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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Asentaminen
Virtalähde
Käsittely
Ylläpito ja tarkastukset
Tarvikkeet
Muuta
Oikeudellisia huomautuksia
Tietoja langattoman lähiverkon säännöksistä (vain MF6180dw)
Asentaminen ja laitteen käsittely
Perustoiminnot
Käytettävissä olevat ominaisuudet
Osat ja niiden toiminnot
Etuosa
Takaosa
Sisäosat
Käyttöpaneeli
Nestekidenäyttö (valmiustila)
Valikossa siirtyminen
Tekstin syöttäminen
Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen
Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen
Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen
Väriainekasetit
Mukana toimitettu värikasetti
Tietoja väriainekasettien vaihtamisesta
Väriainekasettien käsitteleminen
Väriainekasettien säilyttäminen
Väriaineen säästöasetuksen käyttäminen
Tarvikkeiden hankkiminen
Asiakirjojen asettaminen
Asiakirjojen asettaminen valotuslasille
Huomio (Asiakirjojen asettaminen valotuslasille)
Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen
Huomio (Asiakirjan asettaminen syöttölaitteeseen)
Paperin lisääminen
Paperikasetissa
Monitoimitasolle
Huomio (Paperin lisääminen)
Paperikapasiteetti
Paperin lisäyssuunta
Paperikoon ja -tyypin asettaminen
Paperikasetti
Monitoimitason oletuspaperiasetuksien tallentaminen
Mukautetun paperikoon määrittäminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Ajastimen asetuksien mukauttaminen
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32
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50
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58
65
76
77
78
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Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Uniajastimen asettaminen
Huomio (Uniajastin)
Automaattisen nollausajastimen asettaminen
Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävän näytön määrittäminen
Automaattisen offline-ajan asettaminen
Näyttöasetusten mukauttaminen
Oletusnäytön asettaminen
Näytön kielen vaihtaminen (käyttöpaneeli tai Etäkäyttöliittymä)
Näytön säätäminen (kirkkaus, kontrasti ja näytön värien kääntäminen)
Mittayksiköiden muuttaminen
Viestin näyttöajan muuttaminen
Vieritysnopeuden muuttaminen
Kohdistimen liikkeen muuttaminen
Paperilähteen määrittäminen toiminnoille
Tulostuspuolen valitseminen
Asetuksien alustaminen
Valikon alustaminen
Verkkoasetusten alustaminen
Avaimen ja varmenteen alustaminen
Osoitekirjan alustaminen
Järjestelmän hallinta-asetusten alustaminen
Raporttien ja listojen yhteenveto
Raportin automaattinen tulostaminen
Faksilähetyksen tulosraportti
Sähköposti-/Windows (SMB) -lähetyksen tulosraportti
Liikennöinnin hallinta
Vastaanoton tulokset
Luettelon tulostaminen
Osoitekirjaluettelon tulostaminen
Käyttäjätietoluettelon tulostaminen
Järjestelmänvalvojan tietoluettelon tulostaminen
Liikennöinnin hallinnan raportin tulostaminen
Osastotunnusten hallinnan raportin tulostaminen
PCL/PS-kirjasinluettelon tulostaminen
Laskurin näyttäminen
Osastotunnusten hallinnan edellyttämät toimenpiteet
Sarjanumeron paikan tarkistaminen
Tekniset tiedot
Laitteen tekniset tiedot
Langattoman lähiverkon tiedot (vain MF6180dw)
Kopioinnin tekniset tiedot
Tulostimen tekniset tiedot
Skannerin tekniset tiedot
Faksin tekniset tiedot
Puhelimen tekniset tiedot
Lähetyksen tekniset tiedot
Lisävarusteena saatava paperikasetti
Asiakirjan tyyppi
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115
117
119
120
122
123
125
126
128
130
132
134
136
138
140
142
145
146
148
150
152
154
156
157
158
160
162
164
166
167
169
171
173
175
177
179
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182
183
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Tuetut asiakirjatyypit
Skannausalue
Paperi
Tuetut paperityypit
Tulostusalue
Kopio
Kopioinnin perustoiminnot
Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)
Kopiointitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen / Kopiointityön historian tarkistaminen
Kopiointitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen
Kopiointityön historian tarkistaminen
Kopioinnissa käytettävän paperin valitseminen
Tummuuden säätäminen
Tummuuden säätäminen
Tausta
Asiakirjan tyypin valitseminen
2-puolinen kopiointi
1-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle
2-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle
2-puolisen asiakirjan kopioiminen 1:lle puolelle
Kopion suurentaminen/pienentäminen
Useiden asiakirjojen kopioiminen yhdelle arkille (N 1:lle)
2 1:lle / 4 1:lle
Henkilökortin kopioiminen
Huomio (Henkilökortin kopioiminen)
Paperin säästäminen kopioitaessa
Lajitteleva kopiointi
Tummien rajojen ja reunuksien poistaminen
Kuvan ääriviivojen korostaminen (terävyys)
Kopiointiasetusyhdistelmien tallentaminen ja käyttäminen (tilamuisti)
Tilamuistin tallentaminen
Tilamuistin poistaminen
Tietojen hakeminen ja kopiointi tilamuistista
Oletusasetuksien muuttaminen
Kopiointiasetuksien näyttäminen
Faksi
Faksitoimintojen käyttäminen
Faksitoimintojen käytön valmisteleminen
Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
Peruslähetys
Faksien lähettämisen perustoiminnot
Vastaanottajien määrittäminen
Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)
Faksitöiden peruuttaminen
Uudelleenvalinta (Manuaalinen uudelleenvalinta)
Huomautus (Manuaalinen uudelleenvalinta)
Hyödyllisiä ominaisuuksia
Ilmoitus saapuvasta faksista vastaanottajalle puhelimitse (manuaalinen lähetys)
Huomautus (Manuaalinen lähetys)
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195
196
197
198
201
202
203
205
206
207
210
212
213
214
215
217
219
220
223
226
228
230
231
234
236
237
240
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Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan
Huomio (Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan)
Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)
Lähettäminen useille vastaanottajille yhtä aikaa (sarjalähetys)
Huomautus (sarjalähetys)
Faksin oletusasetuksien muuttaminen
Faksiasetuksien muuttaminen (asetukset, jotka voidaan määrittää [Valikko] -painikkeella)
Lähetysasetuksien määrittäminen
Tallenna yksikön puhelinnumero
Valitse linjan tyyppi
Luuri ylhäällä -hälytys
Muuta oletuksia
Tallenna yksikön nimi (Faksi)
ECM-lähetys
Tauon pituus
Automaattinen uudelleenvalinta
Lähettäjän tunnus
Valintaäänen tarkistus ennen lähetystä
Järjestelmäasetuksien määrittäminen
Lähetyksen aloitusnopeus
Osoitekirjan PIN
Rajoita uusia vastaanottajia
Salli ajurifaksilähetys
Estä historian lähetys
Faksinumeron vahvistussyöttö
Pikaval./Lyhytval. lähetyksen vahvistus
Estä sarjalähetykset
Faksien vastaanottaminen
Vastaanottotapa
Vastaanottotavan muuttaminen
Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset
Faksiasiakirjojen edelleenlähetys
Asiakirjan siirtoasetuksien määrittäminen (automaattinen välitys)
Muistiin tallennettujen faksien välittäminen toisille vastaanottajille (manuaalinen välitys)
Toimintojen määrittäminen siirtovirheitä varten
Asiakirjojen välittäminen uudelleen/tulostaminen/poistaminen, kun siirto on epäonnistunut
Muistiin tallennettujen faksien hallinta
Faksitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen
Vastaanotettujen, tallennettujen asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen
Vastaanotettujen faksien tarkistaminen ja poistaminen
Vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien historian tarkistaminen
Faksiasetuksien muuttaminen (asetukset, jotka voidaan määrittää [Valikko] -painikkeella)
Vastaanottoasetuksien määrittäminen
ECM-vastaanotto
Tuleva soitto
Etävastaanotto
Automaattinen vastaanottokytkin
2-puolinen tulostus
Pienennä vastaanoton kokoa
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277
279
280
282
284
285
287
288
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291
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294
295
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297
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299
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Vastaanotetun sivun alaviite
Jatka tulostusta kun väri on vähissä
Järjestelmäasetuksien määrittäminen
Vastaanoton aloitusnopeus
Muistinlukituksen asetukset
Valitse maa/alue
R-avaimen asetus
Tietokoneesta faksaaminen
Tietokoneesta faksaamisen valmisteleminen
Järjestelmävaatimukset (faksin lähettäminen tietokoneella)
Ohjeita (faksin lähettäminen tietokoneella)
Faksaamisen perustoiminnot (faksin lähettäminen tietokoneella)
Faksaaminen (faksin lähettäminen tietokoneesta)
Faksin oletusasetuksien määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)
Faksikokoonpanon määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)
Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)
Tulostaminen
Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta
Tietokoneen tietojen tulostamisen valmisteleminen
Porttiasetuksien määrittäminen TCP/IP-yhteyden välityksellä
Tulostimien jakamisen valmisteleminen
Tulostuksen perustoimet
Tulostaminen
Oletustulostusasetusten määrittäminen
Tulostimen lisävarusteiden määrittäminen
Ohjetoiminnon näyttäminen
Tulostustöiden tarkistaminen ja poistaminen / Tulostustyön historian tarkistaminen
Tulostustöiden tarkistaminen ja peruuttaminen
Tulostustyön historian tarkistaminen
Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)
Asiakirjojen tulostaminen USB-muistista (muistivälineestä tulostaminen)
Muistivälineestä tulostamisen yhteenveto
Tulostuksen perustoimet (USB-muisti)
Tulostettavan tiedoston valitseminen
Tulostusasetuksien muuttaminen
Huomio (Tulostusasetuksien muuttaminen)
Tiedostojen tulostaminen luettelona (luettelotulostus)
Tiedostonimien näyttömuodon muuttaminen
Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
Google Cloud Print -palvelun käytön valmisteleminen
Tulostaminen Google Cloud Print -palvelun avulla
AirPrint-toiminnon käyttäminen
Skannaaminen
Paperiasiakirjojen skannaaminen ja tallentaminen tietokoneeseen (USB & verkkoyhteys)
Asiakirjan skannauksen valmisteleminen (tallentaminen tietokoneeseen)
Järjestelmävaatimukset (skannaus)
Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan
Skannauksen peruskulku (tallentaminen tietokoneeseen)
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Skannaaminen käyttäen käyttöpaneelin painikkeita
Skannaaminen käyttäen pikanäppäintä
Skannaaminen MF Toolbox -sovelluksen avulla
Kuvan skannaaminen sovelluksesta
MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen
Yhden PDF-tiedoston luominen kahdesta tai useammasta sivusta
ScanGear MF -sovelluksen käyttäminen
Simple Mode (Yksinkertainen tila) -toiminnon käyttäminen
Advanced Mode (Tehokäyttötila) -toiminnon käyttäminen
Rajauskehyksen luominen
Tarkkuuden määrittäminen
Skannattujen asiakirjojen tallentaminen USB-muistivälineeseen
Ennen USB-muistivälineen käyttöä
Skannauksen peruskulku (tallentaminen USB-muistivälineeseen)
Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)
Huomio (Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen))
USB-muistivälineeseen tallentamisen oletusskannausasetusten muuttaminen
Skannattujen asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla
Sähköpostitoimintojen käytön valmistelu
Skannauksen perustoiminnot (sähköposti)
Vastaanottajien määrittäminen (sähköposti)
Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)
Sähköpostiasetukset
Lähetettävien tietojen tarkistaminen/peruuttaminen (sähköposti)
Sähköpostin lähettäjän nimen rekisteröiminen
Sähköpostin lähetyksen oletusskannausasetusten muuttaminen
Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tiedostopalvelimeen
Skannauksen valmistelu (tiedostopalvelin)
Skannauksen perustoiminnot (tiedostopalvelin)
Vastaanottajan määrittäminen (tiedostopalvelin)
Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)
Lähetettävien tietojen tarkistaminen/peruuttaminen (tiedostopalvelin)
Tiedostopalvelimelle lähettämisen oletusasetusten muuttaminen
Verkkoasetukset
Verkon perusasetukset
Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)
Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon
Huomio (Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon)
Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)
Huomio (Turvallisuus käytettäessä langattoman lähiverkon tuotetta)
Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)
Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (PIN-kooditila)
PIN-koodin syöttäminen langattoman lähiverkon reitittimeen/liityntäpisteeseen
Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti
Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti
Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen
Huomio (Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon)
IP-osoitteen asettaminen
IPv4-osoitteen asettaminen
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Huomio (IPv4-osoitteen asettaminen)
IPv6-osoitteen määrittäminen
Huomio (IPv6-osoitteen asettaminen)
IP-osoiteasetusten tarkistaminen
Huomio (IP-osoitteen asetusten varmistaminen)
Verkkoyhteyden tarkistaminen
Huomio (Verkkoyhteyden tarkistaminen)
Tietokoneen asettaminen tulostamaan ja lähettämään fakseja (vain Windows)
Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)
Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen
Huomio (Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen)
Laitteen määrittäminen niin, että sillä voi lähettää skannattuja asiakirjoja
Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoiminen
Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen
Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen
Tallentaminen tiedostopalvelimeen (jaettuun tiedostopalvelimeen)
Verkon lisäasetukset
Nopeuden ja duplexin asettaminen
Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen
IPv4 DNS:n määrittäminen
IPv6 DNS:n määrittäminen
Huomio (DNS-asetukset)
WINS-palvelimen määrittäminen
SMB:n asettaminen
LDAP-palvelinten tallentaminen
MTU:n koon asettaminen
SNTP:n määrittäminen
SLP-tiedonsiirron määrittäminen imageWAREn avulla
Laitteen hallinta
Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)
MAC-osoitteen tarkistaminen
Suojaus
Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen
Huomio (Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen)
Laitteen nimen ja asennuspaikan tallentaminen
Osastotunnusten hallinta-asetuksen määrittäminen
Osastojen tallentaminen
Osastojen muokkaaminen
Osastotunnusten hallinnan ottaminen käyttöön
Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö
Sivumäärätietojen tarkistaminen tai nollaaminen
Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden määrittäminen
Avaimien ja varmenteiden luominen
Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden asentaminen
Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tarkistaminen
Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tallentaminen
Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden poistaminen
SSL-asetuksen määrittäminen
IEEE802.1X-todennuksen käyttäminen
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TLS-todennustietojen määrittäminen
TTLS/PEAP-todennustietojen määrittäminen
IEEE802.1X-todennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
IEEE802.1X-todennuksen virhetietojen tarkistaminen
Huomio (IEEE802.1X-todennus)
PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten (turvatulostus)
Turvatulostuksen ottaminen käyttöön
Tulostaminen turvatulostustoiminnolla
Etäkäyttöliittymän määrittäminen
Verkkoyhteyksien rajoittaminen
Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti
Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti
Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)
SNMPv1:n määrittäminen
SNMPv3:n määrittäminen
Tulostimen hallintatietojen noutaminen isäntäkoneesta
HTTP-tiedonsiirron käyttöoikeuksien määrittäminen
Protokollien porttinumeroiden määrittäminen
Nimetyn portin asettaminen
Välityspalvelimen määrittäminen
Kohteiden määrittämisen ja lähetystoimintojen käytön rajoittaminen
Osoitekirjan PIN-koodin määrittäminen
Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen
Faksien tietokoneesta lähettämisen rajoittaminen
Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen
Syötetyn faksinumeron vahvistaminen
Pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla valitun vastaanottajan vahvistaminen
Sarjalähetysten rajoittaminen
Työhistorian näyttöasetusten määrittäminen
USB-portin tai -muistin käytön rajoittaminen
Ulkoisien USB-laitteiden kytkennän rajoittaminen
Tietojen muistivälineeseen tallentamisen rajoittaminen
Muistivälineen tietojen tulostamisen rajoittaminen
Asetusten määrittäminen ja hallinta tietokoneesta
Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Järjestelmäympäristö
Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
Etäkäyttöliittymän näytön asettelu
Asetus-valikko
Nykyisten asetusten tarkistaminen ja tulostaminen
Valikkovaihtoehtojen asettaminen
Valikkovaihtoehtojen sisältö
Verkkoasetukset
Yleisasetukset
Ajastimen asetukset
Yleiset asetukset
Kopioasetukset
Faksiasetukset
Skannausasetukset
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USB-suoratulostuksen asetukset
Tulostimen asetukset
Säätö/Ylläpito
Järjestelmäasetukset
Alustusvalikko
Vianmääritys
Virhekoodit
Virransyöttöhäiriöiden ilmetessä
Tukosten selvittäminen
Syöttölaitteen paperitukokset
Paperitukokset luovutusalueella
Paperitukokset monitoimitasolla
Paperitukokset paperikasetissa (kasetti 1 tai 2)
Paperitukokset takakannessa ja kaksipuoleisen tulostuksen yksikössä
Paperitukokset etukannessa
Paperitukokset kaksipuolisessa siirto-ohjaimessa
Jos <Väärä koko/asetus> tulee näkyviin
Näytön ilmoitukset
Vianmääritys
Paperinsyöttöhäiriöt
Faksiongelmat
Lähetysongelmat
Faksin lähettäminen ei onnistu
Vastaanotto-ongelmat
Tilaa ei voi vaihtaa automaattisesti puhelimen ja faksin välillä
Faksien tulostaminen ei onnistu tai faksin kuvat ovat suttuisia tai vääristyneitä
Kopiointiongelmat
Kopio on vaivoin luettavissa ja kopioitu huonosti.
Tulostusongelmat
Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta ei onnistu.
TCP/IP-verkon kautta tulostaminen ei onnistu
Skannausongelmat
Asiakirjan skannaus ei onnistu.
Puhelimeen liittyvät ongelmat
Verkko-ongelmat
Langallisen lähiverkon ongelmat
Verkkoyhteyden tarkistaminen (langallinen lähiverkko)
Langattoman lähiverkon ongelmat (vain MF6180dw)
Verkkoyhteyden tarkistaminen (langaton lähiverkko)
Asennukseen ja asennuksen poistoon liittyvät ongelmat
Muut ongelmat
Tulostustulos ei ole hyvä
Paperi käpristyy
Paperitaitokset
Esiintyy pystyviivoja, joita ei ole alkuperäisessä
Tulosteessa on pystysuoria raitoja
Tekstin ja kuvien ympärillä näkyy väriainetahroja ja -roiskeita
Paperin alalaidassa tai seuraavassa paperissa on tahroja
Osa sivusta ei tulostu
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0HJ2-000

Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue tämä "Tärkeitä turvallisuusohjeita -osio" huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.
Näiden ohjeiden tarkoituksena on estää käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantuminen sekä laitteiston vaurioituminen.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen tai
virheellisen toiminnan.
Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue seuraavat turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja huomioitavat asiat ennen laitteen käyttämistä:
"Asentaminen"
"Virtalähde"
"Käsittely"
"Ylläpito ja tarkastukset"
"Tarvikkeet"
"Muuta"
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Asentaminen
VAROITUS
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa sen lähellä on alkoholia, tinneriä tai muita tulenarkoja aineita. Jos laitteen sisällä
oleviin sähköosiin pääsee tulenarkoja aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta seuraavia esineitä laitteen päälle:
Kaulakorut ja muut metalliesineet
Kupit, vaasit, kukkaruukut ja muut astiat, joissa on vettä tai nesteitä
Jos nämä esineet pääsevät kosketuksiin laitteen sisäosan suurijännitteisten osien kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
Jos jokin näistä esineistä putoaa tai roiskuttaa nestettä laitteen sisään, katkaise välittömästi virta laitteesta ja
tietokoneesta (1) ja irrota liitäntäkaapeli, jos se on kytketty (2). Irrota seuraavaksi virtajohto pistorasiasta (3) ja ota
yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

Älä käytä tätä tuotetta lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettävien sähkölaitteiden lähellä. Tämän tuotteen
lähettämät radioaallot voivat häiritä kyseisien laitteiden toimintaa, mikä voi johtaa toimintahäiriön aiheuttamaan
onnettomuuteen.

HUOMIO
Jotta laite ei putoaisi tai kaatuisi ja aiheuttaisi loukkaantumista, älä asenna laitetta voimakkaasti tärisevään tai
epävakaaseen paikkaan, kuten horjuvalle alustalle tai kallellaan olevalle lattialle.
Ilmanvaihtoaukot varmistavat laitteen sisällä olevien osien kannalta riittävän ilmanvaihdon. Älä koskaan aseta laitetta
pehmeälle pinnalle, kuten sängylle, sohvalle tai matolle. Ilmanvaihtoaukkojen tukkiminen voi aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen, mistä voi seurata tulipalo.
Älä asenna laitetta seuraaviin paikkoihin, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun:
Kosteaan tai pölyiseen paikkaan
Savuiseen tai höyryiseen paikkaan, kuten keittiöön tai ilmankostuttimen viereen
Paikkaan, jossa laite altistuu sateelle tai lumelle
Vesihanan tai veden läheisyyteen
Paikkaan, jossa laite altistuu suoralle auringonvalolle
Erittäin kuumaan paikkaan
Lähelle avotulta
Laske laite varovasti asennuskohteeseen, jotta kätesi eivät jää laitteen ja lattian tai laitteen ja jonkin muun laitteen
väliin, koska jos näin käy, voit satuttaa itsesi.
Kytke liitäntäkaapeli huolellisesti ja tämän käyttöohjeen mukaisesti. Huono liitäntä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
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sähköiskun.
Kun siirrät laitetta, kanna sitä aina tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muussa tapauksessa laite voi pudota, ja voit
satuttaa itsesi.
"Laitteen siirtäminen"
Kiintolevyllä varustetut laitteet eivät välttämättä toimi oikein, kun niitä käytetään vähintään noin 3 000 metrin
korkeudella merenpinnasta.
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Virtalähde
VAROITUS
Älä vaurioita virtalähdettä tai tee siihen muutoksia. Älä myöskään aseta virtajohdon päälle painavia esineitä tai vedä
tai taivuta sitä liian voimakkaasti. Tämä voi aiheuttaa sähköosien vaurioitumisen, mistä voi seurata tulipalo tai
sähköisku.
Pidä virtajohto riittävän kaukana lämmönlähteistä. Jos näin ei toimita, virtajohdon eristeet voivat sulaa, mistä voi
seurata tulipalo tai sähköisku.
Virtajohto ei saa olla kireällä, koska liitäntä voi löystyä, jolloin laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
Virtajohto voi vioittua, jos sen päälle astutaan, se kiinnitetään niiteillä tai jos sen päälle asetetaan painavia esineitä.
Vioittuneen virtajohdon käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, kuten tulipalon tai sähköiskun.
Älä kytke tai irrota virtapistoketta märin käsin. Voit saada sähköiskun.
Älä kytke virtajohtoa jatkojohtoon, johon voidaan kytkeä useita pistokkeita. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Älä keri tai solmi virtajohtoa kerälle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Kytke virtapistoke huolellisesti pistorasiaan. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Jos virtajohdon liitäntäkohtaan kohdistuu liikaa rasitusta, virtajohto voi vioittua tai laitteen sisällä olevat johdot voivat
irrota. Seurauksena voi olla tulipalo. Vältä myös seuraavia tilanteita:
Virtajohtoa kytketään ja irrotetaan toistuvasti.
Virtajohtoon kompastellaan.
Virtajohtoa taitetaan pistokkeen läheltä, ja pistorasiaan tai pistokkeeseen kohdistetaan jatkuvaa rasitusta.
Pistokkeeseen kohdistetaan iskuja.
Älä käytä muita kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa, sillä muut johdot voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Jatkojohtojen käyttöä tulisi välttää. Jatkojohdon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Irrota pistoke pistorasiasta ja vältä laitteen käyttöä ukonilmalla. Salamanisku voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
toimintahäiriön.

HUOMIO
Käytä vain tässä lueteltuja syöttöjännitteitä. Muut jännitemäärät voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Tartu aina pistokkeesta, kun irrotat virtajohdon pistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta, sillä virtajohdon sydänlanka voi
tulla näkyviin tai johdon eristys voi vaurioitua. Tällöin sähkö pääsee vuotamaan, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Jätä pistorasian ympärille riittävästi tyhjää tilaa, että virtajohto on helppo irrottaa. Jos pistokkeen ympärillä on
tavaraa, sitä ei pysty välttämättä irrottamaan hätätilanteessa.
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Käsittely
VAROITUS
Älä pura laitetta tai tee siihen muutoksia. Laitteen sisällä on kuumia suurjänniteosia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.
Sähkölaitteet voivat olla vaarallisia, jos niitä ei käsitellä oikein. Älä anna lasten koskea virtajohtoon, kaapeleihin,
hammasrattaisiin tai sähköosiin.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee savua tai outoa hajua, katkaise sekä laitteen että tietokoneen virta
välittömästi virtakytkimestä ja irrota liitäntäkaapeli, mikäli se on kytkettynä. Irrota seuraavaksi virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään. Laitteen käytön jatkamisesta voi seurata tulipalo tai
sähköisku.
Älä käytä laitteen lähellä tulenarkoja sumutteita. Jos laitteen sisällä oleviin sähköosiin pääsee tulenarkoja aineita, ne
voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Muista kytkeä laitteen ja tietokoneen virtakytkimet pois päältä ja irrottaa sekä virtapistoke että liitäntäjohdot, ennen
kuin siirrät laitetta. Jos et toimi näin, johdot ja kaapelit voivat vaurioitua, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Varmista laitteen siirtämisen jälkeen, että pistoke ja liitäntä on kytketty huolellisesti. Muuten laite voi ylikuumentua ja
aiheuttaa tulipalon.
Älä pudota laitteen sisään paperiliittimiä, niittejä tai muita metalliesineitä. Älä myöskään läikytä laitteen sisään vettä,
nesteitä tai muita tulenarkoja aineita (alkoholia, bentseeniä, tinneriä, tms.). Jos näitä esineitä tai aineita joutuu
laitteen sisällä oleviin suurjänniteosiin, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos näitä esineitä tai aineita
putoaa tai roiskuu laitteen sisään, katkaise laitteen ja tietokoneen virta välittömästi virtakytkimestä ja irrota
liitäntäkaapeli, mikäli se on kytkettynä. Irrota seuraavaksi virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Jos liität tai irrotat USB-kaapelin, kun virtapistoke on kytkettynä pistorasiaan, älä kosketa liittimen metalliosaa. Voit
saada sähköiskun.

HUOMIO
Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle. Esine tai laite voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Katkaise laitteen virta virtakytkimestä, jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, esimerkiksi yön aikana. Sammuta laite ja
irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi ennen useiden päivien käyttökatkoa.
Avaa tai sulje kannet ja asenna tai poista paperikasetit varovasti. Varo satuttamasta sormiasi.
Pidä kädet ja vaatteiden tarttuvat osat (esimerkiksi hihansuut) kaukana tulostusalueen rullasta. Vaikka laite ei
tulostaisikaan parhaillaan, rulla voi pyörähtää ja tarttua käteen tai vaatteeseen ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ulostuloaukko on kuuma tulostuksen aikana ja heti sen jälkeen. Älä koske ulostuloaukkoa ympäröivää aluetta. Voit
saada palovammoja.
Tulostetut paperit voivat olla kuumia heti tulostamisen jälkeen. Poista ja järjestä tasosta otetut paperit varovasti,
etenkin pitkään kestäneen tulostusjakson jälkeen. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovammoja.
Kun kopioit paksua valotuslasille asetettua kirjaa, älä paina syöttölaitetta voimakkaasti. Valotuslasi voi vaurioitua ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Varo pudottamasta valotuslasin päälle painavia esineitä, kuten sanakirjaa. Valotuslasi voi vaurioitua ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Sulje syöttölaite varovasti, jottei kätesi jää sen väliin. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Lasersäde voi olla ihmiselle vaarallista. Lasersäde on suljettu laserskanneriyksikön kansien sisään, joten lasersäde
ei voi päästä normaalikäytössä laitteen ulkopuolelle. Lue seuraavat huomautukset ja ohjeet turvallisuussyistä:
Älä avaa koskaan muita kuin tässä ohjeessa ilmoitettuja kansia.
Älä irrota laserskanneriyksikön kanteen kiinnitettyä varoitustarraa.
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Lasersäde voi aiheuttaa näkövaurioita, jos se pääsee jostain syystä laitteen ulkopuolelle ja osuu käyttäjän silmiin.
Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjainten käyttäminen sekä säätöjen tai toimintojen suorittaminen voi altistaa
vaaralliselle säteilylle.
Tämä laite on luokiteltu IEC60825-1:2007 -standardissa luokan 1 lasertuotteeksi.
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Ylläpito ja tarkastukset
VAROITUS
Kun puhdistat laitetta, sammuta sekä laite että tietokone ja irrota liitäntäkaapelit ja virtapistoke. Tämän ohjeen
laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Irrota virtajohto pistorasiasta säännöllisesti ja puhdista pistokkeen metalliliittimien ympärillä oleva alue sekä
pistorasia kuivalla liinalla, jotta niihin ei pääse kertymään pölyä tai likaa. Jos virtajohto on kiinni pistorasiassa
kosteassa, pölyisessä tai savuisessa paikassa, pistokkeeseen voi kertyä pölyä ja kosteutta. Tämä voi aiheuttaa
oikosulun ja tulipalon.
Pyyhi laite melkein kuivaksi väännetyllä liinalla, joka on kostutettu vedellä tai laimennetulla pesuaineella. Älä käytä
alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita tulenarkoja aineita. Jos laitteen sisällä oleviin sähköosiin pääsee tulenarkoja
aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Laitteen tietyissä sisäosissa on korkea jännite. Kun poistat juuttunutta paperia tai tarkistat laitteen sisäosia, varo että
kaulakorut, ranneketjut tai muut metalliset esineet eivät kosketa laitteen sisäosia, sillä tämä voi aiheuttaa
palovammoja tai sähköiskun.
Älä hävitä käytettyjä väriainekasetteja avotulessa polttamalla. Kasetin sisälle jäänyt väriaine saattaa syttyä, mikä voi
aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Jos vahingossa läikytät tai levität väriainetta, kerää väriainehiukkaset huolellisesti kokoon tai pyyhi ne pois
pehmeällä, kostealla liinalla sellaisella tavalla, joka estää niiden sisäänhengittämisen.
Älä koskaan käytä läikkyneen väriaineen poistamiseen pölynimuria, jossa ei ole suojausta pölyräjähdysten varalta.
Muuten seurauksena voi olla pölynimurin toimintahäiriö tai staattisesta purkauksesta aiheutuva pölyräjähdys.
Varmista laitteen puhdistamisen jälkeen, että pistoke ja liitäntä on kytketty huolellisesti. Muuten laite voi
ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
Tarkista virtajohto ja pistoke säännöllisesti. Seuraavat tilanteet voivat aiheuttaa tulipalon, joten ota näissä
tapauksissa yhteyttä paikalliseen Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun:
Pistokkeessa on palojälkiä.
Pistokkeen tappi on vääntynyt tai poikki.
Virta kytkeytyy päälle tai pois päältä, kun virtajohtoa taivutetaan.
Virtajohdon kuori vaurioituu, halkeaa tai siihen tulee lovi.
Virtajohdon jokin osa kuumenee.
Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohtoa ja pistoketta käsitellä jäljempänä luetelluilla tavoilla. Tämän ohjeen
laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Pistokkeen liitäntä löystyy.
Virtajohtoon kohdistuu rasitusta, koska sen päälle on asetettu painava esine tai se on kiinnitetty niiteillä.
Pistoke on löystynyt.
Virtajohto on sidottu kerälle.
Virtajohdon jokin osa on kulkukäytävällä.
Virtajohto on asetettu lämmityslaitteen eteen.

HUOMIO
Kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö laitteen sisällä kuumenevat käytön aikana. Älä koske kiinnitysyksikköön tai sitä
ympäröivään alueeseen, kun poistat juuttunutta paperia tai tarkistat laitteen sisäosia. Se voi aiheuttaa palovamman.
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Varo kiinnitysyksiköstä ja sen ympäristöstä tulevaa kuumuutta, kun poistat juuttunutta paperia tai tarkistat laitteen
sisäosia. Pitkäaikainen kuumuudelle altistuminen voi aiheuttaa palovammoja, vaikka et koskisikaan
kiinnitysyksikköön tai sen ympäristöön.
Jos paperi on juuttunut, poista se näytössä näkyvän viestin mukaisesti niin, ettei laitteen sisään jää yhtään
paperinpalaa. Älä myöskään laita käsiäsi muihin kuin merkityille alueille. Tästä voi seurata loukkaantuminen tai
palovammoja.
Vältä väriaineen joutumista käsillesi tai vaatteille, kun poistat juuttunutta paperia tai vaihdat väriainekasettia. Väriaine
likaa kädet ja vaatteet. Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu väriainetta, huuhtele se heti pois kylmällä vedellä. Älä käytä
lämmintä vettä, sillä se kiinnittää väriaineen ja tahrojen poistaminen on vaikeaa.
Kun poistat juuttunutta paperia, varo, ettei paperilta pääse putoamaan väriainetta. Väriainetta voi joutua silmiin ja
suuhun. Jos väriainetta joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
Kun asetat laitteeseen paperia tai poistat juuttuneita asiakirjoja tai papereita, varo etteivät paperin reunat viillä
sormiasi.
Poista väriainekasetti aina varovasti, jottei väriainetta pääse leviämään tai joudu silmiin tai suuhun. Jos väriainetta
joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
Älä yritä purkaa väriainekasettia. Väriaine saattaa levitä ja joutua silmiin tai suuhun. Jos väriainetta joutuu silmiin tai
suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
Jos väriainekasetista vuotaa väriainetta, varo hengittämästä sitä ja vältä suoraa ihokontaktia. Jos väriainetta joutuu
ihollesi, pese se pois saippualla. Jos ihosi ärtyy väriaineesta tai hengität väriainetta, ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.
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Tarvikkeet
VAROITUS
Älä hävitä käytettyjä väriainekasetteja avotulessa polttamalla. Väriaine saattaa syttyä, mikä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
Älä säilytä värikasetteja tai paperia avotulen läheisyydessä. Väriaine tai paperi saattaa syttyä, mikä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
Aseta hävitettävä värikasetti aine pussiin, jotta väriaine ei pääse leviämään mihinkään. Hävitä pussi tämän jälkeen
paikallisten säännösten mukaisesti.
Jos vahingossa läikytät tai levität väriainetta, kerää väriainehiukkaset huolellisesti kokoon tai pyyhi ne pois
pehmeällä, kostealla liinalla sellaisella tavalla, joka estää niiden sisäänhengittämisen.
Älä koskaan käytä läikkyneen väriaineen poistamiseen pölynimuria, jossa ei ole suojausta pölyräjähdysten varalta.
Muuten seurauksena voi olla pölynimurin toimintahäiriö tai staattisesta purkauksesta aiheutuva pölyräjähdys.

HUOMIO
Säilytä värikasetit ja muut tarvikkeet lasten ulottumattomissa. Jos joku nielee väriainetta tai muita osia, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Älä yritä purkaa väriainekasettia. Väriaine saattaa levitä ja joutua silmiin tai suuhun. Jos väriainetta joutuu silmiin tai
suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
Jos väriainekasetista vuotaa väriainetta, varo hengittämästä sitä ja vältä suoraa ihokontaktia. Jos väriainetta joutuu
ihollesi, pese se pois saippualla. Jos ihosi ärtyy väriaineesta tai hengität väriainetta, ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.
Älä vedä sinettiteippiä ulos väkisin tai keskeytä vetämistä, koska väriainetta saattaa valua ulos. Jos käytät faksia,
huomaa, että voit tulostaa vastaanotetut tiedot vain kerran, sillä vastaanotetut tiedot poistetaan tulostuksen jälkeen.
Jos väriainetta joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
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Muuta
VAROITUS
Jos käytät sydämentahdistinta
Tämä laite tuottaa heikon magneettikentän. Jos käytät sydämentahdistinta ja tunnet olosi epänormaaliksi, poistu laitteen
lähettyviltä ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.

㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Oikeudellisia huomautuksia
Mallien nimet
MF6180dw (F166102)
MF6140dn (F166102)

R & TTE -direktiivi
Tämä laite (F166102) täyttää EY-direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset ja sitä voidaan käyttää
EU:n alueella. (Vain laitteet, joissa on faksitoiminto.)
(Vain Eurooppa)
Canon Inc. / Canon Europa N.V.

EY-direktiivin EMC-vaatimukset
Tämä laite täyttää EY:n direktiivin olennaiset EMC-vaatimukset. Tämä laite täyttää EY-direktiivin EMC-vaatimukset
jännitteellä 230 V, 50 Hz, vaikka laitteen nimellisjännite onkin 220–240 V, 50/60 Hz. Käytä suojattua kaapelia, jotta laite
täyttää EY-direktiivin EMC-vaatimukset.

Laseria koskevat turvallisuustiedot
Lasersäteily voi olla ihmiselle vaarallista. Tästä syystä tämän laitteen tuottaman lasersäteilyn lähde on hermeettisesti
sinetöidyn ja suojatun kuoren sisällä. Normaalissa käytössä lasersäteitä ei pääse laitteen ulkopuolelle.
Tämä laite on luokiteltu Luokan 1 Laser-tuotteeksi IEC 60825-1: 2007 ja EN60825-1: 2007.

220–240 V -malli
Alla kuvattu tarra on kiinnitetty laitteen laserskannausyksikköön.

Tämä laite on luokiteltu standardien IEC 60825-1: 2007 ja EN60825-1: 2007 mukaisesti ja vastaa seuraavia luokkia:
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

HUOMIO
Sellaisten ohjainten käyttäminen ja sellaisten säätöjen tai toimintojen suorittaminen, joita ei ole mainittu laitteen
käyttöoppaissa, voivat altistaa vaaralliselle säteilylle.

㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

WEEE-direktiivi

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista
ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen
mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai
akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa
tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja
terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi
jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.

Kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma
Canon Inc. on ENERGY STAR® -partneri ja on määrittänyt, että tämä tuote vastaa ENERGY
STAR -ohjelman energiansäästövaatimuksia.
Toimistolaitteita koskeva ENERGY STAR -ohjelma on kansainvälinen ohjelma, jonka tavoite on
edistää tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden energiansäästöä.
Ohjelma tukee sellaisten tuotteiden kehittämistä ja markkinointia, joissa on energiaa tehokkaasti
säästäviä toimintoja. Se on avoin järjestelmä, johon yritykset voivat liittyä vapaaehtoisesti.
Ohjelmaan kuuluu toimistolaitteita, kuten tietokoneita, näyttöjä, tulostimia, fakseja ja kopiokoneita.
Standardit ja logot ovat samanlaisia kaikissa ohjelmaan osallistuvissa maissa.

IPv6 Ready -logo
Tämän laitteen sisältämä protokollapino on saanut IPv6 Forumin myöntämän ensimmäisen vaiheen IPv6
Ready -logon.

㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Tietoja langattoman lähiverkon säännöksistä (vain MF6180dw)
i-SENSYS MF6180dw includes approved Wireless LAN Module (Model name: FM48944).

