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1 Előkészítés

1.1 Rendszerigény

Minimális rendszerkövetelmények

A nyomtatómeghajtó használatához a következő működési környezet 
szükséges.

� Intel Pentium 200 MHz
� Windows XP (SP1 vagy újabb)/Windows 2000 (SP3 vagy újabb)/

Windows NT Workstation 4.0 verzió (SP6a vagy újabb)/Windows Me/
Windows 98/Windows 98 Second Edition/Windows 95 (OSR 2.5 
Internet Explorer 4.01 vagy újabb verzióval)

� 128 MB RAM (Windows XP), 64 MB RAM (Windows 2000/NT 4.0/Me/
98/95)

� IEEE 1284 párhuzamos port (ECP/Nibble-kompatibilis) vagy USB 
Revision 1.1 port

� CD-ROM meghajtó

 A nyomtatót a számítógéphez kell csatlakoztatni. Az eszközök 
csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd a “Csatlakozás a számítógéphez” 
fejezetet “Di1611 Twain meghajtó felhasználói útmutató” kézikönyvben.

Ajánlott rendszerkövetelmények

� Pentium 4/1,6 GHz

� 256 MB RAM



1 Előkészítés

1-2 Di1611/Di2011 GDI Printer Controller



A nyomtatómeghajtó telepítése 2

Di1611/Di2011 GDI Printer Controller 2-1

2 A nyomtatómeghajtó telepítése

Ebben a részben a nyomtatómeghajtó telepítésének folyamata kerül 
ismertetésre. A nyomtatót a számítógéphez kell csatlakoztatni, vagy USB 
csatlakozással vagy egy párhuzamos kábel segítségével. A 
nyomtatómeghajtó telepítése két módon végezhető: Plug and Play 
módszerrel vagy a Nyomtató hozzáadása varázsló használatával.

2.1 A nyomtatómeghajtó telepítése Plug and Play 
használatával
A Plug and Play telepítés nem lehetséges Windows 95 és NT 4.0 alatt. 
Lásd a Nyomtató hozzáadása varázslót használó módszert.

Párhuzamos csatlakozás esetén, zárja be a Plug and Play által elindított 
Nyomtató hozzáadása varázslót, és a nyomtatót a Nyomtató hozzáadása 
ikonra kattintva telepítse.

A nyomtatómeghajtó telepítése Plug and Play használatával 
Windows XP alatt

1 A Windows futtatása közben, helyezze a CD lemezt a számítógép CD 
meghajtójába.

2 Kapcsolja be a másológépet.

3 Ha a számítógép üzemkész, csatlakoztassa a számítógéphez a 
másológépet az USB kábel segítségével.

Ismét megjelenik az “Új hardver varázsló” párbeszédablak.

4 Válassza a Telepítés listáról vagy adja meg a helyet [Haladó], 
lehetőséget, majd kattintson a [Tovább] gombra.

Ha ezt a funkciót kívánja 
a nyomtatómeghajtó 
telepítéséhez használni:

Az alábbiak szerint járjon el:

Plug and Play
(USB csatlakozás esetén)

“A nyomtatómeghajtó telepítése Plug and Play használatával” 
a(z) 2-1 oldalon

Nyomtató hozzáadása 
varázsló
(párhuzamos csatlakozás 
esetén)

“A nyomtatómeghajtó telepítése a Nyomtató hozzáadása 
varázsló használatával” a(z) 2-5 oldalon
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5 Válassza ki a Keresés az alábbi helyeken: lehetőséget a A legjobb 
meghajtó keresése az alábbi helyeken. alatt, majd kattintson a 
[Tallóz] gombra.

6 Tallózással lépjen a CD-ROM “Driver\(nyelv)\WinXP” mappába, majd 
kattintson az [OK] gombra.

�
Tipp
Válassza a kívánt nyelvet. Például, az angol nyelv esetén, lépjen az 
alábbi mappába:
Driver\English\WinXP

7 Végrehajtásra kerül az Új hardver hozzáadása varázsló és a telepítés 
befejeződik.
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A nyomtatómeghajtó telepítése Plug and Play használatával 
Windows 2000 alatt

1 A Windows futtatása közben, helyezze a CD lemezt a számítógép CD 
meghajtójába.

2 Kapcsolja be a másológépet.

3 Ha a számítógép üzemkész, csatlakoztassa a számítógéphez a 
másológépet az USB kábel segítségével.

Ismét megjelenik az “Új hardver varázsló” párbeszédablak.

4 Válassza a Keressen a hardver számára megfelelő 
illesztőprogramot (ajánlott) lehetőséget az “Hardvereszköz 
illesztőprogram telepítése” párbeszédablakban, majd kattintson a 
[Tovább] gombra.

Megjelenik a “Illesztőprogram fájljainak helye” párbeszédablak.

5 Válassza a Hely megadása, lehetőséget, majd kattintson a [Tovább] 
gombra.

6 A következő párbeszédablakban kattintson a [Tallóz...] gombra, és 
lépjen a CD-ROM “Driver\(nyelv)\Win2000” mappába, majd 
kattintson az [OK] gombra.

�
Tipp
Válassza a kívánt nyelvet. Például, az angol nyelv esetén, lépjen az 
alábbi mappába:
Driver\English\Win2000

7 Kattintson az [OK], gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat, amíg megjelenik az “Új hardver - a varázsló befejezése” 
párbeszédablak.

� Kattintson a [Befejezés] gombra.

