγχου για 
να εκτυπHσετε Cνα περίγραμμα γFρω 
από κάθε σελίδα.
Μπορεί να οριστεί όταν το Nin1 
καθορίζεται για το [Combination].
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7.2.4 ΚαρτCλα [Per Page Setting]

Καθορίστε αν θα προστεθεί σελίδα μπροστινοF εξωφFλλου.

7.2.5 ΚαρτCλα [Watermark]

ΕκτυπHστε το Cγγραφο με επικάλυψη υδατογραφDματος (αποτFπωση χαρακτDρα).

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Front Cover Page] ΕπιλCξτε για να τοποθετDσετε μια σελίδα μπροστινοF εξωφFλλου.
Μπορείτε να επιλCξετε να εκτυπωθεί μπροστινό εξHφυλλο ως κενD 
σελίδα D ως σελίδα που περιCχει εικόνα.

[Front Cover Paper Source] ΕπιλCξτε το συρτάρι χαρτιοF για το φFλλο μπροστινοF εξωφFλλου.

[Media Type] ΕπιλCξτε τον τFπο χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθεί για το μπροστινό 
εξHφυλλο.
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Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Watermark Select] ΕπιλCξτε το υδατογράφημα που θα εκτυπωθεί.

[New...]/[Edit...] Μπορείτε να καταχωρίσετε νCο υδατογράφημα. Μπορείτε επίσης να 
επεξεργαστείτε Cνα καταχωρισμCνο υδατογράφημα D να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις του.
Μπορείτε να καταχωρίσετε Cως 32 υδατογραφDματα 
(συμπεριλαμβάνεται η επιλογD [No Watermark]).

[Watermark Text] Εισάγετε το κείμενο το οποίο θα 
εκτυπωθεί ως υδατογράφημα.
ΜποροFν να εισαχθοFν Cως και 
20 χαρακτDρες.

[Font] ΕπιλCξτε γραμματοσειρά.

[Bold] ΕπιλCξτε να χρησιμοποιηθεί Cντονη 
γραφD.

[Italic] ΕπιλCξτε να χρησιμοποιηθεί πλάγια 
γραφD.

[Size] Καθορίστε το μCγεθος.
Μπορεί να οριστεί μια ρFθμιση από 
7 Cως 300 σημεία.

[Angle] Ορίστε τη γωνία στην οποία 
εκτυπHνεται το κείμενο στο χαρτί.
Μπορεί να οριστεί μια ρFθμιση από 
0 Cως 359°.

[Darkness] Καθορίστε την πυκνότητα του 
κειμCνου.
Μπορεί να οριστεί μια ρFθμιση από 
10 Cως 100%.

[Offset from Center] ΕπιλCξτε την κάθετη και την πλευρικD 
θCση.
Μπορείτε να ορίσετε τις θCσεις για τη 
χρDση των ράβδων κFλισης που 
υπάρχουν δεξιά και κάτω από την 
εικόνα.

[Delete] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να διαγράψετε τον επιλεγμCνο 
υδατογράφημα.

[1st Page Only] ΕπιλCξτε αυτό το πλαίσιο ελCγχου για να εκτυπHσετε το 
υδατογράφημα μόνο στην πρHτη σελίδα.
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7.2.6 ΚαρτCλα [Quality]

Καθορίστε την ποιότητα της εκτFπωσης.

7.2.7 ΚαρτCλα [About]

Εμφανίζει τα στοιχεία της Cκδοσης του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD.

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Resolution] ΕπιλCξτε την ανάλυση εκτFπωσης.

[600e600] Τα πρωτότυπα εκτυπHνονται σε 
600e600 dpi.

[300e600] Τα πρωτότυπα εκτυπHνονται σε 
300e600 dpi.

[Adjustment] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για ρυθμίσετε την ποιότητα της 
εικόνας.

[Brightness] Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της 
εκτυπωθείσας εικόνας.

[Contrast] Ρυθμίστε την εξισορρόπηση 
πυκνότητας της εκτυπωθείσας 
εικόνας.
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7.3 Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD XPS

Οι περιγραφCς των ρυθμίσεων του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD οι οποίες είναι διαθCσιμες κατά την 

εκτFπωση από Cναν υπολογιστD παρCχονται παρακάτω.

9αρα-πομπDς

- Η οθόνη ρFθμισης του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD μπορεί να κληθεί ακόμα και από το 

παράθυρο [ΕκτυπωτCς] D το παράθυρο [ΣυσκευCς και ΕκτυπωτCς].

Στα Windows Vista/Server 2008, κάντε κλικ στο [Εκκίνηση], ανοίξτε το [9ίνακας ελCγχου], κατόπιν 

κάντε κλικ στο [ΕκτυπωτCς] στο [Υλικό και Nχος].

Στα Windows 7/Server 2008 R2, κάντε κλικ στο [Εκκίνηση] και κατόπιν κάντε κλικ στο [ΣυσκευCς και 
ΕκτυπωτCς].

7.3.1 ΚοινD ΡFθμιση
Η ενότητα αυτD περιγράφει τις ρυθμίσεις και τα πλDκτρα που είναι κοινά στις καρτCλες.

Oνομα στοιχείου Λειτουργίες

[OK] Κάντε κλικ στο πλDκτρο αυτό για να ενεργοποιDσετε τις αλλαγμCνες 
ρυθμίσεις και κλείστε το παράθυρο ιδιοτDτων.

[Cancel] Κάντε κλικ στο πλDκτρο αυτό για να απενεργοποιDσετε (ακυρHσετε) 
τις αλλαγμCνες ρυθμίσεις και κλείστε το παράθυρο ιδιοτDτων.

[Apply] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για την εφαρμογD των καθορισμCνων 
ρυθμίσεων χωρίς να κλείσετε το παράθυρο ιδιοτDτων.

[Help] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να εμφανιστεί η ΒοDθεια για τα 
στοιχεία στο εμφανιζόμενο παράθυρο.

9ροβολD Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των καθορισμCνων ρυθμίσεων 
χαρτιοF D εμφανίζεται η κατάσταση του εκτυπωτD.
� ΕπιλCγοντας [Paper View] εμφανίζεται σε δείγμα η διάταξη της 

σελίδας βάσει των τρεχουσHν ρυθμίσεων για τον Cλεγχο του 
αποτελCσματος εκτFπωσης της εικόνας.

� ΕπιλCγοντας [Printer View] εμφανίζεται η εικόνα του εκτυπωτD. Τα 
επιλεγμCνα συρτάρια χαρτιοF στο [Paper source] στην καρτCλα 
[Setup] εμφανίζονται σε ανοιχτό μπλε χρHμα.

[Easy Set] Κάντε κλικ στο πλDκτρο αυτό για να αποθηκεFσετε τις τρCχουσες 
ρυθμίσεις Hστε να μποροFν να ανακληθοFν αργότερα.
Αν επιλCξετε [Factory Default], γίνεται επαναφορά των 
προεπιλεγμCνων ρυθμίσεων.
Μπορείτε να καταχωρίσετε Cως 32 προγράμματα 
(συμπεριλαμβάνονται οι [Factory Default]).
Μπορείτε να εισαγάγετε Cως 20 χαρακτDρες για το καταχωρισμCνο 
όνομα.
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7.3.2 ΚαρτCλα [Setup]

Ορίστε τις παραμCτρους των βασικHν λειτουργιHν εκτFπωσης όπως το μCγεθος και ο τFπος χαρτιοF καθHς 

και η μCθοδος εξαγωγDς.

Μπορείτε να επιλCξετε τα ίδια μεγCθη και τους ίδιους τFπους χαρτιοF που χρησιμοποιοFνται στο μηχάνημα. 

Σχετικά με τους τFπος του χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθοFν, ανατρCξτε στη Σ. 12-3.

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Orientation] ΕπιλCξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτFπου.

[Original Size] ΕπιλCξτε το μCγεθος χαρτιοF του πρωτοτFπου.

[Output Size] Ορίστε το μCγεθος χαρτιοF εξόδου.
Αν διαφCρει από το μCγεθος του πρωτοτFπου και το zoom Cχει οριστεί 
σε [Auto], θα γίνει μεγCθυνση D σμίκρυνση της εικόνας εξόδου για την 
προσαρμογD στο μCγεθος του πρωτοτFπου.

[Zoom] ΕπιλCξτε συντελεστD μεγCθυνσης D σμίκρυνσης.

[Copy] Καθορίζει τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτFπωση.

[Collate] ΕπιλCξτε αυτό το πλαίσιο ελCγχου για την ταξινόμηση των σελίδων 
διαδοχικά κατά την εκτFπωση πολλαπλHν σετ αντιγράφων.

[Paper Source] ΕπιλCξτε το συρτάρι χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθεί.
Αν επιλεγεί το [Auto], χρησιμοποιείται το συρτάρι χαρτιοF με το 
μCγεθος χαρτιοF που επιλCχθηκε στο [Original Size].

[Paper Type] ΕπιλCξτε τον τFπο χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθεί για εκτFπωση.
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7.3.3 ΚαρτCλα [Layout]

ΕπιλCξτε τον αριθμό των σελίδων του εγγράφου που θα εκτυπωθοFν σε Cνα μόνο φFλλο χαρτί.

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Combination] Τα πρωτότυπα πολλαπλHν σελίδων μποροFν να εκτυπωθοFν σε Cνα 
μόνο φFλλο χαρτί.

[Combination Details...] Καθορίστε τη σειρά των σελίδων και χρησιμοποιDστε όρια.

[Combination] ΕπιλCξτε τον όρο συνδυασμοF.
ΑυτD είναι η ίδια ρFθμιση με αυτDν που 
επιλCχθηκε στη λίστα [Combination] 
στην καρτCλα [Layout].

[Order] ΕπιλCξτε την κατεFθυνση και τη σειρά 
των σελίδων προς εκτFπωση.
Μπορεί να οριστεί όταν το Nin1 
καθορίζεται για το [Combination].

[Border Line] ΕπιλCξτε αυτό το πλαίσιο ελCγχου για 
να εκτυπHσετε Cνα περίγραμμα γFρω 
από κάθε σελίδα.
Μπορεί να οριστεί όταν το Nin1 
καθορίζεται για το [Combination].
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7.3.4 ΚαρτCλα [Quality]

Καθορίστε την ποιότητα της εκτFπωσης.

7.3.5 ΚαρτCλα [About]

Εμφανίζει τα στοιχεία της Cκδοσης του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD.

Oνομα λειτουργίας 9εριγραφD

[Resolution] ΕπιλCξτε την ανάλυση εκτFπωσης.

[600e600] Τα πρωτότυπα εκτυπHνονται σε 
600e600 dpi.

[300e600] Τα πρωτότυπα εκτυπHνονται σε 
300e600 dpi.
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8 Λειτουργία σάρωσης

8.1 9ρόγραμμα οδDγησης σαρωτD TWAIN

Η ενότητα αυτD περιγράφει τις λειτουργίες του προγράμματος οδDγησης σαρωτD ΤWAIN.

8.1.1 Σάρωση εγγράφου
Η λειτουργία σάρωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από συμβατCς με τον σαρωτD TWAIN εφαρμογCς. 

Η διαδικασία λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογD που χρησιμοποιείται.

Για παράδειγμα, η διαδικασία όπου χρησιμοποιείται το Adobe Acrobat 7.0 Professional περιγράφεται 
παρακάτω.

1 ΤοποθετDστε το Cγγραφο με την όψη προς τα κάτω στο Γυαλί πρωτοτFπων.

% Για λεπτομCρειες σχετικά με την τοποθCτηση πρωτοτFπων, ανατρCξτε στη Σ. 3-6.

2 ΕκκινDστε την εφαρμογD στον υπολογιστD.

3 Κάντε κλικ στο [File].

4 Βάλτε τον δείκτη του ποντικοF στο [Create PDF] και κάντε κλικ στο [From Scanner].

5 ΕπιλCξτε συσκευD από το παράθυρο διαλόγου, ορίστε τις επιθυμητCς ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο 

[Scan].

6 Καθορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

% Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην ενότητα Σ. 8-4.

7 Κάντε κλικ στο [Scan].

Η σάρωση ξεκινά.

% Για να σταματDσετε τη σάρωση, κάντε κλικ στο [Cancel] D πατDστε [Esc].
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8.1.2 Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης σαρωτD TWAIN

Ρυθμίσεις

[Document Size] ΕπιλCξτε το μCγεθος του χαρτιοF που θα σαρωθεί.

[Scan Mode] [Text] Κατάλληλο για κοινό Cγγραφο 
κειμCνου.

[Photo] Κατάλληλο για κοινό Cγγραφο 
φωτογραφίας.

[Resolution] [150 dpi e150 dpi] ΚανονικD ανάλυση χαρακτDρων 
προεπιλεγμCνου μεγCθους (π.χ. 
εκτυπωμCνο Cγγραφο) και 
αποτελεσματικότητα σάρωσης.

[300 dpi e300 dpi] ΜεγαλFτερη ανάλυση για μικροFς 
χαρακτDρες (π.χ. εφημερίδα).

[600 dpi e600 dpi] Η υψηλότερη ανάλυση για τα 
δεδομCνα εικόνας.

[Brightness] Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.

[Help] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να εμφανιστοFν τα αρχεία 
βοDθειας.

[About] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να εμφανιστοFν τα στοιχεία της 
Cκδοσης.

[Scan] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να σαρHσετε μία εικόνα.

[Close] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να κλείσετε το παράθυρο 
ιδιοτDτων.
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8.2 9ρόγραμμα οδDγησης σαρωτD WIA

Η ενότητα αυτD περιγράφει τις λειτουργίες του προγράμματος οδDγησης σαρωτD WIA.

8.2.1 Σάρωση εγγράφου
Η λειτουργία σάρωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από συμβατCς με τον σαρωτD WIA εφαρμογCς. 

Η διαδικασία λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογD που χρησιμοποιείται.

Για παράδειγμα, η διαδικασία όπου χρησιμοποιείται το Adobe Photoshop 7.0 περιγράφεται παρακάτω.

1 ΤοποθετDστε το Cγγραφο με την όψη προς τα κάτω στο Γυαλί πρωτοτFπων.

% Για λεπτομCρειες σχετικά με την τοποθCτηση πρωτοτFπων, ανατρCξτε στη Σ. 3-6.

2 ΕκκινDστε την εφαρμογD στον υπολογιστD.

3 Κάντε κλικ στο [File].

4 ΤοποθετDστε τον δείκτη του ποντικιοF στο [Import] και Cπειτα κάντε κλικ στο [WIA Support].

% Αν εμφανιστεί Cνα παράθυρο διαλόγου μηνFματος, δείτε το περιεχόμενό του και κάντε κλικ στο 

[OK].

5 Καθορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

% Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην ενότητα Σ. 8-5.

6 Κάντε κλικ στο [Scan].

Η σάρωση ξεκινά.

% Για να σταματDσετε τη σάρωση, κάντε κλικ στο [Cancel] D πατDστε [Esc].

8.2.2 Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης σαρωτD WIA

Ρυθμίσεις

[Black and white picture or text] Η εικόνα σαρHνεται με την προεπιλεγμCνη ποιότητα.
[Resolution]: 300
[Brightness]: 0

[Custom setting] Ρυθμίστε την ποιότητα της σαρωθείσας εικόνας.

[Preview] Εμφανίζεται μια σαρωμCνη εικόνα. ΣFρετε το ορθογHνιο επάνω στην 
εικόνα για να επιλCξετε μια περιοχD.