Regulatory information
Users in the European Union and other European countries
R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)

ýHVN\>&]HFK@

6SROHþQRVW&$121,1&WtPWRSURKODãXMHåH]DĜt]HQt)0MHYVRXODGXVH]iNODGQtPL
SRåDGDYN\DGDOãtPLSĜtVOXãQêPLXVWDQRYHQtPLVPČUQLFH(6

Dansk [Danish]

Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at FM48944 overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch [German]

Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät FM48944 in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Eesti [Estonian]

Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme FM48944 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele
nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

English

Hereby, CANON INC., declares that FM48944 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español [Spanish]

Por medio de la presente CANON INC. declara que el FM48944 cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

ǼȜȜȘȞȚțȒ>*UHHN@

ȂİĲȘȞʌĮȡȠȪıĮȘ&$121,1&įȘȜȫȞİȚȩĲȚĲȠȝȠȞĲȑȜȠ)0ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚʌȡȠȢĲȚȢ
ȠȣıȚȫįİȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢțĮȚĲȚȢȜȠȚʌȑȢıȤİĲȚțȑȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢȅįȘȖȓĮȢǼȀ

Français [French]

Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil FM48944 est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano [Italian]

Con la presente CANON INC. dichiara che FM48944 è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski [Latvian]

$UãR&$121,1&GHNODUƝND)0DWELOVW'LUHNWƯYDV(.EǌWLVNDMƗPSUDVƯEƗPXQ
FLWLHPDUWRVDLVWƯWDMLHPQRWHLNXPLHP

/LHWXYLǐ>/LWKXDQLDQ@

âLXREHQGURYơÄ&$121,1&³GHNODUXRMDNDG)0DWLWLQNDSDJULQGLQLXV'LUHNW\YRMH
(%LãGơVW\WXVUHLNDODYLPXVLUNLWDVMRVQXRVWDWDV

Nederlands [Dutch]

Hierbij verklaart CANON INC. dat FM48944 in overeenstemming is met de essentiële eisen en
de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti [Maltese]

+DZQKHNN&$121,1&MLGGLNMDUDOLO)0MLNNRQIRUPDPDOƫWLƥLMLHWHVVHQ]MDOLXPD¶
GLVSRĪL]]MRQLMLHWUHOHYDQWLRƫUDWDG'LUHWWLYD.(

Magyar [Hungarian]

$OXOtURWW&$121,1&Q\LODWNR]RPKRJ\D)0PHJIHOHODYRQDWNR]yDODSYHWĘ
N|YHWHOPpQ\HNQHNpVD](&LUiQ\HOYHJ\pEHOĘtUiVDLQDN

Polski [Polish]

1LQLHMV]\P&$121,1&RĞZLDGF]DĪHPRGHO)0MHVW]JRGQ\]]DVDGQLF]\PLZ\PRJDPL
RUD]SR]RVWDá\PLVWRVRZQ\PLSRVWDQRZLHQLDPL'\UHNW\Z\(&

Português
[Portuguese]

Por este documento, a CANON INC. declara que o FM48944 está em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

6ORYHQãþLQD
[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik FM48944 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi
UHOHYDQWQLPLGRORþLOLGLUHNWLYH(6

Slovensky [Slovak]

&$121,1&WêPWRY\KODVXMHåH)0VSĎĖD]iNODGQpSRåLDGDYN\DYãHWN\SUtVOXãQp
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi [Finnish]

CANON INC. vakuuttaa täten, että FM48944 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Svenska [Swedish]

Härmed intygar CANON INC. att denna FM48944 står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

5RPkQă
[Romanian]

3ULQSUH]HQWD&$121,1&GHFODUăIDSWXOFăDSDUDWXO)0HVWHvQFRQIRUPLWDWHFX
FHULQĠHOHHVHQĠLDOHúLFXDOWHSUHYHGHULUHOHYDQWHLQFOXVHvQ'LUHFWLYD&(

Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
[Bulgarian]

ɋɧɚɫɬɨɹɳɟPɨ&$121,1&ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɱɟ)0ɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɢɞɪɭɝɢɬɟɩɪɢɥɨɠɢɦɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɧɚȾɢɪɟɤɬɢɜɚȿɋ

Íslenska [Icelandic]

Hér með lýsir CANON INC. því yfir að FM48944 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk [Norwegian]

CANON INC. erklærer herved at utstyret FM48944 er i samsvar med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Gaeilge [Irish]

Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn FM48944 le ceanglais riachtanacha agus le
forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.

ýHVN\>&]HFK@

7RWR]DĜt]HQtPĤåHEêWSURYR]RYiQRQD~]HPt$7%(%*&+&<&='('.(((6),
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Poznámky
týkající se použití tohoto produktu.
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)UDQFLH7HQWRSURGXNWQHO]HSRXåtYDWPLPRX]DYĜHQpSURVWRU\

Dansk [Danish]

* Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Bemærkninger for
anvendelse af dette produkt.
Frankrig: Dette produkt kan ikke anvendes udendøre.

Deutsch [German]

* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Hinweise zur Verwendung dieses Produkts.
Frankreich: Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.

Eesti [Estonian]

* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Teadaanne selle toote
kasutamise kohta.
Prantsusmaa: seda toodet saab kasutada vaid siseruumides.

English

* This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Notice for use of this
product.
France : This product cannot be used outdoors.

Español [Spanish]

* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso relativo al uso
de este producto.
Francia: este producto no puede utilizarse en exteriores.

Français [French]

* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Avis concernant
l’utilisation de ce produit.
France : Ce produit ne peut pas être utilisé à l’extérieur.

Italiano [Italian]

* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Nota per l’uso
del prodotto.
Francia: il prodotto non può essere utilizzato all’aperto.

Latviski [Latvian]

âRDSUƯNRMXPXGUƯNVWOLHWRW$7%(%*&+&<&='('.(((6),)5*%*5+8
,(,6,7/,/7/8/9071/123/37526(6,6. 3LH]ƯPHVSDUãƯL]VWUƗGƗMXPD
lietošanu.
)UDQFLMDãRL]VWUƗGƗMXPXQHGUƯNVWOLHWRWƗUSXVWHOSƗP

/LHWXYLǐ>/LWKXDQLDQ@

âƳƳUHQJLQƳJDOLPDHNVSORDWXRWL$7%(%*&+&<&='('.(((6),)5*%*5
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Pastaba apie šio
SURGXNWRQDXGRMLPą
3UDQFǌ]LMDãLRSURGXNWRQHJDOLPDQDXGRWLODXNH

Nederlands [Dutch]

* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK.* Kennisgeving voor gebruik van dit product.
Frankrijk: dit product kan niet buiten worden gebruikt.

Suomi [Finnish]

* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Huomautuksia tämän tuotteen käytöstä.
Ranska: Tuotetta ei saa käyttää ulkoilmassa.

Malti [Maltese]

* Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
,(,6,7/,/7/8/9071/123/37526(6,6. $YYLĪJƫDOOXĪXWD¶GDQLO
prodott.
)UDQ]D'DQLOSURGRWWPDMLVWD[MLQWXĪDIXTEDUUD

Magyar [Hungarian]

* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
/7/8/9071/123/37526(6,6.]HPHOWHWKHWĘ 0HJMHJ\]pVHNDWHUPpN
használatához.
Franciaország: A termék csak beltérben használható.

Polski [Polish]

7RXU]ąG]HQLHPRĪHE\üHNVSORDWRZDQHZ$7%(%*&+&<&='('.(((6),)5
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Uwaga
GRW\F]ąFDXĪ\WNRZDQLDSURGXNWX

㻞㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

)UDQFMDSURGXNWXQLHQDOHĪ\XĪ\ZDüQD]HZQąWU]
Português
[Portuguese]

* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Aviso referente
ao uso deste produto.
França: Este produto não pode ser usado em áreas externas.

6ORYHQãþLQD
[Slovenian]

* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Obvestilo glede
uporabe tega izdelka.
)UDQFLMD7HJDL]GHONDQLPRJRþHXSRUDELWLQDRGSUWHP

Slovensky [Slovak]

7RWR]DULDGHQLHP{åHE\ĢSRXåtYDQpQD~]HPt$7%(%*&+&<&='('.(((6),
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
Upozornenie k používaniu tohto výrobku.
)UDQF~]VNR7HQWRYêURERNVDQHVPLHSRXåtYDĢYRQNX

ǼȜȜȘȞȚțȒ>*UHHN@

ȉȠʌĮȡȩȞʌȡȠȧȩȞȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓıĲȘȞ$7%(%*&+&<&='('.(((6
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.*
ȈȘȝİȓȦıȘȖȚĮĲȘȤȡȒıȘĮȣĲȠȪĲȠȣʌȡȠȧȩȞĲȠȢ
īĮȜȜȓĮǹȣĲȩĲȠʌȡȠȧȩȞįİȞȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓıİİȟȦĲİȡȚțȠȪȢȤȫȡȠȣȢ

Svenska [Swedish]

* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Meddelande för
användning av denna produkt.
Frankrike: Denna produkt får inte användas utomhus.

5RPkQă
[Romanian]

* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
*5+8,(,6,7/,/7/8/9071/123/37526(6,6. 1RWăSULYLQG
utilizarea acestui produs.
)UDQĠD$FHVWSURGXVQXVHYDXWLOL]DvQH[WHULRU

Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
[Bulgarian]

Ɍɨɜɚɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɜ$7%(%*&+&<&='('.(((6),)5
*%*5+8,(,6,7/,/7/8/9071/123/37526(6,6. Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚɩɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɬɨɡɢɩɪɨɞɭɤɬ
ɎɪɚɧɰɢɹɌɨɡɢɩɪɨɞɭɤɬɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɢɡɜɴɧɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɮɢɪɦɚɬɚ

Íslenska [Icelandic]

* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Tilkynning vegna
notkunar vörunnar.
Frakkland : Þessa vöru má ekki nota utan dyra.

Norsk [Norwegian]

* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Merknad for bruk av dette
produktet.
Frankrike: Produktet kan ikke brukes utendørs.

Gaeilge [Irish]

* Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.* Fógra maidir le
húsáid an táirge seo.
An Fhrainc : Ní féidir an táirge seo a úsáid amuigh faoin aer.

Regulatory information for users in Jordan
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2011/32

Regulatory information for users in UAE
TRA REGISTERD No: ER0058948/11
DEALER No: DA0058934/11

㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Asentaminen ja laitteen käsittely
Seuraavassa lueteltuja asennusta koskevia vaatimuksia on noudatettava, jotta laitteen käyttö on turvallista ja mutkatonta.
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista.
Lämpötila ja kosteus
Virtalähteen vaatimukset
Asentamista koskevat vaatimukset
Asennustila
Ylläpito ja tarkastukset
Asiakastuki
TÄRKEÄÄ
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue "Tärkeitä turvallisuusohjeita" -osio ennen laitteen asentamista.

Lämpötila ja kosteus
Lämpötila: 10–30 °C
Kosteus: 20–80 % (suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)
TÄRKEÄÄ
Laitteen suojaaminen tiivistyvältä kosteudelta
Anna laitteen sopeutua ympäröivän tilan lämpötilaan ja kosteuteen vähintään kaksi tuntia ennen laitteen käyttöä.
Näin laitteen sisään ei tiivisty kosteutta seuraavissa olosuhteissa.
Jos huonetta, johon laite asennetaan, lämmitetään erittäin nopeasti
Jos laite siirretään viileästä ja kuivasta paikasta kuumaan tai kosteaan paikkaan
Jos laitteen sisään kertyy pieniä (tiivistyneen kosteuden aiheuttamia) vesipisaroita, ne voivat aiheuttaa paperitukoksia
tai huonontaa tulostuslaatua.
Ultraääni-ilmankostuttimen käyttäminen
Jos käytät ultraääni-ilmankostutinta, siinä kannattaa käyttää puhdistettua vettä tai vettä, jossa ei ole epäpuhtauksia.
Jos käytät vesijohto- tai kaivovettä, vedessä olevat epäpuhtaudet leviävät ilman mukana. Epäpuhtaudet voivat jäädä
laitteen sisään ja heikentää tulostuksen laatua.

Virtalähteen vaatimukset
220–240 V, 50/60 Hz
TÄRKEÄÄ
Virtajohdon kytkennässä huomioitavia seikkoja
Älä liitä laitetta keskeytymättömään virransyöttöön (UPS).
Käytä pistorasiaa, johon ei ole kytketty muita laitteita. Älä käytä pistorasian muita paikkoja.
Älä liitä virtapistoketta tietokoneessa olevaan virtaliitäntään.
Älä kytke laitetta seuraavien laitteiden kanssa samaan pistorasiaan:
Kopiokone
Ilmastointilaite
Silppuri
Paljon virtaa kuluttava laite
Sähkökohinaa tuottava laite
Kun irrotat virtajohdon, odota vähintään 5 sekuntia, ennen kuin kiinnität sen uudestaan.
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Muut huomioitavat seikat
Laitteen maksimivirrankulutus on enintään 1 200 W.
Sähköinen häiriö tai verkkojännitteen äkillinen putoaminen voivat aiheuttaa laitteeseen tai tietokoneeseen
toimintahäiriön tai hävittää tietoja.

Asentamista koskevat vaatimukset
Riittävän tilava paikka
Paikka, jossa on riittävän hyvä ilmanvaihto
Tasainen alusta
Laitteen koko painon kestävä paikka
TÄRKEÄÄ
Älä asenna laitetta seuraaviin paikkoihin, sillä laite voi vaurioitua.
Paikkaan, jonka lämpötila tai kosteus vaihtelee äkillisesti
Paikka, jossa kosteus pääsee tiivistymään
Paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto
(Jos laitetta käytetään pitkään tai sillä suoritetaan suuri tulostustyö sellaisessa paikassa, jossa on huono
ilmanvaihto, laitteesta lähtevät otsonit ja hajut voivat tehdä työympäristöstä erittäin epämiellyttävän. Lisäksi laitteesta
pääsee ilmaan kemiallisia hiukkasia tulostuksen aikana, joten riittävästä ilmanvaihdosta huolehtiminen on erittäin
tärkeää.)
Magneettista tai sähkömagneettista säteilyä tuottavien laitteiden lähelle
Laboratorioon tai paikkaan, jossa tapahtuu kemiallisia reaktioita
Paikkaan, jossa laite altistuu suolapitoiselle ilmalle, syövyttäville kaasuille tai myrkkykaasuille
Paikkaan, jossa esimerkiksi matto tai muu alusta voi vääristyä laitteen painosta tai jossa laite uppoaa alustaansa
Langatonta lähiverkkoa koskevia huomautuksia
Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa, enintään 50 m (saattaa vaihdella tiedonsiirtonopeuden tai
ympäristön olosuhteiden mukaan) päässä verkon liityntäpisteestä. Pidä laite sopivalla etäisyydellä.
Tarkista, onko lähellä yhteyden muodostamiseen vaikuttavia esteitä. Yhteys on yleensä huonompi seinien ja
lattioiden läpi. Suunnittele järjestelmä mahdollisimman esteettömäksi.
Radiosignaalihäiriöitä voi esiintyä, mikäli laitteen lähellä on radioaaltoja lähettäviä laitteita (esimerkiksi
mikroaaltouuni) ja tällaisen laitteen lähettämän radiosignaalin taajuusalue on sama kuin langattomassa
lähiverkkoyhteydessä. Aseta tuote mahdollisimman kauas radiosignaalihäiriöitä mahdollisesti aiheuttavista laitteista.

Asennustila
Asennuksen vaatima tila
Jätä vähintään 100 mm tyhjää tilaa laitteen ympärille.
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Ylläpito ja tarkastukset
TÄRKEÄÄ
Noudata laitteeseen kiinnitettyjen varoitustarrojen ohjeita.
Älä ravista laitetta tai kohdista siihen iskuja.
Älä sammuta tai käynnistä laitetta, avaa tai sulje käyttöpaneelia tai takakantta, tai aseta tai poista paperia kesken
tulostuksen. Näin vältyt turhilta paperitukoksilta.
Muista poistaa väriainekasetit laitteesta pitkän kuljetuksen ajaksi.
Suojaa väriainekasetti valolta asettamalla se laitteen mukana toimitettuun suojapussiin tai käärimällä se paksuun
kankaaseen.
Puhdista laite säännöllisesti. Jos laite pölyyntyy, siihen voi tulla toimintahäiriöitä.
Käytä enintään 3 m pituista, modulaarista johtoa.
Datayhteyden muodostaminen ei välttämättä onnistu. Tämä riippuu sijainnistasi ja käytettävissä olevasta
puhelinyhteydestä. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canonasiakaspalveluun.
Tähän laitteeseen on saatavissa varaosia ja värikasetteja vähintään seitsemän (7) vuoden ajan siitä, kun tämän
laitemallin valmistus on lopetettu.

Asiakastuki
Jos laitteen käytössä on ongelmia, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys". Jos ongelmaa ei voida ratkaista
vianmääritysosion asianmukaisen kohdan ohjeilla, ota yhteyttä valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canonasiakaspalveluun.
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0HJ2-00C

Perustoiminnot
Tässä luvussa kuvataan laitteen ominaisuudet ja hyödylliset toiminnot.
Seuraavien osien tietojen avulla saat hyvän yleiskuvan laitteesta ja ohjeita laitteen tehokkaaseen käyttöön. Lue seuraavat
osat huolellisesti ennen laitteen käyttämistä:
Laitteen toimintoihin
tutustuminen

Katso kohta "Käytettävissä olevat ominaisuudet".

Laitteen osiin
tutustuminen

Katso kohta "Osat ja niiden toiminnot".

Valikossa
siirtyminen

Katso kohta "Valikossa siirtyminen".

Tekstin syöttäminen

Katso kohta "Tekstin syöttäminen".

Vastaanottajien
tallentaminen
osoitekirjaan

Katso kohta "Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan".

Väriainekasettien
tarkistaminen

Katso kohta "Väriainekasetit".

Asiakirjojen
asettaminen
laitteeseen

Katso kohta "Asiakirjojen asettaminen".

Paperin lisääminen

Katso kohta "Paperin lisääminen".

Paperikoon ja tyypin asettaminen

Katso kohta "Paperikoon ja -tyypin asettaminen".

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Katso kohta "Äänenvoimakkuuden säätäminen".

Päivämäärän ja
kellonajan
asettaminen sekä
ajastinasetuksien
mukauttaminen

Katso kohta "Ajastimen asetuksien mukauttaminen".

Näyttöasetuksien
mukauttaminen

Katso kohta "Näyttöasetusten mukauttaminen".

Paperilähteen
määrittäminen
toiminnoille

Katso kohta "Paperilähteen määrittäminen toiminnoille".

Tulostuspuolen
valitseminen

Katso kohta "Tulostuspuolen valitseminen".

Asetusvalikoiden
palauttaminen
oletusarvoihin

Katso kohta "Asetuksien alustaminen".

Raportin tai luettelon
tulostaminen

Katso kohta "Raporttien ja listojen yhteenveto".

Laskurin
tarkistaminen

Katso kohta "Laskurin näyttäminen".

Toiminta, kun
osastotunnusten
hallinta on käytössä

Katso kohta "Osastotunnusten hallinnan edellyttämät toimenpiteet".

Sarjanumeron
paikan tarkistaminen

Katso kohta "Sarjanumeron paikan tarkistaminen".
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Käytettävissä olevat ominaisuudet
Laitteen ominaisuudet on esitetty alla.
: käytettävissä
: ei käytettävissä
Lähetä
sähköpostiin
Faksi
Kopioi
Tulostaminen
/
ADF (2- Langaton
(faksin
(2Skannaus
Etäkäyttöliittymä
puolinen) lähiverkko
(2-puolinen) lähettäminen
Tallenna
puolinen)
tietokoneesta)
jaettuun
kansioon
MF6180dw
MF6140dn
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Osat ja niiden toiminnot
Tässä osiossa kuvataan laitteen osat ja toiminnot.
"Etuosa"
"Takaosa"
"Sisäosat"
"Käyttöpaneeli"
"Nestekidenäyttö (valmiustila)"
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Etuosa

(1) Syöttölaite
Käytetään asiakirjojen jatkuvaan, automaattiseen skannaukseen.
(2) Asiakirjaohjaimet
Sovita asiakirja laitteeseen näiden ohjaimien avulla.
(3) Asiakirjojen syöttötaso
Aseta asiakirjat laitteeseen.
(4) Asiakirjojen syöttötason jatke
Suurikokoisia asiakirjoja voidaan asettaa laitteeseen vetämällä jatke ulos.
(5) Asiakirjojen palautustaso
Syöttölaitteen palauttamat asiakirjat asetetaan tähän.
(6) Asiakirjojen pysäytin
Paperien putoaminen asiakirjojen palautustasolta voidaan estää vetämällä pysäytin ulos.
(7) Käyttöpaneeli
Tällä suoritetaan useita tehtäviä.
"Käyttöpaneeli"
(8) Monitoimitaso
Laitteeseen voidaan lisätään paperia monitoimitasolta. Postikortit ja kirjekuoret asetetaan tähän.
(9) Jatkotaso (monitoimitaso)
Vedä taso ulos ja aseta paperipino siihen.
(10) Paperinohjaimet (monitoimitaso)
Sovita asiakirja laitteeseen näiden ohjaimien avulla.
(11) Paperin pysäytin
Estää papereita putoamasta luovutustasolta.
(12) Luovutustaso
Tulostetut paperit, kuten kopiot, tulosteet ja faksit, tulevat ulos laitteesta luovutustasolle.
(13) Avauspainike
Avaa etukansi painamalla tätä.
(14) Etukansi
Avaa tämä kansi, kun vaihdat väriainekasetin tai poistat paperitukoksen.
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(15) Virtakytkin
Kytkee laitteeseen virran tai katkaisee sen.
(16) Paperikasetti
Tähän lisätään paperia.
(17) Syöttölaite PF-44 (kasetti 2)
Tämä on lisävarusteena saatava paperikasetti.
(18) USB-muistiportti
Tätä käytetään skannattujen asiakirjojen tallentamiseen USB-muistiin sekä USB-muistiin tallennettujen tiedostojen
tulostamiseen.
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Takaosa

(1) USB-portti
Tähän kytketään USB-kaapeli.
(2) Verkkoportti
Tähän kytketään verkkojohto.
(3) Luurin liitäntä
Tähän kytketään luuri.
(4) Ulkoisen puhelinlinjan liitäntä
Tähän kytketään ulkoinen puhelin.
(5) Puhelinjohdon liitäntä
Kytke puhelinjohto.
(6) Virtaliitäntä
Tähän kytketään virtajohto.
(7) Alempi takakansi
Avaa tämä ohjain, kun selvität paperitukoksia.
(8) Väliluovutustaso
Tulostetut paperit luovutetaan väliluovutustasolle tulostettu puoli ylöspäin. Tulostetut paperit ovat pinossa
käänteisessä sivujärjestyksessä. Välitulostuslokero on sopiva tulostettaessa piirtoheitinkalvoja, tarroja tai kirjekuoria,
jotka käpristyvät helposti, koska tulostettu paperi pysyy suorana, kun se luovutetaan tähän.
(9) Takakansi
Avaa tämä ohjain, kun selvität paperitukoksia.
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Sisäosat

(1) Skannausalue
Tätä käytetään skannattaessa asiakirjoja syöttölaitteesta.
(2) Valotuslasi
Aseta asiakirjat laitteeseen.
(3) Väriainekasetin ohjaimet
Tähän asetetaan väriainekasetti siten, että kasetin sivulla oleva uloke on ohjaimien kohdalla.
(4) Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö
Tätä käytetään kaksipuoliseen tulostukseen ja kopiointiin.
(5) Paperikoon asetusvipu
Tätä käytetään kaksipuoliseen tulostukseen.
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Käyttöpaneeli

[Valikko]-painike

Painamalla tätä voit määrittää tai tallentaa eri asetukset.

[Kaksipuolinen]-painike

Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön.

[Valitse paperi] merkkivalo

Valitun paperilähteen merkkivalo syttyy.

[Valitse paperi ja
asetukset]-painike

Painamalla tätä voit määrittää paperikasetissa tai monitoimitasolla olevan paperin
koon ja tyypin.

(2)

Tilanvaihtopainikkeet

Painamalla näitä painikkeita voit vaihtaa tilaksi kopioinnin, faksauksen, skannauksen
tai USB-suoratulostuksen.

(3)

[Palautus]-painike

Nollaa asetukset. (Nollaa kopioinnin/skannauksen/faksauksen/USB-suoratulostuksen.)

[Tilavalvonta/Peruuta]painike

Paina tätä, kun haluat tarkistaa töiden tilan tai peruuttaa töitä. Voit myös tarkistaa
verkon ja laitteen tilan.

(1)

[

]-painike

Painamalla tätä voit siirtyä ylöspäin tai suurentaa arvoa.

[

]-painike

Painamalla tätä voit siirtyä alaspäin tai pienentää arvoa.

[

]-painike

Painamalla tätä voit palata edelliseen näyttöön tai siirtää kohdistinta vasemmalle.
Painamalla tätä voit hiljentää ääntä, kun faksin soittoääni kuuluu.

[

]-painike

Painamalla tätä voit siirtyä seuraavaan näyttöön tai siirtää kohdistinta oikealle.
Painamalla tätä voit suurentaa ääntä, kun faksin soittoääni kuuluu.

(4)

[OK]-painike

Painamalla tätä voit vahvistaa toiminnon tai asetuksen.

[Paluu]-painike

Tätä painamalla voit palata edelliseen näyttöön.

[Näytä asetukset]-painike

Tällä painikkeella voidaan tarkistaa asetukset.

[Wi-Fi] -merkkivalo*

Syttyy, kun laite on kytketty langattomaan lähiverkkoon.

Numeropainikkeet ([0]–
[9])

Voit syöttää merkkejä ja numeroita.
Painamalla tätä voit siirtyä merkkien syöttötilaan tai vaihtaa pulssi- ja äänivalinnan
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[*]-painike

(5)

(6)

(7)

*

välillä faksia lähetettäessä.

[#]-painike

Painamalla tätä voit syöttää symboleja.

[Raportti]-painike

Painamalla tätä voit tulostaa raportteja ja luetteloja manuaalisesti. Voit myös
määrittää, tulostetaanko raportti automaattisesti.

[Tehonsäästö]-painike

Painamalla tätä voit asettaa tai peruuttaa lepotilan manuaalisesti. Lepotilassa
tehonsäästötoiminnon merkkivalo palaa vihreänä.

[ID]-painike

Tämä painike avaa osastotunnuksen kirjautumisnäytön.

[Tyhjennä]-painike

Voit poistaa merkkejä ja numeroita.

[Scan > PC1] -painike/
[Scan > PC2] -painike

Kun tallennat vastaanottajat, voit lähettää asiakirjoja skannaamalla yhden painikkeen
avulla.

[Turvatulostus] -painike

Painamalla tätä voit käyttää turvatulostustoimintoa.

[Paperin säästökopio] painike

Useita asiakirjoja voidaan pienentää siten, että ne sopivat yhdelle arkille.

[Pysäytys]-painike

Painamalla tätä voit peruuttaa työt.

[Aloita]-painike

Painamalla tätä voit aloittaa kopioinnin, skannauksen, faksin lähetyksen tai USBsuoratulostuksen.

[Virhe] -merkkivalo

Vilkkuu virheen tapahtuessa.

[Käsittely/Tiedot] merkkivalo

Vilkkuu tiedonsiirron aikana ja palaa, kun laitteessa on odottavia töitä.

Vain MF6180dw.

Faksin käyttöpaneeli

(1)

[Pikavalinta] -painike

Painamalla tätä voit valita pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat.

(2)

[Osoitekirja]-painike

Painamalla tätä voit etsiä pikavalintapainikkeisiin tai lyhytvalintakoodeihin tallennettuja
vastaanottajia.

(3)

[Lyhytvalinta]-painike

Painamalla tätä voit määrittää vastaanottajat.

(4)

[Haku/Tauko]-painike

Painamalla tätä voit lisätä faksinumeroon tauon.
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(5)

[Luuri]-painike

Painamalla tätä voit valita numeron nostamatta ulkoisen puhelimen luuria.

(6)

[R]-painike

Tätä painiketta painamalla valitaan ulkolinjan numero tai alanumero, jos laite on
kytketty tilaajavaihteeseen.
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Nestekidenäyttö (valmiustila)
Tässä osiossa kuvataan seuraavat tilat:
Kopiointitila
Faksaustila
Skannaustila
USB-suoratulostustila
HUOMAUTUS
Valmiusnäytön muuttaminen
Voit muuttaa valmiustilanäyttöä, joka näkyy virran kytkemisen jälkeen.
"Oletusnäytön asettaminen"
Jos laitetta ei käytetä kahden minuutin kuluessa, näyttö palaa valmiusnäyttötilaan.
"Automaattisen nollausajastimen asettaminen"

Kopiointitila
Siirry kopiointitilan näyttöön painamalla [

]-painiketta.

Kun kopiointitilan näyttö on näkyvissä, voit valita asetuksen [

]- tai [

]-painikkeella.

Valittuna oleva valikon kohta näkyy korostettuna. Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla [OK]-painiketta.

Faksaustila
Siirry faksitilan näyttöön painikkeella [

].

Kun faksaustilan näyttö on näkyvissä, voit valita asetuksen painamalla [

]- tai [

]-painiketta.

Valittuna oleva valikon kohta näkyy korostettuna. Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla [OK]-painiketta.
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Skannaustila
Siirry skannaustilan näyttöön painamalla [

]-painiketta.

Kun skannaustilan näyttö on näkyvissä, voit valita asetuksen [

]- tai [

]-painikkeella.

Valittuna oleva valikon kohta näkyy korostettuna. Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla [OK]-painiketta.

USB-suoratulostustila
Kun käytät USB-suoratulostustilaa, voit vaihtaa tilan näyttöön painamalla [
Kun USB-suoratulostustilan näyttö on näkyvissä, voit valita asetuksen [

]-painiketta.
]- tai [

]-painikkeella.

Valittuna oleva valikon kohta näkyy korostettuna. Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla [OK]-painiketta.
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Valikossa siirtyminen
Tässä osassa kuvataan, miten voit siirtyä valikossa ja määrittää valikon asetuksia valikkonäytössä.
Asetusvalikon avaaminen
Valikon vierittäminen
Valikon kohdan valitseminen
Valikoiden asetuksien määrittäminen siirtymispainikkeilla
Asetusvalikon sulkeminen

Voit käyttää seuraavia painikkeita valikoissa siirtymiseen ja valikon asetuksien määrittämiseen:

Asetusvalikon avaaminen
Avaa valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Valikon vierittäminen
Näytön oikeassa reunassa oleva vierityspalkki ilmaisee, että valikossa on lisää kohtia.
Voit valita kohdan, joka ei ole näkyvissä, siirtymällä ylös- tai alaspäin valikossa painamalla [

]- tai [

]-painiketta.

Valittuna oleva kohta näkyy korostettuna mustalla taustalla.

Valikon kohdan valitseminen
Valitse korostettu valikon kohta painamalla [OK]-painiketta.
Jos valikossa on alivalikkoja, valitse kohta painamalla [OK]- tai [
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]-painiketta ja siirry seuraavaan näyttöön.

Voit palata takaisin edelliseen näyttöön painikkeella [

] (Paluu) tai [

].

Valikoiden asetuksien määrittäminen siirtymispainikkeilla
Valikoiden asetuksien määrittäminen
Toimenpide

Näyttöesimerkki

Toimintaohje

Tason (esimerkiksi
tummuuden)
säätäminen
asteikolla

Säädä taso painamalla [

Määritä arvo painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta.

]-painiketta.

HUOMAUTUS
Määritettävät arvot
Voit määrittää minkä tahansa arvon, joka näkyy
sulkeissa näytön alareunassa.

Ajastimen
asettaminen

Kun numeropainikkeen kuvake näkyy
näytössä
Voit syöttää arvon numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"

Numeroiden tai
merkkien
(esimerkiksi PINkoodin) syöttäminen

Voit syöttää numerot ja merkit numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"

Syötetyn arvon vahvistaminen
Voit vahvistaa syötetyn numeron tai merkin seuraavasti:
Paina [OK]-painiketta.
Valitse näytön vaihtoehto <Käytä> painamalla [

]- tai [

Asetusvalikon sulkeminen
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻠㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

HUOMAUTUS
Jos painat [

] (Valikko) -painiketta ennen kuin painat [OK]-painiketta

Asetuksiin tehtyjä muutoksia ei tallenneta.

㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-00U

Tekstin syöttäminen
Syötä tiedot (teksti, symbolit ja numerot) seuraavilla painikkeilla:

Syöttötilan muuttaminen

Valitse <Syöttötila> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit vaihtaa syöttötilan myös painamalla [
Syöttötila

] (Ääni) -painiketta.

Teksti, joka voidaan syöttää

<A>

Kirjaimet (suuret) ja symbolit

<a>

Kirjaimet (pienet) ja symbolit

<12>

Numerot

Tekstin, symbolien ja numeroiden kirjoittaminen
Kirjoittaminen numero- tai [
Painike

] (Symbolit) -painikkeilla.
Syöttötila: <A>

Syöttötila: <a>
@.-_/

Syöttötila: <12>
1

ABC

abc

2

DEF

def

3

GHI

ghi

4

JKL

jkl

5

MNO

mno

6

PQRS

pqrs

7

TUV

tuv

8

㻠㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

WXYZ

wxyz

9

ÅÄÖ

åäö

0

-.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>

(Ei käytettävissä)

Kohdistimen siirtäminen (välilyönnin lisääminen)
Siirrä kohdistinta painamalla [

]- tai [

]-painiketta.

Voit lisätä välilyönnin siirtämällä kohdistimen merkkien loppuun painamalla [

]-painiketta.

Tekstin, symbolien ja numeroiden poistaminen
Voit poistaa tekstiä, symboleita ja numeroita painamalla [

] (Tyhjennä) -painiketta.

Voit poistaa kaiken tekstin, kaikki symbolit ja kaikki numerot painamalla [

] (Tyhjennä) -painiketta.

Esimerkki: Kirjoita <CANON>.
(1) Varmista, että syöttötila on <A>.
(2) Paina [
]-painiketta, kunnes kirjain "C" näkyy näytössä.

(3) Paina [

]-painiketta, kunnes kirjain "A" näkyy näytössä.

(4) Paina [

]-painiketta, kunnes kirjain "N" näkyy näytössä.

(5) Paina [

]-painiketta, kunnes kirjain "O" näkyy näytössä.

(6) Paina [

]-painiketta, kunnes kirjain "N" näkyy näytössä.

(7) Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻠㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Teksti on syötetty.

㻠㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-00W

Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
Voit faksata asiakirjan määrittämällä vastaanottajan manuaalisesti syöttämällä merkit/numerot numeropainikkeilla tai
valitsemalla vastaanottajan osoitekirjasta.
Voit tallentaa usein käytetyt vastaanottajat pikavalintapainikkeisiin ja lyhytvalintakoodeihin.
Voit myös tallentaa pikavalintapainikkeet ja lyhytvalintakoodit ryhmänä.
Voit tallentaa vastaanottajia käyttöpaneelilla tai Etäkäyttöliittymällä.

Pikavalintapainikkeet
Voit määrittää pikavalintapainikkeisiin enintään 19 vastaanottajaa. Kun vastaanottajat on tallennettu, voit valita
vastaanottajan painamalla sen pikavalintapainiketta.
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"

Lyhytvalinta
Voit määrittää lyhytvalintakoodeihin enintään 181 vastaanottajaa. Kun vastaanottajat on tallennettu, voit valita
vastaanottajan painamalla sen lyhytvalintakoodia.
"Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen"

Ryhmävalinta
Voit määrittää enintään 199 vastaanottajaa pikavalintapainikkeeseen tai lyhytvalintakoodiin tallennettavaksi
ryhmäosoitteeksi. Ryhmäosoitteet on tallennettava käyttämättömänä oleviin pikavalintapainikkeisiin tai lyhytvalintakoodeihin.
Sinun tarvitsee vain valita painike tai koodi, johon ryhmäosoite määritetään.
"Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen"
HUOMAUTUS
Osoitekirjan tallentaminen/lukeminen
Osoitekirja voidaan tallentaa tiedostona tietokoneeseen Etäkäyttöliittymän avulla. Tietokoneeseen tallennettu tiedosto
voidaan lukea laitteella.
Tiedostona tallennettua osoitekirjaa ei kuitenkaan voida muokata.
Katso Etäkäyttöliittymän ohje
Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien näyttäminen
Voit tarkastella vastaanottajia tulostamalla vastaanottajaluetteloja.
"Osoitekirjaluettelon tulostaminen"

㻡㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-00X

Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen
Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
Pikavalintojen tallentaminen
Pikavalintojen muokkaaminen
Pikavalintojen poistaminen

Tallentaminen ja muokkaaminen käyttöpaneelista

1
Paina [

]- tai [

]-painiketta.

2
Paina [

] (Osoitekirja) -painiketta.

Uuden pikavalintapainikkeen tallentaminen
(1)

Jos vastaanottajat on jo tallennettu pikavalintapainikkeeseen, paina [ ]-painiketta.
Jos tallennat vastaanottajan ensimmäisen kerran, siirry vaiheeseen (2).

(2)

Valitse <Tallenna uusi vastaanottaja os.kirjaan> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3)

Valitse <Pikavalinta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(4)

Valitse <Faksi> tai <Sähköposti> painamalla [

(5)

Valitse tallennettava numero painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻡㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(6)

Valitse <Nimi> käyttämällä [

]- tai [

(7)

Määritä <Nimi> numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"

(8)

Valitse <Käytä> käyttämällä [

(9)

Valitse <Vastaanottaja> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(10) Määritä numeropainikkeilla <Vastaanottaja>.
Jos valitset vaihtoehdon <Faksi> vaiheessa 4, paina [OK]-painiketta ja määritä <Aseta tiedot> -kohdan tiedot
tarvittaessa.

(11) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(12) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻡㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Pikavalintapainikkeen muokkaaminen
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Muokkaa osoitekirjaa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse muokattava vastaanottaja painamalla [

(4) Valitse muokattava kohde painamalla [
Tyyppi
Nimi
Vastaanottaja
Pikavalinta

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(5) Kun muokkaukset on tehty, valitse <Käytä> painamalla [
(6) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Pikavalintapainikkeen poistaminen
(1) Paina [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta.

㻡㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse <Poista osoitekirjasta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse poistettava vastaanottaja painamalla [

(4) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Paluu) -painiketta.

Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen Etäkäyttöliittymän avulla

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Osoitekirja].

㻡㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse [Pikavalinta].

Pikavalintapainikkeen tallentaminen
Siirry vaiheeseen 4.
Tallennetun pikavalintapainikkeen muokkaaminen
(1) Valitse [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].
(2) Valitse [Muokkaa].
(3) Määritä tarvittavat asetukset muokkausnäytössä ja valitse sitten [OK].
Tallennetun pikavalintapainikkeen poistaminen

㻡㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse poistettavan vastaanottajan kohdalla [Poista].

4
Valitse tallentamaton [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].

5
Valitse [Tallennettavan vastaanottajan tyyppi] ja valitse sitten [OK].

6
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse sitten [OK].

㻡㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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0HJ2-00Y

Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen
Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
Lyhytvalintakoodien tallentaminen
Lyhytvalintakoodien muokkaaminen
Lyhytvalintakoodien poistaminen

Tallentaminen ja muokkaaminen käyttöpaneelista

1
Paina [

]- tai [

]-painiketta.

2
Paina [

] (Osoitekirja) -painiketta.

Uuden lyhytvalintakoodin tallentaminen
(1)

Jos vastaanottajat on jo tallennettu lyhytvalintakoodiin, paina [ ]-painiketta.
Jos tallennat vastaanottajan ensimmäisen kerran, siirry vaiheeseen (2).

(2)

Valitse <Tallenna uusi vastaanottaja os.kirjaan> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3)

Valitse <Lyhytvalinta> käyttämällä [

(4)

Valitse <Faksi> tai <Sähköposti> painamalla [

(5)

Valitse <Nimi> käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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(6)

Määritä <Nimi> numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"

(7)

Valitse <Käytä> käyttämällä [

(8)

Valitse <Vastaanottaja> käyttämällä [

(9)

Määritä <Vastaanottaja> numeropainikkeilla.
Jos valitset vaihtoehdon <Faksi> vaiheessa 4, paina [OK]-painiketta ja määritä <Aseta tiedot> -kohdan tiedot
tarvittaessa.

(10) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

(11) Valitse <Lyhytvalinta> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

(12) Valitse tallennettava numero painamalla [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻡㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(13) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Lyhytvalintakoodin muokkaaminen
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Muokkaa osoitekirjaa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse muokattava vastaanottaja painamalla [

(4) Valitse muokattava kohde painamalla [
Tyyppi
Nimi
Vastaanottaja
Lyhytvalinta

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(5) Kun muokkaukset on tehty, valitse <Käytä> painamalla [
(6) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻢㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Lyhytvalintakoodin poistaminen
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Poista osoitekirjasta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse poistettava vastaanottaja painamalla [

(4) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Paluu) -painiketta.

Lyhytvalintakoodin tallentaminen ja muokkaaminen Etäkäyttöliittymän avulla

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
㻢㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse [Osoitekirja].