8 Ismét megjelenik az “Új hardver varázsló” párbeszédablak.

� Ismételje meg a 4. - 7. lépéseket.

�
Megjegyzés
Ezzel befejezi a nyomtatómeghajtó telepítését.
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A nyomtatómeghajtó telepítése Plug and Play használatával 
Windows Me/98 alatt

1 A Windows futtatása közben, helyezze a CD lemezt a számítógép CD 
meghajtójába.

2 Kapcsolja be a másológépet.

3 Ha a számítógép üzemkész, csatlakoztassa a számítógéphez a 
másológépet az USB kábel segítségével.

Megjelenik az “Új hardver hozzáadása varázsló” párbeszédablak.

4 Kattintson a [Tovább], gombra, majd a következő párbeszédablakban 
válassza ki a Az eszköznek leginkább megfelelő illesztőprogram 
keresése. (javasolt). lehetőséget.

� Ismét kattintson a [Tovább] gombra.

5 Válassza a [Adjon meg egy helyet] lehetőséget, majd kattintson a 
[Tallóz…] gombra.

6 Tallózással lépjen a CD-ROM “Driver\(nyelv)\Win9x” mappába, majd 
kattintson az [OK] gombra.

�
Tipp
Válassza a kívánt nyelvet. Például, az angol nyelv esetén, lépjen az 
alábbi mappába:
Driver\English\Win9x

7 Kattintson a [Tovább] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat, amíg a [Befejezés] gombra kattinthat.

8 Ismét megjelenik az “Új hardver hozzáadása varázsló” 
párbeszédablak.

� Ismételje meg a 4. - 7. lépéseket.

�
Megjegyzés
Ismételje a 4 - 7 lépéseket, amíg a telepítés folyamata véget ér. 
Ezzel befejezi a nyomtatómeghajtó telepítését.
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2.2 A nyomtatómeghajtó telepítése a Nyomtató 
hozzáadása varázsló használatával

A nyomtatómeghajtó telepítése a Nyomtató hozzáadása varázsló 
használatával Windows XP alatt

1 A Windows futtatása közben, helyezze a CD lemezt a számítógép CD 
meghajtójába.

2 Kattintson a Windows [Start] gombjára, majd kattintson a [Nyomtatók 
és faxok] menüpontra.

3 Válassza a [Nyomtató hozzáadása] menüpontot a [Nyomtatási 
feladatok] menüből. 

Elindul a Nyomtató hozzáadása varázsló.

4 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

�
Megjegyzés
Amikor felszólítást kap a meghajtó meghatározására, lépjen a CD-
ROM “Driver\English\WinXP” mappájába (Windows XP esetén).
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A nyomtatómeghajtó telepítése a Nyomtató hozzáadása varázsló 
használatával Windows 2000/NT 4.0/Me/98/95 alatt

1 A Windows futtatása közben, helyezze a CD lemezt a számítógép CD 
meghajtójába.

2 Kattintson a Windows [Start] gombjára, válassza ki a [Vezérlőpult] 
menüpontot, majd kattintson a [Nyomtatók] ikonra.

Megjelenik a “Nyomtatók” ablak.

3 Kattintson duplán a “Nyomtató hozzáadása” ikonra.

Elindul a Nyomtató hozzáadása varázsló.

4 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

�
Megjegyzés
Amikor felszólítást kap a meghajtó meghatározására, lépjen a CD-
ROM “Driver\English\Win2000” mappájába (Windows 2000 
esetén), “Driver\English\WinNT” mappájába (Windows NT 4.0 
esetén), vagy “Driver\English\Win9x” mappájába (Windows Me, 
98, és 95 esetén).



A nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálása 3

Di1611/Di2011 GDI Printer Controller 3-1

3 A nyomtatómeghajtó beállításainak 
konfigurálása

A nyomtatómeghajtó “Tulajdonságok (Properties)” párbeszédablaka 
akkor jelenik meg, ha megjeleníti a nyomtatásmeghajtó tulajdonságait a 
Windows “Nyomtatók” ablakából. A “Tulajdonságok” 
párbeszédablakban végzett beállítások általánosan valamennyi 
alkalmazás részére érvényesek.

3.1 A nyomtatómeghajtó tulajdonságainak 
megjelenítése az általános beállítások 
konfigurálásához

A beállítások megjelenítése Windows XP alatt

1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, majd kattintson a [Nyomtatók 
és faxok] menüpontra.

2 A “Nyomtatók és faxok” ablakban, válassza ki a “Konica Minolta 
Di2011” ikont.

3 A nyomtatómeghajtó beállításainak megjelenítéséhez, kattintson a 
[Nyomtatási beállítások...] pontra, a [Fájl] menüben.
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A beállítások megjelenítése Windows 2000/NT 4.0/Me/98/95 alatt

1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, válassza a [Beállítások] 
menüpontot, majd kattintson a [Nyomtatók] menüpontra.

2 Válassza ki a “Konica Minolta Di2011” ikont.

3 A nyomtatómeghajtó beállításainak megjelenítéséhez:

� Windows 2000 — Válassza a [Nyomtatási beállítások...] 
menüpontot a [Fájl] menüből.

� Windows NT 4.0 — Válassza a [Dokumentum alapbeállításai...] 
menüpontot a [Fájl] menüből.

� Windows Me/98/95 — Válassza a [Tulajdonságok] menüpontot a 
[Fájl] menüből. 
Megjelenik a megfelelő párbeszédablak. 
A nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálását a következő 
füleken végezheti.
Beállítás fül
Papír fül
Minőség fül
Eszközbeállítások fül
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3.2 Közös műveletek
Ebben a részben a négy fül (“Beállítás”, “Papír”, “Minőség”, és 
“Eszközbeállítások”) közös beállításai és gombjai kerülnek ismertetésre.