[Scan] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να σαρHσετε μία εικόνα.

[Cancel] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να κλείσετε το παράθυρο 
ιδιοτDτων.
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ΡFθμιση της ποιότητας από τις [Custom Settings]

% ΕπιλCξτε [Custom Settings], κατόπιν κάντε κλικ στο [Adjust the quality of the scanned picture].

Ρυθμίσεις

[Appearance] Εμφανίζεται Cνα δείγμα εικόνας.

[Resolution] [150] ΚανονικD ανάλυση χαρακτDρων 
προεπιλεγμCνου μεγCθους (π.χ. 
εκτυπωμCνο Cγγραφο) και 
αποτελεσματικότητα σάρωσης.

[300] ΜεγαλFτερη ανάλυση για μικροFς 
χαρακτDρες (π.χ. εφημερίδα).

[600] Η υψηλότερη ανάλυση για τα 
δεδομCνα εικόνας.

[Brightness] Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.

[Picture Type] Ορίζεται [Black and white picture or text].

[Reset] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να επιστρCψετε στις προηγοFμενες 
ρυθμίσεις.

[OK] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για την ενεργοποίηση των αλλαγμCνων 
ρυθμίσεων.

[Cancel] Κάντε κλικ σε αυτό το πλDκτρο για να κλείσετε το παράθυρο 
ιδιοτDτων.

9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[Resolution] [300]

[Brightness] [0]

[Picture Type] [Black and white picture or text]
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9 [MENU]

Μπορείτε να ορίσετε τις παραμCτρους των ρυθμίσεων για τα χαρακτηριστικά πολλαπλDς αντιγραφDς από 

τον 9ίνακα ελCγχου. Τα παρακάτω περιγράφουν το [MENU] που εμφανίζεται στην Οθόνη και τις 

λειτουργίες που μποροFν να οριστοFν.

9.1 [COPY FUNCTION]

Ορίζει τις παραμCτρους εφαρμογDς για την δημιουργία αντιγράφων. Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην 

ενότητα Σ. 5-7.

Ρυθμίσεις

[COPY FUNCTION] Ορίζει τις παραμCτρους εφαρμογDς για την 
δημιουργία αντιγράφων.

Σ. 9-3

[COPY JOB SETTING] Ρυθμίστε τις παραμCτρους χαρτιοF για το συρτάρι, την 
ποιότητα και την πυκνότητα για τη δημιουργία 
αντιγράφων.

Σ. 9-4

[UTILITY] Ορίστε τις παραμCτρους των λειτουργιHν και των 
ρυθμίσεων του μηχανDματος.

Σ. 9-6

[TOTAL PAGE] Μπορείτε να ελCγξετε τον συνολικό αριθμό των 
εκτυπHσεων που πραγματοποιDθηκαν από τη στιγμD 
της εγκατάστασης του μηχανDματος.

Σ. 9-13

MENU

COPY FUNCTION

COPY JOB SETTING

UTILITY

MENU

TOTAL PAGE

RETURN
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9.2 [COPY JOB SETTING]

Ρυθμίστε τις παραμCτρους του χαρτιοF για το συρτάρι του χαρτιοF.

Επίσης, ορίστε την ποιότητα και την πυκνότητα για να προσαρμόσετε την ποιότητα αντιγραφDς της εικόνας.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [COPY JOB SETTING].

Ρυθμίσεις

[TRAY SELECT] ΕπιλCξτε το συρτάρι χαρτιοF, στο οποίο βρίσκεται τοποθετημCνο το 
επιθυμητό χαρτί.
Για λεπτομCρειες σχετικά με την τοποθCτηση του χαρτιοF, ανατρCξτε 
στη Σ. 3-4.

[TRAY1 PAPER] [SIZE] ΕπιλCξτε το μCγεθος του χαρτιοF που 
τοποθετDσατε στο συρτάρι χαρτιοF.

[TYPE] ΕπιλCξτε τον τFπο του χαρτιοF που 
τοποθετείται στο συρτάρι χαρτιοF.

[BYPASS PAPER] [SIZE] ΕπιλCξτε το μCγεθος του χαρτιοF που 
τοποθετDσατε στο συρτάρι χαρτιοF.

[TYPE] ΕπιλCξτε τον τFπο του χαρτιοF που 
τοποθετείται στο συρτάρι χαρτιοF.

[ZOOM RATIO] [FIXED] ΕπιλCξτε Cναν προκαθορισμCνο 
συντελεστD zoom όταν αντιγράφετε 
από πρωτότυπο σταθεροF μεγCθους 
σε Cνα χαρτί σταθεροF μεγCθους.

[MANUAL] Ο συντελεστDς zoom μπορεί να οριστεί 
μεταξF 50% και 400%.

[QUALITY] [TEXT/PHOTO] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται από κείμενο 
και φωτογραφίες. Το άκρο του 
κειμCνου αναπαράγεται με οξFτητα 
ενH οι φωτογραφίες αναπαράγονται 
ως ομαλD εικόνα.

[TEXT] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται μόνο από 
κείμενο. Tο άκρο του κειμCνου 
αναπαράγεται με οξFτητα.

[PHOTO] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται μόνο από 
φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες 
αναπαράγονται ως ομαλD εικόνα.

[DENSITY] [AUTO] Το επίπεδο πυκνότητας ρυθμίζεται 
αυτόματα.

[MANUAL] Το επίπεδο πυκνότητας ρυθμίζεται 
χειροκίνητα.

[MODE MEMORY] Μπορείτε να συνδυάσετε τις συχνά χρησιμοποιοFμενες ρυθμίσεις 
αντιγραφDς σε προγράμματα και να τις καταχωρίσετε στο μηχάνημα. 
Τα πρόγραμμα αυτά μποροFν εFκολα να ανακαλοFνται ως 
προγράμματα. ΜποροFν να καταχωριστοFν Cως και δFο 
προγράμματα.

[RECALL] Ανάκληση προγράμματος.

[REGISTER] ΚαταχHριση προγράμματος.

COPY JOB SETTING

TRAY SELECT

TRAY1 PAPER

BYPASS PAPER

COPY JOB SETTING

ZOOM RATIO

QUALITY

DENSITY

COPY JOB SETTING

MODE MEMORY

RETURN
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9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[TRAY SELECT] [TRAY1]

[TRAY1 PAPER] <9εριοχD μετρικοF συστDματος>
[SIZE]: [A4v]
<9εριοχD ιντσHν>
[SIZE]: [Letterv]

[TYPE]: [PLAIN]

[BYPASS PAPER] <9εριοχD μετρικοF συστDματος>
[SIZE]: [A4v]
<9εριοχD ιντσHν>
[SIZE]: [Letterv]

[TYPE]: [PLAIN]

[QUALITY] [TEXT/PHOTO]

[DENSITY] [AUTO]
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9.3 [UTILITY]

Τα παρακάτω περιγράφουν τις λειτουργίες αντιγραφDς/εκτFπωσης που μποροFν να οριστοFν με τις 

[UTILITY].

9.3.1 [MACHINE SETTING]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το λειτουργικό περιβάλλον του μηχανDματος.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [MACHINE SETTING].

Ρυθμίσεις

[MACHINE SETTING] Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το λειτουργικό 
περιβάλλον του μηχανDματος.

Σ. 9-6

[SHORTCUT SETTING] Μπορείτε να καταχωρίσετε την συχνά 
χρησιμοποιοFμενη λειτουργία αντιγραφDς στο 
πλDκτρο Συντόμευση.

Σ. 9-8

[CUSTOM SIZE MEMORY] ΜποροFν να καταχωριστοFν Cως και δFο 
προσαρμοσμCνα μεγCθη.

Σ. 9-9

[USER MANAGEMENT] Η διαδικασία συντDρησης εκτελείται με σκοπό τη 
συνCχιση της καλDς απόδοσης του μηχανDματος.

Σ. 9-9

[JOB SETTING] Ορίστε τις παραμCτρους των ρυθμίσεων για κάθε 
συρτάρι χαρτιοF και της εξόδου.

Σ. 9-10

[COPY SETTING] Ορίστε τις αρχικCς τιμCς για τις; ρυθμίσεις 
αντιγραφDς.

Σ. 9-11

UTILITY

MACHINE SETTING

SHORTCUT SETTING

CUSTOM SIZE MEMORY

UTILITY

USER MANAGEMENT

JOB SETTING

COPY SETTING

UTILITY

RETURN

Ρυθμίσεις

[AUTO PANEL RESET] Ορίστε μία χρονικD περίοδο μCχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
αυτόματης επαναφοράς πίνακα εάν δεν εκτελεστεί κανCνας 
χειρισμός.
Oταν εκτελείται η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς πίνακα, το 
μηχάνημα επιστρCφει αυτόματα στις προεπιλεγμCνες ρυθμίσεις.

[SLEEP MODE] Καθορίστε το χρόνο πριν το μηχάνημα τεθεί στη λειτουργία Fπνου αν 
δεν εκτελείται καμία λειτουργία.

MACHINE SETTING

AUTO PANEL RESET

SLEEP MODE

SLEEP SHIFT

MACHINE SETTING

DENSITY (BOOK)

PRINT DENSITY

LCD CONTRAST

MACHINE SETTING

DENSITY (BOOK)

LANGUAGE

STATUS LED

MACHINE SETTING

RETURN
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[SLEEP SHIFT] Ορίστε εάν θα πραγματοποιείται μετάβαση σε λειτουργία Fπνου 
αμCσως μετά την εκτCλεση μίας εργασίας εκτFπωσης κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας Fπνου.

[DISABLE] ΕισCρχεται στη λειτουργία Fπνου μετά 
την παρCλευση του χρόνου που 
ορίζεται στη ρFθμιση [SLEEP MODE].

[ENABLE] ΕισCρχεται στη λειτουργία Fπνου μετά 
την εκτCλεση της εργασίας 
εκτFπωσης.

[DENSITY (BOOK)] Ρυθμίστε το επίπεδο πυκνότητας της εικόνας.

[MODE1] ΔημιουργDστε αντίγραφα με την ίδια 
πυκνότητα με αυτD του πρωτοτFπου.

[MODE2] ΜειHνεται η πυκνότητα του 
αντιγράφου και των κηλίδων στο 
αντίγραφο.

[PRINT DENSITY] ΕπιλCξτε Cνα από τα επτά επίπεδα πυκνότητας για εκτFπωση από 
υπολογιστD.

[LCD CONTRAST] Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της Οθόνης.

[KEY SPEED SETTING] [TIME TO START] Ορίστε Cνα χρονικό διάστημα Cως ότου 
η τιμD ξεκινά να αλλάζει αφοF κρατηθεί 
πατημCνο Cνα πλDκτρο.

[INTERVAL] Ορίστε τη χρονικD περίοδο για την 
αλλαγD της τιμDς στον επόμενο 
αριθμό.

[LANGUAGE] Ορίστε τη γλHσσα της Οθόνης.

[STATUS LED] Ορίστε αν θα εμφανίζεται D όχι (ενεργοποίηση) το LED κατάστασης.

9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[AUTO PANEL RESET] [1 min]

[SLEEP MODE] [15 min]

[SLEEP SHIFT] [ENABLE]

[DENSITY (BOOK)] [MODE1]

[PRINT DENSITY]

[LCD CONTRAST]

[KEY SPEED SETTING] [TIME TO START]: [1s]

[INTERVAL]: [0,1δευτ.]

[LANGUAGE] [ENGLISH]

[STATUS LED] [ON]

Ρυθμίσεις
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9.3.2 [SHORTCUT SETTING]

Καταχωρίστε τη συχνά χρησιμοποιοFμενη ρFθμιση αντιγραφDς χρησιμοποιHντας το πλDκτρο Συντόμευση 

στον πίνακα ελCγχου όταν απαιτείται.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [SHORTCUT SETTING].

Ρυθμίσεις

[COMBINE ORIGINAL] [2in1] Υπάρχει η δυνατότητα σμίκρυνσης 
πρωτοτFπων πολλαπλHν σελίδων και 
αντιγραφDς τους σε Cνα μόνο φFλλο 
χαρτί.
Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην 
ενότητα Σ. 5-8.

[4in1]

[SORT] [ON] Oταν τα πρωτότυπα πολλαπλHν 
σελίδων αντιγράφονται σε πολλαπλά 
σετ, τα αντίγραφα εξάγονται σε σετ και 
κάθε σετ περιCχει Cνα αντίγραφο κάθε 
σελίδας των πρωτοτFπων.
Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην 
ενότητα Σ. 5-10.

[ERASE] [LEFT ERASE] Τα αντίγραφα μποροFν να παραχθοFν 
διαγράφοντας τις σκιCς των οπHν 
διάτρησης καθHς και τις περιττCς 
περιοχCς γFρω από το κείμενο του 
πρωτοτFπου.
Αν ορίσετε [FRAME ERASE], [CENTER 
ERASE] D [CENTER+FRAME ERASE] 
θα οριστεί αυτόματα και το [BOOK 
SEPARATION]. Αν επιλCξετε [OFF 
(BOOK SEP.)] όταν ορίσετε [FRAME 
ERASE], το [BOOK SEPARATION] δεν 
μπορεί να οριστεί.
Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στο 
Σ. 5-11 και Σ. 5-13.

[UPPER ERASE]

[FRAME ERASE]

[CENTER ERASE]

[CENTER+FRAME 
ERASE]

[BOOK SEPARATION] [LEFT BINDING] Ένα ανοικτό πρωτότυπο διπλHν 
σελίδων όπως Cνα βιβλίο D Cνα 
περιοδικό, αντιγράφεται σε δFο 
ξεχωριστCς σελίδες, η εικόνα του 
πρωτοτFπου χωρίζεται στο σημάδι 

 στην Κλίμακα πρωτοτFπου.
Για λεπτομCρειες, ανατρCξτε στην 
ενότητα Σ. 5-12.

[RIGHT BINDING]

9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[SHORTCUT SETTING] [2in1]

SHORTCUT SETTING

COMBINE ORIGINAL

SORT

ERASE

SHORTCUT SETTING

BOOK SEPARATION

RETURN
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9.3.3 [CUSTOM SIZE MEMORY]

Τα συχνά χρησιμοποιοFμενα προσαρμοσμCνα μεγCθη χαρτιοF μποροFν να καταχωριστοFν και να ανακληθοFν 

αργότερα, εφόσον απαιτείται.

ΜποροFν να καταχωριστοFν Cως και δFο προσαρμοσμCνα μεγCθη.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [CUSTOM SIZE MEMORY].

9.3.4 [USER MANAGEMENT]

Oταν η θερμοκρασία του χHρου αλλάξει πολF (π.χ. όταν το χειμHνα χρησιμοποιηθεί Cνας θερμαντDρας) D 

όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε μια εξαιρετικά υγρD θCση, μπορεί να παρουσιαστεί συμπFκνωμα 

υδρατμHν στην επιφάνεια του Τυμπάνου μCσα στο μηχάνημα που οδηγεί σε μια μείωση της ποιότητας της 

εκτFπωσης.

<ρησιμοποιDστε αυτD τη λειτουργία για να στεγνHσετε το ΤFμπανο και ελαχιστοποιDστε τη συμπFκνωση.

0 Το μηχάνημα ολοκληρHνει την αφFγρανση του τυμπάνου σε περίπου Cνα λεπτό.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [USER MANAGEMENT].