3
Valitse [Lyhytvalinta].

Uuden lyhytvalintakoodin tallentaminen
Siirry vaiheeseen 4.
Tallennetun lyhytvalintakoodin muokkaaminen
(1) Valitse [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].
(2) Valitse [Muokkaa].
(3) Määritä tarvittavat asetukset muokkausnäytössä ja valitse sitten [OK].
Tallennetun lyhytvalintakoodin poistaminen

㻢㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse poistettavan vastaanottajan kohdalla [Poista].

4
Valitse tallentamaton [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].

5
Valitse [Tallennettavan vastaanottajan tyyppi] ja valitse sitten [OK].

6
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse sitten [OK].

㻢㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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0HJ2-010

Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen
Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
Ryhmäosoitteiden tallentaminen
Vastaanottajien lisääminen ryhmään
Vastaanottajan poistaminen ryhmästä
Ryhmän nimen vaihtaminen
Ryhmien poistaminen
TÄRKEÄÄ
Ennen ryhmäosoitteiden tallentamista
Tallenna ryhmäosoitteet käyttämättömään pikavalintapainikkeeseen tai lyhytvalintakoodiin. Pidä joitakin
pikavalintapainikkeita tai lyhytvalintakoodeja käytettävissä ryhmävalintaa varten.
Vastaanottajat on tallennettava pikavalintoihin tai lyhytvalintakoodeihin, ennen kuin ne voidaan lisätä ryhmään.

Vastaanottajaryhmän tallentaminen ja muokkaaminen käyttöpaneelista

1
Paina [

]- tai [

]-painiketta.

2
Paina [

] (Osoitekirja) -painiketta.

Uusien ryhmäosoitteiden tallentaminen
]-painiketta.

(1)

Paina [

(2)

Valitse <Tallenna uusi vastaanottaja os.kirjaan> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3)

Valitse <Pikavalinta> tai <Lyhytvalinta> painamalla [

]- tai [

㻢㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(4)

Valitse <Ryhmä> käyttämällä [

(5)

Jos valitsit <Pikavalinta> vaiheessa (3), valitse tallennettava numero painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

(6)

Valitse <Nimi> käyttämällä [

(7)

Määritä <Nimi> numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"

(8)

Valitse <Käytä> käyttämällä [

(9)

Valitse <Vastaanottajat: > käyttämällä [

(10) Valitse <Lisää> käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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]-painiketta ja paina

(11) Valitse lisättävä vastaanottaja painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(12) Valitse lisättävät vastaanottajat toistamalla vaiheet (10) ja (11).
(13) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(14) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Vastaanottajien lisääminen ryhmään
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Muokkaa osoitekirjaa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse muokattava ryhmä painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(4) Valitse <Vastaanottajat: > käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(5) Valitse <Lisää> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻢㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(6) Valitse lisättävä vastaanottaja painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(7) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(8) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Vastaanottajien poistaminen ryhmästä
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Muokkaa osoitekirjaa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse muokattava ryhmä painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(4) Valitse <Vastaanottajat: > käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻢㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(5) Valitse poistettava vastaanottaja painamalla [

(6) Valitse <Poista ryhmästä> käyttämällä [

(7) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(8) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(9) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Ryhmän nimen muuttaminen
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Muokkaa osoitekirjaa> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻢㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(3) Valitse ryhmä, jonka nimi muutetaan, painamalla [

(4) Valitse <Nimi> painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(5) Muuta asetusta <Nimi>.
"Tekstin syöttäminen"

(6) Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(7) Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Ryhmien poistaminen
(1) Paina [

]-painiketta.

(2) Valitse <Poista osoitekirjasta> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos osoitekirjan PIN-koodi on määritetty
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(3) Valitse poistettava ryhmä painamalla [

(4) Valitse <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Paluu) -painiketta.

Vastaanottajaryhmän tallentaminen ja muokkaaminen Etäkäyttöliittymän avulla

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Osoitekirja].

㻣㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse [Pikavalinta] tai [Lyhytvalinta].

Ryhmävalinnan tallentaminen
Siirry vaiheeseen 4.
Vastaanottajien lisääminen ryhmävalintaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Valitse [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].
Valitse [Muokkaa].
Valitse [Valitse osoitekirjasta].
Valitse alasvetoluettelosta [Pikavalinta] tai [Lyhytvalinta] ja valitse sitten [Näytä].
Valitse ryhmään lisättävän vastaanottajan valintaruutu ja valitse sitten [OK].
Tarkista, että tallennettu vastaanottaja näkyy [Jäsenluettelo]-kohdassa ja valitse sitten [OK].

㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Vastaanottajien poistaminen tallennetusta ryhmävalinnasta
(1)
(2)
(3)
(4)

Valitse
Valitse
Valitse
Valitse

[Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].
[Muokkaa].
poistettava vastaanottaja [Jäsenluettelo]-kohdasta ja valitse sitten [Poista].
[OK].

Tallennetun ryhmävalinnan nimen muuttaminen
(1) Valitse [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].
(2) Valitse [Muokkaa].
(3) Muuta [Ryhmän nimi] -kohdassa oleva nimi ja valitse [OK].
Tallennetun ryhmävalinnan poistaminen
Valitse poistettavan ryhmävalinnan kohdalla [Poista].

4
Valitse tallentamaton [Nro], [Tyyppi] tai [Nimi].

5
Valitse [Tallennettavan vastaanottajan tyyppi] -kohdasta [Ryhmä] ja valitse sitten [OK].

㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Syötä ryhmän nimi [Ryhmän nimi] -kohtaan ja valitse [Valitse osoitekirjasta].

7
Valitse tähän ryhmään tallennettavat vastaanottajat.
(1) Valitse alasvetoluettelosta [Pikavalinta] tai [Lyhytvalinta] ja valitse sitten [Näytä].
(2) Valitse ryhmään tallennettavan vastaanottajan valintaruutu.
(3) Valitse [OK].

㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

8
Tarkista, että tallennettu vastaanottaja näkyy [Jäsenluettelo]-kohdassa ja valitse sitten [OK].

㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-011

Väriainekasetit
Katso lisätietoja väriainekaseteista seuraavista kohdista:
"Mukana toimitettu värikasetti"
"Tietoja väriainekasettien vaihtamisesta"
"Väriainekasettien käsitteleminen"
"Väriainekasettien säilyttäminen"
"Väriaineen säästöasetuksen käyttäminen"
"Tarvikkeiden hankkiminen"

㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-012

Mukana toimitettu värikasetti
Laitteen mukana toimitettavan väriainekasetin keskimääräinen kesto:
Canon Cartridge
719
*1

Keskimääräinen kesto *1 : 2 100

Sivumäärät perustuvat "ISO/IEC 19752"*2 -standardiin. Tulostettaessa oletetaan käytettävän A4-kokoista paperia ja
oletusarvon mukaista tummuusasetusta.
*2 "ISO/IEC 19752" on yleisstandardi, joka liittyy ISO:n (International Organization for Standardization) julkaisemaan
artikkeliin "Väriainekasetin riittävyyden määrittäminen yksivärisissä elektrofotografisissa tulostimissa ja
monitoimilaitteissa, jotka voivat sisältää tulostinosia".

Vaihtovärikasetin keskimääräinen kesto ei ole sama kuin laitteen mukana toimitetussa kasetissa.

㻣㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-013

Tietoja väriainekasettien vaihtamisesta
Osta uudet väriainekasetit paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Käytä seuraavaa taulukkoa apuna, kun vaihdat värikasetin. Huomaa, että väriainekasetti on ehkä vaihdettava suositeltua
vaihtoväliä aiemmin. Tämä riippuu tulostimen käyttöpaikasta, tulostuksessa käytettävistä paperilaaduista sekä tulostettavista
asiakirjatyypeistä.
Alkuperäinen
Canonväriainekasetti

Vaihtovälit

Canon Cartridge
719

Keskimääräinen kesto *1 : 2 100

Canon Cartridge
719 H

Keskimääräinen kesto *1 : 6 400

*1

Sivumäärät perustuvat "ISO/IEC 19752"*2 -standardiin. Tulostettaessa oletetaan käytettävän A4-kokoista paperia ja
oletusarvon mukaista tummuusasetusta.
*2 "ISO/IEC 19752" on yleisstandardi, joka liittyy ISO:n (International Organization for Standardization) julkaisemaan
artikkeliin "Väriainekasetin riittävyyden määrittäminen yksivärisissä elektrofotografisissa tulostimissa ja
monitoimilaitteissa, jotka voivat sisältää tulostinosia".
TÄRKEÄÄ

Tietoja vaihtovärikaseteista
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja.
Mallinimi
MF6180dw/MF6140dn

Tuettu alkuperäinen Canon-värikasetti
Canon Cartridge 719
Canon Cartridge 719 H

㻣㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-014

Väriainekasettien käsitteleminen
Ota seuraavat asiat huomioon käsitellessäsi väriainekasetteja:

VAROITUS
Älä hävitä väriainekasettia polttamalla.
Väriainekasetin sisällä jäljellä oleva väriaine voi syttyä ja aiheuttaa palovammoja.
Kun puhdistetaan läikkynyttä tai levinnyttä väriainetta:
Jos vahingossa tiputat tai levität väriainetta, kerää se kokoon varovasti tai pyyhi pois pehmeällä, kostealla kankaalla niin,
ettei sitä pääse hengitysteihin.
Älä koskaan käytä pudonneen väriaineen pois siivoamiseen pölynimuria, jossa ei ole suojausta pölyräjähdyksen
estämiseksi. Muuten seurauksena voi olla pölynimurin toimintahäiriö tai staattisesta purkauksesta aiheutuva pölyräjähdys.

HUOMIO
Jos väriainekasetista vuotaa väriainetta
Varo hengittämästä väriainetta tai päästämästä sitä ihollesi. Jos väriainetta joutuu ihollesi, pese se pois saippualla. Jos
ihosi ärtyy väriaineesta tai hengität väriainetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Kun väriainekasetti poistetaan
Poista se varovasti. Jos olet huolimaton, väriainetta voi vuotaa kasetista ja joutua silmiin tai suuhun. Jos väriainetta
joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
Pidä väriainekasetti pienten lasten ulottumattomissa.
Jos joku nielee väriainetta tai muita osia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Älä pura väriainekasettia.
Väriaine saattaa levitä ja joutua silmiin tai suuhun. Jos väriainetta joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois kylmällä
vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
TÄRKEÄÄ
Väriainekasettien käsitteleminen
Älä säilytä väriainekasettia tietokoneen näyttöjen, levyasemien tai levykkeiden lähellä. Väriainekasetin sisällä oleva
magneetti saattaa vahingoittaa niitä.
Vältä paikkoja, joissa on korkeita lämpötiloja, kosteutta tai äkillisiä lämmönvaihteluita.
Älä altista väriainekasettia suoralle auringonvalolle tai muulle kirkkaalle valolle viittä minuuttia pidemmäksi ajaksi.
Säilytä väriainekasetti alkuperäisessä suojapussissa. Älä avaa suojapussia, ennen kuin olet valmis asentamaan
väriainekasetin laitteeseen.
Säilytä väriainekasetin suojapussi. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.
Älä säilytä väriainekasettia suolapitoisessa tai syövyttäviä kaasuja sisältävässä ilmassa.
Älä irrota väriainekasettia laitteesta, ellei se ole välttämätöntä.
Tulostuslaatu saattaa heiketä merkittävästi, mikäli rumpu naarmuuntuu tai joutuu valolle alttiiksi.
Pitele väriainekasettia aina sen kahvasta, jottet kosketa sen rumpua.
Älä aseta väriainekasettia pystyasentoon tai ylösalaisin. Jos väriainekasettia pidetään pystyasennossa tai ylösalaisin,
väriaine kiinteytyy eikä välttämättä palaa alkuperäiseen tilaansa, vaikka kasettia ravistettaisiin.
Kun hävität käytetyn väriainekasetin, aseta se suojapussiin, ettei väriainetta pääse varisemaan, ja hävitä se sitten
paikallisten määräysten mukaisesti.
Varo väärennettyjä väriainekasetteja.
Muista, että markkinoilla on väärennettyjä Canon-väriainekasetteja.
Väärennetyn väriainekasetin käyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua tai laitteen suorituskykyä.
Canon ei ole vastuussa väärennetyn väriainekasetin käytöstä aiheutuneista toimintahäiriöistä tai vahingoista.

㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Lisätietoja on osoitteessa http://www.canon.com/counterfeit.
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0HJ2-015

Väriainekasettien säilyttäminen
Ota huomioon seuraavat asiat, kun säilytät uutta väriainekasettia tai käsittelet väriainekasettia, joka on poistettu laitteesta
huoltoa tai laitteen siirtämistä varten.
TÄRKEÄÄ
Väriainekasettien säilyttämisen varotoimet
Jotta väriainekasettien käyttö olisi turvallista ja mutkatonta, säilytä niitä paikassa, joka on seuraavien vaatimusten
mukainen:
Älä säilytä väriainekasetteja paikassa, joka on alttiina suoralle auringonvalolle.
Älä säilytä väriainekasetteja paikassa, joka on alttiina korkealle lämpötilalle tai suurelle kosteudelle, tai paikassa,
jossa esiintyy suuria lämpötila- tai kosteusvaihteluja.
Säilytyslämpötila: 0–35 °C
Säilytyskosteus: 35–85 % (suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)
Älä säilytä väriainekasetteja paikassa, jossa syntyy ammoniakkia tai muita syövyttäviä kaasuja tai jonka ilma sisältää
suuria määriä suolaa tai pölyä.
Pidä väriainekasetit lasten ulottumattomissa.
Pidä väriainekasetit poissa levykkeiden, levyasemien ja muiden sellaisten tuotteiden läheltä, joita magneettisuus voi
vahingoittaa.
Säilytä väriainekasetit samassa asennossa kuin ne asennetaan laitteeseen.
Älä säilytä väriainekasetteja pystysuorassa tai ylösalaisin.
Irrottaessasi käytössä olevan väriainekasetin laitteesta
Aseta irrotettu väriainekasetti heti alkuperäiseen suojapussiinsa tai kiedo se paksuun kankaaseen.
Tietoja uudesta väriainekasetista
Älä ota väriainekasettia pois suojapussista, ennen kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön.
HUOMAUTUS
Tietoja kosteuden tiivistymisestä
Jopa säilytyksen kosteusrajojen sisällä väriainekasetin sisälle ja ulkopuolelle voi muodostua vesipisaroita. Vesipisaroiden
syntymistä kutsutaan kosteuden tiivistymiseksi.
Kosteuden tiivistyminen heikentää väriainekasettien laatua.

㻤㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-016

Väriaineen säästöasetuksen käyttäminen
Voit määrittää, säästetäänkö väriainetta kopioitaessa ja faksatessa.
HUOMAUTUS
Väriaineen säästäminen tulostettaessa
Valitse tulostinajurin [Laatu] -välilehdeltä [Värinsäästö].

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Väriaineen säästötila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Väriaineen säästötilaa ei käytetä.

<Kyllä>

Väriaineen säästötilaa käytetään.

HUOMAUTUS
Kun <Väriaineen säästötila> -asetuksena on <Kyllä>

㻤㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Väriainetta voidaan säästää. Huomaa, että tulostusjälki ei välttämättä ole selkeää, koska pienet yksityiskohdat, kuten
ohuet viivat ja vaaleat värit, eivät tulostu oikein.

5
Palaa valmiustilaan painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻤㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-017

Tarvikkeiden hankkiminen
Osta uudet väriainekasetit paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Canon-asiakaspalvelusta saat tietoja jälleenmyyjästä.

㻤㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-018

Asiakirjojen asettaminen
Tässä osassa kuvataan asiakirjojen asettaminen valotuslasille tai syöttölaitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen valotuslasille"
"Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen"

㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-019

Asiakirjojen asettaminen valotuslasille
Katso ennen asiakirjojen asettamista valotuslasille lisätietoja kohdasta "Huomio (Asiakirjojen asettaminen valotuslasille)".

1
Avaa syöttölaite.

2
Aseta asiakirja laitteeseen tekstipuoli alaspäin.

3
Aseta asiakirja oikeiden paperikokomerkkien kohdalle.
Jos asiakirjan koko ei vastaa yhtäkään paperikokomerkkiä, aseta asiakirjan keskikohta nuolen kohdalle.

4
Sulje syöttölaite.

㻤㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Laite on valmis skannaamaan tai kopioimaan asiakirjan.
Kun skannaus tai kopiointi on suoritettu, poista asiakirja valotuslasilta.

㻤㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01A

Huomio (Asiakirjojen asettaminen valotuslasille)
HUOMIO
Varotoimet suljettaessa syöttölaitetta
Varo, että sormesi eivät jää osien väliin. Se voi aiheuttaa henkilövahingon.
Älä paina syöttölaitetta alas voimakkaasti. Valotuslasi voi vaurioitua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

㻤㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01C

Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen
Katso ennen asiakirjojen asettamista syöttölaitteeseen lisätietoja kohdasta "Huomio (Asiakirjan asettaminen
syöttölaitteeseen)".

1
Säädä asiakirjan ohjaimet hieman asiakirjan kokoa leveämmälle.

2
Ilmaa asiakirjanippu ja tasaa arkkien reunat.

3
Aseta asiakirja paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
Aseta asiakirja rajoitinohjaimien (A) alle.
Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinmerkkejä (B).

㻤㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Säädä asiakirjan ohjaimet asiakirjan leveyden mukaisiksi.
Laite on valmis kopioimaan tai skannaamaan asiakirjan.

TÄRKEÄÄ
Säädä asiakirjan ohjaimet tiiviisti paperin leveyden mukaan.
Jos asiakirjan ohjaimet ovat löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.

㻥㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01E

Huomio (Asiakirjan asettaminen syöttölaitteeseen)
TÄRKEÄÄ
Enintään 50 asiakirjaa voidaan asettaa laitteeseen.
Jos laitteeseen asetetaan yli 51 asiakirjaa, siitä saattaa aiheutua paperitukoksia tai asiakirjaa ei ehkä skannata.
Kun asiakirjaa skannataan
Älä lisää tai poista asiakirjoja.
Kun skannaus on valmis
Poista asiakirja asiakirjojen palautustasolta paperitukosten välttämiseksi.
Älä skannaa samaa asiakirjaa yli 30 kertaa.
Jos asiakirja skannataan useita kertoja, se saattaa taittua tai repeytyä ja aiheuttaa paperitukoksen.
Säädä asiakirjan ohjaimet tiiviisti paperin leveyden mukaan.
Jos asiakirjan ohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.

㻥㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01F

Paperin lisääminen
Tässä osiossa kuvataan, miten paperia lisätään paperikasettiin tai monitoimitasolle.
HUOMAUTUS
Paperikoon tai -tyypin asettaminen
Paperikoon oletusasetus on <A4> ja paperityypin <Tavallinen (60-89 g/~m)>. Oletusasetuksia on muutettava, jos haluat
käyttää erikokoista tai -tyyppistä paperia.
"Paperikasetti"
"Paperikasetissa"
"Monitoimitasolle"

㻥㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01H

Paperikasetissa
Katso ennen paperin lisäämistä paperikasettiin lisätietoja kohdasta "Huomio (Paperin lisääminen)".
HUOMAUTUS
Paperin lisääminen lisäpaperikasettiin (kasetti 2): toimi kuten kasetin 1 kohdalla.

1
Vedä paperikasetti ulos.

2
Liu'uta paperinohjaimet lisättävän paperin kokoa vastaavan kokomerkin kohdalle.
Pidä kiinni lukituksen vapautusvivusta (A) ja säädä paperinohjaimen pituus.

Jos haluat vaihtaa lisättävän paperin koon, muista tallentaa paperikoko kohdassa "Paperikoon ja -tyypin asettaminen".

3
Ilmaa asiakirjanippu ja tasaa arkkien reunat.

㻥㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Aseta paperit laitteeseen tulostuspuoli alaspäin siten, että paperinipun reuna on paperikasetin
takareunan kohdalla.
Aseta paperit laitteeseen pystysuunnassa.

HUOMAUTUS
Kirjelomakepaperin tai logolla varustetun paperin lisääminen
Katso kohta "Paperin lisäyssuunta" ja aseta paperit laitteeseen oikein päin.

5
Pidä kiinni paperista ja aseta se sitten paperinohjaimien koukkujen (A) alle.

TÄRKEÄÄ
Säädä paperinohjaimet tiiviisti paperin leveyden mukaan.
Jos paperinohjaimet ovat löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.

㻥㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinmerkkiä (A).
Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitinmerkkiä. Jos paperipino ylittää rajoitusmerkit, siitä voi aiheutua
syöttövirheitä.

7
Aseta paperikasetti laitteeseen.
Jos <Vahvista paperiasetukset> -asetuksena on <Kyllä>, vahvistusnäyttö tulee esiin, kun paperikasetti asetetaan
laitteeseen.
"Järjestelmäasetukset"

8
Määritä lisätyn paperin koko ja tyyppi.
"Paperikasetti"

㻥㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01J

Monitoimitasolle
Katso ennen paperin lisäämistä monitoimitasolle lisätietoja kohdasta "Huomio (Paperin lisääminen)".
Käytä monitoimitasoa, kun haluat kopioida tai tulostaa jollekin muulle kuin paperikasetissa olevalle paperikoolle tai -tyypille.

1
Avaa ohisyöttötaso ja vedä se ulos.

Pitkän paperin lisääminen
avaa jatkotaso.

2
Säädä paperinohjaimet hieman paperia leveämmiksi.

3
Aseta paperipino varovasti monitoimitasolle tulostuspuoli ylöspäin.
"Paperikapasiteetti"

㻥㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

"Paperin lisäyssuunta"

Kun lisätään kirjekuoria
(1) Sulje kirjekuoren läppä.

(2) Pehmitä kirjekuorien jäykkiä kulmia ja suorista käyristyneet kirjekuoret kuvassa esitetyllä tavalla.

(3) Aseta kirjekuori varovasti monitoimitasolle tulostuspuoli ylöspäin.

4
Säädä paperinohjaimet tiiviisti paperin leveyden mukaan.

TÄRKEÄÄ
Säädä paperinohjaimet tiiviisti paperin leveyden mukaan.
Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.

㻥㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Varmista, että paperinippu on asetettu rajoitinohjaimien (A) alle.

6
Määritä lisätyn paperin koko ja tyyppi.
"Paperikoon ja -tyypin asettaminen"
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0HJ2-01K

Huomio (Paperin lisääminen)
HUOMIO
Käsittele papereita varovasti.
Kun lisäät paperia, varo, ettet saa haavoja arkkien reunoista.
Varotoimet paperikasettia asennettaessa
Varo, etteivät sormesi jää väliin.
TÄRKEÄÄ
Säädä paperinohjaimet tiiviisti paperin leveyden mukaan.
Jos paperinohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
Kun käytetään paperia, joka on leikattu huonosti
Jos käytät huonosti leikattua paperia, useita arkkeja saatetaan syöttää kerralla. Ilmaa tässä tapauksessa pino
perusteellisesti ja tasaa sitten pinon reunat huolellisesti kovaa, tasaista alustaa vasten.
Älä lisää paperipinoa, joka ylittää rajoitinmerkin.
Varmista, ettei paperinipun korkeus ylitä rajoitusmerkkejä. Jos paperipino ylittää rajoitusmerkit, tästä saattaa aiheutua
syöttövirheitä.
Kun tulostetaan kirjekuoria
Lisää kirjekuoret etupuoli (liimaton puoli) ylöspäin. Et voi tulostaa kirjekuorien takapuolelle.
Muista sulkea läpät ennen kirjekuorien lisäämistä.
HUOMAUTUS
Lisätietoja tuetuista paperityypeistä
"Tuetut paperityypit"
Paperikasetin paperinohjainten lyhenteet
Paperikoko

Paperinohjain

Legal

LGL

Letter

LTR

Executive

EXEC
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0HJ2-01L

Paperikapasiteetti

Paperilähde
Paperityyppi

(A)
Monitoimitaso

(B)
Kasetti 1

(C)
Kasetti 2 (lisävaruste)

Tavallinen paperi
(60–89 g/m²)

Noin 50 arkkia

Noin 250 arkkia

Noin 500 arkkia

Paksu paperi
(90–128 g/m²)

Noin 40 arkkia

Noin 160 arkkia

Noin 320 arkkia

Paksu paperi
(129–163 g/m²)

Noin 25 arkkia

Kierrätetty paperi
(60–89 g/m²)

Noin 50 arkkia

Noin 250 arkkia

Noin 500 arkkia

Väripaperi
(60–89 g/m²)

Noin 50 arkkia

Noin 250 arkkia

Noin 500 arkkia

Kalvo

Noin 15 arkkia

Tarra

Noin 20 arkkia

Hakemistokortti

Noin 15 arkkia

Kirjekuori

Noin 5 arkkia

㻝㻜㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01R

Paperin lisäyssuunta
HUOMAUTUS
Paperin lisäyssuunta lisättäessä paperia monitoimitasolle
Monitoimitason paperin lisäyssuunta on sama kuin paperikasetin.

Kun tulostetaan kirjelomakepaperille tai logolla varustetulle (esipainetulle) paperille
Aseta paperit laitteeseen oikein päin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
(

: syöttösuunta)

Paperikasetti
Asettelu pystysuunnassa

Asettelu vaakasuunnassa

1-puolinen
tulostus*1

(tulostuspuoli alaspäin)

(tulostuspuoli alaspäin)

(tulostuspuoli ylöspäin)

(tulostuspuoli ylöspäin)

(etupuoli ylöspäin)

(etupuoli ylöspäin)

1-puolinen
tulostus*2

Automaattinen 2puolinen tulostus

*1 Kun <Valitse paperin syöttötapa> -asetuksena on <Tulostusnopeus etusijalla> (oletusasetus)
"Tulostuspuolen valitseminen"
*2 Kun <Valitse paperin syöttötapa> -asetuksena on <Tulostuspuoli etusijalla>
"Tulostuspuolen valitseminen"

Monitoimitaso
Asettelu pystysuunnassa

1-puolinen
tulostus*1
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Asettelu vaakasuunnassa

(tulostuspuoli ylöspäin)

(tulostuspuoli ylöspäin)

(tulostuspuoli alaspäin)

(tulostuspuoli alaspäin)

(etupuoli alaspäin)

(etupuoli alaspäin)

1-puolinen
tulostus*2

Automaattinen 2puolinen tulostus

*1 Kun <Valitse paperin syöttötapa> -asetuksena on <Tulostusnopeus etusijalla> (oletusasetus)
"Tulostuspuolen valitseminen"
*2 Kun <Valitse paperin syöttötapa> -asetuksena on <Tulostuspuoli etusijalla>
"Tulostuspuolen valitseminen"

Kun tulostetaan kirjekuoria
Lisää kirjekuoret etupuoli (liimaton puoli) ylöspäin monitoimitasolle alla näytetyn mukaisesti.
(

: syöttösuunta)

Kirjekuori No.10, DL, ISO-C5
Lisää kirjekuoret niin, että läppä osoittaa laitteen vasenta reunaa kohti edestä päin katsottaessa.
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Kirjekuori ISO-B5
Lisää kirjekuoret niin, että läppä osoittaa laitteen takareunaa kohti edestä päin katsottaessa.

㻝㻜㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01S

Paperikoon ja -tyypin asettaminen
Kun muutat paperikasettiin tai tasoon lisättyä paperikokoa ja -tyyppiä, säädä paperikoon ja -tyypin asetukset tämän osan
ohjeiden mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos asetus ei vastaa lisätyn paperin kokoa
Laitteen näyttöön tulee virheilmoitus tai tulostus ei tapahdu oikein.
"Paperikasetti"
"Monitoimitason oletuspaperiasetuksien tallentaminen"
"Mukautetun paperikoon määrittäminen"

㻝㻜㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01U

Paperikasetti

1
Paina [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

2
Valitse <Paperin asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Kasetti 1> tai <Kasetti 2> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Kasetti 2> näytetään vain, jos laitteeseen on asennettu lisävarusteena saatava paperikasetti (kasetti 2).

4
Valitse paperikoko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

"Tuetut paperityypit"

5
Valitse paperityyppi painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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6
Sulje <Valitse paperi> -näyttö painamalla [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

㻝㻜㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01W

Monitoimitason oletuspaperiasetuksien tallentaminen
Jos haluat aina lisätä monitoimitasolle samanlaista paperia, tallenna oletuspaperiasetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS
Jos oletuspaperi on tallennettu
Asetusnäyttöä ei näytetä, kun paperia lisätään.

1
Paina [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

2
Valitse <Paperin asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Monitoimitaso> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse <Paperin asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻜㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Valitse <Monitoimitaso> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

7
Valitse <Aseta tiedot> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

8
Valitse paperikoko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tietoja mukautetun paperimäärityksen tallentamisesta on kohdassa "Mukautetun paperikoon määrittäminen".
Tallennettu mukautettu paperi näkyy luettelon ensimmäisenä. Valitse se [

]-painikkeella.

Jos valitset asetuksen <Mukautettu koko>
Määrittää mukautetun paperin koon <X>- ja <Y>-suunnassa.
Määritä paperikoko pystysuunnassa (<Y>
(1) Valitse suunta painamalla [

]- tai [

<X>) ja määritettävissä olevan alueen sisällä.
]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(2) Määritä koko painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.

㻝㻜㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(3) Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

9
Valitse paperityyppi painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

10
Sulje <Valitse paperi> -näyttö painamalla [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

㻝㻜㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01X

Mukautetun paperikoon määrittäminen
Voit tallentaa usein käytetyt paperikoot ja -tyypit.
Monitoimitaso
Kun <Tallenna oletusaset.> -asetus on <Ei> (oletus)
Näyttö, joka näytetään, kun paperia lisätään monitoimitasolle

Kun <Tallenna oletusaset.> -asetus on <Kyllä>
Paperikoon asetusnäyttö

"Monitoimitason oletuspaperiasetuksien tallentaminen"

1
Paina [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

2
Valitse <Paperin asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Tallenna mukautettu koko> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei ole tallennettu> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Valitessasi tallennettua mukautettua paperia, voit muokata sitä tai poistaa sen.
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5
Määrittää koon <X>- ja <Y>-suunnassa.
Määritä paperikoko pystysuunnassa (<Y>
(1) Valitse suunta painamalla [

]- tai [

<X>) ja määritettävissä olevan alueen sisällä.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(2) Määritä koko painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.

(3) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse paperityyppi painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

7
Sulje <Valitse paperi> -näyttö painamalla [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

㻝㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-01Y

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Tässä osassa kuvataan laitteen eri äänien voimakkuuden säätäminen.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Äänenvoimakkuus> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse asetuskohde painamalla [

Asetukset

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tarkoitus

Toimenpide

Säädä faksilähetyksen
äänenvoimakkuutta.

Valitse <Kyllä> (ääni käytössä) tai <Ei> (ääni ei
käytössä) painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja
paina sitten [OK]-painiketta.
Siirry vaiheeseen 5.

<Soittoääni>

Säätää faksin vastaanoton soittoäänen
voimakkuutta.

Valitse [ ]- tai [ ]-painikkeella <Kyllä>
soittoäänen ottamiseksi käyttöön tai <Ei>
soittoäänen poistamiseksi käytöstä ja paina sitten
[OK]-painiketta.
Siirry vaiheeseen 5.

<Lähetys valmis -

Säädä faksin äänenvoimakkuutta, kun

Valitse <Kyllä> (ääni käytössä) tai <Ei> (ääni ei

<Faksin
äänimerkki>

㻝㻝㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

ääni>

lähetys on valmis.

<Vastaanotto valmis
-ääni>

Faksin vastaanoton päättymisäänen
voimakkuuden säätö.

<Skannaus valmis ääni>

Skannauksen päättymisäänen
voimakkuuden säätö.

<Syötön ääni>

Määritä, kuuluuko laitteesta ääni, kun
käyttöpaneelin painiketta painetaan.

<Virhesyötön ääni>

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun
painetaan väärää painiketta.

<Tarvikkeiden
täydennys -ääni>

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun
väriainekasetti on lähes tyhjä.

<Varoitusääni>

Määritä, kuuluuko laitteesta ääni, kun
tapahtuu jotain odottamatonta,
esimerkiksi paperitukos tai virheellinen
toiminta.

<Työ valmis -ääni>

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun
työ on valmis.

<Energian
säästöhälytys>

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun
laite siirtyy lepotilaan tai siitä pois.

käytössä) painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja
paina sitten [OK]-painiketta.
Kun <Vain virheen esiintyessä> -asetus on
valittuna, laitteesta kuuluu ääni vain virheen
esiintyessä.
Jatka vaiheeseen 5.

Valitse <Kyllä> (ääni käytössä) tai <Ei> (ääni ei
käytössä) painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja
paina sitten [OK]-painiketta.
Siirry vaiheeseen 5.

5
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-020

Ajastimen asetuksien mukauttaminen
Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan sekä mukauttaa ajastimen asetuksia.
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"
"Uniajastimen asettaminen"
"Automaattisen nollausajastimen asettaminen"
"Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävän näytön määrittäminen"
"Automaattisen offline-ajan asettaminen"

㻝㻝㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-021

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Määritä päivämäärän ja kellonajan näyttömuodot sekä aseta päivämäärä ja kellonaika.
Päivämäärä- ja kellonaikatietoja käytetään eräissä faksitoiminnoissa ja raporteissa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Ajastimen asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Päiväys- ja aika -asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse asetus painamalla [

Asetukset

<Päivämääränäyttö>

<12/24-tunnin kello>

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tarkoitus

Määritä
päivämäärän
näyttömuoto.

Määritä
kellonajan

Toimenpide
Valitse jokin seuraavista näyttömuodoista painamalla [
painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
Vaihtoehdot ovat:
KK/PP/VVVV
PP/KK VVVV
VVVV KK/PP

]- tai [

]-

Valitse jokin seuraavista näyttömuodoista painamalla [
painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
Vaihtoehdot ovat:

]- tai [

]-
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näyttömuoto.

12 tuntia (AP/IP)
24 tuntia
Syötä aika ja päivämäärä tai valitse <AP> tai <IP> painamalla [ ]- tai [
]-painiketta. Siirrä kohdistinta painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta.

<Nykyinen aikaasetus>*

Määritä
kellonaika ja
päiväys.

<Aikavyöhykeasetukset>

Määritä
aikavyöhyke.

Valitse aikavyöhyke painamalla [
[OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten

Kesäajan ottaminen käyttöön:

<Kesäaika>*

Määritä,
käytetäänkö
kesäaikaa.

1. Valitse <Kyllä> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina
[OK]-painiketta.
2. Määritä kesäajan alkamispäivä.
Valitse <Kuukausi> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta
ja paina [OK]-painiketta.
Valitse alkamiskuukausi ja paina sitten [OK]painiketta.
Valitse <Päivä> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja
paina [OK]-painiketta.
Valitse alkamisviikko ja paina sitten [OK]-painiketta.
Valitse alkamispäivä ja paina sitten [OK]-painiketta.
Valitse <Käytä> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja
paina [OK]-painiketta.
3. Määritä loppumispäivä toistamalla vaihe 2.

* Varmista, että <Aikavyöhykeasetukset>-asetus on määritetty ennen tämän asetuksen määrittämistä (mikäli
<Aikavyöhykeasetukset>-asetusta muutetaan, myös <Nykyinen aika-asetus> muuttuu).

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻝㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-022

Uniajastimen asettaminen
Katso ennen uniajastimen asettamista lisätietoja kohdasta "Huomio (Uniajastin)".
Laite siirtyy lepotilaan automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Ajastimen asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Uniajastin> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Määritä aika, jolloin automaattinen nollausajastin aktivoituu, painamalla [
paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja

Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.
Suosittelemme ajastimen oletusasetuksen käyttämistä.

HUOMAUTUS
Automaattisen uniajastimen asettaminen
Voit määrittää automaattisen uniajastimen asetukseksi <3>–<60> minuuttia yhden minuutin askelin. Oletusasetus on <5>
minuuttia.

㻝㻝㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻝㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-023

Huomio (Uniajastin)
HUOMAUTUS
Kun laite siirtyy lepotilaan
] (Tehonsäästö) vilkkuu vihreänä.

[

Siirtyminen lepotilaan manuaalisesti
Paina [

] (Tehonsäästö) -painiketta.

Laite ei siirry lepotilaan, kun
se suorittaa toimintoa
käsittelyn/tietojen merkkivalo palaa tai vilkkuu
näytössä näkyy viesti ja virheen merkkivalo vilkkuu (paitsi, kun näytössä näkyy ilmoitus <Luovutustaso täynnä> tai
kun <Ei paperia> näytetään eikä töitä ole jonossa).
laite suorittaa säätö- tai puhdistustoimintoa
tapahtuu paperitukos
luuri tai erillisen puhelimen luuri ei ole paikallaan
Laite palautuu lepotilasta, kun
[

] (Tehonsäästö) -painiketta painetaan

luuri tai ulkoisen puhelimen luuri ei ole paikallaan

㻝㻝㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-024

Automaattisen nollausajastimen asettaminen
Aseta ajastin palauttamaan oletusnäyttö, kun kopiointi on tehty tai kun painikkeita ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Määritä näytettävä näyttö noudattamalla ohjeita, jotka ovat osassa
"Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävän näytön määrittäminen".
HUOMAUTUS
Laite ei palaa oletusnäyttöön, kun
valikkonäyttö on näkyvissä
työtä käsitellään
näyttöön ilmestyy viesti ja virheen merkkivalo vilkkuu (paitsi tilanteissa, joissa työtä voidaan jatkaa, vaikka
virheilmoitus tulee esiin)

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Ajastimen asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Autom. nollausajastin> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Määritä aika painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Laite ei palaa oletusnäyttöön automaattisesti, mikäli ajastimen asetukseksi määritetään <0>.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.

㻝㻞㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-025

Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävän näytön määrittäminen
Määritä, näytetäänkö kohdassa "Oletusnäytön asettaminen" valittu oletusnäyttö automaattisen nollauksen jälkeen.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Ajastimen asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttö automaattisen palautuksen jälkeen> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina

4
Valitse <Oletusnäyttö> tai <Valittu näyttö> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

<Oletusnäyttö>

Kohdassa "Oletusnäytön asettaminen" valittu näyttö näytetään.

<Valittu näyttö>

Ennen automaattista nollausta näkyvissä ollut näyttö näytetään uudelleen.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-026

Automaattisen offline-ajan asettaminen
Voit määrittää ajastimen skannerin palauttamiseksi offline-tilaan (alla olevasta näytöstä poistutaan).
Kun ajastin on asetettu, laite palaa offline-tilaan automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty määritettynä aikana.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Ajastimen asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Automaattinen Offline-aika> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Määritä aika painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Laite ei palaa offline-tilaan automaattisesti, mikäli ajastimen asetukseksi määritetään 0.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.

㻝㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-027

Näyttöasetusten mukauttaminen
Tässä osassa kuvataan seuraavien näyttöasetuksien määrittäminen:
"Oletusnäytön asettaminen"
"Näytön kielen vaihtaminen (käyttöpaneeli tai Etäkäyttöliittymä)"
"Näytön säätäminen (kirkkaus, kontrasti ja näytön värien kääntäminen)"
"Mittayksiköiden muuttaminen"
"Viestin näyttöajan muuttaminen"
"Vieritysnopeuden muuttaminen"
"Kohdistimen liikkeen muuttaminen"

㻝㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-028

Oletusnäytön asettaminen
Määritä näyttö, joka näytetään automaattisen nollauksen jälkeen tai kun laitteeseen kytketään virta.
TÄRKEÄÄ
Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävä näyttö
Näytettävä näyttö vaihtelee määritetyn <Näyttö automaattisen palautuksen jälkeen> -asetuksen mukaisesti. Tämä asetus
on etusijalla tässä määritettävään oletusnäyttöön verrattuna.
<Oletusnäyttö>: tässä määritetty näyttö näytetään.
<Valittu näyttö>: näyttö, jonka laite näyttää automaattisen nollauksen jälkeen.
"Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävän näytön määrittäminen"

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Valitse oletusnäyttö> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
㻝㻞㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse näyttö painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Kopio>

Näytä kopiointitilan näyttö.

<Faksi>

Näytä faksitilan näyttö.

<Skannaus>

Näytä skannaustilan näyttö.