OK

Kattintson erre a gombra a “Tulajdonságok” párbeszédablakból való 
kilépéshez és a változtatások alkalmazásához.

Töröl

Kattintson erre a gombra a “Tulajdonságok” párbeszédablakból való 
kilépéshez, a változtatások alkalmazása nélkül.

Alkalmaz

Kattintson erre a gombra a megváltoztatott beállítások alkalmazásához, 
a “Tulajdonságok” párbeszédablakból való kilépés nélkül.

Súgó

 Kattintson erre gombra az aktuális képernyő elemeivel kapcsolatos 
súgóinformációk megjelenítéséhez.

Egyszerű beállítás

Az egyszerű beállítás (Easy Set) lehetővé teszi valamennyi fül 
beállításainak elmentését, hogy előhívható legyen, ha a későbbiekben 
használni kívánja. Az aktuális beállítások mentéséhez, kattintson a 
[Mentés] gombra.
A továbbiakban, egy listából kiválasztva ismét előhívhatja ezt a beállítást.
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A fül összes beállításainak visszaállításához az alapértelmezett értékekre, 
a listából válassza a “Gyári alapbeállítások” tételt.

A gomb [Töröl]-re változik, ha egy Egyszerű beállítást beállítást kiválaszt 
a listából. A [Töröl] gombra kattintva, törli a kiválasztott beállítást.

Tájolás/Nyomtató nézet

A Tájolás kép a nyomtatott dokumentum képét mutatja, ahogy az 
aktuális beállításokkal kinyomtatva kinézne. A Tájolás kép megváltozik, 
ha megváltoztatja a beállításokat. 

A Nyomtató nézet kép a másológépre felszerelt tálcák és egyéb opciós 
eszközök grafikus képét mutatja. Valamennyi telepített opció látható, és 
a Papírforrás mezőben, a “Beállítás” fülön kiválasztott tálca kék színű. 
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3.3 “Beállítás” fül
A “Beállítás” fül az 1reN, Vízjel, Papírforrás, Nyomathordozó fajta és 
Duplex beállításait tartalmazza.

�
Megjegyzés
A “Duplex” opció abban az esetben használható, ha a Di2011 fel lett 
szerelve az opciós Duplex egységgel.

3.3.1 1reN
Ennek a csoportnak a beállításaival konfigurálhatja, hogy milyen módon 
nyomtassa a dokumentum több oldalát egyetlen papírlapra.

�
Megjegyzés
Az 1reN csoport beállításai nem elérhetők, ha az alábbi körülmények 
bármelyike fennáll.

A Illesztés papírmérethez négyzet a “Papír” fülön kiválasztásra 
került.

A Skálázás beállítás a “Papír” fülön bármilyen, “100 %”-tól eltérő 
értékre lett állítva.
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1reN lista

Kattintson a Le gombra, majd válassza ki, hogy hány dokumentum-oldalt 
kíván egy-egy lapra nyomtatni.

Például az “1re2” érték kiválasztása esetén, két dokumentum-oldal kerül 
egy lapra. A “Ki” érték esetén laponként egy oldal kerül nyomtatásra.

Határvonal

Ha ezt a négyzetet kijelöli és több oldalt nyomtat egyetlen lapra, 
valamennyi oldal körül egy határvonal kerül nyomtatásra.

�
Megjegyzés
Ez az opció nem használható, ha a “Ki” került kiválasztásra az 1reN 
mezőben.

1reN stílus

Ha erre a gombra kattint, megjelenik a párbeszédablak.

Kattintson arra a stílusra, amelyet használni kíván abban az esetben, ha 
egy lapra több dokumentum-oldalt nyomtat. 

�
Megjegyzés
Ez a gomb nem használható, ha a “Ki” került kiválasztásra az 1reN 
mezőben.
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3.3.2 Vízjel
Ebben a csoportban választhatja ki a vízjel kívánt szövegét (mint a 
“BIZALMAS”, “VÁZLAT”, stb.) és állíthatja be, hogy az valamennyi oldalra 
vagy csak az első oldalra kerüljön kinyomtatásra.

Vízjel lista

Kattintson a Le gombra, majd a megjelenő listából válassza ki a vízjel 
szövegét.

Csak az első oldalra

Ezt a négyzetet akkor jelölje ki, ha csak az első oldalra kíván vízjelet 
nyomtatni. Ha a doboz üres, a vízjel valamennyi oldalon megjelenik.

Vízjel szerkesztése

Ha erre a gombra kattint, megjelenik a “Vízjel” párbeszédablak.

1 Egy vízjel szerkesztéséhez, kattintson a listában az adott vízjel nevére.

2 Végezze el a kívánt beállításokat.

Új

1 Egy új vízjel-szöveg beírásához, kattintson az [Új] gombra.

2 Írja be a kívánt vízjel-szöveget.

�
Megjegyzés
A vízjel-szöveg legfeljebb 20 karakter hosszú lehet.

Egyidejűleg 30 különféle vízjelet konfigurálhat.
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Töröl

Kattintson erre a gombra, a listából kiválasztott vízjel törléséhez.

Árnyékolás

Adja meg a vízjel-szöveg relatív denzitását 10 % és 100 % között.