Ρυθμίσεις

[MEMORY1] ΚαταχHριση προσαρμοσμCνων μεγεθHν χαρτιοF.
Το μDκος του χαρτιοF [X] μπορεί να οριστεί μεταξF 140 mm και 
432 mm.
Το πλάτος του χαρτιοF [Y] μπορεί να οριστεί μεταξF 90 mm και 
297 mm.

[MEMORY2]

9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[MEMORY1] [X]: 140 mm, [Y]: 90 mm

[MEMORY2] [X]: 140 mm, [Y]: 90 mm

CUSTOM SIZE MEMORY

MEMORY1

MEMORY2

RETURN

Ρυθμίσεις

[DRUM DEHUMIDIFY] ΞεκινDστε την αφFγρανση του τυμπάνου.

USER MANAGEMENT

DRUM DEHUMIDIFY

RETURN
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9.3.5 [JOB SETTING]

Ορίστε τις παραμCτρους των ρυθμίσεων χαρτιοF για κάθε συρτάρι καθHς και τις ρυθμίσεις εξόδου.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [JOB SETTING].

Ρυθμίσεις

[TRAY PRIORITY] Καθορίστε το συρτάρι χαρτιοF που θα εμφανιστεί για τις 
προεπιλεγμCνες ρυθμίσεις.

[TRAY1] Εμφανίζεται το Συρτάρι 1 ως 
προεπιλεγμCνο συρτάρι χαρτιοF.

[MULTI BYPASS] Εμφανίζεται το Συρτάρι 
χειροκίνητης τροφοδοσίας ως 
προεπιλεγμCνο συρτάρι χαρτιοF.

[TRAY1 PAPER] [SIZE] ΕπιλCξτε το μCγεθος του χαρτιοF που 
τοποθετDσατε στο συρτάρι χαρτιοF.

[TYPE] ΕπιλCξτε τον τFπο του χαρτιοF που 
τοποθετείται στο συρτάρι χαρτιοF.

[BYPASS PAPER] [SIZE] ΕπιλCξτε το μCγεθος του χαρτιοF που 
τοποθετDσατε στο συρτάρι χαρτιοF.

[TYPE] ΕπιλCξτε τον τFπο του χαρτιοF που 
τοποθετείται στο συρτάρι χαρτιοF.

[PRINT PRIORITY] Καθορίστε αν θα δίνεται προτεραιότητα στις εργασίες εκτFπωσης 
όταν το μηχάνημα λαμβάνει μια εργασία εκτFπωσης κατά την 
εκτFπωση αντιγράφων.

[COPY] Η εργασία αντιγραφDς Cχει 
προτεραιότητα για 30 δευτερόλεπτα 
μετά την εκτFπωση των αντιγράφων.
Αν δεν πραγματοποιείται καμία 
εργασία για 30 δευτερόλεπτα μετά την 
εκτFπωση των αντιγράφων D την 
ολοκλDρωση της τελευταίας 
αντιγραφDς, εκτελCστε μια εργασία 
εκτFπωσης.

[PRINT] ΚαθHς οι εργασίες εκτFπωσης Cχουν 
προτεραιότητα, εκτελCστε μια εργασία 
εκτFπωσης αμCσως μετά την εκτFπωση 
των αντιγράφων.

[CRISSCROSS MODE] Καθορίστε αν τα αντίγραφα θα εξάγονται σε εναλλάξ σταυρωτό 
μοτίβο όταν πληροFνται οι όροι σταυρωτDς εξόδου.

JOB SETTING

TRAY PRIORITY

TRAY1 PAPER

BYPASS PAPER

JOB SETTING

PRINT PRIORITY

CRISSCROSS MODE

RETURN
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9.3.6 [COPY SETTING]

Ορίστε τις αρχικCς τιμCς για τις; ρυθμίσεις αντιγραφDς.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [UTILITY] ö [COPY SETTING].

9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[TRAY PRIORITY] [TRAY1]

[TRAY1 PAPER] <9εριοχD μετρικοF συστDματος>
[SIZE]: [A4v]
<9εριοχD ιντσHν>
[SIZE]: [Letterv]

[TYPE]: [PLAIN]

[BYPASS PAPER] <9εριοχD μετρικοF συστDματος>
[SIZE]: [A4v]
<9εριοχD ιντσHν>
[SIZE]: [Letterv]

[TYPE]: [PLAIN]

[PRINT PRIORITY] [COPY]

[CRISSCROSS MODE] [OFF]

Ρυθμίσεις

[QUALITY PRIORITY] [TEXT/PHOTO] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται από κείμενο 
και φωτογραφίες. Το άκρο του 
κειμCνου αναπαράγεται με οξFτητα 
ενH οι φωτογραφίες αναπαράγονται 
ως ομαλD εικόνα.

[TEXT] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται μόνο από 
κείμενο. Tο άκρο του κειμCνου 
αναπαράγεται με οξFτητα.

[PHOTO] ΕπιλCξτε αυτDν την επιλογD όταν το 
πρωτότυπο αποτελείται μόνο από 
φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες 
αναπαράγονται ως ομαλD εικόνα.

[DENSITY PRIORITY] [AUTO] Το επίπεδο πυκνότητας ρυθμίζεται 
αυτόματα.

[MANUAL] Το επίπεδο πυκνότητας ρυθμίζεται 
χειροκίνητα.

[DENSITY LEVEL] [AUTO] ΕπιλCξτε Cνα από τα τρία επίπεδα 
πυκνότητας για την [AUTO] ρFθμιση 
πυκνότητας.

[MANUAL] ΕπιλCξτε Cνα από τα εννCα επίπεδα 
πυκνότητας για την [AUTO] ρFθμιση 
πυκνότητας.

COPY SETTING

QUALITY PRIORITY

DENSITY PRIORITY

RETURN

COPY SETTING

ERASE SETTING

SORT PRIORITY

4N1 COPY ORDER

COPY SETTING

DENSITY LEVEL
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[ERASE SETTING] Ορίστε το πλάτος διαγραφDς μεταξF 5 mm και 20 mm (σε βDματα του 
1 mm) όταν κάνετε αντίγραφα με [LEFT ERASE], [UPPER ERASE] D 
[FRAME ERASE] που επιλCγονται για τη ρFθμιση [ERASE].

[LEFT] Διαγράφει την αριστερD πλευρά του 
πρωτοτFπου.

[UPPER] Διαγράφει την επάνω πλευρά του 
πρωτοτFπου.

[FRAME] Διαγράφει το πλαίσιο γFρω από το 
πρωτότυπο.

[SORT PRIORITY] Καθορίστε αν τα αντίγραφα θα σελιδοποιοFνται τοποθετοFνται στο 
συρτάρι εξόδου.

[4IN1 COPY ORDER] Καθορίστε τη σειρά συνδυασμοF του πρωτοτFπου 4σε1.

[PATTERN1]

[PATTERN2]

9ροεπιλεγμCνες εργοστασιακCς ρυθμίσεις

[QUALITY PRIORITY] [TEXT/PHOTO]

[DENSITY PRIORITY] [AUTO]

[DENSITY LEVEL] [AUTO]: 

[MANUAL]: 

[ERASE SETTING] ΡFθμιση διαγραφDς: [LEFT]

9λάτος διαγραφDς: [LEFT]: 10 mm
[UPPER]: 10 mm
[FRAME]: 10 mm

[SORT PRIORITY] [OFF]

[4IN1 COPY ORDER] [PATTERN1]

Ρυθμίσεις
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9.4 [TOTAL PAGE]

Μπορείτε να ελCγξετε τον συνολικό αριθμό των εκτυπHσεων που πραγματοποιDθηκαν από τη στιγμD της 

εγκατάστασης του μηχανDματος.

% 9ατDστε το πλDκτρο Menu/Select ö [TOTAL PAGE].

Ρυθμίσεις

[TOTAL COUNT] Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των σελίδων που εκτυπHθηκαν από τη 
στιγμD της εγκατάστασης του μηχανDματος.

[SIZE COUNT] Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό αντιγράφων/εκτυπHσεων που 
εκτυπHθηκαν σε συγκεκριμCνο μCγεθος χαρτιοF.
Το μCγεθος του χαρτιοF που μετριCται πρCπει να ρυθμιστεί από τον 
αντιπρόσωπο του service.

[TOTAL SCAN] Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των σαρHσεων που 
πραγματοποιDθηκαν από τη στιγμD της εγκατάστασης του 
μηχανDματος. (Οι σαρHσεις που πραγματοποιDθηκαν κατά τη 
διάρκεια της αντιγραφDς δεν συνυπολογίζονται).

TOTAL PAGE

TOTAL COUNT

SIZE COUNT

TOTAL SCAN
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10 ΣυντDρηση

10.1 <αρτί

10.1.1 Έλεγχος χαρτιοF

ΜDνυμα αναπλDρωσης
Αν δεν υπάρχει χαρτί σε Cνα συρτάρι κατά την εκτFπωση, εμφανίζεται το μDνυμα [PAPER EMPTY LOAD 

PAPER]. ΕλCγξτε το συρτάρι χαρτιοF και κατόπιν τοποθετDστε χαρτί στο συρτάρι.

9ροφυλάξεις σχετικά με τη χρDση του χαρτιοF
Μη χρησιμοποιείται τους ακόλουθους τFπους χαρτιοF. Η μη τDρηση αυτHν των προφυλάξεων μπορεί Cχει 
σαν αποτCλεσμα τη μείωση της ποιότητας εκτFπωσης, την εμπλοκD χαρτιοF D τη βλάβη του μηχανDματος.

- <αρτί που Cχει τυπωθεί μ' Cναν εκτυπωτD θερμικDς εκτFπωσης (με μελανοταινία) D μ' Cναν εκτυπωτD 

Cγχυσης μελάνης

- ΤσακισμCνο, τυλιγμCνο σε ρολό, τσαλακωμCνο D σχισμCνο χαρτί

- <αρτί, που Cχει παραμείνει εκτός της συσκευασίας για Cνα μεγάλο χρονικό διάστημα

- Υγρό χαρτί, διάτρητο χαρτί, D χαρτί με τρFπες αρχειοθCτησης

- Εξαιρετικά λείο D τραχF χαρτί D χαρτί με ανHμαλη επιφάνεια

- ΕπεξεργασμCνο χαρτί, όπως χαρτί αντιγραφDς (καρμπόν), χαρτί ευαίσθητο στη θερμότητα D στην 

πίεση

- <αρτί που φCρει φFλο επCνδυσης (διαφάνεια) D ανάγλυφη διακόσμηση

- <αρτί μη συνηθισμCνου σχDματος (ορθογHνιο χαρτί)

- <αρτί, που είναι Cχει συρραφθεί με κόλλα, συνδετDρες D κλιπ

- <αρτί με κολλημCνες ετικCτες

- <αρτί πάνω στο οποίο βρίσκονται ταινίες, άγκιστρα, κουμπιά D άλλα παρόμοια αντικείμενα

- Διαφάνεια

ΑποθDκευση χαρτιοF
ΑποθηκεFστε το χαρτί σε Cνα δροσερό, σκοτεινό χHρο με λίγη υγρασία. Oταν το χαρτί υγρανθεί, μπορεί να 

παρουσιαστεί εμπλοκD χαρτιοF. Το χαρτί πρCπει να αποθηκεFεται σε οριζόντια θCση και να μην στCκεται 
όρθιο στηριζόμενο στα άκρα του. Το τσαλακωμCνο χαρτί μπορεί να προκαλCσει εμπλοκD χαρτιοF.

CAUTION

PAPER EMPTY

LOAD PAPER
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10.1.2 ΤοποθCτηση χαρτιοF
Η ενότητα αυτD περιγράφει τον τρόπο τοποθCτησης του χαρτιοF σε κάθε συρτάρι χαρτιοF.

Αν η εκτFπωση σταματDσει εξαιτίας ενός άδειου συρταριοF χαρτιοF, τοποθετDστε χαρτί στο συρτάρι. Σχετικά 

με τους τFπος του χαρτιοF που θα χρησιμοποιηθοFν, ανατρCξτε στη Σ. 12-3.

ΤοποθετDστε χαρτί στο Συρτάρι 1
0 Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο και το χαρτί που τοποθετDσατε Cχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

Διαφορετικά, ορισμCνα τμDματα της εικόνας θα χαθοFν.

1 ΤραβDξτε προς τα Cξω το Συρτάρι 1.

2 9ατDστε κάτω την 9λάκα ανFψωσης χαρτιοF Cως ότου 

ασφαλίσει στη θCση της.

% 1. Ρολό τροφοδοσίας χαρτιοF

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Να είστε προσεκτικοί Hστε να μην ακουμπDσετε το Ρολό 
τροφοδοσίας χαρτιοF.

3 ΤοποθετDστε το χαρτί στο συρτάρι του χαρτιοF, Cτσι Hστε η 

πλευρά του χαρτιοF που θα εκτυπωθεί να είναι προς τα επάνω (η 

πλευρά να είναι προς τα πάνω κατά την αποσυσκευασία).

% Μην τοποθετείτε πάρα πολλά φFλλα χαρτί διότι το Fψος της 

στοίβας μπορεί να υπερβαίνει το σημάδι ,.

% Εάν το χαρτί είναι τσαλακωμCνο, ισιHστε το πριν το 

τοποθετDσετε.

% Σας επιτρCπει να τοποθετDσετε Cως 250 φFλλα κοινοF 

χαρτιοF D 20 φFλλα χαρτιοF κάρτας στο συρτάρι χαρτιοF.

4 ΟλισθDστε τους 9λευρικοFς οδηγοFς για να προσαρμόσετε 

ανάλογα με το μCγεθος του χαρτιοF που τοποθετείτε.

% Βεβαιωθείτε ότι οι 9λευρικοί οδηγοί είναι σπρωγμCνοι στα 

άκρα του χαρτιοF που Cχει τοποθετηθεί.

5 Κλείστε το Συρτάρι 1.

6 9ατDστε το πλDκτρο Εκκίνηση για να ξεκινDσει η εκτFπωση.

1
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ΤοποθCτηση χαρτιοF στο Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας
0 Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο και το χαρτί που τοποθετDσατε Cχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

Διαφορετικά, ορισμCνα τμDματα της εικόνας θα χαθοFν.

1 ΜετακινDστε τους 9λευρικοFς οδηγοFς για να υπάρχει 
περισσότερο κενό ανάμεσά τους.

% 1. Ρολό τροφοδοσίας χαρτιοF

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Να είστε προσεκτικοί Hστε να μην ακουμπDσετε το Ρολό 
τροφοδοσίας χαρτιοF.

2 Με την πλευρά που θα εκτυπωθεί να είναι προς τα κάτω (η πλευρά που είναι προς τα πάνω κατά την 

αποσυσκευασία), εισάγετε το χαρτί όσο το δυνατόν περισσότερο στην υποδοχD τροφοδοσίας.

% Η εικόνα θα εκτυπωθεί επάνω στην επιφάνεια του χαρτιοF με την όψη προς τα κάτω.

% Μην τοποθετείτε πάρα πολλά φFλλα χαρτί διότι το Fψος της στοίβας μπορεί να υπερβαίνει το 

σημάδι ,.

% Εάν το χαρτί είναι τσαλακωμCνο, ισιHστε το πριν το τοποθετDσετε.

% Σας επιτρCπει να τοποθετDσετε Cως 100 φFλλα κοινοF χαρτιοF D 20 φFλλα χαρτιοF κάρτας στο 

συρτάρι χαρτιοF.