<USBsuoratulostus>

Näytä USB-suoratulostustilan näyttö.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻞㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-029

Näytön kielen vaihtaminen (käyttöpaneeli tai Etäkäyttöliittymä)
Voit vaihtaa käyttöpaneelin, raporttien tai Etäkäyttöliittymän näyttökielen.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kieli> tai <Etäkäyttöliitt. kieli> painamalla [
painiketta.

]- tai [

<Kieli>

Määritä käyttöpaneelin ja raporttien näyttökieli.

<Etäkäyttöliitt. kieli>

Määritä Etäkäyttöliittymän näyttökieli.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

5
Valitse kieli painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻞㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02A

Näytön säätäminen (kirkkaus, kontrasti ja näytön värien kääntäminen)
Säädä näytön asetuksia, jos sinulla on vaikeuksia nähdä näyttöä.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse muutettavat asetukset painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Säädä näyttöä.

<Kirkkaus>
Säädä kirkkautta painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻟㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[

]

Tummempi.

[

]

Kirkkaampi.

<Kontrasti>
Säädä kontrastia painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

[

]

Vähennä kontrastia.

[

]

Lisää kontrastia.

<Käännä näytön värit>
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Käytän näytön oletusvärejä.

<Kyllä>

Käännä näytön värit.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻟㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02C

Mittayksiköiden muuttaminen
Voit vaihtaa syötettävän arvon yksikön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <mm/tuuma-syöttökytkin> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <mm> tai <Tuuma> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻟㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<mm>

Näytä pituus millimetreinä.

<Tuuma>

Näytä pituus tuumina.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻟㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02E

Viestin näyttöajan muuttaminen
Kun näytössä näytetään useita viestejä, näyttö vaihtuu määritetyin väliajoin. Voit määrittää viestien näyttöajan. Noudata
tämän osan ohjeita.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Viestin näyttöaika> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse näyttöaika painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.

㻝㻟㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻟㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02F

Vieritysnopeuden muuttaminen
Säädä valikon vieritysaikaa, jos kaikkia valikon kohteita ei voida näyttää näytössä samalla kertaa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Vieritysnopeus> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse nopeus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻟㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻟㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02H

Kohdistimen liikkeen muuttaminen
Määritä, liikutetaanko kohdistinta automaattisesti eteenpäin sanan loppuun, kun kirjoitetaan tekstiä.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleisasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Näyttöasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kohdistimen liike> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse <Automaattinen> tai <Manuaalinen> painamalla [
painiketta.

㻝㻟㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

<Automaattinen>

Kohdistin liikkuu eteenpäin sanan loppuun noin sekunnin kuluttua merkin syöttämisestä.

<Manuaalinen>

Kohdistin ei siirry automaattisesti. Kun haluat syöttää seuraavan merkin, siirrä kohdistinta
eteenpäin painamalla [ ]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻟㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02J

Paperilähteen määrittäminen toiminnoille
Voit määrittää toimintokohtaisesti, käytetäänkö toiminnon paperilähteenä paperikasettia vai monitoimitasoa. Lisäksi jos
paperikasetissa ei ole paperia, kun laite tulostaa jatkuvasti, paperia syötetään automaattisesti toisesta kasetista, jossa on
samankokoista paperia.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleiset asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Kasetin automaattinen valinta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse määritettävä toiminto painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse paperilähde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Kasetti 2> näytetään vain, jos laitteeseen on asennettu lisävarusteena saatava paperikasetti (kasetti 2).
Jos valitset <Tulostin>-asetuksen vaiheessa 4, <Monitoimitaso>-asetusta ei näytetä. Monitoimitaso valitaan
automaattisesti.

㻝㻠㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Valitse, käytetäänkö kasetin automaattista valintaa, painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina

<Ei>

Paperikasettia ei tunnisteta automaattisena valintana.
(Useiden kasettien, pois lukien <Monitoimitaso>, asetukseksi ei voida samanaikaisesti määrittää
<Ei>.)

<Kyllä>

Paperikasetti tunnistetaan automaattisena valintana.

7
Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Kun <Käytä> näkyy harmaana
Määritä <Kasetti 1>- tai <Kasetti 2> -kohdan asetukseksi <Kyllä>.

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻠㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02K

Tulostuspuolen valitseminen
Määritä, tulostetaanko 1-puolisessa tulostuksessa vain paperin etupuolelle siten, että parittomat sivut tulostetaan aina
etupuolelle sekä 1- että 2-puolisessa tulostuksessa.
1-puolisen tulostuksen tulostuspuoli vaihtelee määritettyjen asetuksien mukaisesti. Kun käytät esipainettua paperia, lue
kohta "Paperin lisäyssuunta" huolellisesti, että osaat asettaa paperinipun laitteeseen oikein päin.
TÄRKEÄÄ
Paperikoko ja -tyyppi
Jos valitset paperikoon, jota ei tueta, tai paperityypin kaksipuolista tulostusta varten, tässä osassa määritettyjä asetuksia
ei käytetä.
Kun <Tulostusnopeus etusijalla> on valittuna (oletusasetus)
Kaikki sivut (parittomat ja parilliset) tulostetaan 1-puolisessa tulostuksessa kääntöpuolelle. 2-puolisessa tulostuksessa
parittomat sivut tulostetaan etupuolelle alla olevan kuvan mukaisesti.
Varmista, että paperinippu on asetettu laitteeseen oikein, jotta esipainettua paperia voidaan käyttää. Huomaa, että
ylöspäin asetettava puoli vaihtelee sen mukaan, käytetäänkö 1- vai 2-puolista tulostusta.

Valitse tämä asetus, kun
käytetään muita paperityyppejä kuin esipainettua paperia
käytetään esipainettua paperia vain 1-puoliseen tulostukseen.
Kun <Tulostuspuoli etusijalla> on valittuna
Kaikki sivut tulostetaan 1-puolisessa tulostuksessa etupuolelle, jolloin parittomat sivut tulostetaan aina etupuolelle sekä 1että 2-puolisessa tulostuksessa alla olevan kuvan mukaisesti.
Ylöspäin asetettava puoli on sama 1- ja 2-puolisessa tulostuksessa, vaikka käytetään esipainettua paperia.

Valitse tämä asetus, kun
käytetään esipainettua paperia sekä 1- että 2-puolisessa tulostuksessa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Yleiset asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻝㻠㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse <Valitse paperin syöttötapa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse paperilähde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse <Tulostusnopeus etusijalla> tai <Tulostuspuoli etusijalla> painamalla [
ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta

Aseta paperinippu laitteeseen alla olevan kuvan mukaisesti, kun <Tulostusnopeus etusijalla> asetus on valittuna.
( : syöttösuunta)
Lisätietoja paperin lisäämisestä käytettäessä monitoimitasoa tai tulostettaessa
vaakasuuntaisesti
löydät kohdasta "Paperin lisäyssuunta".
1-puolinen tulostus
<Tulostusnopeus
etusijalla>

Aseta paperinippu laitteeseen tulostettu puoli alaspäin.

㻝㻠㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

2-puolinen tulostus
Aseta paperinippu laitteeseen
etupuoli (ensimmäinen sivu)
ylöspäin.

Aseta paperinippu laitteeseen alla olevan kuvan mukaisesti, kun <Tulostuspuoli etusijalla> asetus on valittuna.
( : syöttösuunta)
Lisätietoja paperin lisäämisestä käytettäessä monitoimitasoa tai tulostettaessa
vaakasuuntaisesti
löydät kohdasta "Paperin lisäyssuunta".

<Tulostuspuoli
etusijalla>

Ylöspäin asetettava puoli on sama 1- ja 2-puolisessa tulostuksessa.
Aseta paperinippu laitteeseen tulostettu puoli ylöspäin, kun käytetään 1-puolista
tulostusta.
Aseta paperinippu laitteeseen etupuoli (ensimmäinen sivu) ylöspäin, kun käytetään
2-puolista tulostusta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻠㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02L

Asetuksien alustaminen
Voit palauttaa seuraavat asetukset oletusarvoihinsa:
"Valikon alustaminen"
"Verkkoasetusten alustaminen"
"Avaimen ja varmenteen alustaminen"
"Osoitekirjan alustaminen"
"Järjestelmän hallinta-asetusten alustaminen"

㻝㻠㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02R

Valikon alustaminen
Voit palauttaa seuraavat asetukset oletusarvoihinsa yhdessä tai erikseen:
Yleisasetukset
Ajastimen asetukset
Yleiset asetukset
Kopioasetukset
Faksiasetukset
Skannausasetukset
USB-suoratulostuksen asetukset
Tulostimen asetukset
Alusta kaikki

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Alustusvalikko> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Asetukset alustetaan.

㻝㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻠㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02S

Verkkoasetusten alustaminen
Tässä osassa kerrotaan, miten verkkoasetukset alustetaan oletusasetuksiinsa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Alusta verkkoasetukset> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> painikkeella [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Asetukset alustetaan.

5
㻝㻠㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻠㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02U

Avaimen ja varmenteen alustaminen
Palauttaa avaimen ja varmenteen tai CA-varmenteen oletusarvoihinsa.
Avain ja varmenne: ei mitään (kaikki on poistettu)
CA-varmenne: 5 (oletuksena esiasennettu CA-varmenne)
TÄRKEÄÄ
Tietoja toimintojen asetuksista
Kun avain ja varmenne alustetaan, IEEE802.1X TLS -varmenteen asetukseksi ja SSL-asetukseksi asetetaan "Ei".

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Alusta avain ja varmenne> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Asetukset alustetaan.

㻝㻡㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻡㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02W

Osoitekirjan alustaminen
Voit alustaa osoitekirjan asetukset oletusasetuksiin.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Alusta osoitekirja> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Asetukset alustetaan.

㻝㻡㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻡㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02X

Järjestelmän hallinta-asetusten alustaminen
Voit palauttaa seuraavat asetukset oletusarvoihinsa yhdessä tai erikseen:
Verkkoasetukset
Järjestelmävalvojan tiedot
Laitetietojen asetukset
Osastotunnuksen hallinta Kyllä/Ei
Turva-asetukset
Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset
Valitse maa/alue
Välitysasetukset
Tallenna/Tulosta välitettäessä
Etäkäyttöliittymä Kyllä/Ei
Rajoitettu lähetystoiminto
Tallenna LDAP-palvelin
Näytä työhistoria
USB-laite Kyllä/Ei
Muistivälinetallennus Kyllä/Ei
USB-suoratulostus Kyllä/Ei
Product Extended Survey Program K/E
Pilvitulostuksen asetukset
Vahvista paperiasetukset
Turvatulostuksen asetukset
Valitse PDL (Plug-n-Play)
Kaikki edellä mainitut asetukset

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Alusta järjestelmäasetukset> painamalla [

]- tai [

㻝㻡㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

painiketta.

4
Valitse kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Asetukset alustetaan.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻝㻡㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-02Y

Raporttien ja listojen yhteenveto
Voit tulostaa seuraavat raportit ja luettelot automaattisesti tai manuaalisesti:
Osoitekirjaluettelo
Voit tulostaa pikavalintapainikkeisiin, lyhytvalintoihin ja ryhmävalintoihin tallennetut osoitteet erillisinä luetteloina.
"Osoitekirjaluettelon tulostaminen"
Käyttäjätietoluettelo
Voit tulostaa laitteen tiedot tai [

] (Valikko) -painikkeeseen määritetyn asetusluettelon.

"Käyttäjätietoluettelon tulostaminen"
Järjestelmänvalvojan tietoluettelo
Voit tulostaa kaikki laitteen tiedot.
"Järjestelmänvalvojan tietoluettelon tulostaminen"
Liikennöinnin hallintaraportti
Voit tulostaa lähetettyjen tai vastaanotettujen faksien lokin.
"Liikennöinnin hallinnan raportin tulostaminen"
Voit määrittää asetuksen niin, että tämä raportti tulostetaan automaattisesti 40 lähetyksen välein. Lähetys- ja
vastaanottoraportit voidaan tulostaa eri muodoissa.
"Liikennöinnin hallinta"
Faksilähetyksen tulosraportti
Voit määrittää, tulostetaanko tämä raportti automaattisesti vai vain virheen ilmetessä.
"Faksilähetyksen tulosraportti"
Sähköposti-/Windows (SMB) -lähetyksen tulosraportti
Voit määrittää, tulostetaanko tämä raportti automaattisesti vai vain virheen ilmetessä.
"Sähköposti-/Windows (SMB) -lähetyksen tulosraportti"
Vastaanoton tulosraportti
Voit määrittää, tulostetaanko tämä raportti automaattisesti vai vain virheen ilmetessä.
"Vastaanoton tulokset"
Osastotunnusten hallinnan raportti
Voit tulostaa kopioitujen ja tulostettujen töiden sekä vastaanotettujen faksitöiden kokonaissivumäärän.
"Osastotunnusten hallinnan raportin tulostaminen"

㻝㻡㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-030

Raportin automaattinen tulostaminen
Määritä, tulostetaanko seuraavat raportit automaattisesti:
"Faksilähetyksen tulosraportti"
"Sähköposti-/Windows (SMB) -lähetyksen tulosraportti"
"Liikennöinnin hallinta"
"Vastaanoton tulokset"

㻝㻡㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-031

Faksilähetyksen tulosraportti
Määritä, tulostetaanko lähetyksen tulosraportti automaattisesti.
Raportti sisältää seuraavat tiedot:
Työnro
Osoite
Nimi
Aloitusaika
Puh. pituus
Arkit
Tulos
OK
Tiedonsiirto onnistui.
NG
Tiedonsiirto epäonnistui.
Jos virhekoodi näytetään, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
"Virhekoodit"

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Asetusraportti> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Faksilähetyksen tulosraportti> käyttämällä [

]- tai [

4
Määritä, miten haluat tulostaa raportin.

㻝㻡㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Raporttia ei tulosteta automaattisesti
(1) Valitse <Ei> painamalla [
(2) Siirry vaiheeseen 5.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Raportin tulostaminen aina, kun lähetät asiakirjan
(1) Valitse <Kyllä> painamalla [
(2) Valitse painamalla [ ]- tai [
[OK]-painiketta.
(3) Siirry vaiheeseen 5.

]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
]-painiketta, sisällytetäänkö lähetettävän asiakirjan tiedot raporttiin, ja paina sitten

Raportin tulostaminen vain, kun lähetyksessä ilmenee virhe
(1) Valitse <Vain virheen esiintyessä> painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
(2) Valitse painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta, sisällytetäänkö lähetettävän asiakirjan tiedot raporttiin, ja paina sitten
[OK]-painiketta.
(3) Siirry vaiheeseen 5.

5
Sulje <Asetusraportti>-näyttö painamalla [

] (Raportti).

㻝㻡㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-032

Sähköposti-/Windows (SMB) -lähetyksen tulosraportti
Määritä, tulostetaanko lähetyksen tulosraportti automaattisesti.
Raportti sisältää seuraavat tiedot:
Työnro
Aloitusaika
Arkit
Osoite
Virhe
Jos virhekoodi näytetään, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
"Virhekoodit"

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Asetusraportti> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <S-posti/Windows (SMB) -läh. tulosrap.> käyttämällä [
painiketta.

4
Määritä, miten haluat tulostaa raportin.

Raporttia ei tulosteta automaattisesti
(1) Valitse <Ei> painikkeella [

] tai [

] ja paina [OK]-painiketta.

㻝㻢㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

(2) Siirry vaiheeseen 5.
Raportin tulostaminen aina, kun lähetät asiakirjan
(1) Valitse <Kyllä> painikkeella [ ] tai [ ] ja paina [OK]-painiketta.
(2) Valitse painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta, sisällytetäänkö lähetettävän asiakirjan tiedot raporttiin, ja paina sitten
[OK]-painiketta.
(3) Siirry vaiheeseen 5.
Raportin tulostaminen vain, kun lähetyksessä ilmenee virhe
(1) Valitse <Vain virheen esiintyessä> painikkeella [ ] tai [ ] ja paina [OK]-painiketta.
(2) Valitse painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta, sisällytetäänkö lähetettävän asiakirjan tiedot raporttiin, ja paina sitten
[OK]-painiketta.
(3) Siirry vaiheeseen 5.

5
Sulje <Asetusraportti> -näyttö painamalla [

] (Raportti) -painiketta.

㻝㻢㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-033

Liikennöinnin hallinta
Määritä, tulostetaanko liikennöinnin hallintaraportti automaattisesti.
Voit tulostaa raportin myös manuaalisesti.
"Liikennöinnin hallinnan raportin tulostaminen"
Raportti sisältää seuraavat tiedot:
Aloitusaika
Nimi
Nro
Tilaa
Sivu
Tulos
OK
Tiedonsiirto onnistui.
NG
Tiedonsiirto epäonnistui.
Jos virhekoodi näytetään, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
"Virhekoodit"

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Asetusraportti> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Liikennöinnin hallintaraportti> painamalla [
painiketta.

]- tai [

4
Määritä, miten haluat tulostaa raportin.

㻝㻢㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Raporttia ei tulosteta automaattisesti
(1) Valitse <Automaattinen tulostus (40 lähetystä)> painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
(2) Valitse <Ei> painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
(3) Siirry vaiheeseen 5.
Raportin tulostaminen automaattisesti
(1) Valitse <Automaattinen tulostus (40 lähetystä)> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
(3) Siirry vaiheeseen 5.
Lähetys- ja vastaanottoraporttien tulostaminen erikseen
(1) Valitse <Erillinen lähetys/vastaanotto> painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
(2) Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
<Ei>: Lähetys- ja vastaanottoraportit tulostetaan samassa muodossa.
<Kyllä>: Lähetys- ja vastaanottoraportit tulostetaan eri muodoissa.
(3) Siirry vaiheeseen 5.

5
Sulje <Asetusraportti>-näyttö painamalla [

] (Raportti).

㻝㻢㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-034

Vastaanoton tulokset
Määritä, tulostetaanko vastaanoton tulosraportti automaattisesti.
Raportti sisältää seuraavat tiedot:
Työnro
Osoite
Nimi
Aloitusaika
Puh. pituus
Arkit
Tulos
OK
Tiedonsiirto onnistui.
NG
Tiedonsiirto epäonnistui.
Jos virhekoodi näytetään, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
"Virhekoodit"

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Asetusraportti> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Vastaanoton tulosraportti> painamalla [

]- tai [

4
Määritä, miten haluat tulostaa raportin.

㻝㻢㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Raporttia ei tulosteta automaattisesti
(1) Valitse <Ei> painamalla [
(2) Siirry vaiheeseen 5.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Raportin tulostaminen aina, kun vastaanotat asiakirjan
(1) Valitse <Kyllä> painamalla [
(2) Siirry vaiheeseen 5.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Raportin tulostaminen vain, kun vastaanotossa ilmenee virhe
(1) Valitse <Vain virheen esiintyessä> painamalla [
(2) Siirry vaiheeseen 5.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Sulje <Asetusraportti>-näyttö painamalla [

] (Raportti).

㻝㻢㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-035

Luettelon tulostaminen
Voit tulostaa seuraavat raportit ja luettelot.
"Osoitekirjaluettelon tulostaminen"
"Käyttäjätietoluettelon tulostaminen"
"Järjestelmänvalvojan tietoluettelon tulostaminen"
"Liikennöinnin hallinnan raportin tulostaminen"
"Osastotunnusten hallinnan raportin tulostaminen"
"PCL/PS-kirjasinluettelon tulostaminen"

㻝㻢㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-036

Osoitekirjaluettelon tulostaminen
Voit tulostaa osoitekirjaluettelon.
Se sisältää seuraavat tiedot:
Lyhytvalinta
Nro (tallennettu koodinumero)
Osoite
Nimi
Vastaanottajan tyyppi
Pikavalinta
Nro (tallennettu pikavalintanumero)
Osoite
Nimi
Vastaanottajan tyyppi
Ryhmittely
Nro (pikavalinta- tai lyhytvalintanumerot, jotka on tallennettu ryhmänä)
Ryhmän nimi
Osoite
Nimi

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Tulosta raportit> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Osoitekirjalista> painamalla [

4
Valitse tulostettava kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻢㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Varmista, että paperilähteessä on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.
Lisää näytetyn kokoista paperia.

6
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tulostus käynnistyy.

7
Sulje <Osoitekirjalista>-näyttö painamalla [

] (Raportti).

㻝㻢㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-037

Käyttäjätietoluettelon tulostaminen
Voit tulostaa käyttäjätietoluettelon.
Se sisältää seuraavat tiedot:
Asetukset
Ajastinasetukset
Yleiset asetukset
Kopiointiasetukset
Faksiasetukset
Skannausasetukset
USB-suoratulostusasetukset
Tulostimen asetukset
Säätö- ja ylläpitotiedot
Raportit
Paperiasetukset

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Tulosta raportit> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Käyttäjän tietolista> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Varmista, että paperilähteessä on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.
Lisää näytetyn kokoista paperia.

㻝㻢㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tulostus käynnistyy.

6
Sulje <Tulosta raportti> -näyttö painamalla [

] (Raportti) -painiketta.

㻝㻣㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-038

Järjestelmänvalvojan tietoluettelon tulostaminen
Voit tulostaa järjestelmänvalvojan tietoluettelon.
Seuraavat kohteet tulostetaan:
Asetukset
Ajastinasetukset
Yleiset asetukset
Kopiointiasetukset
Faksiasetukset
Skannausasetukset
USB-suoratulostusasetukset
Tulostimen asetukset
Säätö- ja ylläpitotiedot
Järjestelmäasetukset
Raportit
Paperiasetukset
Jos esiin tulee virhekoodi, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
"Virhekoodit"

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Tulosta raportit> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Järjestelmänvalvojan tietolista> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

㻝㻣㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Varmista, että laitteessa on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.
Lisää näytössä näytettyä paperityyppiä.

5
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Tulostaminen alkaa.

6
Sulje <Tulosta raportit> -näyttö painamalla [

] (Raportti) -painiketta.

㻝㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-039

Liikennöinnin hallinnan raportin tulostaminen
Voit tulostaa faksin liikennöintiraportin.
Raportti voidaan tulostaa automaattisesti.
"Liikennöinnin hallinta"
Luettelo sisältää seuraavat tiedot:
Aloitusaika
Nimi/Osoite
Nro
Tilaa
Sivu
Tulos
OK
Tiedonsiirto onnistui.
NG
Tiedonsiirto epäonnistui.
Jos virhekoodi näytetään, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta:
"Virhekoodit"

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Tulosta raportit> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Liikennöinnin hallintaraportti> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Varmista, että paperilähteessä on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.
Lisää näytetyn kokoista paperia.

㻝㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tulostus käynnistyy.

6
Sulje <Tulosta raportit>-näyttö painamalla [

] (Raportti) -painiketta.

㻝㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03A

Osastotunnusten hallinnan raportin tulostaminen
Tulosta osastotunnusten hallinnan raportti.
Seuraavat kohteet tulostetaan:
Osastotunnus
Kopioitujen sivujen lukumäärä
Tulostettujen sivujen lukumäärä
Skannattujen sivujen lukumäärä (MV/väri)

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Tulosta raportit> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Osastotunnusten hallintaraportti> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

4
Varmista, että laitteessa on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.
Lisää näytössä näytettyä paperityyppiä.

㻝㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Tulostaminen alkaa.

6
Sulje <Tulosta raportit> -näyttö painamalla [

] (Raportti) -painiketta.

㻝㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03C

PCL/PS-kirjasinluettelon tulostaminen
Voit tulostaa luettelon laitteessa olevista PCL- tai PS-kirjasimista.
MF6140dn tukee vain PCL-kirjasinluetteloa.
TÄRKEÄÄ
Tarkista ensin paperiasetukset.
Kirjasinluettelo voidaan tulostaa vain A4- tai Letter-kokoiselle paperille. Tulosta kirjasinluettelo seuraavien ohjeiden
mukaisesti:
(1) Lisää A4- tai Letter-kokoista paperia paperikasettiin.
"Paperin lisääminen"
(2) Määritä lisätyn paperin koko valitun paperilähteen <Paperin asetukset> -asetuksessa.
"Monitoimitason oletuspaperiasetuksien tallentaminen"
"Paperikasetti"

Kirjasinluetteloa ei voi tulostaa, jos paperikoko, joka on määritetty valitun paperilähteen <Paperin asetukset> asetuksessa, ei vastaa paperilähteeseen lisätyn paperin kokoa.

1
Paina [

] (Raportti) -painiketta.

2
Valitse <Tulosta raportit> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <PCL-kirjasinlista> tai <PC-kirjasinlista> painamalla [
[OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten

4
Varmista, että paperilähteessä on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻣㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Tulostus käynnistyy.

6
Sulje <Tulosta raportti> -näyttö painamalla [

] (Raportti) -painiketta.

㻝㻣㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03E

Laskurin näyttäminen
Voit näyttää tulostuslokin, joka sisältää tulostettujen ja kopioitujen töiden sekä vastaanotettujen faksitöiden
kokonaissivumäärän.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Laitteen tila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Tarkista laskuri> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Laskuri tulee näkyviin.

4
Sulje <Tarkista laskuri> -näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻝㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03F

Osastotunnusten hallinnan edellyttämät toimenpiteet
Kun osastotunnusten hallinta on käytössä, voit käyttää laitetta, kun syötät tallennetun osastotunnuksesi ja PIN-koodisi.
Lisätietoja osastotunnusten asetuksesta on seuraavassa kohdassa:
"Osastotunnusten hallinta-asetuksen määrittäminen"

Jos osastotunnuksen kirjautumisnäyttö tulee näkyviin
Syötä osastotunnus ja PIN-koodi, jotta voit aloittaa laitteen käytön.

1
Valitse <Os.tunnus> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

2
Syötä osastotunnus numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <PIN> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Kirjoita PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻝㻤㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Paina [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

Laitteen käytön jälkeen suoritettava toimenpide
Avaa osastokoodin kirjautumisnäyttö painamalla [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

㻝㻤㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03H

Sarjanumeron paikan tarkistaminen
Sarjanumero (kolmesta kirjaimesta ja viisinumeroisesta luvusta koostuva merkkijono) on laitteen takaosassa olevassa
arvokilvessä.
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0HJ2-03J

Tekniset tiedot
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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0HJ2-03K

Laitteen tekniset tiedot
Laitteen tekniset tiedot
Tyyppi

Yhden käyttäjän käyttöön tarkoitettu työpöytälaite

Virtalähde

220–240 V, 50/60 Hz (Virtavaatimukset voivat vaihdella maan mukaan. Ne riippuvat siitä, mistä
laite on ostettu.)

Virrankulutus

Enintään
1 200 W tai vähemmän
Keskimääräinen kulutus valmiustilassa
Noin 9 W
Keskimääräinen kulutus lepotilassa
Noin 2,2 W
Noin 2,7 W (langattomilla yhteyksillä)
Kun virta on katkaistu päävirtakytkimestä: 0,1 W tai vähemmän
* Virrankulutus saattaa vaihdella laitteen käyttöympäristön ja olosuhteiden mukaan.

Lämpenemisaika

11 sekuntia tai alle *
(Lämpötila: 20 °C, kosteus: 65 % suhteellinen kosteus; laitteen virran kytkemisestä
päävirtakytkimestä valmiustilanäytön avautumiseen)
*

Lämpenemisaika voi vaihdella asennusympäristön mukaan.

Paino

Pääyksikkö (mukaan lukien värikasetti): Noin 19,1 kg

Käyttöympäristö

Lämpötila: 10–30 °C
Kosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)

Hyväksyttävät
asiakirjat

"Tuetut asiakirjatyypit"

Hyväksyttävä paperi

"Tuetut paperityypit"

Tulostusalue

"Tulostusalue"

Skannausalue

"Skannausalue"
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0HJ2-03L

Langattoman lähiverkon tiedot (vain MF6180dw)
Langattoman lähiverkon tiedot
Standardi

IEEE802.11g/IEEE802.11b

Tiedonsiirtojärjestelmä

DS-SS-järjestelmä/OFDM-järjestelmä

Taajuusalue

2412–2472 MHz

Tiedonsiirtonopeus

IEEE802.11g
6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s
IEEE802.11b
1/2/5,5/11 Mbit/s

Liikennöintitapa

Infrastruktuuritila

Suojaus

WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

Asetustavat

WPS (Wi-Fi Protected Setup), manuaalinen asetus

㻝㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03R

Kopioinnin tekniset tiedot
Kopioinnin tekniset tiedot
Skannaustarkkuus
Tulostustarkkuus
Kopiointisuhde

Teksti/Kuva: 300 dpi x 600 dpi
Teksti/Kuva (laatu), Valokuva, Teksti: 600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 600 dpi
Suora 1:1 ±1,0 %
100 % 1:1, 400 % suurin, 200 %, 141 % A5->A4, 70 % A4->A5, 50 %, 25 % pienin
Zoomaus 0,25–4,00; 1 %:n välein

Kopiointinopeus (A4
tavallinen suora)*

33 kpm

Jatkuvan kopioinnin
kapasiteetti

Enintään 99 kopiota

Ensimmäisen
kopion aika (A4)

8 sekuntia tai alle

* Kopiointinopeus A4-kokoiselle tavalliselle paperille yksipuolisessa tulostuksessa on mitattu jatkuvan kopioinnin aikana.
Kopiointinopeus vaihtelee paperityypin ja -koon sekä paperin syöttösuunnan mukaan. Kopioitaessa pienempiä
paperikokoja kopiointi voi olla hitaampaa. Lisäksi laite voi pitää taukoja tai vähentää kopiointinopeutta jatkuvan
kopioinnin aikana laitteen sisäisen lämpötilan säätämiseksi tai parhaan tulostuslaadun säilyttämiseksi.
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0HJ2-03S

Tulostimen tekniset tiedot
Tulostimen tekniset tiedot
Tulostusmenetelmä

Epäsuora sähköstaattinen järjestelmä (tarvekiinnitys)

Paperikapasiteetti

Monitoimitaso: Noin 50 arkkia (60–89 g/m²)
Paperikasetti: Noin 250 arkkia (60–89 g/m²)
Syöttölaite PF-44 (lisävaruste): Noin 500 arkkia (60–89 g/m²)

Luovutustason
kapasiteetti (tuore
pino A4-kokoista
paperia)

Luovutustaso: Noin 150 arkkia (75 g/m²) *1
Väliluovutustaso: 1 arkkia

Kopiointinopeus (A4
tavallinen suora)*2

33 sivua minuutissa

Ensimmäisen
tulosteen aika (A4)

6 sekuntia tai alle *3

Tulostustarkkuus

Vastaa tarkkuutta 1 200 dpi x 600 dpi

Sävytys

256 sävyä

Värikasetit

"Väriainekasetit"

*1

Todellinen paperikapasiteetti vaihtelee asennusympäristön ja käytetyn paperityypin mukaan.

*2

Tulostusnopeus A4-kokoiselle tavalliselle paperille yksipuolisessa tulostuksessa on mitattu jatkuvan tulostuksen
aikana. Tulostusnopeus vaihtelee paperityypin ja -koon sekä paperin syöttösuunnan mukaan. Tulostettaessa
pienempiä paperikokoja kopiointi voi olla hitaampaa. Lisäksi laite voi pitää taukoja tai vähentää tulostusnopeutta
jatkuvan tulostuksen aikana laitteen sisäisen lämpötilan säätämiseksi tai parhaan tulostuslaadun säilyttämiseksi.
Saattaa vaihdella tulostusympäristön mukaan.

*3
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0HJ2-03U

Skannerin tekniset tiedot
Skannerin tekniset tiedot
Tyyppi

Väriskanneri

Skannauskoko
enintään

Valotuslasi: enintään 216 mm x 297 mm
Syöttölaite: enintään 215,9 mm x 355,6 mm

Skannaustarkkuus

Optinen tarkkuus
Valotuslasi: enintään 600 dpi x 600 dpi
Syöttölaite: enintään 300 dpi x 300 dpi
Ohjelmiston interpolaation tarkkuus
9 600 dpi x 9 600 dpi

Skannausnopeus
(A4, 300 x 300 dpi)*

Väri: 9 arkkia minuutissa
Mustavalkoinen: 28 arkkia minuutissa

Liitäntätyyppi

100 Base-TX
10 Base-T
Hi-Speed USB
USB

Käyttöjärjestelmä

Windows XP/Vista/7/8
Mac OS 10.5.8 or later

Ajuri

TWAIN
WIA 1.0 (Windows XP)
WIA 2.0 (Windows Vista/7/8)
ICA (Mac OS X 10.6.x)

* Vain skannausnopeudet mitattiin.
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0HJ2-03W

Faksin tekniset tiedot
Faksin tekniset tiedot
Käytetty linja

Yleinen puhelinverkko *1

Liikennöintitapa

Super G3, G3

Pakkausmenetelmä

MH, MR, MMR, JBIG

Modeemin nopeus

Super G3: 33,6 kbit/s, G3: 14,4 kbit/s
(Automaattinen nopeuden vähennys)

Tiedonsiirtonopeus

Noin 3 sekuntia/sivu *2
(ECM-JBIG, muistilähetys, nopeus 33,6 kbit/s)

Lähettäminen
muistista/vastaanottaminen
muistiin

Enintään noin 512 sivua *2 (Lähetettävien/vastaanotettavien sivujen kokonaismäärä)
(Muistista lähetettävien faksitöiden enimmäismäärä: 10 työtä/
Muistiin vastaanotettavien faksitöiden enimmäismäärä: 30 työtä)

Faksin tarkkuus

(Tavallinen): 200 dpi x 100 dpi
(Terävä): 200 dpi x 200 dpi
(Valokuva): 200 dpi x 200 dpi
(Erittäin terävä): 200 dpi x 400 dpi
(Ultraterävä): 400 dpi x 400 dpi

Numeronvalinta

Pikavalintapainikkeet (19 vastaanottajaa)
Lyhytvalinta (181 vastaanottajaa)
Ryhmävalinta (199 vastaanottajaa)
Osoitekirjavalinta
Normaali valinta (numeropainikkeilla)
Automaattinen uusinta
Manuaalinen uudelleenvalinta
Sarjalähetys (210 vastaanottajaa)

Vastaanottaminen

Automaattinen vastaanotto
Etävastaanotto puhelimella (oletustunnus: 25)

Raportit

Faksilähetyksen tulosraportti
Sähköposti-/Windows (SMB) -lähetyksen tulosraportti
Lähetyksen hallinnan raportti (tulostetaan automaattisesti aina 40 vastaanottajan
jälkeen)
Vastaanoton tulokset

*1

*2

Julkinen valintainen lankapuhelinverkko (PSTN, Public Switched Telephone Network) tukee tällä hetkellä enintään
modeeminopeutta 28,8 kbit/s. Huomaa, että nopeudet voivat vaihdella puhelinlinjan kunnon mukaan.
Perustana on ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) Standard Chart No. 1, JBIG-vakiotila.
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0HJ2-03X

Puhelimen tekniset tiedot
Puhelimen tekniset tiedot
Puhelimen tyyppi

Luuri (lisävaruste)
Ulkoinen puhelin / puhelinvastaajalla varustettu ulkoinen puhelin / datamodeemi

㻝㻥㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-03Y

Lähetyksen tekniset tiedot
Tiedostopalvelimelta lähettämisen tekniset tiedot
Tietoliikenneprotokolla

Tiedostomuodot

SMB (TCP/IP)
PDF (Pakattu)
PDF
JPEG
TIFF
Tietomuotojen tarkkuuden ovat:
JPEG

Tarkkuus

Järjestelmäympäristö

TIFF

PDF

PDF
(Pakattu)

Mustavalkoinen

300
dpi

300 dpi (MMRpakkaus)

300 dpi (MMRpakkaus)

Teksti:
300 dpi
Tausta:
150 dpi

Väri

300
dpi

300 dpi (JPEGpakkaus)

200 dpi (JPEGpakkaus)

Teksti:
300 dpi
Tausta:
150 dpi

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
Solaris 2.6 tai uudempi (jossa Samba 2.2 tai uudempi)
Mac OS X (Mac OS X 10.7 ei ole tuettu.)
Red Hat Linux 7.2 tai uudempi (jossa Samba 2.2 tai uudempi)

Liitäntätyyppi

100BASE-TX, 10BASE-T

Väritilat

Väri, mustavalkoinen

Syötetty kuva

Teksti, teksti/kuva, kuva

Paperikoko

A4/B5/A5
Sähköpostin lähettämisen tekniset tiedot

Tietoliikenneprotokolla

Tiedostomuodot

SMTP*
PDF (Pakattu)
PDF
JPEG
TIFF
Tietomuotojen tarkkuuden ovat:
JPEG

Tarkkuus

TIFF

PDF

PDF
(Pakattu)

Mustavalkoinen

300
dpi

300 dpi (MMRpakkaus)

300 dpi (MMRpakkaus)

Teksti:
300 dpi
Tausta:
150 dpi

Väri

300
dpi

300 dpi (JPEGpakkaus)

200 dpi (JPEGpakkaus)

Teksti:
300 dpi
Tausta:
150 dpi

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012
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Järjestelmäympäristö

Solaris 2.6 tai uudempi (jossa Samba 2.2 tai uudempi)
Mac OS X (Mac OS X 10.7 ei ole tuettu.)
Red Hat Linux 7.2 tai uudempi (jossa Samba 2.2 tai uudempi)

Liitäntätyyppi

100BASE-TX, 10BASE-T

Väritilat

Väri, mustavalkoinen

Syötetty kuva

Teksti, teksti/kuva, kuva

Paperikoko

A4/B5/A5

* POP3 on käytettävissä vain, kun todennetaan ennen lähettämistä

㻝㻥㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-040

Lisävarusteena saatava paperikasetti
Syöttölaite PF-44
Paperikapasiteetti
Käytettävissä oleva
paperi

500 arkkia (60–89 g/m²)
"Tuetut paperityypit"

Virtalähde

Pääyksiköstä

Mitat (L x P x K)

390 mm x 473 mm x 136 mm

Paino

Noin 4,1 kg

㻝㻥㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-041

Asiakirjan tyyppi
"Tuetut asiakirjatyypit"
"Skannausalue"
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0HJ2-042

Tuetut asiakirjatyypit
Valotuslasi

Syöttölaite

Tavallinen paperi
Paksu paperi
Valokuva
Pienet asiakirjat (esimerkiksi
hakemistokortit)
Erikoispaperit (esimerkiksi
jäljennöspaperi ja
piirtoheitinkalvot) *1
Vihko (paksuus enintään 20
mm)

Tyyppi

Tavallinen paperi
(Monisivuiset asiakirjat, joiden sivujen koko, paksuus ja
paino ovat samat, tai yksisivuiset asiakirjat)

Koko enintään: 215,9 mm x 355,6 mm
Koko vähintään: 139,7 mm x 128 mm

Koko (L x P)

Enintään 216 mm x 297 mm

Paino

Enintään 2 kg

Yksipuolinen skannaus (1 sivu): 50–105 g/m²
Kaksipuolinen skannaus: 64–105 g/m²

Paperikapasiteetti

1 arkkia

Enintään 50 arkkia (A4) *2

*1

*2

Kun kopioit läpinäkyvää asiakirjaa (esimerkiksi jäljennöspaperia tai piirtoheitinkalvoja), aseta asiakirja valotuslasille
tekstipuoli alaspäin ja peitä se tavallisella valkoisella paperilla.
80 g/m²
TÄRKEÄÄ

Kun asetat asiakirjan
Varmista, että asiakirjassa oleva liima, muste tai korjausneste on täysin kuivaa, ennen kuin asetat asiakirjan valotuslasille
tai syöttölaitteeseen.
Syöttölaitteen paperitukosten estämiseksi
Älä käytä mitään seuraavista:
Rypistynyt tai taittunut paperi
Hiilipaperi tai hiilitaustainen paperi
Käpristynyt tai rullaantunut paperi
Pintakäsitelty paperi
Repeytynyt paperi
Ohut paperi
Asiakirjat, joissa on niittejä tai paperiliittimiä
Lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi
Kalvot

㻝㻥㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-043

Skannausalue
Varmista, että skannattava alue sopii seuraavan sivun kuvissa näytetyn varjostetun alueen sisään.
Huomaa, että kuvissa näytetyt reunukset ovat viitteellisiä. Todelliset reunukset saattavat vaihdella.
Katso seuraavasta asiakirjan asetussuunta.
Valotuslasi: Tekstipuoli alaspäin
Syöttölaite: Asiakirja ladattu asiakirjansyöttötasolle

Kopiointi
Valotuslasi

Syöttölaite

* Katso kohta "Tulostusalue", jos haluat tietoja tulostettavasta alueesta.