Stílus

Ezeket a négyzeteket használva kapcsolhatja a félkövér stílust illetve a 
dőlt stílust be (kijelölt négyzet) vagy ki (üres négyzet).

Betűkészlet

Ebben a csoportban állíthatja be a vízjelhez használt betűtípust és 
betűméretet.

Betűtípus: Bármelyik, az operációs rendszerben telepített betűtípus 
használható a vízjel szövegéhez.

Méret: Adja meg a betűk méretét. A megadható méret a számítógép 
operációs rendszerében telepített betűméretektől függ.

Szög

Ezzel a beállítással adhatja meg a vízjel szövegének a papírhoz 
viszonyított dőlésszögét. A dőlésszög a -90°-tól a +90°-ig terjedő 
tartományban állítható.

Egy negatív (-) érték a karaktereket az óramutatók járásának irányában 
forgatja el, a 0 a papírral párhuzamos szöveget jelent, egy pozitív (+) érték 
az óramutatók járásával ellentétes irányban forgatja el a szöveget.

Helyzet

Ezzel a beállítással határozhatja meg, hogy hova kerüljön a vízjel-szöveg 
a papíron. A helyzetet a vízszintes és a függőleges értékek segítségével 
határozhatja meg.

Vízszintes: 0 - 100 

Függőleges: 0 - 100
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3.3.3 Papírforrás
Kattintson a Le gombra, majd válassza ki a tálcát amelyből a másológép 
a papírt adagolja. 

Az “Auto” beállítás kiválasztása esetén, a másológép azt a tálcát 
használja, amely a Kimeneti papírméret-nél, a “Papír” fülön beállított 
papírt tartalmazza.

A papírforrás részletei

Ha az első vagy az utolsó oldal számára a papír egy másik fiókból lesz 
adagolva, mint a dokumentum többi oldala számára, kattintson erre a 
gombra. Megjelenik a “Papírforrás tulajdonságai” párbeszédablak.

Első borítólap

Jelölje ki ezt az opciót, ha az első oldalt más papírtálcából származó 
papírra nyomtatja.

Hátsó borítólap

Jelölje ki ezt az opciót, ha az utolsó oldalt más papírtálcából származó 
papírra nyomtatja.

Képpel

Jelölje ki ezt az opciót, az elülső/hátsó fejlap nyomtatásához.

Borítólap forrása

Válassza ki a papírtálcát a meghatározott elülső/hátsó fejlap 
nyomtatásához.
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Borítólap papírtípusa

Válassza ki a papírtípust a meghatározott elülső/hátsó fejlap 
nyomtatásához.
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3.3.4 A nyomtatáshoz felhasznált papír tulajdonságai
Kattintson a Le gombra, majd válassza ki a nyomtatáshoz használni 
kívánt papír típusát.

�
Megjegyzés
Ha “Auto” vagy “2 tálca” - “5 tálca” került kiválasztásra a Papírforrás 
mezőben, a Nyomathordozó fajta beállítás nem módosítható.

3.3.5 Duplex

�
Megjegyzés
A “Duplex” opció abban az esetben használható, ha a Di2011 fel lett 
szerelve az opciós Duplex egységgel.

Kattintson a nyíl gombra, majd válassza ki a duplex (kétoldalas) 
nyomtatás beállításait.

Ha a “Ki” opció került kiválasztásra, a nyomtató nem nyomtat a lap 
mindkét oldalára.

Ha a duplex nyomtatás került kiválasztásra, válassza ki a kötési pozíció 
számára a “Hosszabb szél mentén” vagy a “Rövidebb szél mentén” 
lehetőséget.

�
Megjegyzés
A duplex nyomtatáshoz a Duplex egység szükséges. Ezen felül, a 
“Duplex” opciót hozzá kell adni a Telepített opciók listájához, a 
nyomtatómeghajtó “Eszközbeállítások” fülén. Ha a duplex nyomtatást 
használja, nyomathordozó fajtájaként válassza a “Normál papírt”.
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3.4 “Papír” fül
Ezen a fülön végezheti el az eredetivel és a nyomtatáshoz használt papír 
tulajdonságaival kapcsolatos beállításokat. A nyomtatandó példányszám 
és a nyomtatott kép tájolása szintén itt adható meg. 

3.4.1 Az eredeti dokumentum mérete
A Le gombra kattintva egy lista jelenik meg, amely a nyomtató által 
támogatott valamennyi papírméretet tartalmazza. A listába kattintva adja 
meg az eredeti dokumentum méretét.

Egyedi méret meghatározásához, kattintson az [Egyedi szerkesztése...] 
gombra, majd adja meg az eredeti dokumentum kívánt méreteit. A 
megadott egyedi dokumentum-méret megjelenik az Eredeti mérete 
listában.

3.4.2 Kimeneti papírméret
Az ebben a csoportban található beállításokkal adhatja meg a 
nyomtatáshoz használandó papír méretét. Elvégezhet továbbá egyéb 
beállításokat is, amelyek befolyásolják a papírra nyomtatott kép méretét. 

�
Megjegyzés
Kimeneti papírméret csoport beállításai nem használhatók, ha az 
1reN paraméter a “Beállítás” fülön bármilyen, a “Ki” értéktől eltérő 
beállítást kapott.



A nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálása 3

Di1611/Di2011 GDI Printer Controller 3-13

Illesztés papírmérethez

Ha ez a négyzet kiválasztásra került, a nyomtatott kép méretei 
automatikusan olyan értéket kapnak, hogy a kép illeszkedjen a 
nyomtatáshoz használt papír méretéhez.