3 ΟλισθDστε τους 9λευρικοFς οδηγοFς για να προσαρμόσετε 

ανάλογα με το μCγεθος του χαρτιοF που τοποθετείτε.

% ΣπρHξτε τους 9λευρικοFς οδηγοFς Hσπου να 

ακουμπDσουν καλά πάνω στα άκρα του χαρτιοF.

4 9ατDστε το πλDκτρο Εκκίνηση για να ξεκινDσει η εκτFπωση.

1
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10.2 Τόνερ

10.2.1 Έλεγχος τόνερ

ΜDνυμα αντικατάστασης
Oταν Cρθει η στιγμD για την αντικατάσταση της κασCτας τόνερ, εμφανίζεται Cνα προειδοποιητικό μDνυμα στο 

κάτω μCρος της Οθόνης.

Oταν εμφανιστεί το μDνυμα, προετοιμάστε την αντικατάσταση της κασCτας τόνερ σFμφωνα με τις οδηγίες 

που υπάρχουν τη σFμβαση συντDρησης που Cχετε.

Oταν Cρθει η στιγμD για την αντικατάσταση της κασCτας τόνερ, εμφανίζεται το παρακάτω μDνυμα και 
σταματά η λειτουργία του μηχανDματος.

ΑντικαταστDστε την κασCτα τόνερ σFμφωνα με τις οδηγίες που περιCχονται στη σFμβαση συντDρησης που 

Cχετε.

Αντικατάσταση της κασCτας τόνερ
0 <ρησιμοποιείτε μόνο κασCτες τόνερ που Cχουν σχεδιαστεί ειδικά για το μηχάνημα αυτό. Η χρDση άλλων 

κασετHν γραφίτη μπορεί να προκαλCσει ζημιά στο μηχάνημα. Για λεπτομCρειες ελάτε σε επαφD με το 

αρμόδιο για σας αντιπρόσωπο του σCρβις.

9ΡΟΣΟ<Η
ΜCτρα προφFλαξης από πιτσιλίσματα με τόνερ
- 9ροσCχετε να μην πιτσιλάτε με γραφίτη (toner) το εσωτερικό του μηχανDματος και να μη λερHνετε με 

το γραφίτη τα ροFχα D τα χCρια σας.

- Εάν τα χCρια σας Cρθουν σε επαφD με το γραφίτη, πλFντε τα αμCσως προσεκτικά με νερό και σαποFνι.

- Σε περίπτωση που μπει γραφίτης στο μάτι σας, πρCπει να το ξεπλFνετε χωρίς καθυστCρηση με νερό και 
στη συνCχεια να πάτε σε Cνα γιατρό.

9ΡΟΣΟ<Η
Εργασία με το γραφίτη (toner) και τις κασCτες του γραφίτη
- Μην καίτε το τόνερ D την κασCτα τόνερ.

- Ο γραφίτης που ξεπετάγεται από τη φωτιά μπορεί να προκαλCσει εγκαFματα.

TRAY1

ZOOM

TEXT/PHOTO

CAUTION

TONER EMPTY

SUPPLY TONER
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1 Ανοίξτε το Μπροστινό κάλυμμα του μηχανDματος.

2 9εριστρCψτε αριστερόστροφα την άδεια κασCτα τόνερ για να την 

απασφαλίσετε.

3 ΤραβDξτε προς τα Cξω την κασCτα τόνερ.

4 Βγάλτε τη νCα κασCτα τόνερ από τη συσκευασία της και 
ανακινDστε την 5 Cως 10 φορCς.

5 ΤοποθετDστε λίγο την κασCτα τόνερ στο μηχάνημα. ΕνH κρατάτε 

τη σφράγιση της κασCτας τόνερ προς τα πάνω, τραβDξτε το 

προσεκτικά για να την αφαιρCσετε.
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6 ΤοποθετDστε την κασCτα τόνερ μCσα στο μηχάνημα.

% Oπως φαίνεται στα δεξιά, βεβαιωθείτε ότι το άκρο του 

επιλογCα είναι ευθυγραμμισμCνο με το σημάδι , πάνω στο 

μηχάνημα.

7 9εριστρCψτε την κασCτα τόνερ δεξιόστροφα για να την 

ασφαλίσετε.

8 Κλείστε το Μπροστινό κάλυμμα του μηχανDματος.

% Oταν κλείσει το Μπροστινό κάλυμμα, η αναπλDρωση του τόνερ ξεκινά αυτόματα.
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10.3 Διαδικασία καθαρισμοF
Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Φροντίστε να απενεργοποιDσετε το μηχάνημα πριν ξεκινDσετε να το καθαρίζετε.

Γυαλί πρωτοτFπων, 9ίνακας ελCγχου

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Μην ασκείτε πίεση στον 9ίνακα ελCγχου διότι τα πλDκτρα και η Οθόνη μπορεί να υποστοFν ζημιά.

% Καθαρίστε την επιφάνεια με Cνα μαλακό στεγνό πανί.

9ερίβλημα, Μαξιλάρι πίεσης του πρωτοτFπου

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
9οτC μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη D νCφτι, για να καθαρίσετε το Μαξιλάρι πίεσης του 
πρωτοτFπου.

% Σκουπίστε την επιφάνεια με Cνα μαλακό πανί εμποτισμCνο με Dπιο καθαριστικό.
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11.1 Oταν εντοπίζεται Cνα πρόβλημα (καλCστε Cναν εκπρόσωπο service) 11

11 Επίλυση προβλημάτων
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει την επίλυση προβλημάτων.

11.1 Oταν εντοπίζεται Cνα πρόβλημα (καλCστε Cναν εκπρόσωπο 
service)

Αν η δυσλειτουργία που παρουσιάστηκε δεν μπορεί να διορθωθεί από τον χρDστη, εμφανίζεται το μDνυμα 

[MACHINE TROUBLE SERVICE CALL (C####)] (οθόνη κλDσης service).

Κανονικά εμφανίζεται ο κωδικός δυσλειτουργίας με το γράμμα "C" στην οθόνη κλDσης service.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Στην περίπτωση αυτD, απενεργοποιDστε το μηχάνημα και κατόπιν περιμCνετε 10 δευτερόλεπτα Cως ότου το 
ενεργοποιDσετε ξανά.

Αν το μDνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, το μηχάνημα ενδCχεται να Cχει υποστεί βλάβη. ΕπικοινωνDστε 
αμCσως με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε σFμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
παρακάτω.

1 ΣημειHστε τον κωδικό δυσλειτουργίας ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη κλDσης service.

2 Κλείστε τον Διακόπτη ρεFματος.

3 ΑποσυνδCστε το μηχάνημα από την πρίζα ρεFματος.

4 ΕπικοινωνDστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο συνεργάζεστε και δHστε του τον κωδικό βλάβης 

τον οποίο καταγράψατε.

CAUTION

MACHINE TROUBLE

SERVICE CALL
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11.2 9ίνακας αντιμετHπισης προβλημάτων

ΑπλD αντιμετHπιση προβλημάτων
9αρακάτω περιγράφεται η απλD διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα μετά 

την εκτCλεση της περιγραφείσας λειτουργίας, επικοινωνDστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο 

συνεργάζεστε.

9εριγραφD του 
προβλDματος

Σημεία ελCγχου/Αιτία ΜCτρα

Tο μηχάνημα δεν ξεκινά όταν ο 
Διακόπτης ρεFματος είναι 
ανοικτός

Είναι βCβαιο ότι παρCχεται ρεFμα 
από την πρίζα;

ΣυνδCστε σωστά το φις σε μια 
πρίζα ρεFματος.

ΜDπως ενεργοποιDθηκε ο 
διακόπτης ασφαλείας του 
ηλεκτρικοF κυκλHματος;

Κλείστε το διακόπτη ασφαλείας 
του ηλεκτρικοF κυκλHματος.

Δεν εμφανίζεται τίποτα στην 
Οθόνη

Ανάβει σε πράσινο η Cνδειξη στο 
πλDκτρο Εκκίνηση;

Το μηχάνημα Cχει εισCλθει στη 
λειτουργία Fπνου.
9ατDστε οποιοδDποτε πλDκτρο 
στον 9ίνακα ελCγχου για να 
ακυρHσετε τη λειτουργία Fπνου. 
(Σ. 3-3)

Η διαδικασία της αντιγραφDς 
δεν ξεκινά.

Είναι ανοιχτό το Επάνω 
κάλυμμα της μονάδας τDξης/
1ο πλευρικό κάλυμμα;

Κλείστε με ασφάλεια το Επάνω 
κάλυμμα της μονάδας τDξης/ 
1ο πλευρικό κάλυμμα.

Το μηχάνημα ακόμη 
προθερμαίνεται γιατί Cχει 
ενεργοποιηθεί μόλις πριν από 
λίγο.

ΑπαιτοFνται περίπου 
30 δευτερόλεπτα για την 
προθCρμανση του μηχανDματος 
μετά την ενεργοποίησD του.
9εριμCνετε μCχρι το μηχάνημα να 
ολοκληρHσει την προθCρμανσD 
του.

Εμφανίζεται μDνυμα σφάλματος 
D κάποιο εικονίδιο στην Οθόνη;

ΑκολουθDστε τις οδηγίες στα 
μηνFματα που τυχόν 
εμφανίζονται στην Οθόνη.

Το αντίγραφο είναι πολF αχνό. Έχει οριστεί φωτεινότερη 
πυκνότητα;

9ατDστε το πλDκτρο ) 
(πιο σκοFρο) στη ρFθμιση 
πυκνότητας για να επιλCξετε την 
επιθυμητD πυκνότητα. (Σ. 5-5)

ΜDπως το χαρτί είναι υγρό; ΑντικαταστDστε με νCο χαρτί. 
(Σ. 3-4)

Το αντίγραφο είναι πολF 
σκοFρο

Έχει οριστεί σκουρότερη 
πυκνότητα;

9ατDστε το πλDκτρο * 
(πιο φωτεινό) στη ρFθμιση 
πυκνότητας για να επιλCξετε την 
επιθυμητD πυκνότητα. (Σ. 5-5)

ΜDπως το πρωτότυπο δεν 
ακουμποFσε καλά πάνω στο 
Γυαλί πρωτοτFπων;

ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι 
Hστε να πιCζεται αρκετά πάνω 
στο Γυαλί πρωτοτFπων. 
(Σ. 3-6)

Η εικόνα είναι σκοτεινD D θολD. ΜDπως το χαρτί είναι υγρό; ΑντικαταστDστε με νCο χαρτί. 
(Σ. 3-4)

ΜDπως το πρωτότυπο δεν 
ακουμποFσε καλά πάνω στο 
Γυαλί πρωτοτFπων;

ΤοποθετDστε το πρωτότυπο Cτσι 
Hστε να πιCζεται αρκετά πάνω 
στο Γυαλί πρωτοτFπων. 
(Σ. 3-6)
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Υπάρχουν σε όλη την εκτFπωση 
σκοFροι λεκCδες και στίγματα
Υπάρχουν λωρίδες στην 
εκτFπωση

ΜDπως το Γυαλί πρωτοτFπων 
είναι λερωμCνο;

Καθαρίστε το Γυαλί 
πρωτοτFπων με Cνα μαλακό, 
στεγνό πανί. (Σ. 10-9)

ΜDπως το Μαξιλάρι πίεσης 
του πρωτοτFπου είναι 
βρHμικο;

Καθαρίστε το Μαξιλάρι πίεσης 
του πρωτοτFπου με Cνα 
μαλακό πανί εμποτισμCνο με Dπιο 
καθαριστικό. (Σ. 10-9)

ΜDπως το πρωτότυπο Cχει 
τυπωθεί σε πολF διαφανCς 
υλικό, όπως φωτοευαίσθητο 
φωτοτυπικό χαρτί D διαφάνειες;

ΤοποθετDστε Cνα λευκό φFλλο 
χαρτιοF πάνω στο πρωτότυπο. 
(Σ. 3-6)

ΜDπως αντιγράφεται Cνα 
πρωτότυπο διπλDς όψης;

Κατά την αντιγραφD ενός λεπτοF 
πρωτοτFπου δFο πλευρHν η 
εκτFπωση που βρίσκεται στην 
πίσω πλευρά του πρωτοτFπου 
μπορεί να αναπαραχθεί στην 
μπροστινD πλευρά του 
αντιγράφου. 9ατDστε το 
πλDκτρο * (πιο φωτεινό) στη 
ρFθμιση πυκνότητας για να 
ορίσετε το επίπεδο πυκνότητας. 
(Σ. 5-5)

Η εικόνα εκτυπHνεται σε γωνία Είναι το πρωτότυπο σωστά 
τοποθετημCνο;

ΤοποθετDστε σωστά το 
πρωτότυπο πάνω στην Κλίμακα 
πρωτοτFπου. (Σ. 3-6)

ΜDπως οι 9λευρικοί οδηγοί δεν 
είναι σωστά τοποθετημCνοι 
επάνω στα άκρα του χαρτιοF;

ΜετακινDστε τους 9λευρικοFς 
οδηγοFς πάνω στα άκρα του 
χαρτιοF.

ΤοποθετDθηκε τσαλακωμCνο 
χαρτί στο συρτάρι του χαρτιοF;

ΣτρHστε το χαρτί για να ισιHσει, 
πριν την τοποθCτηση.

Η εκτυπωμCνη σελίδα είναι 
τσαλακωμCνη

ΜDπως το χαρτί που 
χρησιμοποιDθηκε (όπως π.χ. το 
χαρτί ανακFκλωσης) 
τσαλακHνεται εFκολα;

ΑφαιρCστε το χαρτί από το 
συρτάρι του χαρτιοF, γυρίστε το 
ανάποδα και μετά τοποθετDστε 
το ξανά.

ΑντικαταστDστε με νCο στεγνό 
χαρτί. (Σ. 3-4)

Το περιθHριο της εκτυπωμCνης 
εικόνας είναι λερωμCνο.

ΜDπως το Μαξιλάρι πίεσης 
του πρωτοτFπου είναι 
βρHμικο;

Καθαρίστε το Μαξιλάρι πίεσης 
του πρωτοτFπου με Cνα 
μαλακό πανί εμποτισμCνο με Dπιο 
καθαριστικό. (Σ. 10-9)

Το επιλεγμCνο μCγεθος χαρτιοF 
Dταν μεγαλFτερο από το 
πρωτότυπο;
(Με ρFθμιση ποσοστοF zoom 
100%)

ΕπιλCξτε Cνα μCγεθος χαρτιοF 
στο μCγεθος του πρωτοτFπου.
N, κάντε Cνα αντίγραφο με 
μεγCθυνση με τον κατάλληλο 
συντελεστD zoom ανάλογο με το 
μCγεθος του χαρτιοF. (Σ. 5-5)

ΔιαφCρει το μCγεθος D ο 
προσανατολισμός του 
πρωτοτFπου από αυτόν του 
χαρτιοF;
(Με ρFθμιση ποσοστοF zoom 
100%)

ΕπιλCξτε τον προσανατολισμό 
του χαρτιοF Hστε να είναι ίδιος 
με αυτόν του πρωτοτFπου.