Faksi
Valotuslasi

Syöttölaite

Skannaus
Valotuslasi

Syöttölaite

* Koko asiakirja voidaan skannata ilman reunuksia.
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0HJ2-044

Paperi
"Tuetut paperityypit"
"Tulostusalue"
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0HJ2-045

Tuetut paperityypit
Paperikoko
Seuraavia paperikokoja tuetaan.
Kun tulostat vastaanotettua faksia, käytä A4- tai Letter-kokoista paperia.
Jos tulostat vastaanotetun faksin muunkokoiselle paperille, osa kuvista voi leikkautua pois tai kuvat saatetaan jakaa
osiin.
: Tuettu

: Ei tuettu
Paperilähde

Paperikoko
Paperikasetti *1 Monitoimitaso
A4 (210 mm x 297
mm)*2*3*4
B5 (182 mm x 257
mm)
A5 (148 mm x 210
mm)
Legal (215,9 mm x
355,6 mm)*2
Letter (215,9 mm x
279,4 mm)*2*3*4
Statement (139,7
mm x 215,9 mm)
Executive (184 mm
x 266,7 mm)
Officio (215,9 mm x
317,5 mm)
B-Officio (216 mm x
355 mm)
M-Officio (215,9 mm
x 341 mm)
Government - Letter
(203,2 mm x 266,7
mm)
Government - Legal
(203,2 mm x 330,2
mm)
Foolscap (215,9 mm
x 330,2 mm)
A-foolscap (205,7
mm x 337,8 mm)
Kirjekuori COM10
(104,7 mm x 241,3
mm)*5
Kirjekuori Monarch
(98,4 mm x 190,5
*5
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mm)
Kirjekuori C5 (162
mm x 229 mm)*5
Kirjekuori B5 (176
mm x 250 mm)*5
Kirjekuori DL (110
mm x 220 mm)*5
Hakemistokortti (76
mm x 127 mm)
Mukautettu
paperikoko

*6

*1

Tätä paperityyppiä voidaan lisätä myös lisävarusteena saatavaan paperikasettiin (kasetti 2).

*2

Voidaan käyttää automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

*3

Voidaan käyttää vastaanotettujen faksien tulostamiseen.

*4

Voidaan käyttää raporttien ja luetteloiden tulostamiseen.

*5

Varmista, että läppä on käännetty.

*6

Voit asettaa mukautettua paperikokoa, jonka leveys on 127–356 mm ja pituus 76–216 mm.
Määritä paperikoko pystysuunnassa (korkeus leveys) ja määritettävissä olevan alueen sisällä.
HUOMAUTUS

Paperin oletuskoko
Oletuspaperikoko on A4. Jos käytät erilaista paperikokoa, muuta paperikoon asetus.
"Paperikoon ja -tyypin asettaminen"
Kloorittoman paperin käyttäminen
Tässä laitteessa voidaan käyttää klooritonta paperia.

Tyyppi
Seuraavia paperityyppejä tuetaan.
: Ei käytettävissä
Paperilähde/paperikapasiteetti
Paperikasetti
1

Paperikasetti
2
(lisävaruste)

Ohisyöttötaso

60–89 g/m²

[Tavallinen paperi]
[Plain Paper L] (Tavallinen
L) *4

250

500 arkkia

50 arkkia

90–128 g/m²

[Paksu paperi 1]

160

320

40 arkkia

129–163
g/m²

[Paksu paperi 2]

Kierrätetty paperi *1*2

60–89 g/m²

[Kierrätetty paperi]

250

500 arkkia

50 arkkia

Väripaperi *1*2

60–89 g/m²

[Väripaperi]

250

500 arkkia

50 arkkia

Paperityyppi

Tavallinen paperi
*1*2

Paksu

paperi *3

Tulostinajurin asetus

25 arkkia

Piirtoheitinkalvo *5

[Piirtoheitinkalvo]

15 arkkia

Tarra-arkki

[Tarrat]

20 arkkia

Hakemistokortti

[Hakemistokortti]
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15

Kirjekuori

[Kirjekuori]

5 arkkia

*1

Voidaan käyttää automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen.

*2

Voidaan käyttää vastaanotettujen faksien tulostamiseen.

*3

Automaattinen 2-puolinen tulostus on käytettävissä enintään 128 g/m² paksuille papereille.

*4

Jos käytetään esipainettua paperia, aseta paperityypiksi [Tavallinen paperi L], jos paperi käpristyy. Huomaa, että
väriaine ei ehkä kiinnity paperiin tasaisesti.
Käytä vain lasertulostimiin tarkoitettuja tyyppejä.

*5

Voit ehkäistä paperitukoksia välttämällä seuraavien materiaalien käyttöä:
Rypistynyt tai taittunut paperi
Käpristynyt tai rullaantunut paperi
Repeytynyt paperi
Kostea paperi
Erittäin ohut paperi
Lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi (Älä kopioi kääntöpuolelle.)
Tulostuslaatu saattaa olla heikko käytettäessä seuraavan tyyppisiä papereita:
Kohokuvioinen paperi
Erittäin pehmeä paperi
Kiiltävä paperi
Varmista, ettei arkeissa ole pölyä, nukkaa tai öljytahroja.
Kokeile paperia, ennen kuin ostat sitä suuria määriä.
Pidä paperi alkuperäisessä pakkauksessaan (avaamattomana tai avattuna) ja säilytä sitä viileässä ja
kuivassa paikassa, kunnes sitä tarvitaan. Varmista, että se on tasaisella alustalla.
Säilytä paperit paikassa, jossa lämpötila on noin 18–24 °C ja suhteellinen kosteus noin 40–60 %.
Vältä tulostetun paperin hankaamista sormin tai kankaalla, koske väriaine voi tahrata tai irrota.

HUOMIO
Kostealle paperille tulostaminen
Seuraavia ongelmia saattaa esiintyä:
Laitteen tulostusalueelta nousee höyryä.
Käyttöpaneelin taakse ja tulostusalueelle muodostuu vesipisaroita.
Kosteasta paperista höyrystyy kosteutta kiinnitysyksikön synnyttämän lämmön takia (tämä on todennäköisintä, jos
ympäristön lämpötila on matala). Tämä ei ole toimintahäiriö, mutta voit silti estää tämän käyttämällä avaamattomasta
paketista otettua paperia.
Jos laitteesta kuitenkin tulee palaneen käryä, katkaise laitteen virta heti. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun. Laitteen käytön jatkamisesta voi seurata
tulipalo tai sähköisku.
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0HJ2-046

Tulostusalue
Varjostettu alue seuraavan sivun kuvassa osoittaa tulostusalueen.
Huomaa, että kuvassa näytetyt reunukset ovat viitteellisiä. Todelliset reunukset saattavat vaihdella.
*

Kun kirjekuori tulostetaan, reunus on 10 mm ylhäällä, alhaalla, oikealla ja
vasemmalla.

HUOMAUTUS
Tulostettavan alueen suurentaminen
Tee seuraavat asetukset tulostinajurista.
1. Valitse tulostinajurin [Viimeistely] -välilehdellä [Laajennetut asetukset].
2. Aseta [Suurenna tulostusalue] -asetukseksi [Käytössä].
*

Tulostustyöstä riippuen tietoja ei ehkä tulosteta osaan paperin reunasta tai paperin alareuna tai seuraava paperi
saattavat tahriintua.

*

Tämä asetus on käytössä vain, kun työ tulostetaan tulostinajurista.
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0HJ2-047

Kopio
Tässä luvussa kuvataan kopiointitoimintojen käyttö.
Voit suorittaa helposti erilaisia kopiointitoimintoja, kuten pienentää, suurentaa tai lajitella kopioita.
Jos laitteeseen on liitetty syöttölaite, voit asettaa useita asiakirjoja syöttölaitteeseen ja kopioida useita sivuja yhdellä
skannauskerralla.
TÄRKEÄÄ
Paperikoko
Erikokoisia asiakirjoja ei voida kopioida samalla kertaa.
Kopiointitoimintojen
käyttäminen
ensimmäistä kertaa

Katso kohta "Kopioinnin perustoiminnot".

Kopiointitöiden
tarkistaminen ja
peruuttaminen /
Kopiointityön
historian
tarkistaminen

Katso kohta "Kopiointitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen / Kopiointityön historian
tarkistaminen".

Eri
kopiointitoimintojen
käyttäminen

Katso seuraavat osat:
"Kopioinnissa käytettävän paperin valitseminen"
"Tummuuden säätäminen"
"Asiakirjan tyypin valitseminen"
"2-puolinen kopiointi"
"Kopion suurentaminen/pienentäminen"
"Useiden asiakirjojen kopioiminen yhdelle arkille (N 1:lle)"
"Paperin säästäminen kopioitaessa"
"Lajitteleva kopiointi"
"Tummien rajojen ja reunuksien poistaminen"
"Kuvan ääriviivojen korostaminen (terävyys)"
"Kopiointiasetusyhdistelmien tallentaminen ja käyttäminen (tilamuisti)"

Kopioinnin
oletusarvojen
muuttaminen

Katso kohta "Oletusasetuksien muuttaminen".

㻞㻜㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-048

Kopioinnin perustoiminnot

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

Syöttölaitteeseen voidaan asettaa enintään 50 asiakirjaa.

2
Paina [

]-painiketta.

Kopiointitilan näyttö tulee näkyviin.

3
Määritä kopioasetukset tarpeen mukaan.
"Kopioinnissa käytettävän paperin valitseminen"
"Tummuuden säätäminen"
"Asiakirjan tyypin valitseminen"
"2-puolinen kopiointi"
"Kopion suurentaminen/pienentäminen"
"Useiden asiakirjojen kopioiminen yhdelle arkille (N 1:lle)"
"Lajitteleva kopiointi"
"Tummien rajojen ja reunuksien poistaminen"

㻞㻜㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

"Kuvan ääriviivojen korostaminen (terävyys)"
HUOMAUTUS
Kopiointiasetukset
Lisätietoja useiden asetuksien yhdistämisestä on kohdassa "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)".
Näiden ohjeiden mukaisesti määritettävät asetukset vaikuttavat vain käynnissä olevaan toimintoon. Lisätietoja
asetuksien käyttämisestä kaikkiin kopiointitoimintoihin on kohdassa "Oletusasetuksien muuttaminen".
Usein käytetyt asetukset voidaan tallentaa laitteen tilamuistiin. Tämä on varsin kätevä ominaisuus. Katso kohta
"Kopiointiasetusyhdistelmien tallentaminen ja käyttäminen (tilamuisti)".

4
Syötä kopioiden määrä (1–99) numeropainikkeilla.
Voit peruuttaa syötetyn määrän painamalla [

] (Tyhjennä) -painiketta.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Kopiointi käynnistyy.
Jos ilmoitus <Väärä koko/asetus> tulee näyttöön
Muuta <Paperin asetukset> -valikon asetusta tai aseta laitteeseen <Paperin asetukset> -valikon määrityksen mukaista
paperia.
"Jos <Väärä koko/asetus> tulee näkyviin"
Jos ilmoitus <Muisti on täynnä. Skannaus peruu- tetaan. Tulosta?> tulee näyttöön
Tulosta onnistuneesti skannatut sivut tai peruuta työ.
TÄRKEÄÄ
Asiakirjan kopioiminen ilman reunuksia
Osa kuvasta voi jäädä tulostumatta. Lisätietoja on luvun "Tekniset tiedot" seuraavassa kohdassa:
"Skannausalue"

㻞㻜㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-049

Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)
Voit yhdistää kopiointiasetuksia ja käyttää niitä samanaikaisesti. Tämä koskee myös tilamuistiin tallentamista ja
oletusarvojen asettamista.
Seuraavat rajoitukset koskevat asetuksien yhdistämistä:
<Kopiomäärä>

Ei erityistä huomioitavaa.

<Tummuus>

Kun kohdan <Tausta> asetus on <Automaattinen>, kohdan <Alkuperäisen tyyppi> asetukseksi
määritetään <Teksti>.

<Alkuperäisen
tyyppi>

Jos <Alkuperäisen tyyppi> -asetuksena on jotain muuta kuin <Teksti>, kun <Tausta>asetuksena on <Automaattinen>, <Automaattinen>-asetus kohdassa <Tausta> peruutetaan.

<2-puolinen>

Paperikoosta (valitusta paperikasetista) riippuen 2-puoliset kopiot eivät ehkä ole
käytettävissä.
Valitun paperilähteen paperikoosta tai -tyypistä riippuen 2-puoliset kopiot eivät ehkä ole
käytettävissä.
"Tuetut asiakirjatyypit"
Tätä ominaisuutta ei voida yhdistää <ID-korttikopio> -toiminnon kanssa.

<Kopiosuhde>

Jos haluat kopioida asiakirjoja pienennyssuhteella, joka ei ole sama kuin kohdan <4
1:lle>/<2 1:lle> oletusasetus, määritä <Kopiosuhde>-asetus myöhemmin.
<ID-korttikopio>-kohdan <Kopiosuhde>-asetus on aina 100 %.
Kohdassa <Kuvan poisto> määritetty kehyksen leveys kasvaa/pienenee <Kopiosuhde>asetuksen mukaisesti.

<Paperi>

Asiakirjan koosta (valitusta paperilähteestä) riippuen 2-puoliset kopiot eivät ehkä ole
käytettävissä.

<4 1:lle>/<2 1:lle>

Jos haluat kopioida asiakirjoja kopiointisuhteella, joka ei ole sama kuin pienennyssuhteen
oletusasetus, määritä <Kopiosuhde>-asetus myöhemmin.
Tätä ominaisuutta ei voida yhdistää <Kuvan poisto> -toiminnon kanssa.

<ID-korttikopio>

<Kopiosuhde>-asetus on aina 100 %.
Tätä ominaisuutta ei voida yhdistää 2-puolisen kopioinnin tai <Kuvan poisto> -asetuksen
kanssa.

<Lajittelu>
<Kuvan poisto>
<Terävyys>

Ei erityistä huomioitavaa.
Tätä ominaisuutta ei voida yhdistää N 1:lle -toiminnon kanssa (<4 1:lle>/<2 1:lle>, <IDkorttikopio>).
Määritetty poistokehyksen leveys kasvaa/pienenee <Kopiosuhde>-asetuksen mukaisesti.
Ei erityistä huomioitavaa.

㻞㻜㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04A

Kopiointitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen / Kopiointityön historian
tarkistaminen
Voit tarkistaa/peruuttaa kopiointityön/-prosessin. Lisäksi voit tarkistaa kopiointityön historian.
"Kopiointitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"
"Kopiointityön historian tarkistaminen"

㻞㻜㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04C

Kopiointitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen
Tarkista kopiointitöiden tiedot. Peruuta kopiointityöt, jotka päätät olla suorittamatta töiden käsittelyn aikana.
HUOMAUTUS
Jos käyttöpaneelin käsittelyn/tietojen merkkivalo
Palaa/vilkkuu

Työtä käsitellään.

Ei pala

Muistissa ei ole odottavia töitä.

Kopiointityön peruuttaminen [

] (Pysäytys) -painikkeella

1
Paina [

] (Pysäytys) -painiketta.

Jos laitteessa on vain yksi työ, voit peruuttaa sen painamalla [

] (Pysäytys) -painiketta kahdesti.

2
Jos useita töitä on käsiteltävänä, valitse peruutettava työ [
[OK]-painiketta.

]- tai [

]-painikkeella ja paina sitten

3
Valitse <Kyllä> painamalla [
[OK]-painiketta.
Voit peruuttaa työn myös [

]- tai [

]-painiketta, kun <Peruuta?> näkyy näytössä, ja paina sitten

] (Pysäytys) -painikkeella.

Työ peruutetaan.

Voit tarkistaa peruutettavan työn tiedot valitsemalla <Tiedot> painamalla [
[OK]-painiketta.

Kopiointityön tarkistaminen tai peruuttaminen [

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja painamalla sitten

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painikkeella

2
Valitse <Kopioi/Tulosta työ> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työn tila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse työ painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitun työn tiedot näytetään.

Työn peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> käyttämällä [

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [
Työ peruutetaan.

(3) Sulje näyttö painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

Vain valitun työn tietojen tarkistaminen
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut valitun työn tiedot.

㻞㻜㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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0HJ2-04E

Kopiointityön historian tarkistaminen

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Kopioi/Tulosta työ> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Kopiotyöhistoria> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava työ painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse tarkistettava kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
㻞㻝㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Tarkista tiedot.

7
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻞㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04F

Kopioinnissa käytettävän paperin valitseminen
Katso kohta "Huomio (Tulostusasetuksien muuttaminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Voit valita paperikasetin manuaalisesti.
Kasetti 1
Kasetti 2
Monitoimitaso
Lisättävän paperin koko ja tyyppi on määritettävä etukäteen.
"Paperikoon ja -tyypin asettaminen"

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Paina [

] (Valitse paperi ja asetukset) -painiketta.

Voit näyttää asetusnäytön myös valitsemalla kopiointitilan näytöstä <Paperi>.

4
Valitse paperikasetti painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻝㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04H

Tummuuden säätäminen
Voit säätää taustan tummuutta asiakirjalle parhaiten sopivaan asetukseen.
"Tummuuden säätäminen"
"Tausta"

㻞㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04J

Tummuuden säätäminen
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Säädä tummuus halutulle tasolle.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Tummuus> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Säädä tummuutta käyttämällä [

]- tai [

[

]

Vähennä tummuutta.

[

]

Lisää tummuutta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻝㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04K

Tausta
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Voit säätää asiakirjojen taustan tummuutta.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Tummuus> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Tausta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Säädä, kuinka paljon taustaväriä poistetaan.

Automaattinen säätö
(1) Valitse <Automaattinen> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻝㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Manuaalinen säätö
]- tai [

(1) Valitse <Säätö> käyttämällä [

(2) Säädä taustaväriä painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

[

]

Muuttaa taustaa vaaleammaksi.

[

]

Muuttaa taustaa tummemmaksi.

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻝㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04L

Asiakirjan tyypin valitseminen
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Määritä asiakirjojen tyyppi. Näin saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun kuville.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Alkuperäisen tyyppi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse asiakirjan tyyppi painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Teksti>

Tämä asetus sopii parhaiten asiakirjoille, joissa on vain tekstiä.

<Teksti/Kuva>

Tämä asetus sopii asiakirjoille, joissa on tekstiä ja kuvia.

<Teksti/Valokuva
(Laatu)>

Tämä asetus sopii asiakirjoille, joissa on tekstiä ja kuvia. Voit asettaa joko tekstin tai kuvat
etusijalle.

<Valokuva>

Tämä asetus sopii asiakirjoille, joissa on lehtiin painettuja valokuvia.

<Teksti/Valokuva (Laatu)> -asetuksen valitseminen
Toimi sitten seuraavasti:
(1) Valitse etusijalle asetettava asetus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻝㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[

]

Merkkien luettavuus on etusijalla.

[

]

Kuvien (esimerkiksi valokuvien) erottuvuus on etusijalla.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻝㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04R

2-puolinen kopiointi
"1-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle"
"2-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle"
"2-puolisen asiakirjan kopioiminen 1:lle puolelle"

㻞㻝㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04S

1-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Kopioi 1-puolinen asiakirja tulostettavan paperin molemmille puolille.
TÄRKEÄÄ
Varotoimet 2-puolisessa kopioinnissa
Kun teet 2-puolisia kopioita, älä koske asiakirjaan ennen kuin prosessi on päättynyt. Kun etupuoli on kopioitu,
asiakirja tulee osittain ulos laitteesta, pidetään valmiina ja syötetään laitteeseen uudestaan kääntöpuolen kopiointia
varten.
Muista sulkea väliluovutustaso ennen 2-puolisen kopioinnin aloittamista.
Tulostetun asiakirjan kääntöpuolelle kopioiminen (manuaalinen 2-puolinen kopioiminen)
2-puolinen kopiointi voidaan tehdä manuaalisesti käyttäen tulostettua asiakirjaa. Aseta tulostettu asiakirja monitoimitasolle
kääntöpuolelle kopioimiseksi *.
Jotta tulostetun asiakirjan kääntöpuolelle voi kopioida, suorista arkkien käpertyneet reunat ja aseta ne yksi kerrallaan
monitoimitasolle.
*

Tämän toiminnon kanssa voi käyttää vain tällä laitteella tulostettuja arkkeja. Et voi kopioida tulostetulle puolelle.

1
Tarkista ennen 2-puolisen kopioinnin aloittamista, että paperikoon asetusvipu on asetettu oikeaan
asentoon.
Väärään asentoon asetettu vipu voi aiheuttaa syöttöhäiriöitä tai paperitukoksia.
1. Avaa laitteen alempi takakansi.

2. Aseta sininen paperikoon asetusvipu (A) oikeaan asentoon.
A4:

Vedä

Letter, Legal:

Työnnä

㻞㻞㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3. Sulje laitteen alempi takakansi.

2
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

3
Paina [

]-painiketta.

4
Paina [

] (Kaksipuolinen) -painiketta.

Voit näyttää asetusnäytön myös valitsemalla kopiointitilan näytöstä <2-puolinen>.

5
Valitse <1->2-puolinen> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

2-puolisen kopion muodon määrittäminen
(1) Valitse <Muotoiluasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻞㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse <1->2-puolinen> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(3) Valitse alkuperäisen asiakirjan suunta painamalla [

(4) Valitse viimeistelymuoto painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Asiakirjan kopioiminen asettamalla se valotuslasille
(1)

Aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina [

] (Aloita) -painiketta.

* Toista tämä vaihe, kunnes kaikki sivut on skannattu.
(2) Valitse <Aloita kopiointi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04U

2-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Voit tehdä 2-puolisista asiakirjoista 2-puolisia kopioita.
TÄRKEÄÄ
Varotoimet 2-puolisessa kopioinnissa
Kun teet 2-puolisia kopioita, älä koske asiakirjaan ennen kuin prosessi on päättynyt. Kun etupuoli on kopioitu,
asiakirja tulee osittain ulos laitteesta, pidetään valmiina ja syötetään laitteeseen uudestaan kääntöpuolen kopiointia
varten.
Muista sulkea väliluovutustaso ennen 2-puolisen kopioinnin aloittamista.
Tulostetun asiakirjan kääntöpuolelle kopioiminen (manuaalinen 2-puolinen kopioiminen)
2-puolinen kopiointi voidaan tehdä manuaalisesti käyttäen tulostettua asiakirjaa. Aseta tulostettu asiakirja monitoimitasolle
kääntöpuolelle kopioimiseksi *.
Jotta tulostetun asiakirjan kääntöpuolelle voi kopioida, suorista arkkien käpertyneet reunat ja aseta ne yksi kerrallaan
monitoimitasolle.
*

Tämän toiminnon kanssa voi käyttää vain tällä laitteella tulostettuja arkkeja. Et voi kopioida tulostetulle puolelle.

1
Tarkista ennen 2-puolisen kopioinnin aloittamista, että paperikoon asetusvipu on asetettu oikeaan
asentoon.
Väärään asentoon asetettu vipu voi aiheuttaa syöttöhäiriöitä tai paperitukoksia.
1. Avaa laitteen alempi takakansi.

2. Aseta sininen paperikoon asetusvipu (A) oikeaan asentoon.
A4:

Vedä

Letter, Legal:

Työnnä

㻞㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3. Sulje laitteen alempi takakansi.

2
Aseta asiakirja syöttölaitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

3
Paina [

]-painiketta.

4
Paina [

] (Kaksipuolinen) -painiketta.

Voit näyttää asetusnäytön myös valitsemalla kopiointitilan näytöstä <2-puolinen>.

5
Valitse <2->2-puolinen> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Alkuperäisen asiakirjan avaamis- tai kopiointitavan määrittäminen
(1) Valitse <Muotoiluasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse <2->2-puolinen> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse alkuperäisen asiakirjan suunta painamalla [

]- tai [

(4) Valitse alkuperäisen asiakirjan avaamistapa painamalla [

(5) Valitse tulostetun asiakirjan avaamistapa painamalla [

]- tai [

]- tai [

6
Paina [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

0HJ2-04W

2-puolisen asiakirjan kopioiminen 1:lle puolelle
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Voit tehdä 2-puolisista asiakirjoista 1-puolisia kopioita.

1
Aseta asiakirja syöttölaitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Paina [

] (Kaksipuolinen) -painiketta.

Voit näyttää asetusnäytön myös valitsemalla kopiointitilan näytöstä <2-puolinen>.

4
Valitse <2->1-puolinen> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

2-puolisen alkuperäisen asiakirjan avaamistavan määrittäminen
(1) Valitse <Muotoiluasetukset> painamalla [

(2) Valitse <2->1-puolinen> painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻞㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(3) Valitse alkuperäisen asiakirjan suunta painamalla [

]- tai [

(4) Valitse alkuperäisen asiakirjan avaamistapa painamalla [

]- tai [

5
Paina [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻞㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

0HJ2-04X

Kopion suurentaminen/pienentäminen
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Voit suurentaa tai pienentää kopiota esiasetetuilla tai itse määrittämilläsi kopiointisuhteilla. Voit esimerkiksi kopioida A5 ->
A4-kokoisen paperin esiasetetulla kopiointisuhteella tai määrittää minkä tahansa kopiointisuhteen (väliltä 25–400 %) 1 %:n
välein.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Kopiosuhde> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Määritä kopiointisuhde.

Esiasetetun kopiointisuhteen valitseminen
Valitse kopiointisuhde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kopiointisuhteen asettaminen 1 %:n välein
(1) Valitse <Mukautettu suhde> käyttämällä [

(2) Määritä suhde painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Kopiointisuhde voidaan syöttää myös numeropainikkeilla.

5
Aseta paperilähteeseen oikean kokoista paperia ja tallenna paperikoko.
"Paperin lisääminen"
"Paperikoon ja -tyypin asettaminen"

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻞㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-04Y

Useiden asiakirjojen kopioiminen yhdelle arkille (N 1:lle)
"2 1:lle / 4 1:lle"
"Henkilökortin kopioiminen"

㻞㻟㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-050

2 1:lle / 4 1:lle
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Useita asiakirjoja voidaan pienentää siten, että ne sopivat yhdelle arkille.
<4 1:lle>
Neljän sivun kopiointi yhdelle arkille.

<2 1:lle>
Kahden sivun kopiointi yhdelle arkille.

Voit muuttaa kopiointiasettelua valitsemalla <Valitse asettelu>.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <N 1:lle> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <2 1:lle> tai <4 1:lle> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻟㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Asettelun määrittäminen
(1) Valitse <Valitse asettelu> käyttämällä [

(2) Valitse asettelu painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

HUOMAUTUS
Tietoja asiakirjojen reunuksista
N 1:lle -tilassa tulostettavaan paperiin jätetään reunukset.

5
Valitse asiakirjan koko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Valitse tulostuskoko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

7
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻟㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Kun asiakirja asetetaan valotuslasille
(1)

Aseta seuraava asiakirja laitteeseen ja paina [

] (Aloita) -painiketta.

Toista nämä vaiheet, kunnes kaikki asiakirjat on skannattu.

(2) Valitse <Aloita kopiointi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻟㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-051

Henkilökortin kopioiminen
Katso kohdat "Huomio (Henkilökortin kopioiminen)" ja "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" etukäteen.
2-puolisen kortin kopiointi paperin yhdelle puolelle:

1
Aseta kortti valotuslasille ja sulje syöttölaite.
Aseta kortti laitteeseen siten, että kortin ja valotuslasin vasemman reunan väliin jää 5 mm tilaa.
Aseta kortin keskiosa nuolimerkin kohdalle alla olevan kuvan mukaisesti.

Kortin
asettaminen
vaakasuuntaisesti

Kortin
asettaminen
pystysuuntaisesti

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <N 1:lle> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
㻞㻟㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse <ID-korttikopio> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun skannaus on suoritettu.

6
Käännä puolta.
Aseta kortti laitteeseen siten, että kortin ja valotuslasin vasemman reunan väliin jää 5 mm tilaa.
Aseta kortin keskiosa nuolimerkin kohdalle alla olevan kuvan mukaisesti.

Kortin
asettaminen
vaakasuuntaisesti

Kortin
asettaminen
pystysuuntaisesti

7
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻟㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-052

Huomio (Henkilökortin kopioiminen)
HUOMAUTUS
Asiakirjan (kortin) asettaminen valotuslasille
Aseta kortti valotuslasin vasemman puoliskon päälle.
Kopiointisuhde
Kopiointisuhteeksi asetetaan automaattisesti <100%>.
Tuetut paperikoot
Suuremmat kuin A4/Letter

㻞㻟㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-053

Paperin säästäminen kopioitaessa
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Paina [

] (Paperin säästökopio), kun haluat säästää paperia kopioidessasi.

Valitse jokin seuraavasta neljästä asetusten "2 1:lle" / "4 1:lle" ja 2-puolinen kopiointi yhdistelmästä alla näytetyn taulukon
mukaan.
N 1:lle
Valitse asettelu

Kaksipuolinen
Muotoiluasetukset

Alkuperäisen suunta

Alkuperäinen muoto

2 1:lle 1->2-puol.

1->2-puolinen

Pysty

Kirjatyyppi

4 1:lle 1->2-puol.

1->2-puolinen

Pysty

Kirjatyyppi

2 1:lle 1->1-puol.

EI

4 1:lle 1->1-puol.

EI

TÄRKEÄÄ
Varotoimet 2-puolisessa kopioinnissa
Kun teet 2-puolisia kopioita, älä koske asiakirjaan ennen kuin prosessi on päättynyt. Kun etupuoli on kopioitu,
asiakirja tulee osittain ulos laitteesta, pidetään valmiina ja syötetään laitteeseen uudestaan kääntöpuolen kopiointia
varten.
Muista sulkea väliluovutustaso ennen 2-puolisen kopioinnin aloittamista.

1
Aseta paperin asetusvipu 2-puoliseen kopiointiin käytetyn paperin koon mukaan.
Jos vipua ei ole asetettu oikein, arkkeja ei ehkä syötetä kunnolla tai saattaa tapahtua paperitukoksia.
1. Avaa laitteen alempi takakansi.

2. Aseta sininen paperikoon asetusvipu (A) oikeaan asentoon.
A4:

Vedä

Letter, Legal:

Työnnä

㻞㻟㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3. Sulje laitteen alempi takakansi.

2
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

3
Paina [

] (Paperin säästökopio) -painiketta.

4
Valitse yhdistelmä, jota haluat käyttää, painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

5
Valitse asiakirjan koko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Kun asiakirja asetetaan valotuslasille

㻞㻟㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(1)

Aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina [
*

] (Aloita) -painiketta.

Toista tämä vaihe, kunnes kaikki sivut on skannattu.

(2) Valitse <Aloita kopiointi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻟㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-054

Lajitteleva kopiointi
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Voit lajitella kokonaisen kopiointityön yksittäiset sivut sivu- tai sivunumerojärjestykseen. Tämä toiminto on kätevä
esimerkiksi valmisteltaessa kokouksessa tai esityksessä jaettavaa materiaalia.
<Ei>
Valmiin työn tulosteet ryhmitellään.
Jos esimerkiksi otat kolmisivuisesta asiakirjasta kolme
kopioita, tulosteet lajitellaan työn valmistuttua seuraavasti:
"1, 1, 1", "2, 2, 2", "3, 3, 3".

<Kyllä>
Valmiin työn tulosteet lajitellaan.
Jos esimerkiksi otat kolmisivuisesta asiakirjasta kolme
kopioita, tulosteet lajitellaan työn valmistuttua seuraavasti:
"1, 2, 3", "1, 2, 3", "1, 2, 3".

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Lajittelu> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻠㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Syötä kopioiden määrä (1–99) numeropainikkeilla.
Voit peruuttaa syötetyn määrän painamalla [

] (Tyhjennä) -painiketta.

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Kun asiakirja asetetaan valotuslasille
(1)

Aseta seuraava asiakirja laitteeseen ja paina [

] (Aloita) -painiketta.

Toista nämä vaiheet, kunnes kaikki asiakirjat on skannattu.

(2) Valitse <Aloita kopiointi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻠㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-055

Tummien rajojen ja reunuksien poistaminen
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen kopioinnin aloittamista.
Jos kopioitava asiakirja on tulostettavan asiakirjan paperikokoa pienempi, voit poistaa valmiista asiakirjasta tummat
reunukset kopioidun paperin ympäriltä. Lisäksi voit käyttää tulostettavassa asiakirjassa kiinteää reunuksen leveyttä
(valkoista taustaa).

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Kuvan poisto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse poistettavan reunuksen leveys (1–50 mm) painamalla [
[OK]-painiketta.
Voit syöttää poistettavan reunuksen leveyden myös numeropainikkeilla.

㻞㻠㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten

6
Valitse alkuperäisen asiakirjan koko painamalla [
painiketta.

]- tai [

7
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻠㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

0HJ2-056

Kuvan ääriviivojen korostaminen (terävyys)
Voit korostaa kuvan ääriviivoja tai vähentää kontrastia.
Mikäli haluat tallentaa tekstin tai kuvan ääriviivat tarkasti, määritä suuri kontrastiasetus. Mikäli haluat tallentaa
puolisävykuvan yksityiskohdat tarkasti, määritä pieni kontrastiasetus.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Terävyys> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Säädä terävyyttä painamalla [

[

]

[

]

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jotta puolisävykuvat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla <>. Tällä voi korjata moaree-häiriön (epätasainen liukuväri ja raidalliset kuviot) vaikutusta.
Jotta teksti tai viivat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla
<+>. Tämä asetus sopii parhaiten esimerkiksi rakennepiirustuksien ja haaleiden, lyijykynällä

㻞㻠㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

kirjoitettujen tekstien kopiointiin.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻠㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-057

Kopiointiasetusyhdistelmien tallentaminen ja käyttäminen (tilamuisti)
Voit tallentaa enintään neljä usein käytettyä kopiointiasetusyhdistelmää "tilamuistiin".
TÄRKEÄÄ
Tilamuistiin tallennetut asetukset
Tilamuistiin tallennetut asetukset pysyvät muistissa, vaikka laitteesta katkaistaan virta.
Jos tilamuistiin tallennetaan asetuksia, jotka edellyttävät toisen tuotteen käyttöä, muisti ei ole käytettävissä, mikäli
kyseinen tuote ei ole yhdistettynä laitteeseen. Asetukset säilyvät kuitenkin tallennettuna muistiin.
Jos tilamuistiin tallennetaan lisävarusteena saatavaa paperikasettia koskevia asetuksia, paperinsyöttöasetukseksi
vaihdetaan Kasetti 1, mikäli kyseinen lisäpaperikasetti irrotetaan laitteesta.
"Tilamuistin tallentaminen"
"Tilamuistin poistaminen"
"Tietojen hakeminen ja kopiointi tilamuistista"

㻞㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-058

Tilamuistin tallentaminen
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen tallentamisen aloittamista.

1
Paina [

]-painiketta.

2
Valitse <Tilamuisti> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Tallenna/Poista> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse tallennuskohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitse tallennuskohde, jonka asetuksia haluat muokata.

5
Valitse määritettävät kohteet painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻠㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Lisätietoja näistä asetuksista on seuraavissa kohdissa:
"Kopioinnissa käytettävän paperin valitseminen"
"Tummuuden säätäminen"
"Asiakirjan tyypin valitseminen"
"2-puolinen kopiointi"
"Kopion suurentaminen/pienentäminen"
"Useiden asiakirjojen kopioiminen yhdelle arkille (N 1:lle)"
"Lajitteleva kopiointi"
"Tummien rajojen ja reunuksien poistaminen"
"Kuvan ääriviivojen korostaminen (terävyys)"

6
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

7
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit korvata asetuksia uusilla noudattamalla samoja ohjeita.

㻞㻠㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina [OK]-

0HJ2-059

Tilamuistin poistaminen

1
Paina [

]-painiketta.

2
Valitse <Tilamuisti> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Tallenna/Poista> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse poistettava tilamuisti painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse <Poista> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
㻞㻠㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻡㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-05A

Tietojen hakeminen ja kopiointi tilamuistista
HUOMAUTUS
Tietojen hakeminen tilamuistista
Kun tiedot haetaan uudesta tilamuistista, kaikki käytössä olevat kopiointiasetukset korvataan kyseisen tilamuistin
asetuksilla.
Kun tiedot on haettu tilamuistista, voit muuttaa ja kopioida asetuksia haluamallasi tavalla.

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Tilamuisti> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse tilamuisti, josta tiedot haetaan, painamalla [
painiketta.

]- tai [

Tiloista 1–4 ei voida valita tilamuistia, jota ei ole tallennettu.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻡㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

0HJ2-05C

Oletusasetuksien muuttaminen
Katso kohta "Huomio (Kopiointiasetuksien yhdistäminen)" ennen asetuksien määrittämisen aloittamista.
Kopioinnin oletusarvot ovat asetuksia, joita käytetään, kun laitteeseen kytketään virta, painetaan [

] (Palautus) -

painiketta tai palataan oletusnäyttöön automaattisen nollauksen jälkeen. Oletusarvoja voi muokata käyttötarpeiden mukaan.
Voit muuttaa seuraavia oletusasetuksia tarpeen mukaan:
Kopiomäärä:
Tummuus
Asiakirjatyypit
Kaksipuolinen
Kopiointisuhde
Paperi
N 1:lle
Lajittelu
Kuvan poisto
Terävyys

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Kopioasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Muuta oletuksia> käyttämällä [

4
Valitse kohde käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻡㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Lisätietoja on seuraavissa osissa:
"Tummuuden säätäminen"
"Asiakirjan tyypin valitseminen"
"2-puolinen kopiointi"
"Kopion suurentaminen/pienentäminen"
"Kopioinnissa käytettävän paperin valitseminen"
"Useiden asiakirjojen kopioiminen yhdelle arkille (N 1:lle)"
"Lajitteleva kopiointi"
"Tummien rajojen ja reunuksien poistaminen"
"Kuvan ääriviivojen korostaminen (terävyys)"

5
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

0HJ2-05E

Kopiointiasetuksien näyttäminen
Voit vahvistaa kopiointitoiminnon asetukset, jotka on muutettu oletusarvoistaan.

1
Paina [

] (Näytä asetukset) -painiketta.

Laitteen nykyiset asetukset näytetään.
Jos et ole muuttanut oletusasetuksia, näytössä näkyy ilmoitus <Asetuksia ei ole muutettu.>.

2
Tarkista asetukset.

HUOMAUTUS
Voit muuttaa asetuksia.
Voit näyttää asetusnäytön ja muuttaa asetuksia valitsemalla halutun kohteen ja painamalla [OK]-painiketta.

3
Palaa valmiustilanäyttöön painamalla [

] (Paluu) -painiketta.

㻞㻡㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-05F

Faksi
Tässä luvussa kuvataan faksitoimintojen käyttö.
Tässä laitteessa on Super G3 -ominaisuudet. Jos tallennat vastaanottajat pikavalintapainikkeisiin etukäteen, sinun ei
tarvitse antaa vastaanottajaa erikseen joka kerta kun lähetät faksin.
Voit myös tehostaa työnkulkua lähettämällä fakseja suoraan tietokoneestasi.
Katso kohta "Faksitoimintojen käyttäminen".

Faksien
lähettäminen
laitteesta tai
faksiasetuksien
muuttaminen

Katso kohta "Tietokoneesta faksaaminen".
Faksien
lähettäminen
suoraan
tietokoneesta
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0HJ2-05H

Faksitoimintojen käyttäminen
Tässä osassa kuvataan faksien lähettäminen laitteella sekä faksien lähetys- ja vastaanottoasetuksien määrittäminen.

Faksien lähettämisen ja vastaanottamisen valmisteleminen
Faksiasetuksien
määrittäminen

Katso kohta "Faksitoimintojen käytön valmisteleminen".