�
Megjegyzés
Kiválasztott Illesztés papírmérethez négyzet esetén a Skálázás nem 
használható.

Kimeneti papír lista

Egy, az Eredeti mérete beállítástól eltérő méretű papír kiválasztásához, 
kattintson a Le gombra, és a megjelenő listából válassza ki a kívánt 
papírméretet.

Skálázás

Adja meg a nyomtatott kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez használt 
zoom-tényezőt.

Írjon be vagy válasszon ki egy értéket 35 % és 400 % között.

3.4.3 Másolat
Ezzel a beállítással határozza meg a nyomtatandó példányszámot.

Írjon be vagy válasszon ki egy értéket 1 és 99 között.
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3.4.4 Leválogatás
Akkor használja ezt a beállítást ha egy többoldalas dokumentum több 
példányát nyomtatja, annak meghatározásához, hogy a dokumentum 
valamennyi példányát egyenként, vagy az oldalakat külön egy-egy 
szettként kívánja kinyomtatni.

A Be kiválasztásával a dokumentum valamennyi példánya egyenként 
kerül kinyomtatásra. Például, ha “5” lett beállítva a Másolat mezőben, a 
dokumentum az első oldalától az utolsóig kerül nyomtatásra, ötször 
egymás után.

A Ki választásával egy-egy oldal valamennyi példánya egy-egy szettként 
kerül kinyomtatásra. Például, ha “5” lett beállítva a Másolat mezőben, 
ezzel a beállítással előbb az első oldal öt példánya kerül nyomtatásra, 
majd a második oldal öt példánya, stb.

�
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a Leválogatás funkció egyes alkalmazások esetén 
nem használható.

Ha a nyomtatómeghajtó Leválogatás funkcióját “Be” értékre állította, 
gondoskodjon arról, hogy az alkalmazás Leválogatás funkcióját 
letiltsa.

3.4.5 Tájolás
Ezzel a beállítással határozhatja meg, hogy a dokumentumot függőleges 
vagy vízszintes formátumban kívánja kinyomtatni.

Ha a papír tájolásához képest 180°-kal elforgatva kíván nyomtatni, jelölje 
ki az Elforgatva négyzetet.
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3.5 “Minőség” fül
Az ezen a fülön lévő beállításokkal határozhatja meg a nyomtatás 
minőségi jellemzőit. 

3.5.1 Felbontás
Kattintson a Le gombra, majd a nyomtatás felbontásaként válassza ki a 
“600 × 600 dpi” vagy a “300 × 300 dpi” értéket.

�
Megjegyzés
A “600 × 600 dpi” felbontás jobb minőséget biztosít, de a nyomtatás 
több időt vesz igénybe mint a “300 × 300 dpi” esetén.

3.5.2 Szabályozás

Kontraszt

Ezzel a beállítással határozhatja meg a nyomtatott kép kontrasztját. Írjon 
be vagy válasszon ki egy értéket 0 és 100 között.

Világosság

Ezzel a beállítással határozhatja meg a nyomtatott kép világosságát. Írjon 
be vagy válasszon ki egy értéket 0 és 100 között.
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3.6 “Eszközbeállítások” fül

3.6.1 Eszközbeállítások

�
Megjegyzés
A “Duplex” opció csak abban az esetben választható ki a Telepíthető 
opciók listáról, ha a Di2011 egy opciós duplex egységgel lett 
felszerelve.

Használja ezt a beállítást a másológépre telepített opciók 
meghatározásához.

Egy elérhető opció hozzáadásához a Telepíthető opciók listáról a 
Telepített opciók listára, válassza ki az opciót, majd kattintson a 
[Hozzáadás] gombra.

Egy opció eltávolításához a Telepített opciók listáról, válassza ki az 
opciót, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

3.6.2 Névjegy
A nyomtatómeghajtó verziószámának és a szerzői joggal kapcsolatos 
információk megjelenítéséhez, kattintson a [Névjegy] gombra.
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4 Műveletek a másológép 
kezelőpaneljén 
(PC nyomtatás mód)

Ebben a részben azoknak a nyomtató-műveleteknek az ismertetését 
találhatja, amelyeket a másológép kezelőpaneljén lehet elvégezni.

4.1 Nyomtatóműveletek
A másológép alapértelmezett üzemmódja a másoló mód. Általános 
szabály, hogy a másológép automatikusan átkapcsol PC nyomtatás 
módba (amelyet a kijelzőn látható “PC:PRN” jelez) és elkezd nyomtatni, 
ha a csatlakoztatott számítógép egy nyomtatási műveletet végez.

További információk, lásd a “Belépés a PC nyomtatás módba és kilépés 
a PC nyomtatás módból” a(z) 4-3 oldalon részben.
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Általános útmutató

21 4 5

76

3

Szám Név Leírás

1 [Nyomtató] jelző • Villog miközben a másológép nyomtatási adatokat 
fogad.

• Világít miközben a másológép egy nyomtatási 
műveletet végez (még abban az esetben is, ha ezzel 
egyidejűleg adatokat is fogad).

• Kialszik amikor nincs nyomtatási adat.
• Lásd “[Nyomtató] jelző” a(z) 4-3 oldalon.

2 [Nyomtató] gomb • Nyomtatási adatok fogadása közben (villogó 
[Nyomtató] jelző mellett) lenyomva, átvált PC 
nyomtatás módba.

• PC nyomtatás módban lenyomva, a másológép kilép a 
PC nyomtatás módból.