ΜDπως Cγινε σμίκρυνση του 
αντιγράφου σε μCγεθος 
μικρότερο από το χαρτί;
(Με τον καθορισμCνο 
συντελεστD zoom σμίκρυνσης)

ΕπιλCξτε Cνα συντελεστD zoom, 
με τον οποίο το μCγεθος του 
πρωτοτFπου και το επιλεγμCνο 
μCγεθος του χαρτιοF να 
εναρμονίζονται μεταξF τους.
N, κάντε Cνα αντίγραφο με 
σμίκρυνση με τον κατάλληλο 
συντελεστD zoom ανάλογο με το 
μCγεθος του χαρτιοF. (Σ. 5-5)

9εριγραφD του 
προβλDματος

Σημεία ελCγχου/Αιτία ΜCτρα
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Εμφανίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστD Cνα μDνυμα που 
αναφCρει "Ο εκτυπωτDς δεν 
είναι συνδεδεμCνος" D "Σφάλμα 
εκτFπωσης".

Το πρόγραμμα οδDγησης 
εκτυπωτD το οποίο ορίστηκε 
κατά την εκτFπωση ενδCχεται να 
μην υποστηρίζεται από τον 
ελεγκτD εκτυπωτD.

ΕλCγξτε το καθορισμCνο όνομα 
του εκτυπωτD.

Το καλHδιο USB μπορεί να Cχει 
αποσυνδεθεί.

ΕλCγξτε, εάν το καλHδιο είναι 
σωστά συνδεδεμCνο.

ΕνδCχεται να Cχει παρουσιαστεί 
σφάλμα σε αυτό το μηχάνημα.

ΕλCγξτε την Οθόνη αυτοF του 
μηχανDματος.

Μπορεί να μην υπάρχει αρκετός 
χHρος στη μνDμη.

9ραγματοποιDστε μια 
δοκιμαστικD εκτFπωση για να 
ελCγξετε αν η εκτFπωση είναι 
εφικτD.

Η επεξεργασία της εκτFπωσης 
στον υπολογιστD 
ολοκληρHθηκε αλλά η 
εκτFπωση δεν άρχισε.

Το πρόγραμμα οδDγησης 
εκτυπωτD το οποίο ορίστηκε 
κατά την εκτFπωση ενδCχεται να 
μην υποστηρίζεται από τον 
ελεγκτD εκτυπωτD.

ΕλCγξτε το καθορισμCνο όνομα 
του εκτυπωτD.

Το καλHδιο USB μπορεί να Cχει 
αποσυνδεθεί.

ΕλCγξτε, εάν το καλHδιο είναι 
σωστά συνδεδεμCνο.

ΕνδCχεται να Cχει παρουσιαστεί 
σφάλμα σε αυτό το μηχάνημα.

ΕλCγξτε την Οθόνη αυτοF του 
μηχανDματος.

Οι εργασίες άνευ επεξεργασίας 
μποροFν να παραμείνουν στο 
μηχάνημα και να αναμCνουν την 
επεξεργασία τους.

9εριμCνετε Hσπου να γίνει 
επεξεργασία της εργασίας.

ΕνδCχεται να μην υπάρχει 
αρκετός χHρος στη μνDμη.

9ραγματοποιDστε μια 
δοκιμαστικD εκτFπωση για να 
ελCγξετε αν η εκτFπωση είναι 
εφικτD.

Δεν είναι δυνατD η επιλογD 
στοιχείων στο πρόγραμμα 
οδDγησης εκτυπωτD.

Οι λειτουργίες δεν μποροFν να 
συνδυαστοFν.

Δεν είναι δυνατD η ρFθμιση των 
παραμCτρων των 
γκριζαρισμCνων 
(απενεργοποιημCνων) στοιχείων.

Εμφανίζεται Cνα μDνυμα 
"αντικρουόμενων ρυθμίσεων" 
που αναφCρει ότι η είναι 
"αδFνατη η ρFθμιση των 
παραμCτρων" D ότι "η 
λειτουργία θα ακυρωθεί".

9ροσπαθείτε να ρυθμίσετε τις 
παραμCτρους των λειτουργιHν 
που δεν είναι δυνατόν να 
συνδυαστοFν.

ΕλCγξτε προσεκτικά τις 
λειτουργίες που ορίσατε και 
κατόπιν καθορίστε τις 
λειτουργίες που μποροFν να 
συνδυαστοFν.

Δεν είναι δυνατD η εκτFπωση 
σFμφωνα με τις ρυθμίσεις τις 
οποίες ορίσατε.

Οι ρυθμίσεις ενδCχεται να μην 
Cχουν οριστεί σωστά.

ΕλCγξτε τη ρFθμιση κάθε 
στοιχείου του προγράμματος 
οδDγησης εκτυπωτD.

Οι επιλεγμCνες λειτουργίες 
μποροFν να συνδυαστοFν στο 
πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD 
αλλά ενδCχεται να μην είναι 
δυνατός ο συνδυασμός τους σε 
αυτό το μηχάνημα.

Το μCγεθος D ο 
προσανατολισμός του χαρτιοF 
που καθορίστηκε στην 
εφαρμογD ενδεχομCνως 
προηγείται Cναντι των ρυθμίσεων 
στο πρόγραμμα οδDγησης 
εκτυπωτD κατά την εκτFπωση.

Ορίστε σωστά τις παραμCτρους 
των ρυθμίσεων στην εφαρμογD.

Αποτυχία συνδυασμοF: οι 
σελίδες δεν συνδυάζονται αλλά 
εκτυπHνονται ξεχωριστά.

Συνδυάζονται πρωτότυπα με 
διαφορετικό προσανατολισμό.

Εναρμονίστε τον 
προσανατολισμό των 
πρωτοτFπων.

9εριγραφD του 
προβλDματος

Σημεία ελCγχου/Αιτία ΜCτρα
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Οι εικόνες δεν εκτυπHθηκαν 
σωστά.

ΕνδCχεται να μην υπάρχει 
αρκετός χHρος στη μνDμη.

ΑπλουστεFστε τις εικόνες για να 
μειHσετε το μCγεθος των 
δεδομCνων.

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται από 
την καθορισμCνη τροφοδοσία 
χαρτιοF.

Το χαρτί δεν θα τροφοδοτείται 
από την καθορισμCνη 
τροφοδοσία χαρτιοF αν σε αυτDν 
την τροφοδοσία χαρτιοF Cχει 
τοποθετηθεί χαρτί διαφορετικοF 
μεγCθους D προσανατολισμοF.

ΤοποθετDστε χαρτί κατάλληλου 
μεγCθους στην επιθυμητD 
τροφοδοσία χαρτιοF.

Εμφανίζεται Cνα μDνυμα στην 
οθόνη του υπολογιστD το οποίο 
αναφCρει ότι "Ο εκτυπωτDς δεν 
είναι Cτοιμος".

Δεν Cγινε εκκίνηση του 
μηχανDματος.

ΑπενεργοποιDστε το μηχάνημα 
και στη συνCχεια βεβαιωθείτε ότι 
το καλHδιο USB είναι σωστά 
συνδεδεμCνο.
Μετά τον Cλεγχο του καλωδίου 
USB, ενεργοποιDστε ξανά το 
μηχάνημα.

ΕνδεχομCνως να παρουσιάστηκε 
σφάλμα συστDματος στον 
υπολογιστD D το μηχάνημα κατά 
τη μετάδοση.

Το καλHδιο USB δεν Dταν σωστά 
συνδεδεμCνο κατά τη μετάδοση.

Εμφανίζεται Cνα μDνυμα στην 
οθόνη του υπολογιστD το οποίο 
αναφCρει ότι "Ο εκτυπωτDς 
είναι απασχολημCνος".

Αν μια εργασία σάρωσης TWAIN 
αποστCλλεται ταυτόχρονα με μία 
εργασία αντιγραφDς τότε η 
λειτουργία του μηχανDματος θα 
σταματDσει κατά τη σάρωση.

9εριμCνετε Cως ότου 
ολοκληρωθεί η λειτουργία 
αντιγραφDς D σάρωσης.

Εμφανίζεται Cνα μDνυμα στην 
οθόνη του υπολογιστD το οποίο 
αναφCρει ότι υπάρχει "Σφάλμα 
ανάγνωσης δεδομCνων".

9αρουσιάστηκε σφάλμα κατά 
την ανάγνωση των δεδομCνων 
από το μηχάνημα κατά τη 
σάρωση.

ΑπενεργοποιDστε το μηχάνημα 
και στη συνCχεια βεβαιωθείτε ότι 
το καλHδιο USB είναι σωστά 
συνδεδεμCνο.
Μετά τον Cλεγχο του καλωδίου 
USB, ενεργοποιDστε ξανά το 
μηχάνημα.

Εμφανίζεται Cνα μDνυμα στην 
οθόνη του υπολογιστD το οποίο 
αναφCρει ότι υπάρχει "Σφάλμα 
μηχανDματος".

ΕνδCχεται να υπάρχει πρόβλημα 
κατά τη μετάδοση των εντολHν 
μεταξF του προγράμματος 
οδDγησης ΤWAIN και του 
μηχανDματος.

ΕλCγξτε το καλHδιο USB είναι 
συνδεδεμCνο με το μηχάνημα.

9εριγραφD του 
προβλDματος

Σημεία ελCγχου/Αιτία ΜCτρα
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11.2

ΚFρια μηνFματα και η αντιμετHπισD τους
Εάν εμφανιστεί κάποιο μDνυμα εκτός των όσων απαριθμοFνται παρακάτω, εκτελCστε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο μDνυμα.

Το σFμβολο "#" δείχνει το συρτάρι χαρτιοF. Το 1 αφορά το Συρτάρι 1 και το σFμβολο  αφορά το 

Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας.

Το "XXX" υποδεικνFει το μCγεθος του χαρτιοF.

ΜDνυμα Αιτία ΜCτρα

[PAPER JAM OPEN 1st SIDE 
COVER]

Μια εμπλοκD χαρτιοF 
παρουσιάστηκε στο μηχάνημα.

Ανοίξτε το 1ο πλευρικό 
κάλυμμα, βγάλτε το 
μπλοκαρισμCνο χαρτί και 
πατDστε το πλDκτρο Εκκίνηση. 
(Σ. 11-10)

Δεν Cχει αφαιρεθεί όλο το 
μπλοκαρισμCνο χαρτί από το 
εσωτερικό του μηχανDματος.

Ανοίξτε το 1ο πλευρικό 
κάλυμμα, βγάλτε το 
μπλοκαρισμCνο χαρτί και 
πατDστε το πλDκτρο Εκκίνηση. 
(Σ. 11-10)

[MEMORY FULL] Η ποσότητα των δεδομCνων της 
σαρωμCνης εικόνας ξεπερνά τη 
χωρητικότητα της μνDμης 
αποθDκευσης.

9ατDστε οποιοδDποτε πλDκτρο 
του 9ίνακα ελCγχου, 
απενεργοποιDστε και στη 
συνCχεια ενεργοποιDστε ξανά το 
μηχάνημα. (Τα δεδομCνα 
σάρωσης/τα ληφθCντα 
δεδομCνα εικόνας θα 
διαγραφοFν).
ΜειHστε την ανάλυση και 
δοκιμάστε ξανά. 
(Σ. 7-9, Σ. 8-4, Σ. 8-6)

Η ποσότητα των δεδομCνων της 
εικόνας που Cχουν ληφθεί από 
τον υπολογιστD, ξεπερνά τη 
χωρητικότητα της μνDμης 
αποθDκευσης.

[MEMORY FILE FULL] Τα αρχεία δεδομCνων εικόνας 
που σαρHθηκαν από τον σαρωτD 
Cχουν υπερβεί τον μCγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό.

[PAPER SIZE ERROR RESET 
PAPER (#XXX)]

Οι εικόνες εκτυπHνονται σε χαρτί 
διαφορετικοF μεγCθους από 
αυτό του πρωτοτFπου.

ΤοποθετDστε ξανά χαρτί 
κατάλληλου μεγCθους στο 
συρτάρι και πατDστε το πλDκτρο 
Εκκίνηση. (Σ. 10-4)

Οι εικόνες εκτυπHνονται σε χαρτί 
διαφορετικοF μεγCθους από 
αυτό που ορίζεται από το 
πρόγραμμα οδDγησης 
εκτυπωτD.

[NO SUITABLE PAPER LOAD 
PAPER (XXX)]

Το [Auto] επιλCγεται από τη 
λίστα [Paper source] του 
προγράμματος οδDγησης 
εκτυπωτD αλλά δεν τοποθετείται 
χαρτί του καθορισμCνου 
μεγCθους.

[INCORRECT PAPER SIZE 
(#XXX)%(#XXX)]

Το χαρτί που καθορίστηκε στο 
πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD 
δεν τοποθετείται στο 
καθορισμCνο συρτάρι χαρτιοF.

[PAPER EMPTY LOAD PAPER 
(#XXX)]

Το χαρτί στο συρτάρι Cχει 
τελειHσει κατά την 
αντιγραφD/εκτFπωση.

[MEDIA TYPE ERROR 
(#XXX)%(#XXX)]

Ο τFπος χαρτιοF που 
καθορίστηκε στο πρόγραμμα 
οδDγησης εκτυπωτD δεν 
τοποθετείται στο καθορισμCνο 
συρτάρι χαρτιοF.

ΤοποθετDστε χαρτί κατάλληλου 
μεγCθους στο συρτάρι χαρτιοF 
και αλλάξτε τον τFπο του χαρτιοF 
από το ΜενοF. Κατόπιν πατDστε 
το πλDκτρο Εκκίνηση. (Σ. 9-4)

[FRONT COVER OPEN CLOSE 
FRONT COVER]

Tο Μπροστινό κάλυμμα του 
μηχανDματος είναι ανοικτό D δεν 
Cχει κλείσει καλά.

Κλείστε με ασφάλεια το 
Μπροστινό κάλυμμα του 
μηχανDματος.
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[1st SIDE COVER OPEN CLOSE 
1st SIDE COVER]

Tο 1ο πλευρικό κάλυμμα του 
μηχανDματος είναι ανοικτό D δεν 
Cχει κλείσει καλά.

Κλείστε με ασφάλεια το 1ο 
πλευρικό κάλυμμα του 
μηχανDματος.

[TONER EMPTY SUPPLY 
TONER]

Ο γραφίτης (toner) είναι άδειος.
Η αντιγραφD D η εκτFπωση δεν 
μποροFν να εκτελεστοFν.

ΑντικαταστDστε την κασCτα 
τόνερ με μια νCα. (Σ. 10-6)

[MAINTENANCE CALL (M1) 
CALL SERVICE]

Μια συντDρηση είναι 
απαραίτητη.

Ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο 
για σας σCρβις πελατHν.

[MAINTENANCE CALL (M2) 
CALL SERVICE]

Το ΤFμπανο πρCπει να 
αντικατασταθεί.

Ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο 
για σας σCρβις πελατHν.

[PC CONNECTION FAILED] 9αρουσιάστηκε σφάλμα κατά 
την ανάγνωση των δεδομCνων 
από το μηχάνημα κατά τη 
σάρωση.

ΑπενεργοποιDστε το μηχάνημα 
και στη συνCχεια βεβαιωθείτε ότι 
το καλHδιο USB είναι σωστά 
συνδεδεμCνο.
Μετά τον Cλεγχο του καλωδίου 
USB, ενεργοποιDστε ξανά το 
μηχάνημα.
Εάν το σφάλμα δεν Cχει 
αποκατασταθεί, επικοινωνDστε 
με τον εκπρόσωπο service με τον 
οποίο συνεργάζεστε.