Faksien lähettäminen
Vastaanottajan
tallentaminen
osoitekirjaan

Faksien
lähettäminen

Katso kohta "Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan".
Faksien lähettäminen ensimmäisen kerran
Katso kohta "Faksien lähettämisen perustoiminnot".
Vastaanottajien määrittäminen
Katso kohta "Vastaanottajien määrittäminen".
Lähetettävän kuvan laadun tai tummuuden muuttaminen
Katso kohta "Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)".
Faksin lähetyksen peruuttaminen
Katso kohta "Faksitöiden peruuttaminen".
Uudelleenvalinta
Katso kohta "Uudelleenvalinta (Manuaalinen uudelleenvalinta)".

Muiden
lähetystapojen
käyttäminen

Katso seuraavat osat:
"Ilmoitus saapuvasta faksista vastaanottajalle puhelimitse (manuaalinen lähetys)"
"Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan"
"Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)"
"Lähettäminen useille vastaanottajille yhtä aikaa (sarjalähetys)"

Faksin
oletusarvojen
muuttaminen

Katso kohta "Faksin oletusasetuksien muuttaminen".

Faksien
lähetysasetuksien
muuttaminen

Katso kohta "Faksiasetuksien muuttaminen (asetukset, jotka voidaan määrittää [Valikko] painikkeella)".

Faksien vastaanottaminen
Vastaanottotavan
tarkistaminen tai
muuttaminen

Katso kohta "Faksien vastaanottaminen".

Faksien välittäminen

Katso kohta "Faksiasiakirjojen edelleenlähetys".

Muistiin tallennettujen
faksien näyttäminen
ja hallinta

Katso seuraavat osat:
"Faksitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"
"Vastaanotettujen, tallennettujen asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen"
"Vastaanotettujen faksien tarkistaminen ja poistaminen"
"Vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien historian tarkistaminen"

Faksien
vastaanottoasetuksien
muuttaminen

Katso kohta "Faksiasetuksien muuttaminen (asetukset, jotka voidaan määrittää [Valikko] painikkeella)".
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0HJ2-05J

Faksitoimintojen käytön valmisteleminen
Määritä seuraavat asetukset ennen faksien lähettämistä tai vastaanottamista:

Vaihe
1

Aseta oikea päivämäärä
ja kellonaika

Katso Aloittaminen-ohje.

Vaihe
2

Tallenna laitteesi
faksinumero ja lähettäjän
tiedot.

Katso Aloittaminen-ohje.

Vaihe
3

Määritä vastaanottotapa.

Katso Aloittaminen-ohje.

Vaihe
4

Kytke puhelinjohto.

Katso Aloittaminen-ohje.

Vaihe
5

Valitse puhelinlinja.

"Valitse linjan tyyppi"

Määritä vaiheessa 1 kuvatut oletusasetukset, kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran.
Lisätietoja vaiheissa 2–4 kuvattujen asetuksien määrittämisestä on kohdassa <Faksin määritysopas>.
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0HJ2-05K

Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
Lisätietoja vastaanottajien tallentamisesta osoitekirjaan on seuraavissa osissa:
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"
"Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen"
"Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen"
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0HJ2-05L

Peruslähetys
Tässä osiossa kuvataan faksin lähettämisen perustoiminnot.
"Faksien lähettämisen perustoiminnot"
"Vastaanottajien määrittäminen"
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
"Faksitöiden peruuttaminen"
"Uudelleenvalinta (Manuaalinen uudelleenvalinta)"
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0HJ2-05R

Faksien lähettämisen perustoiminnot

1
Aseta faksi laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

] -painiketta.

3
Määritä tarvittavat skannausasetukset.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"

Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain meneillään olevaan lähetykseen. Lisätietoja asetusten käyttämisestä kaikkiin
faksitoimintoihin on kohdassa "Faksin oletusasetuksien muuttaminen".

4
Määritä vastaanottaja.
"Vastaanottajien määrittäminen"
Määritä vastaanottajat seuraavilla tavoilla:
syöttämällä faksinumero
valitsemalla pikavalinta
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valitsemalla lyhytvalintakoodi
valitsemalla ryhmäosoite
käyttämällä osoitekirjasta
LDAP-palvelimella
käyttämällä sarjalähetystä
Kun vastaanottajan vahvistusnäyttö näytetään:
Kun olet vahvistanut vastaanottajan tiedot, siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla [OK]-painiketta.

Jos <Pikaval./Lyhytval. lähetyksen vahvistus> -asetuksena on <Kyllä> ja vastaanottaja on määritetty
pikavalintapainikkeilla tai lyhytvalintakoodeilla, näyttö tulee esiin.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Jos faksi asetetaan syöttölaitteeseen
Skannaus alkaa. Faksi lähetetään vastaanottajalle, kun skannaus on suoritettu.
Jos faksi asetetaan valotuslasille
Toimi seuraavasti:
(1) Valitse alkuperäisen asiakirjan koko painamalla [

(2)

Aseta seuraava sivu valotuslasille ja paina [
Paina [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

] (Aloita) -painiketta.

] (Aloita) -painiketta kunkin asiakirjan kohdalla.

(3) Kun kaikki asiakirjat on skannattu kokonaan, valitse <Aloita lähetys> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.
Faksi lähetetään valitulle vastaanottajalle.
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]- tai [

]-painiketta ja paina

0HJ2-05S

Vastaanottajien määrittäminen
Tässä osassa kuvataan faksin vastaanottajien määrittäminen.
Katso vastaanottajien määrittäminen seuraavista kohdista.
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien

määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen

kirjoittamalla faksinumero
pikavalintapainikkeilla
lyhytvalintakoodeilla
ryhmäosoitteiden avulla
osoitekirjan avulla
LDAP-palvelimella (faksi)

Lisätietoja saman faksin lähettämisestä useille vastaanottajille samanaikaisesti on seuraavassa kohdassa:
"Lähettäminen useille vastaanottajille yhtä aikaa (sarjalähetys)"
Lisätietoja faksien lähettämisestä on kohdassa "Faksien lähettämisen perustoiminnot".

Vastaanottajien määrittäminen kirjoittamalla faksinumero
Määritä faksinumero numeropainikkeilla, [

] (Ääni) -painikkeella ja [

] (Symbolit) -painikkeella.

Vastaanottajien muokkaaminen
Syötetyn vastaanottajan peruuttaminen
Pidä [
] (Tyhjennä) -painiketta painettuna.
Syötetyn vastaanottajan viimeisen merkin poistaminen
Paina [
] (Tyhjennä) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla
Paina pikavalintapainiketta (01–19), johon vastaanottaja on tallennettu.

Jotta voit valita vastaanottajan pikavalintapainikkeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin painikkeisiin etukäteen.
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"
Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [
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] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen lyhytvalintakoodeilla
Paina [

] (Lyhytvalinta) -painiketta ja syötä kolminumeroinen lyhytvalintanumero (001–181) numeropainikkeilla.

Jotta voit valita vastaanottajan lyhytvalintakoodeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin koodeihin etukäteen.
"Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen"
Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen ryhmäosoitteiden avulla
Kun ryhmäosoitteet on rekisteröity pikavalintapainikkeisiin
Paina pikavalintapainiketta (01–19), johon haluamasi ryhmäosoite on tallennettu.

Kun ryhmäosoitteet on rekisteröity lyhytvalintakoodeihin
Paina [

] (Lyhytvalinta) -painiketta ja syötä kolminumeroinen lyhytvalintanumero (001–181) numeropainikkeilla.

Jotta voit valita vastaanottajan lyhytvalintakoodeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin koodeihin etukäteen.
"Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen"
Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjan avulla
Kun olet etsinyt vastaanottajat rekisteröidystä osoitekirjasta (pikavalintapainikkeet, lyhytvalintakoodit tai ryhmävalinta),
määritettävät vastaanottajat näytetään näytössä. Voit määrittää näytössä olevan osoitteen vastaanottajaksi. Voit myös etsiä
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vastaanottajia tallennetun vastaanottajanimen alkukirjaimella.
Jotta voit valita vastaanottajan osoitekirjasta, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat osoitekirjaan etukäteen.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

1
Paina [

] -painiketta.

2
Paina [

] (Osoitekirja) -painiketta.

3
Etsi vastaanottaja painikkeella [

]- tai [

]-painiketta.

Voit näyttää kaikki vastaanottajat valitsemalla <Kaik>.
Voit lisätä tai muokata vastaanottajia valitsemalla näytön alareunasta <
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

>.

4
Valitse vastaanottaja painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen LDAP-palvelimella (faksi)
Jos toimistossasi on asennettuna LDAP-palvelin, voit myös määrittää palvelimeen tallennetut vastaanottajat. Kun haluat
määrittää vastaanottajat, avaa LDAP-palvelin laitteen avulla ja valitse sitten vastaanottaja.
HUOMAUTUS
LDAP-palvelimelle yhdistämisen asetukset on määritettävä etukäteen.
"LDAP-palvelinten tallentaminen"

1
Paina [

]-painiketta.

2
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Valitse <Määtitä LDAP-palvelimelta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse käyttämäsi LDAP-palvelin [

]- tai [

]-painikkeella ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse hakuehdot [

]- tai [

]-painikkeella ja paina sitten [OK]-painiketta.

Henkilöiden nimet, faksinumerot, sähköpostiosoitteet, organisaatioiden nimet ja osastojen nimet ovat käytettävissä
hakuehtoina vastaanottajia etsittäessä.
Voit määrittää useita hakuehtoja samalla kerralla.

5
Valitse hakuehdot numeropainikkeilla, valitse <Käytä> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina

Seuraavassa näytössä <Nimi> on valittu vaiheessa 4, jolloin hakuehtona käytetään henkilön nimeä.

Painamalla <A/a/12> voit siirtyä syöttötilasta toiseen (lukuun ottamatta faksinumerolla hakua).
Voit määrittää useita hakuehtoja toistamalla vaiheet 4 ja 5.

6
Valitse <Hakutapa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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7
Määritä hakutapa [

]- tai [

]-painikkeella ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Kaikilla alla olevilla
ehdoilla>

Hakee ja näyttää vastaanottajat, jotka vastaavat kaikkia vaiheessa 4 ja 5 määritettyjä
hakuehtoja.

<Joillakin alla
olevilla ehdoilla>

Kaikki vastaanottajat, jotka vastaavat mitä tahansa vaiheessa 4 ja 5 määritettyä hakuehtoa,
näytetään hakutuloksissa.

8
Valitse <Aloita haku> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Hakuehtojasi vastaavat vastaanottajat näytetään.
HUOMAUTUS
Jos todennusnäyttö tulee esiin, kun valitset <Aloita haku>, syötä laitteen käyttäjänimi ja LDAP-palvelimelle tallennettu
salasana ja paina <Käytä>.
"LDAP-palvelinten tallentaminen"

9
Valitse vastaanottaja käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit määrittää enintään 10 vastaanottajaa.

Voit hakea vastaanottajaa muilla hakuehdoilla toistamalla vaiheet 2–9.
HUOMAUTUS
Voit määrittää enintään 10 vastaanottajaa, kun käytät numeropainikkeita yhdessä LDAP-palvelimen kanssa. Jos
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numeropainikkeilla on määritetty esimerkiksi seitsemän vastaanottajaa, LDAP-palvelinta käyttämällä voidaan määrittää
enintään kolme vastaanottajaa.
Vastaanottajien poistaminen
Jos määritit useita vastaanottajia, voit poistaa niitä tarpeen mukaan.
1. Valitse <Vahvista/Muokkaa vastaanottaja> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

2. Valitse poistettava vastaanottaja ja paina [OK]-painiketta.
3. Valitse <Poista vastaanottaja> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4. Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

HUOMAUTUS
Jos haluat poistaa vastaanottajia helposti ja nopeasti näyttämättä vastaanottajaluetteloa
Sen sijaan, että suorittaisit edellä kuvatut toimet loppuun, voit vaihtaa määrittämiesi vastaanottajien välillä painamalla [
] (Tyhjennä) -painiketta.
tai [ ]-painiketta. Näytä poistettava vastaanottaja ja paina [
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0HJ2-05U

Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)
Tässä osassa kuvataan seuraavien skannausasetuksien muuttaminen faksia lähetettäessä:
Tarkkuus
Tummuus
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Lisätietoja faksien lähettämisestä on kohdassa "Faksien lähettämisen perustoiminnot".

Tarkkuus
Määritä tarkkuus.
Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi kuvanlaatu ja sitä pitempi siirtoaika.

<200 x 100 dpi
(Tavallinen)>

Tekstiä sisältävät faksit

<200 x 200 dpi
(Terävä)>

Pientä tekstiä sisältävät faksit

<200 x 200 dpi
(Valokuva)>

Valokuvia sisältävät faksit

<200 x 400 dpi
(Erittäin terävä)>

Vielä terävämpi resoluutio kuin (terävä)

<400 x 400 dpi
(Ultraterävä)>

Vielä terävämpi resoluutio kuin (erittäin terävä)

Tummuus
Määritä tummuus.

[

]

Vähennä tummuutta.

[

]

Lisää tummuutta.

2-puolinen alkuperäinen
Määritä skannausasetukset 2-puolisia asiakirjoja varten.
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<Ei>

2-puolisten asiakirjojen suuntaa ei ole asetettu.

<Kirjatyyppi>

Valitse tämä asetus, jos kuvien ylä- ja alareunat ovat samanlaiset molemmilla sivuilla.

<Kalenterityyppi>

Valitse tämä asetus, jos kuvien ylä- ja alareunat ovat toisiinsa nähden vastakkaiset.

Terävyys
Säädä tätä asetusta, kun haluat korostaa kuvan ääriviivoja tai vähentää kontrastia.

[

]

Jotta puolisävykuvat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla <>. Tällä voi korjata moaree-häiriön (epätasainen liukuväri ja raidalliset kuviot) vaikutusta.

[

]

Jotta teksti tai viivat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla
<+>. Tämä sopii parhaiten sinikopioiden ja haaleiden lyijykynällä kirjoitettujen tekstien
skannaamiseen.

㻞㻢㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-05W

Faksitöiden peruuttaminen
Peruuta lähetettävänä olevan työn lähettäminen.
HUOMAUTUS
Faksin lähetyksen peruuttaminen
Voit myös peruuttaa työn seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Työn peruuttaminen Tilavalvonta/Peruuta-näytöstä.
"Faksitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"
] (Pysäytys) -painiketta kaksi kertaa (kun työn käsittely on kesken).
Paina [

1
Jos <Skannaa...> näkyy näytössä faksin lähetyksen aloittamisen jälkeen, valitse <Peruuta>
painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit peruuttaa työn myös painamalla [

] (Pysäytys) -painiketta kaksi kertaa (kun työn käsittely on kesken).

Jos asiakirja asetetaan valotuslasille
Kun <Skannaa: Paina käynn.> näkyy näytössä, noudata yllä olevia ohjeita.

2
Valitse <Kyllä> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

Voit peruuttaa työn myös painamalla [

]-painiketta, kun <Peruuta?> ilmestyy näyttöön ja paina [OK]-

] (Pysäytys) -painiketta.

Työ peruutetaan.
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Uudelleenvalinta (Manuaalinen uudelleenvalinta)
Katso kohta "Huomautus (Manuaalinen uudelleenvalinta)" etukäteen.
Voit suorittaa uudelleenvalinnan lähetyshistorian kolmeen viimeiseen vastaanottajaan.

1
Aseta faksi laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

] -painiketta.

3
Paina [

] (Haku) -painiketta.

4
Valitse historiatiedot uudelleenvalintaa varten painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Historiatiedoissa näytetään vastaanottajan nimi ja/tai puhelinnumero. Sarjalähetyksessä näytetään vain yksi sisältötyyppi.

5
Paina [

] (Aloita) -painiketta.
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0HJ2-05Y

Huomautus (Manuaalinen uudelleenvalinta)
HUOMAUTUS
Faksien lähetyshistoriaan tallennettava sisältö
Sarjalähetyksen vastaanottajat sisältyvät historiatietoihin. Myös seuraavassa mainitut lukuasetukset tallennetaan. Niitä
voidaan muuttaa uudelleenvalinnan yhteydessä.
Tarkkuus
Tummuus
Kaksipuolinen asiakirja
Terävyys
Uudelleenvalinnan rajoitukset
Manuaalisen faksin lähetyksen tietoja ei tallenneta historiatietoihin, joten niitä ei voida käyttää uudelleenvalinnassa.
"Ilmoitus saapuvasta faksista vastaanottajalle puhelimitse (manuaalinen lähetys)"
Jos faksin lähettäminen historiatiedoista on rajoitettu, uudelleenvalintatoiminto ei ole käytettävissä.
"Estä historian lähetys"
Jos <Raj. uusia v.ottajia> -asetukseksi on määritetty <Kyllä>, siihen saakka tallennettu faksien lähetyshistoria
poistetaan, jolloin historiatietojen uusia vastaanottajia ei voida käyttää uudelleenvalinnassa.
"Rajoita uusia vastaanottajia"
Kun laitteesta on katkaistu virta
Kaikki viimeksi valitut numerot poistetaan.
Numeron automaattinen uudelleenvalinta
"Automaattinen uudelleenvalinta"

㻞㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-060

Hyödyllisiä ominaisuuksia
"Ilmoitus saapuvasta faksista vastaanottajalle puhelimitse (manuaalinen lähetys)"
"Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan"
"Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)"
"Lähettäminen useille vastaanottajille yhtä aikaa (sarjalähetys)"

㻞㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-061

Ilmoitus saapuvasta faksista vastaanottajalle puhelimitse (manuaalinen
lähetys)
Katso kohta "Huomautus (Manuaalinen lähetys)" etukäteen.
Lähetä faksi manuaalisesti, jos
haluat ilmoittaa vastaanottajalle saapuvasta faksista puhelimitse
vastaanottava faksilaite ei voi vastaanottaa fakseja automaattisesti.

1
Kytke ulkoinen puhelin tai luuri tähän laitteeseen.
Lisätietoja on Aloittaminen-ohjeessa.

2
Aseta faksit syöttölaitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

3
Paina [

] -painiketta.

4
Määritä skannausasetukset.
Et voi skannata 2-puolisesti tulostettavaa asiakirjaa.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"

5
Tarkista, kuuluuko ulkoisen puhelimen luurista valintaääni.
Tarkista, kuuluuko valintaääni.

6
Valitse vastaanottajan numero.

7
Puhu vastaanottajalle luuriin.

Kun kuulet äänimerkin
Siirry vaiheeseen 9.

㻞㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

8
Pyydä vastaanottajaa asettamaan faksilaitteensa vastaanottamaan lähettämäsi faksin.

9
Kun kuulet merkkiäänen, paina [

] (Aloita) -painiketta ja laske luuri.

Kun skannaus on suoritettu, laite on valmis faksien lähettämiseen.

㻞㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-062

Huomautus (Manuaalinen lähetys)
HUOMAUTUS
Rajoitukset lähetettäessä fakseja manuaalisesti
Kun asiakirjoja asetetaan valotuslasille, vain yksi sivu voidaan lähettää. Lisäksi ryhmävalintatoiminto ei ole käytettävissä.
2-puolisesti tulostettavaa asiakirjaa ei voi skannata. (2-puolisen tulostuksen skannausasetukset eivät ole
käytettävissä.)
Varmista ennen numeron syöttämistä, että valintaääni kuuluu.
Jos numero syötetään ennen valintaäänen tarkistamista, puhelua ei ehkä voida yhdistää tai se voidaan yhdistää väärälle
vastaanottajalle.

㻞㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-063

Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan
Katso kohta "Huomio (Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan)" etukäteen.
Eräät näppäinpuhelintyypit edellyttävät näppäinpuhelinlinjan käyttämistä (tällaisia palveluja ovat esimerkiksi pankkipalvelut
sekä lentoyhtiöiden ja hotellien varauspalvelut). Kun laite on kytketty puhelinlinjaan, voit vastaanottaa fakseja
äänitaajuusvalinnalla. Noudata seuraavia ohjeita:

1
Paina [

] -painiketta.

2
Paina [

] (Luuri) -painiketta ja tarkista valintaääni.

Tarkista, kuuluuko valintaääni.

3
Valitse numeropainikkeilla sen palvelun numero, josta halutaan vastaanottaa fakseja.

4
Kun kuulet tietopalvelun nauhoitteen, paina [

] (Ääni) -painiketta.

Voit vaihtaa äänitaajuusvalintaan.

5
Syötä numerot numeropainikkeilla.

㻞㻣㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Aloita faksien vastaanottaminen painamalla [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻣㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-064

Huomio (Näppäinpuhelimen käyttäminen äänitaajuusvalintaan)
HUOMAUTUS
Puhelun soittaminen
Ulkoinen puhelin tai luuri on kytkettävä tähän laitteeseen.
Varmista ennen numeron syöttämistä, että valintaääni kuuluu.
Jos numero syötetään ennen valintaäänen tarkistamista, puhelua ei ehkä voida yhdistää tai se voidaan yhdistää väärälle
vastaanottajalle.

㻞㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-065

Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)
Jos puhelu soitetaan ulkomaannumeroon, lisää faksinumeroon tauko.
Koska signaali kulkee pitkien etäisyyksien ja monimutkaisien kytkentöjen kautta, puhelua ei ehkä pystytä yhdistämään,
mikäli ulkomaan suuntanumeron jälkeen tai faksinumeroa ennen ei lisätä taukoa. Lisäämällä tauko saadaan kulumaan
riittävästi aikaa, ennen kuin laite jatkaa numeron valitsemista.

1
Aseta faksi laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

] -painiketta.

3
Määritä tarvittavat skannausasetukset.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"

4
Syötä ulkomaan suuntanumero numeropainikkeilla.
Lisätietoja ulkomaiden suuntanumeroista on saatavana puhelinyhtiöstäsi.

5
Lisää tarvittava tauko [

] (R) -painikkeella.

Tauko ilmaistaan <p>-kirjaimella.
Oletustauko on kaksi sekuntia *. Lisätietoja asetuksen muuttamisesta on kohdassa "Tauon pituus".
] (R) -painiketta uudelleen.
Voit lisätä useita taukoja numerosarjaan painamalla [
*

Tauon oletuspituus vaihtelee laitteen käyttömaan mukaan.

㻞㻤㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Syötä maakoodi, suuntanumero ja vastaanottajan faksi- tai puhelinnumero numeropainikkeilla.

7
Tarvittaessa voit lisätä tauon faksi- tai puhelinnumeron loppuun [
Kirjain <P> näkyy faksinumeron lopussa.
Numeron loppuun lisätty tauko on pituudeltaan aina 10 sekuntia.

8
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻤㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

] (R) -painikkeella.

0HJ2-066

Lähettäminen useille vastaanottajille yhtä aikaa (sarjalähetys)
Katso kohta "Huomautus (sarjalähetys)" etukäteen.
Sama faksi voidaan lähettää useille vastaanottajille samanaikaisesti.

1
Aseta faksi laitteeseen.
"Asiakirjojen asettaminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

] (FAX) -painiketta.

3
Määritä vastaanottaja.
"Vastaanottajien määrittäminen"
Vastaanottaja voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien

määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen

kirjoittamalla faksinumero
pikavalintapainikkeilla
lyhytvalintakoodeilla
ryhmäosoitteiden avulla
osoitekirjan avulla
LDAP-palvelimella

4
Valitse vastaanottajien lisäysmenetelmä painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kun määritetään vastaanottajia osoitekirjasta, LDAP-palvelimella tai lyhytvalintakoodilla:
"Vastaanottajien määrittäminen"

Kun määritetään vastaanottajia numeropainikkeilla (Määritä seuraava vastaanottaja (uusi)):
(1) Valitse <Määritä seuraava vastaanottaja (Uusi)> painikkeella [

㻞㻤㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

(2) Määritä seuraava vastaanottaja numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.
Syötä loput vastaanottajat toistamalla näitä vaiheita.

5
Syötä loput vastaanottajat toistamalla vaihetta 4.

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

㻞㻤㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-067

Huomautus (sarjalähetys)
HUOMAUTUS
Sarjalähetyksen vastaanottajien lukumäärä
Numeropainikkeet: Enintään 10 vastaanottajaa *
Pikavalintapainikkeet: enintään 19 vastaanottajaa
Lyhytvalintakoodit: enintään 181 vastaanottajaa
Vastaanottajien määrittäminen LDAP-palvelimella*
*

Yhteensä enintään 10 vastaanottajaa voidaan määrittää, kun käytetään numeropainikkeita yhdessä LDAPpalvelimen kanssa. Jos esimerkiksi numeropainikkeilla määritetään seitsemän vastaanottajaa, LDAP-palvelimelta
voidaan määrittää enintään kolme vastaanottajaa.

Vastaanottajien määrittäminen numeropainikkeilla
Syötä numerot ja paina [OK]-painiketta.
Vastaanottajien poistaminen
(1) Valitse <Vahv./Muokk. vast.ott.> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(2) Valitse poistettava vastaanottaja painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
(3) Valitse <Poista vastaanottaja> käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(4) Valitse <Kyllä> käyttämällä [ ]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
Jos haluat poistaa vastaanottajia helposti ja nopeasti näyttämättä vastaanottajaluetteloa
Sen sijaan, että suorittaisit edellä kuvatut toimet loppuun, voit vaihtaa määrittämiesi vastaanottajien välillä
] (Tyhjennä) -painiketta.
painamalla painikkeita [ ] [ ]. Näytä poistettava vastaanottaja ja paina [

㻞㻤㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-068

Faksin oletusasetuksien muuttaminen
Oletusasetukset ovat laitteeseen esitallennettuja asetuksia. Nämä asetukset tulevat voimaan, kun laitteeseen kytketään
virta, [

] (Palautus) -painiketta painetaan oletusasetuksiin palaamiseksi tai palataan oletusnäyttöön automaattisen

nollauksen ajastimen jälkeen.
Voit muuttaa seuraavia oletusasetuksia tarpeen mukaan.
Tarkkuus
Tummuus
2-puol. alkuperäinen
Terävyys

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Faksiasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Lähetystoiminnon asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Muuta oletuksia> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse kohde käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻞㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Tarkkuus/Tummuus/Terävyys
Lisätietoja on kohdassa "Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)".

6
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
painiketta.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻞㻤㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

0HJ2-069

Faksiasetuksien muuttaminen (asetukset, jotka voidaan määrittää
[Valikko] -painikkeella)
Voit määrittää faksien lähetystavan muokkaamalla seuraavassa mainittuja asetuksia.
Lisätietoja näiden asetuksien määrittämisestä on kohtien "Lähetysasetuksien määrittäminen" ja "Järjestelmäasetuksien
määrittäminen" ohjeissa.

Perusasetukset
"Tallenna yksikön puhelinnumero"
"Valitse linjan tyyppi"
"Luuri ylhäällä -hälytys"

Lähetystoiminnon asetukset
"Muuta oletuksia"
"Tallenna yksikön nimi (Faksi)"
"ECM-lähetys"
"Tauon pituus"
"Automaattinen uudelleenvalinta"
"Lähettäjän tunnus"
"Valintaäänen tarkistus ennen lähetystä"

Järjestelmäasetukset
"Lähetyksen aloitusnopeus"
"Osoitekirjan PIN"
"Rajoita uusia vastaanottajia"
"Salli ajurifaksilähetys"
"Estä historian lähetys"
"Faksinumeron vahvistussyöttö"
"Pikaval./Lyhytval. lähetyksen vahvistus"
"Estä sarjalähetykset"

㻞㻤㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06A

Lähetysasetuksien määrittäminen
Tässä osassa kuvataan lähetysasetuksien määrittäminen.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Lähetysasetuksien määrittämisen vaiheet
Lisäasetukset

Lähetysasetuksien määrittämisen vaiheet
Määritä lähetysasetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeissa neuvotaan, kuinka "ECM-lähetys"-asetusta voidaan muuttaa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Faksiasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Lähetystoiminnon asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Valitse <ECM-lähetys> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻞㻤㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitse <Käytä>, kun <Käytä> näkyy näytössä sen jälkeen, kun olet määrittänyt asetuksen. Paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Toiminto on suoritettu.

Lisäasetukset
Määritä seuraavat faksin lähetysasetukset:
Faksiasetukset
"Tallenna yksikön puhelinnumero"
Perusasetukset

"Valitse linjan tyyppi"
"Luuri ylhäällä -hälytys"
"Muuta oletuksia"
"Tallenna yksikön nimi (Faksi)"
"ECM-lähetys"

Lähetystoiminnon
asetukset

"Tauon pituus"
"Automaattinen uudelleenvalinta"
"Lähettäjän tunnus"
"Valintaäänen tarkistus ennen lähetystä"

㻞㻤㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06C

Tallenna yksikön puhelinnumero
Tallenna oman laitteesi faksinumero.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Perusasetukset> -> <Tallenna yksikön puhelinnumero>

Faksinumeron tallentaminen
Syötä numeropainikkeilla enintään 20 numeroa.
Voit myös syöttää merkin [+].

㻞㻥㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06E

Valitse linjan tyyppi
*

Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa maissa.

Muuta tätä asetusta, mikäli et voi lähettää faksia.
Jos et ole varma käytössä olevasta puhelinlinjan tyypistä, pyydä lisätietoja puhelinyhtiöstä.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Perusasetukset> -> <Valitse linjan tyyppi>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Pulssi

Valitse tämä asetus, jos käytössä on pulssivalintalinja.

Ääni

Valitse tämä asetus, jos käytössä on äänitaajuuslinja.

㻞㻥㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06F

Luuri ylhäällä -hälytys
Määritä, kuuluuko hälytysääni, kun laitteen tai puhelimen luuri ei ole paikallaan. Voit myös säätää hälytysäänen
voimakkuuden.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Perusasetukset> -> <Luuri ylhäällä -hälytys>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei
Kyllä

Ei hälytysääntä.
Luuri auki -häl.voim.:
1–3

Hälytysääni kuuluu määritetyllä äänenvoimakkuudella.

㻞㻥㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06H

Muuta oletuksia
Muuta oletusasetukset, jotka tulevat voimaan, kun laitteeseen kytketään virta, [

] (Palautus) -painiketta painetaan tai

palataan oletusnäyttöön automaattisen nollauksen ajastimen jälkeen.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <Muuta oletuksia>

Asetukset
Lisätietoja on seuraavassa kohdassa:
"Faksin oletusasetuksien muuttaminen"

㻞㻥㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06J

Tallenna yksikön nimi (Faksi)
Tallenna oma nimesi tai yrityksen nimi (lähettäjän nimi).
Kun tiedot on tallennettu, ne tulostetaan kaikkien lähetettävien sivujen yläreunaan.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <Tallenna yksikön nimi (Faksi)>

Lähettäjän nimen tallentaminen
Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä.
"Tekstin syöttäminen"
HUOMAUTUS
Lähettäjän nimen sijainti sivulla
Tiedot tulostetaan kaikkien lähetettävien sivujen yläreunaan.

㻞㻥㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06K

ECM-lähetys
ECM-virheenkorjaus tunnistaa ja korjaa faksiliikenteessä tapahtuvat virheet. Toiminto auttaa vähentämään huonosta
yhteydestä aiheutuvia virheitä lähetyksessä.
HUOMAUTUS
Tarkista, että ECM-toiminto on käytössä vastaanottavassa faksilaitteessa
ECM-toiminto toimii vain, mikäli se on käytössä sekä lähettävässä että vastaanottavassa laitteessa.
Virhe ilmenee, kun ECM-toiminto on käytössä
Virheen aiheuttaja voi olla huono puhelinyhteys.
Puhelinyhteys on huono
Faksin lähettäminen voi kestää tavallista kauemmin, jos puhelinlinjassa on häiriöitä lähetyksen aikana.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <ECM-lähetys>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Poista ECM-toiminto käytöstä.

Kyllä

Ota ECM-toiminto käyttöön.

㻞㻥㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06L

Tauon pituus
Voit määrittää tauon pituuden painamalla [

] (R) -painiketta.

Lisätietoja tauon lisäämisestä on kohdassa "Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)".
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <Tauon pituus>

Asetus
(Lihavoitu: oletusasetus*)
1–2–15 * (s)
*

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.

㻞㻥㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06R

Automaattinen uudelleenvalinta
Kun automaattinen uudelleenvalinta on käytössä, laite valitsee vastaanottajan faksinumeron automaattisesti uudelleen, jos
linja on varattu tai lähetyksessä tapahtuu virhe. Voit määrittää uudelleenvalintakertojen lukumäärän ja niiden välisen tauon.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <Automaattinen uudelleenvalinta>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus*)
Poista automaattinen uudelleenvalinta käytöstä.
Lisätietoja numeron valitsemisesta uudelleen manuaalisesti on
kohdassa "Uudelleenvalinta (Manuaalinen uudelleenvalinta)".

Ei
Uudelleenvalintakerrat:
1–2–10 * (kertaa)
Kyllä *

Uud.valinnan aikaväli:
2* –99 (minuuttia)
Uud.valinta, kun virhe:
Ei, Kyllä

*

Määritä uudelleenvalintakertojen määrä.

Määritä uudelleenvalintakertojen välinen aika (minuutteina).
Määritä, valitaanko numero uudelleen, mikäli lähetyksessä tapahtuu
virhe.

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.

㻞㻥㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06S

Lähettäjän tunnus
Määritä, lisätäänkö lähettäjän tunnus lähetettävään faksiin.
Lähettäjän tunnus tulostetaan faksinumeron ja lähettäjän nimen kanssa kaikkien lähetettävien sivujen yläreunaan. Näiden
tietojen avulla vastaanottaja tunnistaa lähettäjän.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <Lähettäjän tunnus>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Lähettäjän tunnusta ei lisätä.
Tulostuspaikka:
Kuvassa, Kuvan yläpuolella

Valitse, mihin sivun osaan lähettäjän tunnus tulostetaan.

Merk. nro: PUH./FAKSI:
FAKSI, PUHELIN

Valitse puhelinnumeron alkuun lisättävä merkki.

Kyllä

㻞㻥㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06U

Valintaäänen tarkistus ennen lähetystä
Määritä, tarkistetaanko valintaääni ennen numeron valitsemista.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Lähetystoiminnon asetukset> -> <Valintaäänen tarkistus ennen

lähetystä>
Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus*)

*

Ei

Valintaääntä ei tarkisteta.

Kyllä

Valintaääni tarkistetaan ennen numeron valitsemista.

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.

㻞㻥㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06W

Järjestelmäasetuksien määrittäminen
Tässä osassa kuvataan järjestelmäasetuksien määrittäminen.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Järjestelmäasetuksien määrittämisen vaiheet
Lisäasetukset

Järjestelmäasetuksien määrittämisen vaiheet
Voit määrittää järjestelmäasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.
Ohjeissa neuvotaan, kuinka "Lähetyksen aloitusnopeus"-asetusta voidaan muuttaa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Valitse <Faksiasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻟㻜㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Lähetyksen aloitusnopeus> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

6
Valitse lähetyksen aloitusnopeus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitse <Käytä>, kun <Käytä> näkyy näytössä sen jälkeen, kun olet määrittänyt asetuksen. Paina sitten [OK]-painiketta.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Toiminto on suoritettu.

Lisäasetukset
Määritä seuraavat faksin lähetysasetukset:
Järjestelmäasetukset
Tietoliikennöinnin
hallinta-asetukset

"Lähetyksen aloitusnopeus"

Faksiasetukset
"Osoitekirjan PIN"
"Rajoita uusia vastaanottajia"
"Salli ajurifaksilähetys"

Rajoitettu
lähetystoiminto

"Estä historian lähetys"
"Faksinumeron vahvistussyöttö"
"Pikaval./Lyhytval. lähetyksen vahvistus"
"Estä sarjalähetykset"

㻟㻜㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06X

Lähetyksen aloitusnopeus
Muuta lähetyksen aloitusnopeutta, mikäli lähetyksessä on ongelmia.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> -> <Faksiasetukset> ->

<Lähetyksen aloitusnopeus>
Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
33600 bps, 14400
bps, 9600 bps, 7200
bps, 4800 bps, 2400
bps

㻟㻜㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-06Y

Osoitekirjan PIN
Suojaa osoitekirja määrittämällä PIN-koodi. PIN-koodia pyydetään vastaanottajien tallentamista, muokkaamista ja
poistamista varten.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Osoitekirjan PIN>

PIN-koodin määrittäminen
Kirjoita enintään 7 numeron pituinen luku.
Voit peruuttaa syötetyn PIN-koodin poistamalla numerot ja painamalla [OK]-painiketta.
"Osoitekirjan PIN-koodin määrittäminen"

㻟㻜㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-070

Rajoita uusia vastaanottajia
Rajoita vastaanottajia, jotka voidaan määrittää jo käytössä oleviin pikavalintapainikkeisiin, lyhytvalintakoodeihin ja
osoitekirjaan LDAP-palvelimella. Kun rajoitustoiminto on käytössä, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä.
Vastaanottajan määrittäminen numeropainikkeilla
Uusien vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan, pikavalintapainikkeisiin tai lyhytvalintakoodeihin
Osoitekirjaan, pikavalintapainikkeisiin tai lyhytvalintakoodeihin tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen
Uusien vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan LDAP-palvelimella
Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen LDAP-palvelimella
TÄRKEÄÄ
Rajoituksia koskevat poikkeukset
Uusien vastaanottajien syöttämistä ulkoisesta puhelimesta käsin ei ole rajoitettu.
Jos asetuksia ei oteta heti käyttöön
Faksin lähetystoimintojen, kuten uusien vastaanottajien syöttämisen tai manuaalisen uudelleenvalinnan, aikana
rajoitusasetuksia ei aina oteta heti käyttöön.
HUOMAUTUS
Uudelleenvalinnan rajoitukset
Jos <Raj. uusia v.ottajia> -asetukseksi on määritetty <Kyllä>, siihen saakka tallennettu faksien lähetyshistoria poistetaan,
jolloin historiatietojen uusia vastaanottajia ei voida käyttää uudelleenvalinnassa.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Rajoita uusia vastaanottajia>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Ei rajoituksia.

Kyllä

Rajoitukset ovat käytössä. Voit määrittää vastaanottajat pikavalintapainikkeilla,
lyhytvalintakoodeilla ja LDAP-palvelimella.

㻟㻜㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-071

Salli ajurifaksilähetys
Määritä, sallitaanko faksien lähettäminen tietokoneeseen asennetusta faksiajurista.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Salli ajurifaksilähetys>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Faksien lähettämistä tietokoneeseen asennetusta faksiajurista ei sallita.

Kyllä

Faksien lähettäminen tietokoneeseen asennetusta faksiajurista sallitaan.

㻟㻜㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-072

Estä historian lähetys
Määritä, rajoitetaanko faksien lähettämistä historiatiedoista.
TÄRKEÄÄ
Jos asetuksia ei oteta heti käyttöön
Esimerkiksi manuaalisen uudelleenvalinnan aikana rajoitusasetuksia ei aina oteta heti käyttöön.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Estä historian lähetys>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Faksien lähettäminen historiatiedoista sallitaan.

Kyllä

Faksien lähettämistä historiatiedoista ei sallita.

㻟㻜㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-073

Faksinumeron vahvistussyöttö
Valitse, vaaditaanko vahvistus ennen faksin lähettämistä. Kun tämä asetus on valittuna, faksinumero pyydetään uudelleen
ennen faksin lähettämistä.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Faksinumeron vahvistussyöttö>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Vahvistusta ei tarvita.

Kyllä

Faksinumero pyydetään uudelleen vahvistukseksi.

㻟㻜㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-074

Pikaval./Lyhytval. lähetyksen vahvistus
Valitse, vaaditaanko vahvistus, kun määritetään vastaanottaja pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla.
Asetuksen valitseminen:
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Pikaval./Lyhytval. lähetyksen

vahvistus>
Asetukset:
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Vahvistusta ei tarvita.

Kyllä

Vahvistus vaaditaan ennen vastaanottajan määrittämistä.

㻟㻜㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-075

Estä sarjalähetykset
Määritä, rajoitetaanko faksien lähettämistä useille vastaanottajille samanaikaisesti.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Rajoitettu lähetystoiminto> -> <Estä sarjalähetykset>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Faksien lähettäminen useille vastaanottajille samanaikaisesti sallitaan.

Vahvista
sarjalähetykset

Vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun lähetät faksia useille vastaanottajille samanaikaisesti.

Hylkää
sarjalähetykset

Faksien lähettämistä useille vastaanottajille samanaikaisesti ei sallita.