3 Kijelző • PC nyomtatás módban a kijelzőn a “PC:PRN” jelzés 
látható.

• A kijelzőn látható még a nyomtatási feladathoz 
használt papírforrás és papírméret.

4 [Nem] gomb • Nyomja meg, ha a nyomtatási feladat elvetése esetén 
megjelenő megerősítő kérdésre “Nem”-mel kíván 
válaszolni.

5 [Igen] gomb • Nyomja meg, ha a nyomtatási feladat elvetése esetén 
megjelenő megerősítő kérdésre “Igen”-nel kíván 
válaszolni.

6 [Start] jelző • Ha a másológép PC nyomtatás módban van, narancs 
színnel világít.

7 [Stop] gomb • PC nyomtatás módban lenyomva elveti az aktuális 
nyomtatási feladatot. Lásd “Egy nyomtatási feladat 
elvetése” a(z) 4-4 oldalon. 
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[Nyomtató] jelző

A [Nyomtató] jelző a PC nyomtatás aktuális állapotát mutatja.

Belépés a PC nyomtatás módba és kilépés a PC nyomtatás módból

Általános szabály, hogy a másológép automatikusan átkapcsol PC 
nyomtatás módba (amelyet a kijelzőn látható “PC:PRN” jelez) és elkezd 
nyomtatni, ha a csatlakoztatott számítógép egy nyomtatási műveletet 
végez. A PC nyomtatás módba illetve módból történő váltás az alábbi 
szabályok alapján történik.

� Általában, egy nyomtatási feladat elvégzése a számítógépen a 
másológép PC nyomtatás módba való belépését okozza.

� Ha a másológép másolás módban van amikor a csatlakozó 
számítógép egy nyomtatási műveletet végez, akkor vált át PC 
nyomtatás módba, ha a másoló módban nem végzett műveletet az 
utolsó 30 másodpercben.

� Ha nyomtatási adatok vannak a 
másológép memóriájában, a 
[Nyomtató] gomb lenyomásával a 
gép belép a PC nyomtatás módba. 
A [Nyomtató] gomb lenyomása 
nem lépteti be a gépet a PC 
nyomtatás módba, ha nincs 
nyomtatási adat a másológép 
memóriájában.

� A [Nyomtató], [Szkenner], vagy [Másoló] gomb lenyomása kilépteti a 
gépet a PC nyomtatás módból.

� A nyomtatás befejezésével a másológép automatikusan átvált 
másoló módba.

[Nyomtató] jelző Leírás

Villog • A másológép nyomtatási adatokat fogad, még más 
módban is.

• Egy nyomtatási hiba történt (a kijelzőn “NYT hiba” látható).

BE • A nyomtatási adatok nyomtatása folyamatban van. A jelző 
folyamatosan világít (villogás nélkül), még akkor is ha a 
nyomtatás közben további nyomtatási adatokat fogad.

KI • Nincs nyomtatási adat a másológép memóriájában.
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Egy nyomtatási feladat elvetése

Egy nyomtatási feladat elvetését a másológép kezelőpaneljéről lehet 
elvégezni. A nyomtatási feladat elvetését a kezelőpanelről csak PC 
nyomtatás módban lehet elvégezni.

1 Győződjön meg arról, hogy a 
kijelzőn “*PC NYOMTATAS* 
NYOMTATAS” látható.

2 Tartsa lenyomva a [Stop] gombot öt 
másodpercig, amíg a “PC 
FELADAT TORLESE?” megerősítő 
felirat megjelenik a kijelzőn.

3 Nyomja meg az [Igen] gombot a 
nyomtatási feladat elvetéséhez 
vagy a [Nem] gombot a nyomtatás 
folytatásához.

�
Megjegyzés
A fenti eljárás 2. és 3. lépését abban az esetben is használhatja egy 
nyomtatási feladat elvetéséhez, ha az alábbi hibaüzenetek valamelyike 
látható a kijelzőn: NINCS PAPIR, ROSSZ PAPIRMERET, NINCS 
MEGFEL. PAPIR, PAPIRMERET HIBA, TEGYEN BE PAPIRT, 
PAPIRELEKADAS, FEDEL NYITVA, NINCS FESTEK, PAPIRFAJTA 
HIBA.

A nyomtatási feladatot nem lehet elvetni, miközben a másológép 
nyomtatási adatokat fogad.
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A kézi lapadagoló tálca használata

A kézitálcából adagolt papírra való nyomtatáshoz (egyszerre egy lap), az 
alábbi eljárást használja.

1 A számítógépen, hívja elő a nyomtatómeghajtó “Beállítás” fülét, majd 
állítsa be a “Kézitálcát”, mint Papírforrást.

2 Hajtsa végre a számítógépen a nyomtatási műveletet.

3 Amikor a másológép kijelzőjén 
megjelenik a “TEGYEN BE PAPIRT” 
üzenet, tegyen be papírt a kézi 
lapadagoló tálcába.

� Ilyen módon a nyomtatás a kézi 
lapadagoló tálcába helyezett 
papír használatával lesz 
végrehajtva.

4 Ismételje meg a 3. lépést, ahányszor csak szükséges, amíg befejezi a 
dokumentum nyomtatását.

�
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy előbb a számítógépen végezze el a nyomtatást és 
csak aztán tegyen papírt a kézi lapadagoló tálcába. Ha már van papír 
a kézi lapadagoló tálcában amikor elvégzi a nyomtatást, vegye ki, majd 
tegye vissza a kézi lapadagoló tálcába.