ΜDνυμα Αιτία ΜCτρα
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11.3 ΑπεμπλοκD χαρτιοF
Αν παρουσιαστεί εμπλοκD χαρτιοF, εμφανίζεται το μDνυμα [PAPER JAM OPEN 1st SIDE COVER].

ΑκολουθDστε την κατάλληλη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω για την απεμπλοκD του χαρτιοF.

9ΡΟΣΟ<Η
- Η περιοχD γFρω από τη Μονάδα τDξης Cχει πολF υψηλD 

θερμοκρασία. Η επαφD εξαρτημάτων διαφορετικHν από τα 

αναφερόμενα εξαρτDματα μπορεί να οδηγDσει σε εγκαFματα. Σε 

περίπτωση εγκαFματος, ψFξτε το δCρμα με κρFο νερό και 
επισκεφθείτε Cνα γιατρό.

% 1. Μονάδα τDξης

9ΡΟΣΟ<Η
- 9ροσCχετε να μην πιτσιλάτε με γραφίτη (toner) το εσωτερικό του μηχανDματος και να μη λερHνετε με 

το γραφίτη τα ροFχα D τα χCρια σας.

- Εάν τα χCρια σας Cρθουν σε επαφD με το γραφίτη, πλFντε τα αμCσως προσεκτικά με νερό και σαποFνι.

- Σε περίπτωση που μπει γραφίτης στο μάτι σας, πρCπει να το ξεπλFνετε χωρίς καθυστCρηση με νερό και 
στη συνCχεια να πάτε σε Cνα γιατρό.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Η ποιότητα των αντιγράφων μπορεί να μειωθεί σημαντικά, όταν 
ακουμπDσετε την εξωτερικD επιφάνεια του Τυμπάνου. 
9ροσCξτε να μην ακουμπDσετε στην εξωτερικD επιφάνεια του 
Τυμπάνου. 
% 1. ΤFμπανο

CAUTION

PAPER JAM

OPEN 1st SIDE COVER

1

1
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ΑπεμπλοκD χαρτιοF στη μονάδα κάθετης μεταφοράς

1 Ανοίξτε το 1ο πλευρικό κάλυμμα.

2 Ανοίξτε το Επάνω κάλυμμα της μονάδας τDξης.

% ΣπρHξτε το Επάνω κάλυμμα της μονάδας τDξης Cως ότου 

ασφαλίσει στη θCση του.

3 ΤραβDξτε Cξω προσεκτικά το χαρτί.

4 Κλείστε Επάνω κάλυμμα της μονάδας τDξης.

5 Κλείστε το 1ο πλευρικό κάλυμμα του μηχανDματος.
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11.3

ΑπεμπλοκD χαρτιοF στη μονάδα τροφοδοσίας χαρτιοF

1 Ανοίξτε το 1ο πλευρικό κάλυμμα.

2 ΤραβDξτε Cξω προσεκτικά το χαρτί.

3 Κλείστε το 1ο πλευρικό κάλυμμα του μηχανDματος.

4 ΤραβDξτε Cξω το Συρτάρι 1.

5 ΑφαιρCστε όλο το χαρτί από το Συρτάρι 1 και μετά τοποθετDστε 

ξανά το χαρτί μCσα στο συρτάρι.
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6 ΟλισθDστε τους 9λευρικοFς οδηγοFς για να προσαρμόσετε 

ανάλογα με το μCγεθος του χαρτιοF που τοποθετείτε.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι 9λευρικοί οδηγοί είναι σπρωγμCνοι στα άκρα 
του χαρτιοF που Cχει τοποθετηθεί.

7 Κλείστε το Συρτάρι 1.

ΑπεμπλοκD χαρτιοF στη μονάδα εξόδου

1 ΤραβDξτε Cξω προσεκτικά το χαρτί.
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ΑπεμπλοκD χαρτιοF στο Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας

1 ΑφαιρCστε όλο το χαρτί από το Συρτάρι χειροκίνητης 

τροφοδοσίας.

2 Ανοίξτε το 1ο πλευρικό κάλυμμα.

3 ΤραβDξτε Cξω προσεκτικά το χαρτί.

4 Κλείστε το 1ο πλευρικό κάλυμμα του μηχανDματος.

5 ΤοποθετDστε ξανά χαρτί στο Συρτάρι χειροκίνητης 

τροφοδοσίας.
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12 Τεχνικά στοιχεία
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις προδιαγραφCς του χαρτιοF και του μηχανDματος.

Οι προδιαγραφCς του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγCς χωρίς πρότερη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση.

12.1 <αρτί

ΤFποι και χωρητικότητες χαρτιοF

* Λεπτό και άλλο ειδικό χαρτί.

Για πληροφορίες σχετικά με το βάρος του χαρτιοF, επικοινωνDστε με τον εκπρόσωπο service με τον οποίο 

συνεργάζεστε.

Υ9ΟΔΕΙΞΗ
Αν το μCγεθος D ο τFπος του χαρτιοF δεν ορίζεται σωστά, αυτό θα Cχει σαν αποτCλεσμα την εμπλοκD χαρτιοF 
D την αποτυχία της εικόνας. Βεβαιωθείτε ότι Cχετε καθορίσει σωστά τις ρυθμίσεις χαρτιοF.

Αν πρόκειται να τοποθετηθεί απλό χαρτί, ανακυκλωμCνο χαρτί, κάρτα 1 D κάρτα 2, και οι εικόνες να 
εκτυπHνονται σε κάθε του πλευρά, επιλCξτε [***-R] για κάθε τFπο χαρτιοF στη ρFθμιση χαρτιοF. 
(Το σFμβολο "***" υποδεικνFει τον τFπο του χαρτιοF.)

ΤFπος χαρτιοF Βάρος χαρτιοF Ικανότητα υποδοχDς χαρτιοF

ΤυποποιημC-νο χαρτί
ΑνακυκλωμCνο χαρτί
Ειδικό χαρτί*

64 g/m2 Cως 90 g/m2 
(17 lb Cως 23-15/16 lb)

Συρτάρι 1: 250 φFλλα
Συρτάρι χειροκίνητης 
τροφοδοσίας πολλαπλHν 
φFλλων MB-503: 100 φFλλα

Κάρτα 1 91 g/m2 Cως 120 g/m2 
(24-3/16 lb Cως 31-15/16 lb)

Συρτάρι 1: 20 φFλλα
Συρτάρι χειροκίνητης 
τροφοδοσίας πολλαπλHν 
φFλλων MB-503: 20 φFλλα

Κάρτα 2 121 g/m2 Cως 157 g/m2 
(32-3/16 lb Cως 41-3/4 lb)

Συρτάρι 1: 20 φFλλα
Συρτάρι χειροκίνητης 
τροφοδοσίας πολλαπλHν 
φFλλων MB-503: 20 φFλλα
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12.2 9ροδιαγραφCς μηχανDματος
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Τεχνικά στοιχεία

ΤFπος συσκευDς ΣαρωτDς, εκτυπωτDς και υπολογιστDς

ΣτDριγμα εγγράφων ΣταθερD

ΤFμπανο OPC

9ηγD φωτός LED

ΣFστημα αντιγραφDς ΗλεκτροστατικD αντιγραφD laser

Εμφάνιση ΣFστημα ξηρDς εμφάνισης δFο στοιχείων HMT

ΣFστημα σταθεροποίησης ΚFλινδρος μονάδας τDξης

Ανάλυση 600 dpie600 dpi

9ρωτότυπα ΤFπος συσκευDς ΦFλλα, βιβλία (ανοιχτCς διπλCς 
σελίδες), τρισδιάστατα αντικείμενα

ΜCγεθος ΜCγ. A3 (11e17)

Βάρος 2 kg (4-7/16 lb) (τρισδιάστατα 
αντικείμενα)

ΤFπος χαρτιοF αντιγραφDς Απλό χαρτί/ΑνακυκλωμCνο χαρτί/Ειδικό χαρτί (64 g/m2 Cως 90 g/m2 
(17 lb Cως 23-15/16 lb)), 
Κάρτα 1 (91 g/m2 Cως 120 g/m2 (24-3/16 lb Cως 31-15/16 lb)), 
Κάρτα 2 (121 g/m2 Cως 157 g/m2 (32-3/16 lb Cως 41-3/4 lb))

ΜCγεθος φωτοαντιγραφικοF 
χαρτιοF

<Συρτάρι 1>
A3w Cως A5v, 11e17w Cως 8-1/2e11v, FLS*, 16Kw/v, 8Kw
9λάτος: 90 mm Cως 297 mm (3-9/16 Cως 11-11/16), 
ΜDκος: 140 mm Cως 432 mm (5-1/2 Cως 17)
* Υπάρχουν πCντε τFποι FLS: 220 mm e330 mmw, 8-1/2 e13w, 
8-1/4e13w, 8-1/8e13-1/4w και 8e13w. 
Αν υπάρχει δυνατότητα επιλογDς κάποιου από αυτά τα μεγCθη. Για 
λεπτομCρειες ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο για σας αντιπρόσωπο 
του σCρβις.

<ωρητικότητα συρταριοF 
χαρτιοF 
(A4v (8-1/2e11v))

Συρτάρι 1 Απλό χαρτί/ανακυκλωμCνο 
χαρτί/ειδικό χαρτί: 250 φFλλα
Κάρτα 1/2: 20 φFλλα

<ωρητικότητα συρταριοF 
εξόδου

Απλό χαρτί/
ΑνακυκλωμCνο χαρτί/
Ειδικό χαρτί

250 φFλλα (A4v (8-1/2e11v))
125 φFλλα (Εκτός από A4v 
(8-1/2e11v))

Κάρτα 10 φFλλα

Φάση προθCρμανσης 9εριοχD 200 V: 29 δευτ. D λιγότερο
9εριοχD 100 V: 30 δευτ. D λιγότερο
(θερμοκρασία δωματίου: 23°C)
Ο χρόνος προθCρμανσης ενδCχεται να ποικίλλει ανάλογα με το 
λειτουργικό περιβάλλον και τη χρDση.

9λάτος αποκοπDς εικόνας Επάνω άκρο, κάτω άκρο, δεξί άκρο, αριστερό άκρο: 4 mm (3/16)

9ρHτη αντιγραφD 
(Κατά την εκτFπωση σε A4v 
(8-1/2e11v))

8,0 δευτ. D λιγότερο
Ο χρόνος της πρHτης αντιγραφDς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη 
λειτουργικD χρDση.

9ρHτη αντιγραφD 
(Κατά την εκτFπωση σε A4v 
(8-1/2e11v))

Απλό χαρτί: 18 φFλλα/ελάχ.
Κάρτα 1/2: 7 φFλλα/ελάχ.
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ΜεγCθυνση αντιγραφDς <9εριοχD μετρικοF συστDματος>
9λDρες μCγεθος: 100%
ΜεγCθυνση: 115%, 141%, 200%
Σμίκρυνση: 81%, 70%, 50%
<ειροκίνητα: 50% Cως 200% (σε βDμα του 1%)

<9εριοχD ιντσHν>:
9λDρες μCγεθος: 100%
ΜεγCθυνση: 121%, 129%, 200%
Σμίκρυνση: 78%, 64%, 50%
<ειροκίνητα: 50% Cως 200% (σε βDμα του 1%)

Αριθμός συνεχόμενων 
αντιγράφων

1 Cως 99 φFλλα

ΡFθμιση πυκνότητας Αυτόματη ρFθμιση πυκνότητας, <ειροκίνητη ρFθμιση πυκνότητας 
(9 επίπεδα)

Τροφοδοσία ρεFματος AC 220 V Cως 240 V, 3,5 A, 50/60 Hz

ΜCγ. κατανάλωση ισχFος 800 W ±10%

ΜCγεθος 9λάτος 570 mm (22-7/16)
Βάθος 531 mm (20-7/8)
Qψος 449 mm (17-11/16)

Διαστάσεις μηχανDματος 9λάτος 928 mm (36-9/16)
Βάθος 531 mm (20-7/8)
Qψος 449 mm (17-11/16)
(Oταν χρησιμοποιείται το Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας)

ΜCγεθος μνDμης 32 MB

Βάρος 9ερίπου 23,5 kg (9ερίπου 51-13/16 lb)

Τεχνικά στοιχεία
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12.3 Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας πολλαπλHν φFλλων 
MB-503

Τεχνικά στοιχεία

ΤFπος χαρτιοF αντιγραφDς Απλό χαρτί/ΑνακυκλωμCνο χαρτί/Ειδικό χαρτί (64 g/m2 Cως 90 g/m2 
(17 lb Cως 23-15/16 lb)), 
Κάρτα 1 (91 g/m2 Cως 120 g/m2 (24-3/16 lb Cως 31-15/16 lb)), 
Κάρτα 2 (121 g/m2 Cως 157 g/m2 (32-3/16 lb Cως 41-3/4 lb))

ΜCγεθος φωτοαντιγραφικοF 
χαρτιοF

A3w Cως A5v, 11e17w Cως 8-1/2e11v, FLS*, 16Kw/v, 8Kw
9λάτος: 90 mm Cως 297 mm (3-9/16 Cως 11-11/16), 
ΜDκος: 140 mm Cως 432 mm (5-1/2 Cως 17)
* Υπάρχουν πCντε τFποι FLS: 220 mm e330 mmw, 8-1/2 e13w, 
8-1/4e13w, 8-1/8e13-1/4w και 8e13w. 
Αν υπάρχει δυνατότητα επιλογDς κάποιου από αυτά τα μεγCθη. Για 
λεπτομCρειες ελάτε σε επαφD με το αρμόδιο για σας αντιπρόσωπο 
του σCρβις.

<ωρητικότητα συρταριοF 
χαρτιοF 
(A4v (8-1/2e11v))

Απλό χαρτί/ανακυκλωμCνο χαρτί/ειδικό χαρτί: 100 φFλλα
Κάρτα 1/2: 20 φFλλα

Τροφοδοσία ρεFματος Τροφοδοσία από το μηχάνημα

ΜCγ. κατανάλωση ισχFος 8 W D λιγότερο

ΜCγεθος 9λάτος 446 mm (17-9/16)
Βάθος 469 mm (18-7/16)
Qψος 82 mm (3-1/4)

Βάρος 9ερίπου 1,6 kg (9ερίπου 3-1/2 lb)
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13 9αράρτημα

13.1 Κατάλογος όρων
9αρακάτω περιγράφονται οι όροι που χρησιμοποιοFνται για τις λειτουργίες αντιγραφDς, εκτFπωσης και 
σάρωσης.

Oρος 9εριγραφD

BMP Συντομογραφία του bitmap. 9ρόκειται για μια μορφD αρχείου 
αποθDκευσης δεδομCνων εικόνας. (Η επCκταση του αρχείου είναι 
".bmp".) <ρησιμοποιείται συνDθως σε πλατφόρμες Windows. Το 
BMP καλFπτει το χρωματικό βάθος από μονόχρωμο (2 τιμCς) Cως 
πλDρες χρHμα (16.777.216 χρHματα). Οι εικόνες του BMP δεν είναι 
κατάλληλες για συμπιεσμCνη αποθDκευση.

DPI (dpi) Το ακρωνFμιο του Dots Per Inch. Μια μονάδα ανάλυσης που 
χρησιμοποιείται από εκτυπωτCς και σαρωτCς. ΥποδεικνFει τον αριθμό 
των ψηφίων που αντιπροσωπεFουν μια ίντσα. Oσο μεγαλFτερη είναι η 
τιμD, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση.