㻟㻜㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-076

Faksien vastaanottaminen
Tässä osassa kuvataan faksien vastaanottaminen.
"Vastaanottotapa"
"Vastaanottotavan muuttaminen"
"Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset"

㻟㻝㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-077

Vastaanottotapa
Laite mahdollistaa faksien vastaanottamisen automaattisesti tai manuaalisesti useilla eri tavoilla.
Valitse käyttötarkoituksiisi parhaiten sopiva vastaanottotapa alla olevista taulukoista.
Katso kohta "Vastaanottotavan muuttaminen", jos haluat vaihtaa vastaanottotavan.
Oletusasetus on <Automaattinen>.

Automaattinen tila
Voit vastaanottaa fakseja automaattisesti.
Vastaanottotapa määräytyy sen mukaan, onko ulkoinen puhelin tai luuri kytketty.

*

Voit asettaa saapuvan puhelun soittoajan kohdan "Tuleva soitto" ohjeiden mukaisesti.

Faksi/Puhelin-tila
Voit vastaanottaa fakseja automaattisesti. (Puhelin soi, kun puhelu saapuu. Jos haluat estää puhelimen soimisen, katso
kohta "Tuleva soitto".)
Voit vastata saapuvaan puheluun nostamalla luurin.

㻟㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

*1

Voit muuttaa saapuvan puhelun soittoaikaa kohdan "Tuleva soitto" ohjeiden mukaisesti.

*2

Voit säätää puhelun saapumisen ja puhelimen soimisen välistä viivettä <Soiton alkamisaika> -asetuksella.

*3

Voit määrittää saapuvan puhelun soittoajan <Tuleva soittoaika> -asetuksella.

*4

<Toiminto soiton jälk.> -asetuksella voit määrittää laitteen toiminnan silloin, kun saapuvaan puheluun ei vastata.

Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa "Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset".

Puhelinvastaaja
Voit vastaanottaa fakseja automaattisesti.
Puhelimen sisäänrakennettu vastaustoiminto tallentaa viestin vastaamattomista puheluista.

㻟㻝㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

*1

Aseta vastaustoiminto vastaamaan puheluun muutaman soiton jälkeen.

*2

Vastaustoiminnon viesti tallennetaan (suosittelemme jättämään noin 4 sekunnin tauon viestin alkuun tai asettamaan
enimmäistallennusajaksi 20 sekuntia).

Manuaalinen vastaanotto
Manuaalisessa tilassa puheluun vastataan ja faksi vastaanotetaan nostamalla luuri.
Käytä tätä tilaa, jos saat todennäköisesti enemmän puheluja kuin fakseja tai odotat saavasi fakseja vain harvoin.

*1

*2

Kun "Automaattinen vastaanottokytkin" -asetus on <Kyllä> , laite aloittaa faksin vastaanottamisen automaattisesti
useiden soittokertojen jälkeen.
Kun "Etävastaanotto" -asetus on käytössä, voit vastaanottaa fakseja etäyhteyden välityksellä käyttämällä puhelinta.

Verkkokytkintila
Laite tunnistaa tässä tilassa faksi- ja äänipuhelut automaattisesti. Tämä tila on käytettävissä vain tietyissä maissa ja

㻟㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

edellyttää lisäsoittopalvelun tilausta.

㻟㻝㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-078

Vastaanottotavan muuttaminen
Valitse haluamasi vastaanottotapa.
HUOMAUTUS
Tietoja ulkoisesta puhelimesta
Laite ei ehkä pysty lähettämään tai vastaanottamaan fakseja oikein siihen kytketyn puhelimen tyypistä riippuen.

1
Paina [

] -painiketta.

2
Valitse <RX-tila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse vastaanottotapa painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kun <Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin> on valittuna
Jatka määrittämällä lisäasetukset. Katso kohta "Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset".

㻟㻝㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-079

Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset
Määritä Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset.

1
Paina [

] -painiketta.

2
Valitse <RX-tila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse asetus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Soiton
alkamisaika>

Määritä aika, jonka laite yrittää etsiä faksin valintaääntä, ennen kuin puhelin alkaa soida.
Aseta ajaksi 5–30 sekuntia ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Tuleva soittoaika>

Määritä aika, jonka puhelin soi saapuvan puhelun tullessa.
Aseta ajaksi 15–300 sekuntia ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Toiminto soiton
jälk.>

Määritä toiminto, jonka laite suorittaa, jos saapuvaan puheluun ei vastata.
Valitse <Lopetus> tai <Vastaanotto> ja paina sitten [OK]-painiketta.
<Lopetus>: puhelu katkaistaan.
<Vastaanotto>: saapuva faksi vastaanotetaan.

㻟㻝㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Muutokset tallennetaan.

㻟㻝㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07A

Faksiasiakirjojen edelleenlähetys
Vastaanotetut faksiasiakirjat siirretään faksiin, sähköpostiin tai tiedostopalvelimeen.
HUOMAUTUS
Välittäminen sähköpostiin tai tiedostopalvelimeen
Kun faksiasiakirja siirretään sähköpostiin tai tiedostopalvelimeen, asiakirja muunnetaan PDF-muotoon.
Jos vastaanottaja poistetaan osoitekirjasta
Jos poistat vastaanottajan osoitekirjasta välitysasetuksien määrittämisen tai välityksen aloittamisen ja faksin
vastaanottamisen välillä, laite ilmoittaa välitysvirheestä tuntemattoman vastaanottajan vuoksi.
Siirtovirheiden käsittely
Katso seuraavat osat:
"Toimintojen määrittäminen siirtovirheitä varten"
"Asiakirjojen välittäminen uudelleen/tulostaminen/poistaminen, kun siirto on epäonnistunut"
Vastaanottajan
määrittäminen
etukäteen
automaattista
välitystä varten

Katso kohta "Asiakirjan siirtoasetuksien määrittäminen (automaattinen välitys)".

Vastaanotettujen
faksiasiakirjojen
manuaalinen siirto

Katso kohta "Muistiin tallennettujen faksien välittäminen toisille vastaanottajille (manuaalinen
välitys)".

㻟㻝㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07C

Asiakirjan siirtoasetuksien määrittäminen (automaattinen välitys)
Määritä, siirretäänkö asiakirja automaattisesti vastaanotettaessa sekä siirtokohde.
HUOMAUTUS
Vastaanottajat, jotka voidaan määrittää
Voit määrittää seuraavat kohteet vastaanottajiksi:
Faksi
Sähköposti
Tiedostopalvelin
Vastaanottajaryhmä

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Välitysasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻟㻝㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Kyllä>

Vastaanotettujen asiakirjojen siirtäminen aloitetaan. Seuraavaksi on määritettävä siirtokohteet.

<Ei>

Siirtoa ei suoriteta.

Kun <Kyllä> on valittuna
Voit määrittää välityskohteen. Vain seuraavia tapoja voidaan käyttää:
"Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla"
"Vastaanottajien määrittäminen lyhytvalintakoodeilla"
"Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjan avulla"

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻟㻞㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07E

Muistiin tallennettujen faksien välittäminen toisille vastaanottajille
(manuaalinen välitys)
Kun faksi on tallennettu muistiin, voit välittää sen määritetylle vastaanottajalle manuaalisesti.
HUOMAUTUS
Vastaanottajat, jotka voidaan määrittää
Voit määrittää seuraavat kohteet vastaanottajiksi:
Faksi
Sähköposti
Tiedostopalvelin
Vastaanottajaryhmä
Vastaanotetun faksin tallentaminen muistiin
Katso kohta "Muistinlukituksen asetukset".

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Vastaanottotyö> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työn tila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse välitettävä työ painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Vastaanotettuja fakseja ei voida välittää, kun
laite vastaanottaa toista faksia
laite aloittaa tulostamaan työtä sen jälkeen, kun se on vastaanottanut faksin.

㻟㻞㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Välitä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse välitettävän asiakirjan vastaanottaja.
Katso vastaanottajien määrittäminen seuraavista kohdista.
"Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla"
"Vastaanottajien määrittäminen lyhytvalintakoodeilla"
"Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjan avulla"

㻟㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07F

Toimintojen määrittäminen siirtovirheitä varten
Kun vastaanotettuja asiakirjoja siirretään tai jos siirron aikana tapahtuu virhe, tapahtumien tiedot voidaan tallentaa muistiin
tai tulostaa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Tallenna/Tulosta välitettäessä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Siirretyn asiakirjan tulostaminen
(1) Valitse <Tulosta kuvat> käyttämällä [

(2) Valitse asetukset painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻟㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Kun asiakirja siirretään, sitä ei tulosteta.

<Kyllä>

Kun asiakirja siirretään, se myös tulostetaan.

<Vain virheen
esiintyessä>

Asiakirja tulostetaan vain, mikäli tapahtuu siirtovirhe.

Siirretyn asiakirjan tallentaminen muistiin
(1) Valitse <Tall. kuvat muistiin> käyttämällä [

(2) Valitse asetukset painamalla [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Älä tallenna>

Kun asiakirja siirretään, sitä ei tallenneta.

<Vain virheen
esiintyessä>

Asiakirja tallennetaan muistiin vain, mikäli tapahtuu siirtovirhe.

4
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻟㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07H

Asiakirjojen välittäminen uudelleen/tulostaminen/poistaminen, kun siirto
on epäonnistunut
HUOMAUTUS
Tämän toiminnon käyttämisessä huomioitavaa
Määritä <Tallenna/Tulosta välitettäessä> -kohdan <Tall. kuvat muistiin> -asetukseksi <Vain virheen esiintyessä>.
"Toimintojen määrittäminen siirtovirheitä varten"
Tietoja uudelleen välitetystä työstä
Työ, jonka välittäminen uudelleen on onnistunut, poistetaan.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Faksin välitysvirheet> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse työ painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Välitysvirhetyön lisätiedot näytetään.

Työn poistaminen/tulostaminen
(1) Valitse <Poista> tai <Tulosta> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻟㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Poista>

Paina tätä, kun haluat poistaa työt.

<Tulosta>

Tulosta työn sisältö.

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Työn välittäminen
(1) Valitse <Välitä> käyttämällä [

]- tai [

(2) Voit määrittää välityskohteen. Vain
"Vastaanottajien määrittäminen
"Vastaanottajien määrittäminen
"Vastaanottajien määrittäminen

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

seuraavia tapoja voidaan käyttää:
pikavalintapainikkeilla"
lyhytvalintakoodeilla"
osoitekirjan avulla"

㻟㻞㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07J

Muistiin tallennettujen faksien hallinta
Voit hallita muistiin tallennettuja fakseja.
"Faksitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"
"Vastaanotettujen, tallennettujen asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen"
"Vastaanotettujen faksien tarkistaminen ja poistaminen"
"Vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien historian tarkistaminen"

㻟㻞㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07K

Faksitöiden tarkistaminen ja peruuttaminen
Tarkista lähetettävänä olevan tai lähettämistä odottavan faksin tiedot. Peruuta faksit, jotka päätät olla lähettämättä.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Lähetystyö> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työn tila> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava tai peruutettava työ painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Valitun työn tiedot näytetään.

Työn peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻟㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Lähetystyö peruutetaan. Faksin lähettäminen kaikille sarjalähetyksen vastaanottajille peruutetaan.
(3) Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

Vain valitun työn tietojen tarkistaminen
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut valitun työn tiedot.

㻟㻞㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07L

Vastaanotettujen, tallennettujen asiakirjojen yhdistäminen ja
tulostaminen
Vastaanotettujen asiakirjojen kohdan "Muistinlukituksen asetukset" mukaisen tulostamisen sijaan muistiin tallennetut
asiakirjat yhdistetään ja tulostetaan samalla kertaa.
HUOMAUTUS
Vastaanotettujen, muistiin tallennettujen asiakirjojen tulostaminen
Asiakirjaa ei voida valita ja tulostaa erikseen. Asiakirjan sisältöä ei voida myöskään esikatsella.
Kun <Muistin lukitusaika > on valittuna
<Muistinlukituksen päättymisaika> -kohdassa määritettynä aikana voit yhdistää ja tulostaa vastaanotettuja asiakirjoja,
jotka on tallennettu muistiin <Muistinlukituksen aloitusaika>- ja <Muistinlukituksen päättymisaika> -aikojen välillä.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> painamalla [
painiketta.

㻟㻟㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Valitse <Muistinlukituksen asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Jos <Muistin lukituksen PIN> -asetus on käytössä, syötä numero numeropainikkeilla ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <Ei> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Muistiin tallennetut faksiasiakirjat yhdistetään ja tulostetaan.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻟㻟㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07R

Vastaanotettujen faksien tarkistaminen ja poistaminen
Tarkista muistiin tallennettujen faksien tiedot. Poista faksit, joita ei enää tarvita.
HUOMAUTUS
Tietoja muistiin tallennetuista fakseista
Voit valita välityskohteita.
"Faksiasiakirjojen edelleenlähetys"
Voit yhdistää ja tulostaa muistiin tallennettuja asiakirjoja vastaanoton aikana suoritettavan tulostamisen sijaan.
"Vastaanotettujen, tallennettujen asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen"

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Vastaanottotyö> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työn tila> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava tai poistettava työ painamalla [
painiketta.

]- tai [

Työn tiedot näytetään.

㻟㻟㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Työn poistaminen
(1) Valitse <Poista> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Työ poistetaan.
(3) Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

Vain valitun työn tietojen tarkistaminen
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut valitun työn tiedot.

㻟㻟㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07S

Vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien historian tarkistaminen
Tarkista vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien historia.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Lähetystyö> tai <Vastaanottotyö> painamalla [
painiketta.

<Lähetystyö>

Vahvista lähetettyjen töiden historia.

<Vastaanottotyö>

Vahvista vastaanotettujen töiden historia.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

3
Valitse <Työhistoria> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava työ painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Työn tiedot näytetään.

5
Valitse tarkistettava kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻟㻟㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻟㻟㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07U

Faksiasetuksien muuttaminen (asetukset, jotka voidaan määrittää
[Valikko] -painikkeella)
Voit määrittää faksien vastaanottotavan muokkaamalla seuraavassa mainittuja asetuksia.
Lisätietoja näiden asetuksien määrittämisestä on kohtien "Vastaanottoasetuksien määrittäminen" ja "Järjestelmäasetuksien
määrittäminen" ohjeissa.

Vastaanottotoiminnon asetukset
"ECM-vastaanotto"
"Tuleva soitto"
"Etävastaanotto"
"Automaattinen vastaanottokytkin"

Vastaanotettujen töiden tulostusasetukset
"2-puolinen tulostus"
"Pienennä vastaanoton kokoa"
"Vastaanotetun sivun alaviite"
"Jatka tulostusta kun väri on vähissä"

Järjestelmäasetukset
"Vastaanoton aloitusnopeus"
"Muistinlukituksen asetukset"
"R-avaimen asetus"
"Valitse maa/alue"

㻟㻟㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07W

Vastaanottoasetuksien määrittäminen
Tässä osassa kuvataan vastaanottoasetuksien määrittäminen.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Järjestelmäasetuksien määrittämisen vaiheet
Lisäasetukset

Järjestelmäasetuksien määrittämisen vaiheet
Voit määrittää faksien vastaanottoasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.
Ohjeissa neuvotaan, kuinka "ECM-vastaanotto"-asetusta voidaan muuttaa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Faksiasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Vastaanottotoiminnon asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Valitse <ECM-vastaanotto> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻟㻟㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitse <Käytä>, kun <Käytä> näkyy näytössä sen jälkeen, kun olet määrittänyt asetuksen. Paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Toiminto on suoritettu.

Lisäasetukset
Määritä seuraavat faksin vastaanottoasetukset:
Faksiasetukset
"ECM-vastaanotto"
Vastaanottotoiminnon
asetukset

"Tuleva soitto"
"Etävastaanotto"
"Automaattinen vastaanottokytkin"
"2-puolinen tulostus"

Vastaanottotulostuksen
asetukset

"Pienennä vastaanoton kokoa"
"Vastaanotetun sivun alaviite"
"Jatka tulostusta kun väri on vähissä"

㻟㻟㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07X

ECM-vastaanotto
ECM-virheenkorjaus tunnistaa ja korjaa faksiliikenteessä tapahtuvat virheet. Toiminto auttaa vähentämään huonosta
yhteydestä aiheutuvia virheitä lähetyksessä.
HUOMAUTUS
Tarkista, että ECM-toiminto on käytössä vastaanottavassa faksilaitteessa
ECM-toiminto toimii vain, mikäli se on käytössä sekä lähettävässä että vastaanottavassa laitteessa.
Virhe ilmenee vaikka ECM-toiminto on käytössä
Virheen aiheuttaja voi olla huono puhelinyhteys.
Puhelinyhteys on huono
Faksin vastaanottaminen voi kestää tavallista kauemmin, jos puhelinlinjassa on häiriöitä lähetyksen aikana.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotoiminnon asetukset> -> <ECM-vastaanotto>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Poista ECM-toiminto käytöstä.

Kyllä

Ota ECM-toiminto käyttöön.

㻟㻟㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-07Y

Tuleva soitto
Voit määrittää, soiko ulkoinen puhelin tai luuri puhelun saapuessa, kun <Vastaanottotapa>-asetuksena on <Automaattinen>
tai <Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin>.
Voit määrittää saapuvan puhelun soittoajan.
Laite aloittaa faksin vastaanottamisen automaattisesti, kun ulkoinen puhelin on soinut määritetyn ajan.
Laitteen kaiutin soi faksin saapuessa vain, kun <Vastaanottotapa>-asetus on <Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin>.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotoiminnon asetukset> -> <Tuleva soitto>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei
Kyllä

*

Puhelin ei soi puhelun saapuessa.
Soittokerrat: 1–2–99 *
(kertaa)

Puhelin soi puhelun saapuessa.
Voit määrittää saapuvan puhelun soittoajan soittokertoina
<Soittokerrat>-asetuksella.

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.

㻟㻠㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-080

Etävastaanotto
Määritä, vastaanotetaanko faksit etäyhteyden välityksellä valitsemalla tunnusnumero käyttämällä laitteeseen kytketyn
] (Ääni) -painiketta ja
ulkoisen puhelimen painikkeita saapuvan puhelun aikana. Jos linja käyttää pulssivalintaa, paina [
valitse etävastaanoton tunnus.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotoiminnon asetukset> -> <Etävastaanotto>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus*)
Ei
Kyllä

*

Poista etävastaanotto käytöstä.
Etävastaanoton tunnus (ID):
00–25–99

Ota etävastaanotto käyttöön.
Voit määrittää tunnusnumeron <Etävastaanottotunnus>asetuksella.

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.

㻟㻠㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-081

Automaattinen vastaanottokytkin
Valitse, miten kauan saapuva puhelu hälyttää, ennen kuin laite siirtyy automaattisesti faksitilaan. Tämä asetus on käytössä,
kun <Vastaanottotapa>-asetuksena on <Manuaalinen>.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotoiminnon asetukset> -> <Automaattinen vastaanottokytkin>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei
Kyllä

Etävastaanotto ei ole käytössä.
Tuleva soittoaika (Tuleva soittoaika):
1–15–99 (s) (sek)

㻟㻠㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Etävastaanotto on käytössä.
Laite siirtyy automaattisesti faksitilaan määritetyn
ajan kuluttua.

0HJ2-082

2-puolinen tulostus
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat tulostaa paperin molemmille puolille. Tämä säästää paperia.
TÄRKEÄÄ
2-puoliseen tulostukseen liittyviä huomautuksia
Aseta paperikoon asetusvipu tarkasti oikeaan asentoon. Väärään asentoon asetettu vipu voi aiheuttaa syöttöhäiriöitä tai
paperitukoksia.
"2-puolisen asiakirjan kopioiminen 2:lle puolelle"
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotulostuksen asetukset> -> <2-puolinen tulostus>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Tulosta vain yhdelle puolelle paperia.

Kyllä

Tulosta paperin molemmille puolille.

㻟㻠㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-083

Pienennä vastaanoton kokoa
Kun tämä asetus on valittuna, kuva skaalataan valitulle paperikoolle sopivaksi tai kuvakokoa pienennetään tietty
prosenttimäärä faksia vastaanotettaessa.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotulostuksen asetukset> -> <Pienennä vastaanoton kokoa>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Kuvan kokoa ei pienennetä.
Vähennyssuhde:
Automaattinen, 97%,
95%, 90%, 75%

<Automaattinen>: Kuvaa pienennetään automaattisesti valitun
paperikoon mukaiseksi.
<97%>, <95%>, <90%>, <75%>: Kuvaa pienennetään
määritetyssä suhteessa.

Pienennystapa:
Pysty/Vaaka, Vain pysty

<Pysty/Vaaka>: Kuvaa pienennetään pysty- ja
vaakasuunnassa.
<Vain pysty>: Kuvaa pienennetään vain pystysuunnassa.

Kyllä

㻟㻠㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-084

Vastaanotetun sivun alaviite
Määritä, tulostetaanko vastaanottopäivä ja -aika, työn tunnus ja sivunumero sivun alareunaan vastaanotettuja fakseja
tulostettaessa.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotulostuksen asetukset> -> <Vastaanotetun sivun alaviite>

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Älä tulosta vastaanottotietoja.

Kyllä

Tulosta vastaanottotiedot.

㻟㻠㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-085

Jatka tulostusta kun väri on vähissä
Määritä, jatketaanko vastaanotettujen faksien tulostusta, jos väriaine on lähes lopussa.
TÄRKEÄÄ
Jos <Jatka tulostusta kun väri on vähissä> -asetuksena on <Kyllä>
Huomaa, että tuloste saattaa olla epäselvä, koska tarkkoja yksityiskohtia, kuten ohuita viivoja ja vaaleita värejä, ei ehkä
tulosteta selvästi, kun väriainekasetissa on vain vähän väriainetta jäljellä. Lisäksi faksit poistetaan niiden tulostamisen
jälkeen.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Faksiasetukset> -> <Vastaanottotulostuksen asetukset> -> <Jatka tulostusta kun väri on

vähissä>
Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Laite ei jatka vastaanotettujen faksien tulostusta.

Kyllä

Laite jatkaa vastaanotettujen faksien tulostusta.

㻟㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-086

Järjestelmäasetuksien määrittäminen
Tässä osassa kuvataan järjestelmäasetuksien määrittäminen.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Järjestelmäasetuksien määrittämisen vaiheet
Lisäasetukset

Järjestelmäasetuksien määrittämisen vaiheet
Voit määrittää järjestelmäasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.
Ohjeissa neuvotaan, kuinka "Vastaanoton aloitusnopeus" -asetusta voidaan muuttaa.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <Faksiasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻟㻠㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse <Vastaanoton aloitusnopeus> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse vastaanoton aloitusnopeus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitse <Käytä>, kun <Käytä> näkyy näytössä sen jälkeen, kun olet määrittänyt asetuksen. Paina sitten [OK]-painiketta.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Toiminto on suoritettu.

Lisäasetukset
Määritä seuraavat faksin vastaanottoasetukset:
Järjestelmäasetukset
Tietoliikennöinnin
hallinta-asetukset

"Vastaanoton aloitusnopeus"

Faksiasetukset

"R-avaimen asetus"
"Muistinlukituksen asetukset"

"Valitse
maa/alue"
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0HJ2-087

Vastaanoton aloitusnopeus
Muuta vastaanoton aloitusnopeutta, mikäli vastaanotossa on ongelmia.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> -> <Faksiasetukset> ->

<Vastaanoton aloitusnopeus>
Asetus
(Lihavoitu: oletusasetus)
33600 bps, 14400
bps, 9600 bps, 7200
bps, 4800 bps, 2400
bps

㻟㻠㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Muistinlukituksen asetukset
Vastaanotetut asiakirjat tulostetaan normaalisti heti. Voit kuitenkin määrittää, tallennetaanko vastaanotetut faksit muistiin
ennen tulostamista. Tallennetut faksit voi sitten tulostaa milloin tahansa tai poistaa ne tulostamatta niitä paperille.
Asetuksen valitseminen
] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> -> <Muistinlukituksen

[

asetukset> ( )
Jos <Muistin lukituksen PIN> on asetettu, kirjoita se numeropainikkeilla [

]–[

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetus)
Ei

Poista muistin lukitus käytöstä.

Kyllä

Muistin lukituksen
PIN:
Seitsemännumeroinen
luku

Kun PIN-koodi on määritetty, sinua pyydetään kirjoittamaan se joka
kerta, kun muutat muistin lukitustilan asetuksia tai poistat lukituksen
käytöstä.

Tulosta raportti:
Ei, Kyllä

Määritä, tulostetaanko vastaanoton tulosraportti, kun vastaanotetaan
faksi.
Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla "Vastaanoton tulokset" asetuksen.

Muistin lukitusaika:
Ei, Kyllä

Kun <Kyllä> on valittuna, vain määritettynä ajanjaksona vastaanotetut
faksit tallennetaan muistiin.
Määritä <Muistinlukituksen aloitusaika> ja <Muistinlukituksen
päättymisaika>.

HUOMAUTUS
Muistin lukituksen PIN-koodi
Jos et halua määrittää PIN-koodia, älä syötä numeroita, vaan paina [OK]-painiketta.
PIN-koodi ei voi sisältää pelkkiä <0> (esimerkki: <0000000>).
Muistin lukituksen asetustoiminnot
Jos muistin lukitusasetus vaihdetaan <Kyllä>-asetuksesta <Ei>-asetukseksi, muistiin siihen mennessä tallennetut
asiakirjat yhdistetään ja tulostetaan.
"Vastaanotettujen, tallennettujen asiakirjojen yhdistäminen ja tulostaminen"
<Muistinlukituksen päättymisaika> -asetuksen avulla voidaan yhdistää ja tulostaa vastaanotettuja asiakirjoja, jotka on
tallennettu muistiin <Muistinlukituksen aloitusaika>- ja <Muistinlukituksen päättymisaika> -aikojen välillä.

㻟㻡㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Valitse maa/alue
Valitse maa tai alue, jossa laitetta käytetään.
TÄRKEÄÄ
Asetuksen määrittämisen jälkeen
Käynnistä laite uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.
Asetuksen valitseminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Valitse maa/alue>

Asetus
(Lihavoitu: oletusasetus)
Itävalta (AT), ValkoVenäjä (BY), Belgia
(BE), Tsekin
tasavalta (CZ),
Tanska (DK), Egypti
(EG), Suomi (FI),
Ranska (FR), Saksa
(DE), Kreikka (GR),
Unkari (HU), Irlanti
(IE), Italia (IT),
Jordania (JO),
Luxenburg (LU),
Alankomaat (NL),
Norja (NO), Puola
(PL), Portugali (PT),
Venäjä (RU), SaudiArabia (SA),
Slovenia (SI), EteläAfrikka (ZA),
Espanja (ES),
Ruotsi (SE), Sveitsi
(CH), Ukraina (UA),
Iso-Britannia
(GB), Muu
*

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.
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R-avaimen asetus
Tätä käyttötapaa ei tarvitse määrittää, jos laitteesi on yhdistetty suoraan PBX-vaihteeseen (tilaajavaihde). Voit valita
tilaajavaihteen tyypiksi joko <Etuliite> tai <Luuri>. Jos tallennat ulkolinjan numeron R-painikkeeseen, voit valita ulkolinjan
helposti.
Asetusten näyttäminen
[

] (Valikko) -> <Järjestelmäasetukset> -> <Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset> -> <Faksiasetukset> -> <R-

avaimen asetus>
Asetukset
(Lihavoitu: oletusasetukset *)
PSTN

PBX

Valitse tämä, jos laitteesi on kytketty ulkolinjaan.

Etuliite,
Luuri

Valitse <PBX>-asetus.
Kun <Etuliite> on valittuna, määritä etuliite (enintään 20 numeroa)
] (Ääni) ja painikkeella [
] (Symbolit) ja paina
numeropainikkeilla, painikkeella [
sitten [

*

] (Haku) (Uudelleenvalinta/Tauko).

Arvo määräytyy laitteen käyttömaan mukaan.
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Tietokoneesta faksaaminen
Tässä osassa kuvataan faksien lähettäminen tietokoneesta.
Jos olet Macintosh-käyttäjä, saat lisätietoja seuraavasti:
Faksiajurin asentaminen
ĺ0)'ULYHU,QVWDOODWLRQ*XLGH 0)DMXULQDVHQQXVRSDV WDL&DQRQ)D['ULYHU*XLGH &DQRQIDNVLDMXULQRSDV
Toimintojen käyttäminen
ĺ)DNVLDMXULQRKMHWRLPLQWR
Lisätietoja Canon Fax Driver Guide (Canon-faksiajurin opas) -oppaan tai faksiajurin ohjetoiminnon näyttämisestä on
kohdassa "Macintosh-käyttäjille".

Faksien tietokoneesta lähettämisen valmisteleminen
Tarvittavien
asetuksien
määrittäminen, jotta
fakseja voidaan
lähettää
tietokoneesta

Katso kohta "Tietokoneesta faksaamisen valmisteleminen".

Jos ajurin
asentamisessa tai
käytössä ilmenee
ongelmia

Katso kohta "Ohjeita (faksin lähettäminen tietokoneella)".

Faksien lähettäminen tietokoneesta

Faksien
lähetystapoihin
tutustuminen

Katso seuraavat osat:
"Faksaaminen (faksin lähettäminen tietokoneesta)"
"Faksin oletusasetuksien määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)"
"Faksikokoonpanon määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)"
"Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)"

Hyödyllisiin
faksitoimintoihin
tutustuminen

Katso ohjetoiminto.

Osoitekirjan
käyttöön
tutustuminen

Katso ohjetoiminto.
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Tietokoneesta faksaamisen valmisteleminen
Voit määrittää tietokoneesta faksaamisen asetukset noudattamalla seuraavia ohjeita:

Vaihe
1

Tarkista järjestelmäsi.

"Järjestelmävaatimukset (faksin lähettäminen tietokoneella)"

Vaihe
2

Määritä faksiasetukset.

"Faksitoimintojen käytön valmisteleminen"

Vaihe
3

Asenna faksiajuri.

MF Drivers (MF-ajurien) ja MF Toolbox -sovelluksen asentaminen
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
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Järjestelmävaatimukset (faksin lähettäminen tietokoneella)
Faksiohjaimen käyttäminen edellyttää seuraavia järjestelmäympäristöjä.

Käyttöjärjestelmät:
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

XP
Server 2003
Vista
Server 2008
7
8
Server 2012

Tietokone:
Mikä tahansa tietokone, jossa on jokin edellä mainituista järjestelmistä.

Muisti:
Mikä tahansa muistityyppi. Muistia on oltava toiminnon kanssa yhteensopivan käyttöjärjestelmän edellyttämä
vähimmäismäärä.
HUOMAUTUS
Tuetut käyttöjärjestelmät voivat määräytyä käytettävän faksiajuriversion mukaan.
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Ohjeita (faksin lähettäminen tietokoneella)
Jos ajurin asentamisessa tai käytössä ilmenee ongelmia, katso lisätietoja seuraavista kohdista:
Readme-tiedosto
Ajurin asentamiseen ja käyttämiseen liittyvistä tärkeistä asioista on lisätietoja (vinkkejä tai rajoituksia) mukana toimitetulla
User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) -levyllä olevassa Readme-tiedostossa.
Online-ohje
Lisätietoja saat tarvittaessa ajurin mukana tulevasta ohjetoiminnosta. Valitse ominaisuuksien valintaikkunassa [Ohje], jos
haluat lisätietoja faksiajurin eri ominaisuuksista ja toiminnoista.
Canonin valtuutetut jälleenmyyjät ja palveluntarjoajat
Jos käytönaikaisessa ohjeessa ei ole tarvittavia tietoja, ota yhteyttä Canon-jälleenmyyjään tai -palveluntarjoajaan.

㻟㻡㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Faksaamisen perustoiminnot (faksin lähettäminen tietokoneella)
Tässä osassa kuvataan faksiajurin perustoiminnot, esimerkiksi faksiajurin näyttäminen ja faksin lähettäminen tietokoneesta.
"Faksaaminen (faksin lähettäminen tietokoneesta)"
"Faksin oletusasetuksien määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)"
"Faksikokoonpanon määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)"
"Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)"
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Faksaaminen (faksin lähettäminen tietokoneesta)
Seuraavassa kerrotaan, miten voit faksata ulkoisessa sovellusohjelmassa luodun asiakirjan.
HUOMAUTUS
Faksin lähettämistavat saattavat vaihdella käytettävän sovelluksen mukaan. Lisätietoja on sovelluksen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.

1.
Valitse sovelluksen [File] (Tiedosto) -valikosta [Print] (Tulosta).

2.
Valitse [Print] (Tulosta) (tai [OK]).

HUOMAUTUS
Jos haluat lähettää faksin Windows Store -sovelluksesta Windows 8/Server 2012 -käyttöjärjestelmässä, tuo näkyviin
näytön oikean reunan sivupalkki ja valitse [
Devices] (Laitteet) -> käytettävä faksi -> [Print] (Tulosta). Jos näytössä
näytetään viesti [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.] (Tulostin kaipaa huomiota, siirry
työpöydälle), siirry työpöydälle ja jatka vaiheeseen 3.

3.
Määritä lähetysosoite [Fax Sending Settings] (Faksin lähetysasetukset) -valintaikkunassa.
Vastaanottajan nimeä ja faksinumeroa syöttäessäsi:
Valitessasi vastaanottajan nimen osoitekirjasta:
Vastaanottajan nimeä ja faksinumeroa syöttäessäsi:
Määritä vastaanottajan nimi ja faksinumero [Sending Settings] (Lähetysasetukset) -välilehdessä ja
valitse [Add to Destination List] (Lisää vastaanottajaluetteloon).

㻟㻡㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

HUOMAUTUS
Jos valitsit välilehden [Special] (Mukautettu) valintaikkunassa [Security Settings] (Suojausasetukset) asetuksen [Reenter
Fax Number] (Kirjoita faksinumero uudelleen) ennen kuin lisäät vastaanottajan [Destination List] (Vastaanottajalistaan),
[Confirm Password] (Vahvista salasana) -valintaikkuna tulee näyttöön, kun valitset [Add to Destination List] (Lisää
vastaanottajalistaan). Lisätietoja on ohjetoiminnossa. (Katso kohta "Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen
tietokoneella)".)
Valitessasi vastaanottajan nimen osoitekirjasta:
Valitse [Sending Settings] (Lähetysasetukset) -välilehdellä [Address Book] (Osoitekirja).

Valitse vastaanottaja -> valitse [Add to List] (Lisää luetteloon) -> [OK].

㻟㻡㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

HUOMAUTUS
Lisätietoja osoitteiden tallentamisesta ja osoitekirjan käyttämisestä on ohjetoiminnossa. (Katso kohta "Ohjetoiminnon
käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)".)

4.
Jos haluat liittää kansilehden, siirry [Cover Sheet] (Kansilehti) -välilehteen ja valitse kansilehden
muoto.

HUOMAUTUS
Lisätietoja kansilehden liittämisestä on ohjetoiminnossa. (Katso kohta "Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen
tietokoneella)".)

5.
Valitse [OK].

㻟㻢㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Faksin lähetys alkaa.
HUOMAUTUS
Jos laitteessa tapahtuu virhe faksia lähetettäessä, lähetä asiakirja uudelleen faksiajurin kautta. Faksiajurista lähetetty
faksityö, jonka kohdalla häiriö ilmeni, poistetaan riippumatta siitä, onko laitteen [Redial When Error Occurs]
(Uudelleenvalinta, kun virhe) -asetus [On] (Kyllä) tai [Off] (Ei).
Osoitekirjaa ei voi käyttää tai muokata ilman käyttöoikeuksia osoitekirjan kohdekansioon. Kirjaudu tietokoneeseen
tarvittaessa käyttäjänä, jolla on kyseisen kansion käyttöoikeus, tai valitse [Edit Address Book] (Muokkaa osoitekirjaa)
-välilehdellä [Specify a Folder] (Määritä kansio) ja valitse osoitekirjan tallennuskansioksi kansio, johon sinulla on
kirjoitusoikeus (esimerkiksi [My Documents] (Omat tiedostot)). Lisätietoja on online-ohjeessa (Katso kohta
"Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)".)
Samanaikaisten vastaanottajien enimmäismäärä riippuu faksin kansilehden asetuksista. Lisätietoja on onlineohjeessa (Katso kohta "Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)".)
Ohjelmien valintaikkunat voivat käyttöjärjestelmästä ja järjestelmäympäristöstä riippuen olla erilaisia.
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Faksin oletusasetuksien määrittäminen (faksin lähettäminen
tietokoneella)
Tässä osassa kuvataan, miten faksiajurin näyttö avataan [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -ikkunasta ja miten faksin
oletusasetukset määritetään.
Voit muun muassa muokata osoitekirjoja, tallentaa kansilehtien malleja ja määrittää sivujen muotoja.
TÄRKEÄÄ
Oletusfaksausasetusten muuttaminen edellyttää, että kirjaudut tietokoneeseen järjestelmänvalvojana.

1.
Valitse [

] (Käynnistä) -> [Devices and Printers] (Laitteet ja tulostimet).

HUOMAUTUS
Windows 8 and Server 2012: Tuo työpöydällä näkyviin näytön oikean reunan sivupalkki ja valitse tai napauta [
Settings] (Asetukset) -> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -> [Devices and printers] (Laitteet ja tulostimet).
Jos käytössä on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, valitse [ ] (Käynnistä) -> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ->
[Printers] (Tulostimet).
Jos käytössä on Windows XP Professional/Server 2003 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä) -> [Printers and
Faxes] (Tulostimet ja faksit).
Jos käytössä on Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä) -> [Control Panel]
(Ohjauspaneeli) -> [Printers and Other Hardware] (Tulostimet ja muut laitteet) -> [Printers and Faxes] (Tulostimet ja
faksit).
Jos käytössä on Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä), [Control Panel] (Ohjauspaneeli)
ja kaksoisnapsauta [Printers] (Tulostimet).

2.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen faksin kuvaketta, jonka asetukset haluat määrittää, ja valitse
[Printing preferences] (Tulostusasetukset).
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3.
Määritä tarvittavat asetukset faksiajurinäytössä ja valitse sitten [OK].
Lisätietoja faksiajurin asetuksista on käytönaikaisessa ohjeessa. (Katso kohta "Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin
lähettäminen tietokoneella)".)
HUOMAUTUS
Voit muuttaa aiemmin määrittämiäsi asetuksia faksin lähettämisen yhteydessä. Asetuksia voi muuttaa käytettävästä
sovelluksesta.
Näyttö saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja järjestelmäympäristön mukaan.
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Faksikokoonpanon määrittäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)
Jotta voit käyttää tätä tuotetta oikein, muista asettaa faksiajurin asetukset.
Faksin kokoonpano voidaan määrittää automaattisesti ajurin asentamisen yhteydessä. Jos laitteen määrityksiä ei voida
tehdä asennuksen aikana, noudata seuraavia ohjeita:
HUOMAUTUS
Faksin asetusten määrittäminen edellyttää, että kirjaudut tietokoneeseen järjestelmänvalvojien ryhmän jäsenenä.
Näyttö saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja faksiajurin version mukaan.

1.
Valitse [

] (Käynnistä) -> [Devices and Printers] (Laitteet ja tulostimet).

HUOMAUTUS
Windows 8 and Server 2012: Tuo työpöydällä näkyviin näytön oikean reunan sivupalkki ja valitse tai napauta [
Settings] (Asetukset) -> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -> [Devices and printers] (Laitteet ja tulostimet).
Jos käytössä on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, valitse [ ] (Käynnistä) -> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ->
[Printers] (Tulostimet).
Jos käytössä on Windows XP Professional/Server 2003 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä) -> [Printers and
Faxes] (Tulostimet ja faksit).
Jos käytössä on Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä) -> [Control Panel]
(Ohjauspaneeli) -> [Printers and Other Hardware] (Tulostimet ja muut laitteet) -> [Printers and Faxes] (Tulostimet ja
faksit).
Jos käytössä on Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä), [Control Panel] (Ohjauspaneeli)
ja kaksoisnapsauta [Printers] (Tulostimet).

2.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen faksin kuvaketta, jonka asetukset haluat määrittää, ja valitse
avautuvasta valikosta [Printer properties] (Tulostimen ominaisuudet).
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3.
Valitse [Device Settings] (Laitteen asetukset) -välilehti -> valitse [Get Device Status] (Hae laitteen
tila).