A kézi lapadagoló tálcába egyszerre csak egy papírlapot tegyen.

Ha a többlapos kézitálca (opció) fel lett szerelve, a többi papírtálcához 
hasonlóan használható, mivel egyszerre 100 lap tárolására alkalmas.

A többlapos kézitálcába egyszerre legfeljebb 10 boríték, 20 írásvetítő 
fólia, 20 levelezőlap, 20 címke-ív vagy 100 lap normál papír 
helyezhető.

Energiatakarékos üzemmód

Ha nyomtatási adatok érkeznek, miközben a másológép 
energiatakarékos módban van, a gép kilép az energiatakarékos módból.

Az üzemmód azonnal nyomtatásra vált, várakozik amíg a másológép 
felmelegszik, majd kinyomtatja az adatokat.
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5 Hibakeresés

Ha valamilyen problémát tapasztal PC nyomtatás közben, ellenőrizze a 
következőket.

5.1 A hibák kijavítása
Ebben részben ismertetjük a hibákat amelyek előfordulhatnak PC 
nyomtatás közben és az elhárításukhoz szükséges teendőket.

5.1.1 Hibaüzenetek ellenőrzése
A kijelző jobb alsó sarkában megjelenik 
a “NYT hiba” jelzés, amikor egy PC 
nyomtatási hiba keletkezett, és a 
kijelzőn bármilyen a PC nyomtató 
módtól különböző mód képernyője 
látható. Ha ez előfordul, végezze el az 
alábbiakat. 

1 A PC nyomtatás mód kijelzéséhez, 
nyomja meg a [Nyomtató] gombot.

2 Figyelje meg a hibaüzenetet a 
kijelzőn.
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5.1.2 Fő hibaüzenetek
A PC nyomtatás módban előforduló fő hibaüzenetek ismertetését az 
alábbi táblázatban találhatja.

Hibaüzenet Ok Elhárítás

PAPIRMERET HIBA A nyomtatómeghajtóban 
beállított papírméret eltér a 
betöltött papír méretétől.

Húzza, majd zárja vissza a 
mérethibát jelző papírtálcát.
Ellenőrizze, hogy egy egyedi 
méretű papírt adott-e meg, és 
a megfelelő Segédfunkció 
segítségével javítsa ki a 
papírméretet.

NINCS MEGFEL. PAPIR A nyomtatómeghajtó 
tulajdonságai között, 
papírforrásként az “Auto” 
érték lett kiválasztva, de a 
másológép egyik tálcája sem 
tartalmaz a nyomtatáshoz 
meghatározott méretű papírt.

Töltse be a megadott méretű 
papírt.

ROSSZ PAPIRMERET Nem a nyomtatómeghajtóban 
meghatározott méretű papír 
lett a meghatározott 
papírtálcába betöltve.

NINCS PAPIR Nincs papír a megadott 
tálcában vagy a másológépbe 
nincs betöltve a megadott 
tálca.

Töltse be a megadott méretű 
papírt a megadott tálcába.

PAPIRFAJTA HIBA Nem a nyomtatómeghajtóban 
meghatározott fajtájú 
papírtípus lett a 
meghatározott papírtálcába 
betöltve.

A Segédfunkciók módban 
módosítsa a papír fajtáját, 
majd töltsön megfelelő papírt 
a tálcába.

MEMORIA MEGTELT A memória tele van tárolt 
adatokkal.

Nyomja meg bármelyik 
gombot.
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5.1.3 Hibák és a nyomtatási adatok
Az, hogy mi történik a nyomtatási adatokkal egy hiba előfordulása 
esetén, a hiba fajtájától függ.

“ELROMLOTT A GEP” hiba

Ez a hiba egy súlyos működési zavarra utal. A másológép nem képes 
adatok fogadására, amíg ez a hiba látható a kijelzőn.

Ideiglenes hibák

A másológép megtartja a memóriájában az aktuális nyomtatási adatokat, 
az alábbiakban felsorolt, egyszerűen elhárítható hibák előfordulása 
esetén. Amint a hibát kiváltó ok megszűnt, a másológép automatikusan 
folytatja a nyomtatást.

� PAPIRELEKADAS

� ROSSZ PAPIRMERET
� PAPIRMERET HIBA

� FEDEL NYITVA
� NINCS MEGFEL. PAPIR

� NINCS PAPIR

� PAPIRFAJTA HIBA

�
Megjegyzés
A fenti hibák miatt elvetheti a memóriában tárolt nyomtatási feladatot.
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6 Műszaki adatok

Nyomtatási sebesség 20/16 oldal/perc (A4C, 300 dpi)
12 oldal/perc (A4C, 600 dpi)

RAM A másolóval megosztott.