OS Το ακρωνFμιο για το Λειτουργικό σFστημα (Operating System). 
9ρόκειται για το βασικό λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
Cλεγχο του συστDματος ενός υπολογιστD. Τα Windows είναι Cνα 
λειτουργικό σFστημα.

PDF Το ακρωνFμιο του Portable Document Format. 9ρόκειται για Cνα 
Cγγραφο που δημιουργείται ηλεκτρονικά με την επCκταση ".pdf". Το 
PDF είναι μια μορφD με βάση την PostScript και μπορείτε να το δείτε 
χρησιμοποιHντας το Adobe Reader, Cνα δωρεάν λογισμικό 
ανάγνωσης.

Pixel (εικονοδυφίδα) Η μικρότερη μονάδα της εικόνας.

Plug and play Ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τον άμεσο εντοπισμό μιας 
περιφερειακDς συσκευDς όταν αυτD συνδCεται με Cναν υπολογιστD, 
καθHς και για την αναζDτηση του κατάλληλου προγράμματος 
οδDγησης αυτόματα, Hστε η συσκευD να μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία.

TWAIN Μια προεπιλεγμCνη διεπαφD η οποία ορίζεται στις συσκευCς 
απεικόνισης όπως οι σαρωτCς, οι ψηφιακCς κάμερες και διάφορες 
εφαρμογCς όπως το λογισμικό γραφικHν. Για να χρησιμοποιDσετε μια 
συσκευD συμβατD με TWAIN, απαιτείται το σχετικό πρόγραμμα 
οδDγησης TWAIN.

USB Το ακρωνFμιο του Universal Serial Bus. Είναι μια γενικD διεπαφD για 
τη σFνδεση ποντικιοF, εκτυπωτD και άλλων συσκευHν με Cναν 
υπολογιστD.

WIA Το ακρωνFμιο του Windows Imaging Acquisition. Μια λειτουργία για 
την εισαγωγD δεδομCνων εικόνας από συσκευCς απεικόνισης όπως 
σαρωτCς και ψηφιακCς κάμερες. Για να χρησιμοποιDσετε μια συσκευD 
συμβατD με WΙA, απαιτείται το σχετικό πρόγραμμα οδDγησης WΙA.

XPS Η συντομογραφία για την XML Paper Specification (9ροδιαγραφD 
<αρτιοF XML). Αυτό είναι Cνα από τα μορφότυπα ηλεκτρονικHν 
εγγράφων που δημιουργDθηκαν από την Microsoft Corporation. 
Υποστηρίχθηκε για πρHτη φορά από τα Windows Vista.

Ανάλυση Η τιμD ανάλυσης υποδεικνFει το βαθμό στον οποίο οι λεπτομCρειες 
ενός αντικειμCνου μποροFν να αναπαραχθοFν με ακρίβεια σε μια 
εικόνα D σε μια εκτFπωση.

Διαβάθμιση Τα επίπεδα σκίασης μιας εικόνας. Η Fπαρξη μεγαλFτερου αριθμοF 
επιπCδων μπορεί να αναπαραγάγει ομαλότερη μετάβαση στη σκίαση.

Δυφίο Συντομογραφία του δυαδικοF ψηφίου. Η μικρότερη μονάδα 
πληροφορίας (ποσότητας δεδομCνων) σε Cναν υπολογιστD D 
εκτυπωτD. Ένα ψηφίο χρησιμοποιεί μόνο το 0 D το 1 για να υποδείξει 
τα δεδομCνα.
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Εγκατάσταση Για την εγκατάσταση του υλικοF, των λειτουργικHν συστημάτων, των 
εφαρμογHν, των προγραμμάτων οδDγησης εκτυπωτD D άλλου 
λογισμικοF σε Cναν υπολογιστD.

ΕπCκταση αρχείου Οι χαρακτDρες που προσθCτονται στο όνομα ενός αρχείου για την 
αναγνHριση της μορφDς του αρχείου. Η επCκταση του αρχείου 
προστίθεται μετά από την τελεία του ονόματος του αρχείου.

Εργασία εκτFπωσης Μια αίτηση εκτFπωσης η οποία μεταδίδεται από Cναν υπολογιστD σε 
μία συσκευD εκτFπωσης.

Ιδιότητα 9ληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες. Oταν χρησιμοποιείτε Cνα 
πρόγραμμα οδDγησης εκτυπωτD, οι διάφορες λειτουργίες ορίζονται 
στις ιδιότητες αρχείου. <ρησιμοποιHντας τις ιδιότητες ενός αρχείου, 
μπορείτε να δείτε τις διάφορες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο.

Κατάργηση Για να διαγράψετε το λογισμικό που είναι εγκατεστημCνο στον 
υπολογιστD σας.

ΜνDμη αποθDκευσης Μια συσκευD αποθDκευσης που χρησιμοποιείται για την προσωρινD 
αποθDκευση των δεδομCνων. ΟρισμCνοι τFποι μνDμης, σε αντίθεση με 
άλλους, διατηροFν τα δεδομCνα ακόμα και μετά την απενεργοποίηση 
του μηχανDματος.

9ρόγραμμα οδDγησης 9ρόκειται για Cνα λογισμικό το οποίο λειτουργεί σαν γCφυρα μεταξF 
του υπολογιστD και μιας περιφερειακDς συσκευDς.

9ρόγραμμα οδDγησης 
εκτυπωτD

9ρόκειται για Cνα λογισμικό το οποίο λειτουργεί σαν γCφυρα μεταξF 
του υπολογιστD και ενός εκτυπωτD.

9ρόγραμμα οδDγησης σαρωτD 9ρόκειται για Cνα λογισμικό το οποίο λειτουργεί σαν γCφυρα μεταξF 
του υπολογιστD και ενός σαρωτD.

9ροεπιλογD ΑρχικD ρFθμιση. Οι ρυθμίσεις που επιλCγονται εκ των προτCρων και 
ενεργοποιοFνται όταν τίθεται σε λειτουργία το μηχάνημα D οι 
ρυθμίσεις που επιλCγονται εκ των προτCρων και ενεργοποιοFνται όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία.

9ροεπισκόπηση Μια λειτουργία που σας επιτρCπει να δείτε μια εικόνα πριν την 
επεξεργασία της για εκτFπωση D σάρωση.

Oρος 9εριγραφD
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14 Αλφαβητικό ευρετDριο

14.1 ΕυρετDριο κατά στοιχείο
1ο πλευρικό κάλυμμα 2-4

2in1 5-8

4in1 5-9

L

LED 2-6, 4-3

LED κατάστασης 2-6, 4-3, 9-7

M

Menu/Select 2-6, 4-3

Z

Zoom 2-6, 4-4

Α
ΑνακαλCστε το πρόγραμμα αντιγραφDς 5-15

Αντίθεση LCD 9-7

ΑντιγραφD ID 4-4

ΑντιγραφD ταυτότητας 2-6, 5-7

Αντικατάσταση της κασCτας τόνερ 10-6

ΑπεμπλοκD χαρτιοF 11-10

ΑπεμπλοκD χαρτιοF στη μονάδα εξόδου 11-13

ΑπεμπλοκD χαρτιοF στη μονάδα κάθετης 

μεταφοράς 11-11

ΑπεμπλοκD χαρτιοF στη μονάδα τροφοδοσίας 

χαρτιοF 11-12

ΑπεμπλοκD χαρτιοF στο συρτάρι χειροκίνητης 

τροφοδοσίας 11-14

Αριθμός αντιγράφων 4-5, 5-5

Αυτόματη επαναφορά κονσόλας 3-3, 9-6

ΑφFγρανση τυμπάνου 9-9

Β
ΒασικCς ρυθμίσεις 5-5

ΒοηθητικCς λειτουργίες 9-6

Γ
Γλωσσα 9-7

Γυαλί εναπόθεσης των πρωτοτFπων 2-5, 10-9

Δ
ΔιαγραφD + Διαχωρισμός σελίδων βιβλίου 5-13

Διαδικασία καθαρισμοF 10-9

Διακόπτης του ρεFματος 2-4

Διαμόρφωση 2-3

Διαχείριση χρDστη 9-9

Διαχωρισμός Βιβλίου 5-12, 9-8

Δοχείο τόνερ 2-5

ΔρομCας 4-7

Ε
Εγκατάσταση με Plug and Play 6-5

Εγκατάσταση με χρDση προγράμματος 

εγκατάστασης 6-7

Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης 6-3

Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης σε 

Windows 7 6-7

Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης στα 

Windows Vista/Server 2003 6-6

Εγκατάσταση του προγράμματος οδDγησης στα 

Windows Vista/Server 2008 6-5

Εικονίδιο/μDνυμα 4-6

Εκκίνηση 2-6, 4-3

Εμπορικά σDματα και πνευματικά δικαιHματα 1-4

Ενδείξεις της οθόνης 4-5

Ένδειξη οθόνης 2-6, 4-3

ΕντολD αντιγραφDς 4in1 9-12

Εξωτερικά της βασικDς μονάδας 2-4

Επίλυση προβλημάτων 11-3

Επαναφορά 2-6, 4-3

Επάνω κάλυμμα της μονάδας τDξης 2-5

Εργασίες αντιγραφDς στην ουρά αναμονDς 3-3

Εσωτερικά της βασικDς μονάδας 2-5

Η
Ηλεκτρικό καλHδιο 2-4

Θ
ΘFρα USB (τFπος A) USB2.0/1.1 2-4

Κ
Καθαρισμός/Stop 2-6, 4-3

Κανονισμοί 1-12

ΚαρτCλα About 7-9, 7-13

ΚαρτCλα Layout 7-6, 7-12

ΚαρτCλα Per Page Setting 7-7

ΚαρτCλα Quality 7-9, 7-13

ΚαρτCλα Setup 7-5, 7-11

ΚαρτCλα Watermark 7-7

ΚαταχHριση ρυθμίσεων αντιγραφDς 5-15

Κατάργηση του προγράμματος οδDγησης 6-8

Κατάργηση του προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD 
6-8

Κατάργηση του προγράμματος οδDγησης σαρωτD 
6-9

Κατάσταση Fπνου 3-3, 7-3, 9-6

ΚλDση service 11-3

Κλίμακα πρωτοτFπου 2-5

Κάλυμμα του πρωτοτFπου 2-4



14-4 bizhub 185

14 ΕυρετDριο κατά στοιχείο 14.1

Λ
Λειτουργία αντιγραφDς 5-3, 5-7, 9-3

Λειτουργία εκτFπωσης 7-3

Λειτουργία σάρωσης 8-3

Λειτουργίες εκτFπωσης 7-3

Λειτουργικό περιβάλλον 1-17, 6-3

Μ
ΜCγεθος χαρτιοF 4-5, 5-5

ΜDνυμα αναπλDρωσης 10-3

ΜDνυμα αντικατάστασης 10-6

Μαξιλάρι πίεσης του πρωτοτFπου 2-4, 10-9

ΜενοF 9-3

ΜενοF D λειτουργία 4-6

ΜετρητDς μεγCθους 9-13

Μετάβαση σε Fπνο 9-7

Μονάδα τDξης 2-5

Μοχλός απελευθCρωσης 1ου πλευρικοF 

καλFμματος 2-4

Μπροστινό κάλυμμα 2-4

9
9ίνακας αντιμετHπισης προβλημάτων 11-4

9ίνακας ελCγχου 2-4, 2-6, 4-3, 10-9

9ίνακας συνδυασμHν των λειτουργιHν 5-16

9ίσω 2-6, 4-3

9αροχD ρεFματος 1-17

9ερίβλημα 10-9

9ληκτρολόγιο 2-6, 4-3

9ληροφορίες Ασφαλείας 1-7

9οιότητα 2-6, 4-4, 4-5, 5-6

9ροβολD 7-4, 7-10

9ρογράμματα 9-4

9ρογράμματα οδDγησης εκτυπωτD 6-4

9ροδιαγραφCς μηχανDματος 12-4

9ροληπτικCς σημάνσεις και ετικCτες 1-15

9ροσαρμ. μεγ. μνDμης 9-9

9ροτεραιότητα σελιδοποίησης 9-12

9ρόγραμμα οδDγησης GDI 6-4

9ρόγραμμα οδDγησης XPS 6-4

9ρόγραμμα οδDγησης σαρωτD TWAIN 8-3

9ρόγραμμα οδDγησης σαρωτD WIA 8-5

9υκνότητα 2-6, 4-3, 4-6, 5-6

Ρ
ΡFθμιση αντιγραφDς 9-11

ΡFθμιση διαγραφDς 9-12

ΡFθμιση εργασίας 9-10

ΡFθμιση εργασίας αντιγραφDς 9-4

ΡFθμιση συντόμευσησ 9-8

ΡFθμιση συσκευDς 9-6

ΡFθμιση ταχFτητας πλDκτρων 9-7

ΡFθμιση της ποιότητας από τις ρυθμίσεις 

προσαρμοσμCνου μεγCθους 8-6

ΡFθμιση των παραμCτρων προσαρμοσμCνου 

μεγCθους 3-5

Ρολό τροφοδοσίας χαρτιοF 2-5

Ρυθμίσεις εφαρμογDς 5-7

Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης GDI 7-4

Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης εκτυπωτD XPS 
7-10

Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης σαρωτD TWAIN 
8-4

Ρυθμίσεις προγράμματος οδDγησης σαρωτD WIA 
8-5

Σ
ΣFνδεση με τον υπολογιστD 6-3

ΣFνολο σαρHσεων 9-13

ΣFνολο σελίδων 9-13

ΣβDσιμο 5-11, 9-8

Σελιδοποίηση 5-10, 9-8

Σελιδοποίηση + σταυρωτD λειτουργία 5-10

ΣταυρωτD λειτουργία 9-10

Συνδυασμός πρωτοτFπου 5-8, 9-8

Συνολικός μετρητDς 9-13

ΣυντDρηση 10-3

ΣυντελεστDς zoom 4-5, 5-5

Συντόμευση 2-6, 4-3

Συρτάρι 1 2-4
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Συρτάρι χαρτιοF 4-5, 5-5

Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας 2-4

Συρτάρι χειροκίνητης τροφοδοσίας πολλαπλHν 

φFλλων 2-3, 12-6

Σφάλμα (Error) 2-6

Σάρωση εγγράφου 8-3, 8-5
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ΤFμπανο 2-5

ΤFποι χαρτιοF 12-3

ΤFπος χαρτιοF 4-5

Τεχνικά στοιχεία 12-3
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ΤοποθCτηση χαρτιοF 3-4, 10-4
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Τόνερ 10-6

<
<αρτί 2-6, 4-4, 10-3, 12-3

<ρDση λειτουργίας μνDμης 5-15

<ωρητικότητες χαρτιοF 12-3

<ωροταξικCς προϋποθCσεις 1-16
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14.2 ΕυρετDριο πλDκτρων
2in1 5-8