Interfészek IEEE 1284 (párhuzamos), USB 1.1 (kivéve Windows 95 és 
Windows NT esetén)

A nyomtató nyelve GDI

Betűkészletek Windows

Támogatott operációs 
rendszerek

Windows XP (SP1 vagy újabb)/Windows 2000 (SP3 vagy 
újabb)/Windows NT Workstation 4.0 verzió (SP6a vagy újabb)/
Windows Me/Windows 98 (SP1)/Windows 98 Second Edition/
Windows 95 OSR 2.5

Web böngésző Internet Explorer 4.0 vagy újabb
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' !$!#�!�&�#� �����!��(����/��+�&("!#��L*�#!� !/��*4��&�#��/"!#��(#��&�'*��&�"'/!���!�*#�/�! ����
+!/������� !����'�����&%!5�-*1�� �$�! *$&����+!��*��! L*�!���/��!"'��$�!$$���+*$� ())���(��!�/!��/� !�&�'*!�
+!/������� !��-**1��/!�� �$�! *"!#���+*�'�$$!$$������! "*#� !�/��/*&!#L��+��'� �!�+*���#*&���*#�/���
&�#�*/�/*&!#L*��� *���"!#� !�-***1�+!��*��! L*�+�4 �##���&&!��� !�!�$� �##��/!)��*�+��2(!$�*��! "*#*�+*�
/*&!#L��'! �2(�#��� *)(� +��/F($��*#*L*�/!�+!/������� !�

4. OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO
-61��/�/*&!#L*��� *���$�/4��&�#$!#$��$& *����+*�����	��������5
-*1�#�#�'�� M�($� !�� *' �+(  !��&�'*� !��"�+*�*&� !�*#��/&(#�"�+���"�#*'�/� !�!�� �$�! * !�/!�&�'*!�
+!/������� !��/�+*��(� *�+*�2(�#���2(*�' !4*$���
-**1�#�#�'�� M�!$!)(* !�; !4! $!��$$!"0/*#)<���; !4! $!�&�"'*/*#)<�$(/������� !�� �##!�2(�#���
&�#$!#�*���+�//��/!))!:��''( !
-***1�#�#�'�� M�$(0�/*&!#L*� !��&!+! !����! L*��#�/!))*� !���+*$� *0(* !�*/������� !���&�'*��+!//��
$�!$$���$�/4��2(�#���' !4*$����/�'(#���� !�-81�+!/�' !$!#�!��&&� +��
-71��/�/*&!#L*��� *��#�#�'�� M�!$'� �� !��� *!$'� �� !�*/������� !�*#�#!$$(#���� "��'!#��/��4*�/�L*�#!�
+!//!� !$� *L*�#*�+*�!$'� ��L*�#!�+!����!�+�/���4! #��/�&�/!�

5. GARANZIA LIMITATA
����	���������)� �#�*$&!�&%!�*�"!LL*�$(�&(*�*/������� !�J� !)*$� ����$�#��' *4*�+*�+*�!��*�#!*�
"��! *�/*�!�#!//����00 *&�L*�#!�$!&�#+��(#�#� "�/!�($��
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��+!���)/*�+!//��)� �#L*��!�/!�/*"*��L*�#*�'! �/F�� +�� !�&�#�!#!#�!�*/������� !�$�#��+!$& *��*�#!//��
�*&%*� �L*�#!�+*��� �#L*���*"*�����&%!�4*!#!��� #*���*#$*!"!��//F%� +�� !��	�#�/F!&&!L*�#!�+!//!�
$(""!#L*�#��!�)� �#L*!�!$' !$$!��''/*&�0*/*�$�/�"!#�!��//F%� +�� !�!��*�"!LL*��*/������� !�#�#�J�
)� �#�*���"���� #*���;#!//��$�����*#�&(*�� �4�$*<�
���������E������������������������������������E���������������
�����	������	������������������������������E��������	������
	�����	�������F�������������F���������	��������	������

6. RESPONSABILITA’ DELLA CONCEDENTE
����������	��������	�������������F������������������?���������
�������������
���������������������������?���������������
�		��������	��������������F����������F��	���	��F��F��������
��
��������	����������	������������������	��	���������������EE���
����������>>���������������������F�������������������?���������
��	�������������������	��E���������������������	����������E��

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
���!�!�'�  !��! "*#!��//��4�$� ��/*&!#L��*#�2(�/$*�$*�"�"!#���+*$� ())!#+��*/������� !�!��(��!�/!�
4�$� !�&�'*!���''( !�&�"!��/� *"!#�*�+!$& *����*#�2(!$�*��! "*#*�
��#*&���*#�/���'(\�'�  !��! "*#!��//��4�$� ��/*&!#L��*#�&�$��"�#&�$�!�+*� *$'!��� !�2(!$�*��! "*#*�
�!$���*#�!$��&%!��//F�����+*���/!��! "*#!��4�*�+*$� ())! !�!��(��!�/!�4�$� !�&�'*!�+!/������� !�

8. FORO COMPETENTE
�/�' !$!#�!�&�#� �����4!  M� !)�/����+�//!�/!))*�+!/���!$!�*#�&(*�J�$�����!��!��(����/��&�#$!)#���/�
&/*!#�!�� *)*#�/!�

9. UTENTI FINALI GOVERNATIVI
�!�$���!��&2(*$��#+��*/������� !�'! �&�#���+*�2(�/$*�$*�!#�!��+��)!#L*��+!/���4! #��+!)/*�����*�
�#*�*��$*��''/*&�#��*�$!)(!#�*�' �44!+*"!#�*���F($���/��+('/*&�L*�#!���/��+*4(/)�L*�#!�+��'� �!�+!/�
��4! #��$�#��$�))!��*��//!� !$� *L*�#*�$��0*/*�!�#!//��&/�($�/��;�*)%�$�*#�!&%#*&�/�����<�!�*#�
;	�"'(�! ������� !<�*#�
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 *$'!��*4�"!#�!���/�! *� !�($���+('/*&�L*�#!���+*4(/)�L*�#!�$�#��$�))!��*��//!� !$� *L*�#*�
�''/*&�0*/*��*�/*"*���*�+* *��*�+*�$����� !�$��0*/*�*�#!/�
���A7�77B�6D-&1-71�
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