4in1 5-9

4IN1 COPY ORDER 9-12

A

Adjustment 7-9

AUTO PANEL RESET 9-6

B

BOOK SEPARATION 5-12, 5-13, 9-8

Brightness 8-4, 8-6

BYPASS PAPER 9-4, 9-10

C

CENTER ERASE 5-14

CENTER+FRAME ERASE 5-14

Collate 7-5, 7-11

Combination 7-6, 7-12

Combination Details... 7-6, 7-12

COMBINE ORIGINAL 5-8, 9-8

Copy 7-5, 7-11

COPY FUNCTION 5-7, 9-3

COPY JOB SETTING 9-4

COPY SETTING 9-11

CRISSCROSS MODE 5-10, 9-10

Custom Settings 8-6

CUSTOM SIZE MEMORY 9-9

D

DENSITY 9-4

DENSITY (BOOK) 9-7

DENSITY LEVEL 9-11

DENSITY PRIORITY 9-11

DRUM DEHUMIDIFY 9-9

E

Edit Custom... 7-5

ERASE 5-11, 5-13, 9-8

ERASE SETTING 9-12

F

FRAME ERASE 5-11, 5-14

Front Cover Page 7-7

I

ID COPY 5-7

J

JOB SETTING 9-10

K

KEY SPEED SETTING 9-7

L

LANGUAGE 9-7

LCD CONTRAST 9-7

LEFT BINDING 5-12

LEFT ERASE 5-11

M

MACHINE SETTING 9-6

MENU 9-3

Menu/Select 2-6, 4-3

MODE MEMORY 5-15, 9-4

O

Orientation 7-5, 7-11

Original Size 7-5, 7-11

Output Size 7-5, 7-11

P

Paper Source 7-5, 7-11

Paper Type 7-5, 7-11

PRINT DENSITY 9-7

PRINT PRIORITY 9-10

Q

QUALITY 9-4

QUALITY PRIORITY 9-11

R

RECALL 5-15

REGISTER 5-15

Resolution 7-9, 7-13, 8-4, 8-6

RIGHT BINDING 5-12

S

Scan Mode 8-4

SHORTCUT SETTING 9-8

SIZE COUNT 9-13

SLEEP MODE 9-6

SLEEP SHIFT 9-7

SORT 5-10, 9-8

SORT PRIORITY 9-12

STATUS LED 9-7

T

TOTAL COUNT 9-13

TOTAL PAGE 9-13

TOTAL SCAN 9-13

TRAY PRIORITY 9-10

TRAY SELECT 9-4

TRAY1 PAPER 9-4, 9-10

U

UPPER ERASE 5-11

USER MANAGEMENT 9-9

UTILITY 9-6

Z

Zoom 2-6, 4-4, 7-5, 7-11

ZOOM RATIO 9-4

Α
ΑντιγραφD ID 2-6, 4-4
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Εκκίνηση 2-6, 4-3

Επαναφορά 2-6, 4-3
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Καθαρισμός/Stop 2-6, 4-3

9
9ίσω 2-6, 4-3

9ληκτρολόγιο 2-6, 4-3

9οιότητα 2-6, 4-4

9υκνότητα 2-6, 4-3

Σ
Συντόμευση 2-6, 4-3

<
<αρτί 2-6, 4-4


	1 Åéóáãùã×
	1.1 Energy Star®
	Ôé åßíáé Åíá ²ñïúüí ENERGY STAR®;

	1.2 Åì²ïñéêÜ ó×ìáôá êáé ²íåõìáôéêÜ äéêáé ìáôá
	ÃíåõìáôéêÜ äéêáé ìáôá
	ÓÇÌÅÉÙÓÇ
	Ó½ÌÂÁÓÇ ¢ÄÅÉÁÓ °Ñ¶ÓÇÓ ËÏÃÉÓÌÉÊÏ½

	1.3 Ãëçñïöïñßåò Áóöáëåßáò
	ÓÆìâïëá Ãñïåéäï²ïßçóçò êáé Ãñïëç²ôéê í ìÅôñùí
	Óçìáóßá ôùí óõìâüëùí

	1.4 Êáíïíéóìïß
	Ó×ìá CE (ä×ëùóç óõììüñöùóçò ìå ôá éó÷Æïíôá ²ñüôõ²á) ãéá ÷ñ×óôåò åíôüò ôçò Åõñù²áúê×ò ¸íùóçò (Å.Å.)
	Ãéá ÷ñ×óôåò óå êñÜôç, ²ïõ äåí õ²üêåéíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôçò êáôçãïñßáò Â
	Ãéóôï²ïßçóç GS
	ÁóöÜëåéá ëÅéæåñ
	Åóùôåñéê× áêôéíïâïëßá ëÅéæåñ
	Ãéá åõñù²áßïõò ÷ñ×óôåò
	Ãéá ÷ñ×óôåò óôç Äáíßá
	Ãéá ÷ñ×óôåò óôç Öéëáíäßá, Óïõçäßá
	Ãéá ÷ñ×óôåò óôç Íïñâçãßá
	Áõôïêüëëçôï áóöÜëåéáò ëÅéæåñ
	Á²åëåõèÅñùóç üæïíôïò
	ÓôÜèìç èïñÆâïõ (ìüíï ãéá Åõñù²áßïõò ÷ñ×óôåò)
	Ìüíï ãéá êñÜôç-ìÅëç ôçò ÅÅ
	Ìüíï ãéá êñÜôç-ìÅëç ôçò ÅÅ

	1.5 Ãñïëç²ôéêÅò óçìÜíóåéò êáé åôéêÅôåò
	1.6 °ùñïôáîéêÅò ²ñïû²ïèÅóåéò
	1.7 Ãñïëç²ôéêÜ ìÅôñá ãéá ôç ëåéôïõñãßá
	Ãáñï÷× ñåÆìáôïò
	Ëåéôïõñãéêü ²åñéâÜëëïí
	Á²ïè×êåõóç ôùí áíôéãñÜöùí
	ÌÅôñá ²ñïöÆëáîçò êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ

	1.8 Íïìéêïß ²åñéïñéóìïß êáôÜ ôçí áíôéãñáö×
	1.9 ÓõìâÜóåéò ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé óôéò ²áñïÆóåò ïäçãßåò ÷ñ×óçò
	1.9.1 ÓÆìâïëá ²ïõ ÷ñçóéìï²ïéïÆíôáé óå áõôÅò ôéò ïäçãßåò ÷ñ×óçò
	Ãéá ôçí áóöáë× ÷ñ×óç áõôïÆ ôïõ ìç÷áí×ìáôïò
	Ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò äéáäéêáóßåò
	ÓÆìâïëá ²ë×êôñùí

	1.9.2 Åíäåßîåéò ²ñùôïôÆ²ïõ êáé ÷áñôéïÆ
	ÌÅãåèïò ÷áñôéïÆ
	¸íäåéîç ÷áñôéïÆ



	2 Ïíïìáóßá êáé ëåéôïõñãßåò ôùí åîáñôçìÜôùí
	2.1 Äéáìüñöùóç
	2.2 Âáóéê× ìïíÜäá
	2.2.1 ÅîùôåñéêÜ ôçò âáóéê×ò ìïíÜäáò
	2.2.2 ÅóùôåñéêÜ ôçò âáóéê×ò ìïíÜäáò
	2.2.3 Ãßíáêáò åëÅã÷ïõ


	3 °ñ×óç ôïõ ²áñüíôïò ìç÷áí×ìáôïò
	3.1 Åíåñãï²ïßçóç × á²åíåñãï²ïßçóç ôïõ ìç÷áí×ìáôïò
	3.2 Âáóéêüò ÷åéñéóìüò
	3.2.1 Ôï²ïèÅôçóç ÷áñôéïÆ
	Ôï²ïèåô×óôå ÷áñôß óôï ÓõñôÜñé 1
	Ôï²ïèÅôçóç ÷áñôéïÆ óôï ÓõñôÜñé ÷åéñïêßíçôçò ôñïöïäïóßáò
	ÑÆèìéóç ôùí ²áñáìÅôñùí ²ñïóáñìïóìÅíïõ ìåãÅèïõò

	3.2.2 Ôï²ïèÅôçóç ²ñùôïôÆ²ùí
	3.2.3 ÂáóéêÅò ëåéôïõñãßåò áíôéãñáö×ò


	4 Ãë×êôñá Ãßíáêá åëÅã÷ïõ
	4.1 Ãßíáêáò åëÅã÷ïõ êáé ëåéôïõñãßåò
	4.2 Åíäåßîåéò ôçò Ïèüíçò

	5 Ëåéôïõñãßá áíôéãñáö×ò
	5.1 ÄéáèÅóéìåò äõíáôüôçôåò áíôéãñáö×ò
	5.2 ÂáóéêÅò ñõèìßóåéò
	5.3 Ñõèìßóåéò åöáñìïã×ò ([COPY FUNCTION])
	5.3.1 [ID COPY]
	5.3.2 [COMBINE ORIGINAL]
	[2in1]
	[4in1]

	5.3.3 [SORT]
	[SORT] + [CRISSCROSS MODE]

	5.3.4 [ERASE]
	5.3.5 [BOOK SEPARATION]
	[ERASE] + [BOOK SEPARATION]


	5.4 °ñ×óç [MODE MEMORY]
	Êáôá÷ ñéóç ñõèìßóåùí áíôéãñáö×ò
	ÁíáêáëÅóôå ôï ²ñüãñáììá áíôéãñáö×ò

	5.5 Ãßíáêáò óõíäõáóì í ôùí ëåéôïõñãé í

	6 ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò
	6.1 ÌÅôñá ²ñïöÆëáîçò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç
	6.1.1 Ëåéôïõñãéêü ²åñéâÜëëïí
	6.1.2 ÓÆíäåóç ìå ôïí õ²ïëïãéóô×

	6.2 ÃñïãñÜììáôá ïä×ãçóçò åêôõ²ùô× óõìâáôÜ ìå ôá áíôßóôïé÷á ëåéôïõñãéêÜ óõóô×ìáôá
	6.3 ÅãêáôÜóôáóç ìå Plug and Play
	6.3.1 ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò óôá Windows Vista/ Server 2008
	6.3.2 ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò óôá Windows Vista/ Server 2003

	6.4 ÅãêáôÜóôáóç ìå ÷ñ×óç ²ñïãñÜììáôïò åãêáôÜóôáóçò
	6.4.1 ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò óôá Windows 7/ Server 2008 R2

	6.5 ÊáôÜñãçóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò
	6.5.1 ÊáôÜñãçóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò åêôõ²ùô×
	6.5.2 ÊáôÜñãçóç ôïõ ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò óáñùô×


	7 Ëåéôïõñãßá åêôÆ²ùóçò
	7.1 Ëåéôïõñãßåò åêôÆ²ùóçò
	ÁêÆñùóç ìéáò åñãáóßáò åêôÆ²ùóçò
	ÊáôÜóôáóç Æ²íïõ

	7.2 Ñõèìßóåéò ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò åêôõ²ùô× GDI
	7.2.1 Êïéí× ÑÆèìéóç
	7.2.2 ÊáñôÅëá [Setup]
	7.2.3 ÊáñôÅëá [Layout]
	7.2.4 ÊáñôÅëá [Per Page Setting]
	7.2.5 ÊáñôÅëá [Watermark]
	7.2.6 ÊáñôÅëá [Quality]
	7.2.7 ÊáñôÅëá [About]

	7.3 Ñõèìßóåéò ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò åêôõ²ùô× XPS
	7.3.1 Êïéí× ÑÆèìéóç
	7.3.2 ÊáñôÅëá [Setup]
	7.3.3 ÊáñôÅëá [Layout]
	7.3.4 ÊáñôÅëá [Quality]
	7.3.5 ÊáñôÅëá [About]


	8 Ëåéôïõñãßá óÜñùóçò
	8.1 Ãñüãñáììá ïä×ãçóçò óáñùô× TWAIN
	8.1.1 ÓÜñùóç åããñÜöïõ
	8.1.2 Ñõèìßóåéò ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò óáñùô× TWAIN

	8.2 Ãñüãñáììá ïä×ãçóçò óáñùô× WIA
	8.2.1 ÓÜñùóç åããñÜöïõ
	8.2.2 Ñõèìßóåéò ²ñïãñÜììáôïò ïä×ãçóçò óáñùô× WIA
	ÑÆèìéóç ôçò ²ïéüôçôáò á²ü ôéò [Custom Settings]



	9 [MENU]
	9.1 [COPY FUNCTION]
	9.2 [COPY JOB SETTING]
	9.3 [UTILITY]
	9.3.1 [MACHINE SETTING]
	9.3.2 [SHORTCUT SETTING]
	9.3.3 [CUSTOM SIZE MEMORY]
	9.3.4 [USER MANAGEMENT]
	9.3.5 [JOB SETTING]
	9.3.6 [COPY SETTING]

	9.4 [TOTAL PAGE]

	10 Óõíô×ñçóç
	10.1 °áñôß
	10.1.1 ¸ëåã÷ïò ÷áñôéïÆ
	Ì×íõìá áíá²ë×ñùóçò
	ÃñïöõëÜîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñ×óç ôïõ ÷áñôéïÆ
	Á²ïè×êåõóç ÷áñôéïÆ

	10.1.2 Ôï²ïèÅôçóç ÷áñôéïÆ
	Ôï²ïèåô×óôå ÷áñôß óôï ÓõñôÜñé 1
	Ôï²ïèÅôçóç ÷áñôéïÆ óôï ÓõñôÜñé ÷åéñïêßíçôçò ôñïöïäïóßáò


	10.2 Ôüíåñ
	10.2.1 ¸ëåã÷ïò ôüíåñ
	Ì×íõìá áíôéêáôÜóôáóçò
	ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò êáóÅôáò ôüíåñ


	10.3 Äéáäéêáóßá êáèáñéóìïÆ
	Ãõáëß ²ñùôïôÆ²ùí, Ãßíáêáò åëÅã÷ïõ
	Ãåñßâëçìá, ÌáîéëÜñé ²ßåóçò ôïõ ²ñùôïôÆ²ïõ


	11 Å²ßëõóç ²ñïâëçìÜôùí
	11.1 ¹ôáí åíôï²ßæåôáé Åíá ²ñüâëçìá (êáëÅóôå Åíáí åê²ñüóù²ï service)
	11.2 Ãßíáêáò áíôéìåô ²éóçò ²ñïâëçìÜôùí
	Á²ë× áíôéìåô ²éóç ²ñïâëçìÜôùí
	ÊÆñéá ìçíÆìáôá êáé ç áíôéìåô ²éó× ôïõò

	11.3 Á²åì²ëïê× ÷áñôéïÆ
	Á²åì²ëïê× ÷áñôéïÆ óôç ìïíÜäá êÜèåôçò ìåôáöïñÜò
	Á²åì²ëïê× ÷áñôéïÆ óôç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò ÷áñôéïÆ
	Á²åì²ëïê× ÷áñôéïÆ óôç ìïíÜäá åîüäïõ
	Á²åì²ëïê× ÷áñôéïÆ óôï ÓõñôÜñé ÷åéñïêßíçôçò ôñïöïäïóßáò


	12 Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
	12.1 °áñôß
	ÔÆ²ïé êáé ÷ùñçôéêüôçôåò ÷áñôéïÆ

	12.2 ÃñïäéáãñáöÅò ìç÷áí×ìáôïò
	bizhub 185

	12.3 ÓõñôÜñé ÷åéñïêßíçôçò ôñïöïäïóßáò ²ïëëá²ë í öÆëëùí MB-503

	13 ÃáñÜñôçìá
	13.1 ÊáôÜëïãïò üñùí

	14 Áëöáâçôéêü åõñåô×ñéï
	14.1 Åõñåô×ñéï êáôÜ óôïé÷åßï
	14.2 Åõñåô×ñéï ²ë×êôñùí