HUOMAUTUS
Jos haluat jakaa faksin, Canon Driver Information Assist Service -palvelun asentaminen tulostuspalvelimeen
mahdollistaa [Get Device Status] (Hae laitteen tila) -toiminnon käytön. Asenna [Canon Driver Information Assist
Service] -palvelu valitsemalla [Custom Installation] (Mukautettu asennus), kun asennat ajurin.
Mikäli faksi ja tietokone yhdistetään USB- tai WSD (Web Services on Devices) -portin välityksellä, [Get Device
Status] (Hae laitteen tila) -toiminto ei ole käytettävissä. Asetukset on määritettävä manuaalisesti.

4.
Vahvista asetukset -> valitse [OK].
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Ohjetoiminnon käyttäminen (faksin lähettäminen tietokoneella)
Voit avata ohjetoiminnon napsauttamalla [Help] (Ohje) tulostinajurin ikkunassa.
Ohjetoiminnossa on lisätietoja kaikista faksitoiminnoista. Jos eOpas-ohjeessa ei ole tarvitsemiasi tietoja, katso lisätietoja
ohjetoiminnosta.
HUOMAUTUS
Näkymä voi vaihdella käyttöjärjestelmän sekä tulostinajurin tyypin ja version mukaan.

1.
Valitse [Help] (Ohje).

Käytönaikainen ohje tulee näyttöön.
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Tulostaminen
Laitetta voi käyttää tulostimena monilla tavoilla. Voit tulostaa asiakirjoja tietokoneesta tulostinajurin kautta, tulostaa
kuvatiedostoja USB-muistilaitteesta tai tulostaa kannettavista laitteista Google Cloud Print™- tai AirPrint-toiminnoilla.
Hyödynnä tulostustoimintoja, jotka sopivat tarpeisiisi.
Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta
Asiakirja tulostetaan tietokoneeseen asennetun tulostinajurin avulla.
Tähän tuotteeseen asennettu tulostinajuri mahdollistaa tulostamisen parhaalla mahdollisella nopeudella. Ajuri jakaa
tulostettavien tietojen käsittelykuorman tietokoneen ja tulostimen kesken. Lisäksi tulostinajurissa on useita
viimeistelytoimintoja, kuten skaalaus ja sidontareunojen määrittäminen.
Asiakirjojen tulostaminen USB-muistista (muistivälineestä tulostaminen)
Voit tulostaa tietoja suoraan tähän tuotteeseen kytketystä USB-muistista.
Voit tulostaa tietoja helposti, koska mitään tietokoneen asetuksia ei tarvitse määrittää.
Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
Voit tulostaa ilman tulostinajuria, kun käytät tietokoneessa tai kannettavissa laitteissa sovelluksia tai palveluja, jotka
tukevat Google Cloud Print -palvelua.
AirPrint-toiminnon käyttäminen
Voit tulostaa ilman tulostinajuria lähettämällä tulostettavat tiedot langattomasti Applen laitteista.
Katso kohta "Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta".

Asiakirjojen
tulostaminen
tietokoneesta

Katso kohta "Asiakirjojen tulostaminen USB-muistista (muistivälineestä tulostaminen)".

Asiakirjojen
tulostaminen USBmuistista

Katso kohta "Google Cloud Print -palvelun käyttäminen".
Asiakirjojen
tulostaminen Google
Cloud Print toiminnolla

Katso kohta "AirPrint-toiminnon käyttäminen".

㻟㻢㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Asiakirjojen
tulostaminen
AirPrint-toiminnolla

㻟㻢㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-08W

Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta
Tässä luvussa kuvataan tietokoneen tietojen tulostaminen laitteella.
Jos olet Macintosh-käyttäjä, saat lisätietoja seuraavasti:
Ohjeet tulostinajurin asentamiseen
ĺ0)'ULYHU,QVWDOODWLRQ*XLGH 0)DMXULQDVHQQXVRSDV WDL3ULQWHU'ULYHU*XLGH 7XORVWLQDMXULQRSDV
Toimintojen käyttäminen
ĺ7XORVWLQDMXULQRKMHWRLPLQWR
Ohjeet Printer Driver Guide (Tulostinajurin opas) -oppaan ja ohjeen näyttämiseen tulostinajurissa ovat osassa "Macintoshkäyttäjille".
Kun tulostinajuri on asennettu tietokoneeseen, voit tulostaa asiakirjatiedostoja laitteella tehokkaasti. Lisäksi tulostinajurissa
on useita viimeistelytoimintoja, kuten skaalaus ja sidontareunojen määrittäminen.

Tulostuksen valmisteleminen
Tulostustoimintojen
käytön
valmisteleminen

Katso kohta "Tietokoneen tietojen tulostamisen valmisteleminen".

Tulostimien
jakamisen
valmisteleminen

Katso kohta "Tulostimien jakamisen valmisteleminen".

Tulostaminen
Tietokoneen tietojen
tulostamistapoihin
tutustuminen

Katso kohta "Tulostuksen perustoimet".

Tulostustoimintoihin
tutustuminen

Lisätietoja kussakin välilehdessä määritettävistä asetuksista on ohjetoiminnossa.

Tulostustoimintojen
käyttäminen

Katso ohjetoiminto.
"Ohjetoiminnon näyttäminen"

Töiden tarkistaminen tai asetusten muuttaminen käyttöpaneelin avulla
Tulostustöiden
tarkistaminen ja
poistaminen /
Tulostustyön
historian
tarkistaminen

Katso kohta "Tulostustöiden tarkistaminen ja peruuttaminen".

Tulostustoimintojen
asetuksien
muuttaminen

Katso kohta "Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)".

㻟㻢㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-08X

Tietokoneen tietojen tulostamisen valmisteleminen
Voit tulostaa asiakirjatiedostoja tietokoneesta seuraavasti:

Vaihe
1

Valitse USB- tai
verkkoyhteys.
Katso Aloittaminen-ohje.

Vaihe
2

Asenna tulostinajuri.

HUOMAUTUS
Laitteen portin numeron muuttaminen
Katso seuraava osa:
"Protokollien porttinumeroiden määrittäminen"
Jos muutat laitteen portin numeron, muuta tulostimen asetuksia tietokoneessa.
"Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen"
Tietoja tulostinajurista
Tulostinajuri on ohjelma, joka vaaditaan sovelluksesta tulostamista varten. Tulostinajuri muuntaa sovellusohjelmiston
tulostustiedot tulostimen tulostustiedoiksi.
Tämän laitteen tulostinajurissa on seuraavat ominaisuudet:
Tämän laitteen tulostinajurin avulla voit tulostaa tiedot parhaalla mahdollisella nopeudella jakamalla työn
käsittelykuorman tietokoneen ja tulostimen kesken.
Tavallisia malleja nopeamman ja vakaamman tulostuksen lisäksi tämän laitteen tulostinajuri käyttää toimiessaan
vähemmän muistia.
Tulostustietojen muuntamisen lisäksi tämän laitteen tulostinajurissa on toimintoja, jotka pystyvät taustatulostukseen
ja tulostusehtojen määrittämiseen. Käytettävissä on myös erilaisia tulostuksen viimeistelytapoja, kuten skaalaus ja
sidontareunojen määrittäminen.

㻟㻣㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-08Y

Porttiasetuksien määrittäminen TCP/IP-yhteyden välityksellä
Määritä tietokoneen porttiasetukset laitteella tulostamista varten.
Määritä tietokoneen
porttiasetukset
seuraavissa
tapauksissa:

Toimenpiteet

Tulostinajurin
lisääminen [Add
Printer] (Lisää
tulostin) toiminnolla.

Huomaa, että asennetulle tulostinajurille määritetään eri IP-osoite. Voit käyttää laitteen IPosoitetta määrittämällä tietokoneen porttiasetukset asennuksen jälkeen.

Laitteen IPosoitteen
muuttaminen.

Määritä tietokoneen porttiasetukset käyttämään laitteen IP-osoitetta.

HUOMAUTUS
Tietokoneen näyttöön avautuva valintaikkuna
Valintaikkunan sisältö voi vaihdella hieman käytössä olevasta käyttöjärjestelmästä riippuen.

1
Avaa tulostinkansio.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"

2
Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Printer Properties] (Tulostimen
ominaisuudet) (tai [Properties] (Ominaisuudet)).

3
Valitse [Ports] (Portit) -välilehti.

㻟㻣㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Add Port] (Lisää portti).

5
Valitse [Available port types] (Käytettävissä olevat porttityypit) -kohdasta [Canon MFNP Port] (Canon
MFNP -portti) ja valitse sitten [New Port] (Uusi portti).

6
Valitse [Auto Detect] (Automaattinen tunnistus).

㻟㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Jos automaattinen tunnistus ei ole mahdollista
Syötä laitteen IP- tai MAC-osoite manuaalisesti.

Laitteen IP-osoite voidaan tarkistaa kohdassa "IP-osoiteasetusten tarkistaminen".
Laitteen MAC-osoite voidaan tarkistaa kohdassa "MAC-osoitteen tarkistaminen".

7
Valitse havaittu tulostin ja valitse sitten [Next] (Seuraava).

8
Valitse [Add] (Lisää).

㻟㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

9
Valitse [Finish] (Valmis).

10
Valitse [Close] (Sulje).

11
Valitse [Apply] (Käytä).

㻟㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-090

Tulostimien jakamisen valmisteleminen
Kun olet luonut verkkoon tulostuspalvelimen, voit hallita tulostustöitä tehokkaasti tulostuspalvelimen kautta. Lisäksi voit
asentaa tulostimen vaihtoehtoisen ajurin tietokoneeseen verkosta käsin lisäämällä sen tulostuspalvelimeen.
TÄRKEÄÄ
64-bittistä käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen tulostuspalvelimeksi asettamista koskevia
rajoituksia
Jos tulostuspalvelimeksi asetetaan tietokone, jossa on 64-bittinen käyttöjärjestelmä, vaihtoehtoista tulostinajuria ei voida
ladata verkosta tietokoneisiin, joissa on jokin seuraavista 32-bittisistä käyttöjärjestelmistä.
Windows XP (ilman Service Pack -asennusta tai SP1 asennettuna)
Windows Server 2003 (ilman Service Pack -asennusta)
Huomaa, että asennus voi epäonnistua, jos yrität ladata ajurin tietokoneeseen, jossa on jokin edellä mainituista
käyttöjärjestelmistä. Jos lataus onnistuu, Tulostusmääritykset-valintaikkunan avaaminen ei ehkä onnistu.
32-bittistä käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen tulostuspalvelimeksi asettamista koskevia
rajoituksia
Jos tulostuspalvelimeksi asetetaan tietokone, jossa on 32-bittinen käyttöjärjestelmä, vaihtoehtoista tulostinajuria ei voida
ladata verkosta tietokoneisiin, joissa on 64-bittinen käyttöjärjestelmä.
Windows XP (ilman Service Pack -asennusta tai SP1 asennettuna)
Windows Server 2003 (ilman Service Pack -asennusta)

1
Avaa tulostinkansio.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"

2
Näytä [Sharing] (Jakaminen) -välilehti.

Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008:
Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse avautuvasta valikosta [Sharing] (Jakaminen).
Windows 7/Server 2008 R2:
1. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse avautuvasta valikosta [Printer properties] (Tulostimen
ominaisuudet) ja ajuri, jonka haluat jakaa.
2. Valitse [Sharing] (Jakaminen).
Windows 8/Server 2012:
1. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Printer properties] (Tulostimen ominaisuudet).
2. Valitse avautuvasta valikosta [Sharing] (Jakaminen).

3
Valitse [Share this printer] (Jaa tämä tulostin) tai [Shared as] (Jaettu nimellä) ja kirjoita laitteen
jakonimi.

Jos [Change sharing options] (Muuta jakoasetuksia) -valinta tulee näkyviin, toimi seuraavasti:
Valitse [Change sharing options] (Muuta jakoasetuksia).
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Jos [User Account Control] (Käyttäjätilien hallinta) -valintaikkuna tulee näkyviin, valitse [Continue] (Jatka).
Jatka asentamalla vaihtoehtoinen tulostinajuri tietokoneeseen noudattamalla seuraavia ohjeita:
Jos jokin seuraavista 32-bittisistä käyttöjärjestelmistä on käytössä tulostuspalvelimessa, siirry vaiheeseen 6:
Windows XP (ilman Service Pack -asennusta tai SP1 asennettuna)
Windows Server 2003 (ilman Service Pack -asennusta)

4
Aseta User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) tietokoneen CD-ROMasemaan ja valitse [Additional Drivers] (Lisäajurit).

5
Asenna lisätulostinajuri.
Asennustoiminnon valintaikkuna tulee näkyviin, kun olet valinnut ensin lisätulostinajurin ja painanut sen jälkeen [OK]painiketta. Siirry kansioon, johon tulostinajuritiedostot on tallennettu ja noudata näytön ohjeita.

6
Valitse [OK].
Jaetun tulostimen asetukset on määritetty.
HUOMAUTUS
Tulostinajurin asentaminen toiseen tietokoneeseen
1. Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Programs] (Ohjelmat) tai [All Programs] (Kaikki ohjelmat) ->
[Accessories] (Apuohjelmat) -> [Windows Explorer] (Resurssienhallinta).
2. Valitse tulostuspalvelin kohdasta [My Network Places] (Verkkoympäristö) tai [Network] (Verkko).
3. Kaksoisnapsauta jaettua tulostinta tai vedä ja pudota se tulostinkansioon.
4. Asenna tulostinajuri noudattamalla näytössä annettuja ohjeita.

㻟㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-091

Tulostuksen perustoimet
Tässä osassa perustoimet tulostettaessa tulostinajurin avulla, tulostinasetusten määrittäminen ja käytönaikaisen ohjeen
käyttäminen.
HUOMAUTUS
Tulostimen käyttämiseen tarvitaan sopiva tulostinajuri.
Katso kohta "MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)" ja asenna tulostinajuri.
"Tulostaminen"
"Oletustulostusasetusten määrittäminen"
"Tulostimen lisävarusteiden määrittäminen"
"Ohjetoiminnon näyttäminen"
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0HJ2-092

Tulostaminen
Tässä osassa kuvataan perustulostus tulostinajurin avulla.
HUOMAUTUS
Tulostustavat saattavat vaihdella käytettävän sovelluksen mukaan. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Näkymä voi vaihdella käyttöjärjestelmän sekä tulostinajurin tyypin ja version mukaan.
Laite ei ehkä pysty tulostamaan tietoja, esimerkiksi värivalokuvia, jos yhdellä sivulla oleva datamäärä on liian suuri.
Pienennä tässä tapauksessa datamäärää pienentämällä tarkkuutta tai vaihtamalla tiedostomuotoa.
Jos tietokoneen näytön oikeassa alanurkassa näkyvässä tehtäväpalkissa näytetään tulostimen kuvake, voit
pysäyttää tulostuksen tietokoneesta. Kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta -> napsauta sen tiedoston nimeä, jonka
tulostuksen haluat pysäyttää -> valitse [Document] (Asiakirja) -> [Cancel] (Peruuta).
Kun tulostat Windows Store -sovelluksesta Windows 8/Server 2012 -käyttöjärjestelmässä ja olet aiemmin valinnut
asetukset, jotka vaativat syötteen tai toimia tulostettaessa, kuten turvatulostus, muokkaus + esikatselu,
osastotunnusten hallinta tms., laite näyttää ilmoituksen [The printer requires your attention. Go to the desktop to
take care of it.] (Tulostin kaipaa huomiota, siirry työpöydälle). Jos näin tapahtuu, siirry työpöydälle ja noudata
valintaikkunassa näkyviä ohjeita.

1.
Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa sovelluksesta.

2.
Valitse [File] (Tiedosto) -valikosta [Print] (Tulosta).

HUOMAUTUS
Jos haluat tulostaa Windows Store -sovelluksesta Windows 8/Server 2012 -käyttöjärjestelmässä, tuo näkyviin näytön
oikean reunan sivupalkki ja valitse [
'HYLFHV@ /DLWWHHW ĺNl\WHWWlYlWXORVWLQĺ>3ULQW@ 7XORVWD .XQWXORVWDWWlOOl
tavalla, voit asettaa vain joitain tulostustoimintoja.

3.
Valitse tulostimesi kohdasta [Name] (Nimi) -> valitse [Preferences] (Yleisasetukset) (tai [Properties]
(Ominaisuudet)).
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4.
Määritä tarvittavat asetukset tulostinajurinäytössä ja valitse sitten [OK].
Napsauta välilehtiä ja määritä tarvittavat kohdat.

HUOMAUTUS
Jos käyttämäsi laite tukee 2-puolista tulostusta, oletusasetuksena on 2-puolinen tulostus. Jos haluat tulostaa
paperin yhdelle puolelle, katso ohjetoiminto. (Katso kohta "Ohjetoiminnon näyttäminen".)
Lisätietoja tulostustoiminnoista ja kussakin välilehdessä määritettävistä asetuksista on ohjetoiminnossa. (Katso kohta
"Ohjetoiminnon näyttäminen".)

5.
Valitse [Print] (Tulosta) (tai [OK]).

㻟㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Tulostaminen alkaa.

㻟㻤㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-093

Oletustulostusasetusten määrittäminen
Tässä osassa kuvataan, miten tulostinasetuksien näyttö avataan [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -ikkunasta ja miten
tulostusasetukset määritetään etukäteen.
Tulostin, jonka asetukset on määritetty, käyttää jokaisella tulostuskerralla samoja asetuksia.
Tarvittaessa voit muuttaa näitä asetuksia ennen tulostamista. Voit muuttaa asetuksia määrittämällä ne sovelluksen [Print]
(Tulosta) -valintaikkunassa. (Katso kohta "Tulostaminen".)
TÄRKEÄÄ
Oletustulostusasetusten muuttaminen edellyttää, että kirjaudut tietokoneeseen järjestelmänvalvojien ryhmän jäsenenä.
HUOMAUTUS
Näkymä voi vaihdella käyttöjärjestelmän sekä tulostinajurin tyypin ja version mukaan.

1.
Valitse [

] (Käynnistä) -> [Devices and Printers] (Laitteet ja tulostimet).

HUOMAUTUS
Windows 8 and Server 2012: Tuo työpöydällä näkyviin näytön oikean reunan sivupalkki ja valitse tai napauta [
Settings] (Asetukset) -> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -> [Devices and printers] (Laitteet ja tulostimet).
Jos käytössä on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, valitse [ ] (Käynnistä) -> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ->
[Printers] (Tulostimet).
Jos käytössä on Windows XP Professional/Server 2003 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä) -> [Printers and
Faxes] (Tulostimet ja faksit).
Jos käytössä on Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä) -> [Control Panel]
(Ohjauspaneeli) -> [Printers and Other Hardware] (Tulostimet ja muut laitteet) -> [Printers and Faxes] (Tulostimet ja
faksit).
Jos käytössä on Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä), [Control Panel] (Ohjauspaneeli)
-> [Printers] (Tulostimet).

2.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen tulostimen kuvaketta, jonka asetukset haluat määrittää, ja
valitse [Printing preferences] (Tulostusasetukset).
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3.
Määritä tarvittavat asetukset tulostinajurinäytössä ja valitse sitten [OK].
Napsauta välilehtiä ja määritä tarvittavat kohdat.

HUOMAUTUS
[Perusasetukset] -välilehdessä on joitain ajurin perusasetuksia. [Perusasetukset] -välilehdessä määritettävät asetukset
voidaan määrittää myös muissa välilehdissä.
Lisätietoja tulostustoiminnoista ja kussakin välilehdessä määritettävistä asetuksista on ohjetoiminnossa. (Katso kohta
"Ohjetoiminnon näyttäminen".)

㻟㻤㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-094

Tulostimen lisävarusteiden määrittäminen
Tulostimen määritykset on tehtävä ennen tulostusta, jotta tiettyjä tulostimeen liitettyjä ja asennettuja ominaisuuksia (kuten
paperin syöttö- ja tulostustoimintoja) voidaan käyttää.
Tulostimen kokoonpano voidaan määrittää automaattisesti ajurin asentamisen yhteydessä. Jos laitteen määrityksiä ei voida
tehdä asennuksen aikana, noudata seuraavia ohjeita:
TÄRKEÄÄ
Tulostimen asetusten määrittäminen edellyttää, että kirjaudut tietokoneeseen järjestelmänvalvojien ryhmän jäsenenä.

1.
Valitse [



       

  

 

HUOMAUTUS
Windows 8 and Server 2012: Tuo työpöydällä näkyviin näytön oikean reunan sivupalkki ja valitse tai napauta [
6HWWLQJV@ $VHWXNVHW ĺ>&RQWURO3DQHO@ 2KMDXVSDQHHOL ĺ>'HYLFHVDQGSULQWHUV@ /DLWWHHWMDWXORVWLPHW 
Jos käytössä on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, valitse [ @ .l\QQLVWl ĺ>&RQWURO3DQHO@ 2KMDXVSDQHHOL ĺ
[Printer] (Tulostin).
-RVNl\W|VVlRQ:LQGRZV;33URIHVVLRQDO6HUYHUNl\WW|MlUMHVWHOPlYDOLWVH>6WDUW@ .l\QQLVWl ĺ>3ULQWHUVDQG
Faxes] (Tulostimet ja faksit).
-RVNl\W|VVlRQ:LQGRZV;3+RPH(GLWLRQNl\WW|MlUMHVWHOPlYDOLWVH>6WDUW@ .l\QQLVWl ĺ>&RQWURO3DQHO@
2KMDXVSDQHHOL ĺ>3ULQWHUVDQG2WKHU+DUGZDUH@ 7XORVWLPHWMDPXXWODLWWHHW ĺ>3ULQWHUVDQG)D[HV@ 7XORVWLPHWMD
faksit).
Jos käytössä on Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmä, valitse [Start] (Käynnistä), [Control Panel] (Ohjauspaneeli)
ja kaksoisnapsauta [Printers] (Tulostimet).

2.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen tulostimen kuvaketta, jonka asetukset haluat määrittää, ja
valitse [Printer properties] (Tulostimen ominaisuudet) (tai [Properties] (Ominaisuudet)).
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3.




     !

 

Ajurin asetukset määritetään laitteesta haettujen tietojen mukaisesti.

4.
Vahvista esimerkiksi paperilähdettä ja tulostusta koskevat asetukset ja valitse sitten [OK].

HUOMAUTUS
Jos käytät jaettua tulostinta, Canon Driver Information Assist Service -palvelu on asennettava
tulostuspalvelintietokoneeseen, jotta [Hae laitteen tila] -toimintoa voidaan käyttää.
Mikäli tietopyyntö aiheuttaa virheilmoituksen, asetukset (esimerkiksi paperinsyöttöasetukset) on määritettävä
manuaalisesti.
Mikäli tulostin ja tietokone yhdistetään USB- tai WSD (Web Services on Devices) -portin välityksellä, [Get Device
Status] (Hae laitteen tila) -toiminto ei ole käytettävissä. Asetukset on määritettävä manuaalisesti.
Näkymä voi vaihdella käyttöjärjestelmän sekä tulostinajurin tyypin ja version mukaan.
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0HJ2-095

Ohjetoiminnon näyttäminen
Voit avata ohjetoiminnon napsauttamalla [Help] (Ohje) tulostinajurin ikkunassa.
Ohjetoiminnossa on lisätietoja kustakin tulostustoiminnosta. Jos eOpas-ohjeessa ei ole tarvitsemiasi tietoja, katso lisätietoja
ohjetoiminnosta.
HUOMAUTUS
Näkymä voi vaihdella käyttöjärjestelmän sekä tulostinajurin tyypin ja version mukaan.

1.
Valitse [Help] (Ohje).

Käytönaikainen ohje tulee näyttöön.

Aihepaneeli (oikea puoli)

Näyttää tietojen kuvauksen.

Navigointipaneeli (vasen puoli)

Hae tietoja valitsemalla [Sisällys] / [Etsi].
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0HJ2-096

Tulostustöiden tarkistaminen ja poistaminen / Tulostustyön historian
tarkistaminen
Voit tarkistaa/poistaa tulostettavana olevat työt / tulostusprosessin. Lisäksi voit tarkistaa tulostustyön historian.
HUOMAUTUS
Käyttöpaneelissa näytetty asiakirjan nimi ja käyttäjän nimi
Jotkin tiedostonimet saattavat näkyä väärin tulostettavan tiedoston tyypistä riippuen.
"Tulostustöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"
"Tulostustyön historian tarkistaminen"

㻟㻤㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-097

Tulostustöiden tarkistaminen ja peruuttaminen
Voit tarkistaa parhaillaan tulostettavien tai jonossa odottavien tulostustöiden tiedot tai peruuttaa tulostustöitä.
HUOMAUTUS
Jos käyttöpaneelin käsittelyn/tietojen merkkivalo
Palaa/vilkkuu

Työtä käsitellään.

Ei pala

Muistissa ei ole töitä.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Kopioi/Tulosta työ> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työn tila> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava tai peruutettava työ painamalla [
painiketta.

Yksityiskohtaiset tiedot tulevat näyttöön.
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]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> painamalla [
Tulostustyö peruutetaan.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

HUOMAUTUS
Tulostustöitä voidaan poistaa myös painamalla [
Voit poistaa tulostustöitä myös painamalla [

] (Pysäytys) -painiketta.

] (Pysäytys) -painiketta.

Jos laitteessa on vain yksi työ, voit peruuttaa sen painamalla [

Pelkkä tarkistaminen
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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] (Pysäytys) -painiketta kahdesti.

0HJ2-098

Tulostustyön historian tarkistaminen

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Kopioi/Tulosta työ> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Tulostustyöhistoria> painamalla [

4
Valitse tarkistettava työ painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse tarkistettava kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
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Tarkista tiedot.

7
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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0HJ2-099

Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät
asetukset)
Voit muuttaa tulostimen asetuksia noudattamalla seuraavia ohjeita.
Niissä neuvotaan, kuinka <Paperikoon ohitus> -asetusta voidaan muuttaa.

Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
"Tulostimen asetukset"

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Tulostimen asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Varmista, että <Paperikoon ohitus> on valittu, ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Näyttöön tulee virheilmoitus ja tulostus keskeytetään. Paperikokoa ei muuteta.

<Kyllä>

Paperikoko muutetaan. Jos laitteessa ei kuitenkaan ole oikean kokoista paperia, paperikokoa ei
muuteta.
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5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Asetukset on määritetty.
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0HJ2-09A

Asiakirjojen tulostaminen USB-muistista (muistivälineestä
tulostaminen)
Tässä osassa kuvataan, miten USB-muistissa oleva tiedosto tulostetaan.
Tietoja käytettävissä
olevista USBmuistin tai tietojen
muodoista

Katso kohta "Muistivälineestä tulostamisen yhteenveto".

Muistivälineestä
tulostamisen
ominaisuuksien
käyttäminen
ensimmäisen kerran

Katso kohta "Tulostuksen perustoimet (USB-muisti)".

Tiedoston
valitseminen

Katso kohta "Tulostettavan tiedoston valitseminen".

Tulostusasetuksien,
kuten koon tai
laadun,
muuttaminen

Katso kohta "Tulostusasetuksien muuttaminen".

Tiedostojen
tulostaminen
luettelona

Katso kohta "Tiedostojen tulostaminen luettelona (luettelotulostus)".

Tiedostonimien
näyttömuodon
muuttaminen

Katso kohta "Tiedostonimien näyttömuodon muuttaminen".

Muistivälineestä
tulostamisen
oletusarvojen
muuttaminen

Katso kohta "Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen".
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0HJ2-09C

Muistivälineestä tulostamisen yhteenveto
Voit tulostaa USB-muistiin tallennettuja tietoja.
USB-muistista tulostamisessa tuetaan seuraavia tiedostomuotoja, tietojen kokoja ja tulostustarkkuuksia:
Tiedostomuoto
JPEG (DCF / Exif2.21 tai vanhempi / JFIF)
TIFF (MMR/JPEG-kuva)
Tiedostokoko
50 Mt tai vähemmän sivua kohti
Tulostustarkkuus
600 dpi (kiinteä)
TÄRKEÄÄ
Tämän tuotteen USB-muistin muistivälineportti
Portti tukee USB 1.1 -standardia.
Älä aseta laitteeseen muita kuin USB-muistivälineitä.
USB-muistien tuetut tiedostojärjestelmät ja muistin kapasiteetti
Jäljempänä mainittuja USB-muistityyppejä tuetaan. USB-muistiväline voidaan alustaa tietokoneessa.
FAT16: enintään 2 Gt
FAT32: enintään 32 Gt
Jos USB-muistivälineessä on useampi kuin yksi asema, ensimmäistä tunnistettua asemaa voidaan käyttää.
USB-muistivälineet, joita ei tueta
Ei-standardinmukaiset välineet
Välineet, joissa on sisäänrakennettuja tietoturvaominaisuuksia
Välineet, jotka on kytkettävä USB-keskittimeen
USB-muistikortinlukijat
Välineet, jotka on kytketty käyttäen jatkokaapeleita
Edellä mainittujen tietojen lisäksi kaikkia kuvia ei ehkä ladata oikein käytetystä USB-muistivälineen tyypistä riippuen.
Kun useita tiedostoja tallennetaan kansioon
Skannaus kestää pitempään. Suosittelemme, että kaikki tarpeettomat tiedostot poistetaan juurikansiosta tai kaikki tiedostot
siirretään toiseen kansioon tietokoneessa ennen skannattujen asiakirjojen tallentamista.
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0HJ2-09E

Tulostuksen perustoimet (USB-muisti)
Tähän tuotteeseen liitettyyn USB-muistivälineeseen tallennetut tiedot voidaan tulostaa.
Tässä osiossa kuvataan perustoimenpiteet.

1
Aseta USB-muistiväline USB-porttiin.
Laite aloittaa laitteen tietojen lukemisen, kun USB-muisti on liitetty. Älä koske välineeseen tai irrota sitä portista.

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Valitse tulostettava(t) tiedosto(t)> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

HUOMAUTUS
Tiedostojen lajittelu
1. Valitse <Lajittele tiedostot> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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2. Valitse määritettävät kohteet painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tulostettava tiedosto.
"Tulostettavan tiedoston valitseminen"

5
Määritä tarvittavat tulostusasetukset.
"Tulostusasetuksien muuttaminen"
Voit muuttaa seuraavat asetukset:
Määrä
Paperi
N 1:lle
Päivämäärän tulostus
Tiedostonimen tulostus
Asiakirjan tyyppi
Kirkkaus
Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain nykyiseen tehtävään. Lisätietoja asetuksien käyttämisestä kaikkiin
toimintoihin on kohdassa "Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen".

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Tulostaminen alkaa.
HUOMAUTUS
USB-muistivälineen irrottaminen portista
1. Paina [

] (Palautus) -painiketta.

2. Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

3. Valitse <Laitteen tila> käyttämällä [

]- tai [

4. Valitse <Poista muistiväline> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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5. Irrota USB-muistiväline laitteesta.
6. Sulje näyttö painamalla [
] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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0HJ2-09F

Tulostettavan tiedoston valitseminen
Tässä osassa kuvataan tulostettavan tiedoston valitseminen.

1
Valitse tulostettava tiedosto painamalla [
[

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

] näkyy tiedostonimen alussa.

2
Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

HUOMAUTUS
Useiden tiedostojen valitseminen
Lisää [

] kaikkien valittavien tiedostojen nimen alkuun toistamalla vaihe 1.

Voit valita useita tiedostoja, mikäli ne ovat samassa kansiossa. Valinta poistetaan, mikäli siirryt toiseen kansioon.
Kaikkien samassa kansiossa olevien tiedostojen valitseminen
1. Valitse <Valitse kaikki> käyttämällä [

]- tai [

2. Valitse <Käytä> painamalla [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Kansiossa olevan tiedoston valitseminen
1. Valitse kansio painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]- tai [
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]-painiketta.

2. Valitse tulostettava tiedosto painamalla [

3. Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Valinnan poistaminen
Valitse valitsemasi tiedosto painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Voit poistaa kaikkien tiedostojen valinnat valitsemalla <Poista kaikki> painamalla [
painamalla sitten [OK]-painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja

0HJ2-09H

Tulostusasetuksien muuttaminen
Katso kohta "Huomio (Tulostusasetuksien muuttaminen)" ennen tulostusasetuksien määrittämistä.
Tässä osassa kuvataan tulostusasetuksien muuttaminen.
Määrän asetukset
Paperikoon asetukset
N 1:lle -asetukset
Päivämäärän tulostusasetukset
Tiedostonimen tulostusasetukset
Asiakirjan tyyppi
Kirkkausasetukset
Lisätietoja muistivälineen tietojen tulostamisesta on kohdassa "Tulostuksen perustoimet (USB-muisti)".

Määrän asetukset
Määritä määrä.

Paperikoon asetukset
Määritä paperikoko.

N 1:lle -asetukset
Määritä N 1:lle -toiminnon (useiden asiakirjojen tulostus yhdelle paperiarkille) asetukset.

<Ei>

N 1:lle -tulostusta ei tehdä.

<2 1:lle>

Kaksi sivua tulostetaan yhdelle arkille.

<4 1:lle>

Neljä sivua tulostetaan yhdelle arkille.

Päivämäärän tulostusasetukset
Päivämäärä tulostetaan asiakirjan alareunaan.
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<Kyllä>

Päivämäärä tulostetaan.

<Ei>

Päivämäärää ei tulosteta.

Tiedostonimen tulostusasetukset
Tiedostonimi tulostetaan asiakirjan alareunaan.

<Kyllä>

Tiedostonimi tulostetaan.

<Ei>

Tiedostonimeä ei tulosteta.

Asiakirjan tyyppi
Voit määrittää tarkkuuden asiakirjojen tyypin mukaisesti. Asiakirja voidaan tulostaa mahdollisimman tarkasti alkuperäisen
kaltaisena valitsemalla sopivin alkuperäisen asiakirjan tyyppi.

<Valokuva
etusijalla>

Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa valokuvia sisältävän asiakirjan.

<Teksti etusijalla>

Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa vain tekstiä sisältävän asiakirjan.

Kirkkausasetukset
Voit säätää tulostettavan asiakirjan kirkkautta.

[

]

Voit tummentaa tulostusjälkeä siirtämällä säädintä <-> -suuntaan.

[

]

Voit vaalentaa tulostusjälkeä siirtämällä säädintä <+> -suuntaan.
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0HJ2-09J

Huomio (Tulostusasetuksien muuttaminen)
HUOMAUTUS
<N 1:lle>
TIFF (MMR/JPEG-kuva) -muotoisien tiedostojen tulostuksessa ei voida käyttää <2 1:lle>- tai <4 1:lle> -asetusta.
<Kirkkaus>
<Kirkkaus>-asetusta ei voida määrittää TIFF (JPEG-kuva) -muotoisille tiedostoille.
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0HJ2-09K

Tiedostojen tulostaminen luettelona (luettelotulostus)
Voit tulostaa luettelon USB-muistiin tallennetuista tiedostoista, päivämääristä ja tiedostonimistä.
Luettelotulostusta ei voida käyttää TIFF (MMR/JPEG-kuva) -muotoisien tiedostojen kanssa.

1
Aseta USB-muistiväline USB-porttiin.
Laite aloittaa laitteen tietojen lukemisen, kun USB-muisti on liitetty. Älä koske välineeseen tai irrota sitä portista.

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Otsikkotulostus> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse tulostettava tiedosto.
"Tulostettavan tiedoston valitseminen"

5
Määritä tarvittavat tulostusasetukset.
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"Tulostusasetuksien muuttaminen"
Voit muuttaa seuraavat asetukset:
Määrä
Paperi
Kirkkaus
Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain nykyiseen tehtävään. Lisätietoja asetuksien käyttämisestä kaikkiin
toimintoihin on kohdassa "Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen".

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Tulostaminen alkaa.
HUOMAUTUS
USB-muistivälineen irrottaminen portista
1. Paina [

] (Palautus) -painiketta.

2. Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

3. Valitse <Laitteen tila> käyttämällä [

]- tai [

4. Valitse <Poista muistiväline> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5. Irrota USB-muistiväline laitteesta.
6. Sulje näyttö painamalla [
] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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0HJ2-09L

Tiedostonimien näyttömuodon muuttaminen
Tässä osassa kuvataan tiedostonimien näyttömuodon muuttaminen.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <USB-suoratulostuksen asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

3
Valitse <Tiedostonimen muoto> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tiedostonimien näyttömuoto painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Lyhyt tiedostonimi>

Tiedostonimet näytetään enintään 8 merkin pituiseksi lyhennettyinä.

<Pitkä tiedostonimi>

Enintään 20 merkin pituiset tiedostonimet näytetään kokonaan.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-09R

Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen
Muistivälineestä tulostamisen oletusarvot ovat asetuksia, joita käytetään kaikkiin tehtäviin, kun virta kytketään päälle,
painetaan [

] (Palautus) -painiketta tai automaattisen nollauksen ajastimen aika loppuu. Voit muokata näitä asetuksia

tarpeen mukaan.
Voit muuttaa seuraavia oletusasetuksia tarpeen mukaan.
Määrä
Paperinvalinta
N 1:lle
Päivämäärän tulostus
Tiedostonimen tulostus
Asiakirjan tyyppi
Kirkkaus
Tiedostojen lajittelu

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <USB-suoratulostuksen asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

3
Valitse <Muuta oletuksia> tai <Tiedostolajittelun oletusasetukset> painamalla [
ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

Kun <Muuta oletuksia> on valittuna
(1) Valitse määritettävä kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Lisätietoja näistä asetuksista on seuraavissa kohdissa:
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]-painiketta

"Tulostusasetuksien muuttaminen"
(2) Valitse <Käytä> painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta, kun olet määrittänyt asetuksen, ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kun <Tiedostolajittelun oletusasetukset> on valittuna
(1) Valitse määritettävä kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Lisätietoja näistä asetuksista on seuraavissa kohdissa:
"Tulostuksen perustoimet (USB-muisti)"

4
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-09S

Google Cloud Print -palvelun käyttäminen
Google Cloud Print on palvelu, jonka avulla Google-tilin rekisteröinyt käyttäjä voi tulostaa sellaisista sovelluksista kuten
Google-dokumentit tai Gmail™ käyttämällä Internetiin yhdistettyä älypuhelinta, taulutietokonetta tai tietokonetta. Toisin kuin
tavallinen tietokoneesta tulostaminen, Google Cloud Print on uusi teknologia, jonka avulla voit tulostaa yhdistämällä
tulostimen suoraan Internetiin. Jos esimerkiksi haluat tulostaa sähköpostiviestin tai siihen liitettyjä tiedostoja, voit tuostaa
suoraan käyttämällä Gmail-sovellusta mobiililaitteessa. Tulosteet ovat valmiita, kun menet laitteen luo.

"Google Cloud Print -palvelun käytön valmisteleminen"
"Tulostaminen Google Cloud Print -palvelun avulla"
TÄRKEÄÄ
Kun rekisteröit tietokoneen tai käytät Google Cloud Print -palvelua asiakirjojen tulostamiseen, sinun on pystyttävä
yhdistämään laite Internetiin. Vastaat myös kaikista Internet-yhteyden kustannuksista.
Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissain maissa tai joillain alueilla.
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0HJ2-09U

Google Cloud Print -palvelun käytön valmisteleminen
Kun haluat tulostaa Google Cloud Print -palvelun avulla, rekisteröi laite Google Cloud Print -palveluun.
HUOMAUTUS
Google Cloud Print -palvelun käyttämiseen vaaditaan Google-tili. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo sellainen Googlen
sivustolla.
Laitteen asetusten tarkistaminen
Google Cloud Print -palvelun käyttöönottaminen
Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun

Laitteen asetusten tarkistaminen
Tarkista seuraavat ennen Google Cloud Print -palvelun asettamista:
Varmista, että laitteelle on määritetty IPv4-osoite ja se on yhdistetty tietokoneeseen verkon kautta.
"Verkon perusasetukset"
Varmista, että kohdat <Päiväys- ja aika -asetukset> ja <Aikavyöhykeasetukset> ovat oikein.
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"
Jos osastotunnusten hallinta on käytössä, varmista, että laite on määritetty tulostamaan tietokoneesta, vaikka
<Osastotunnus>- ja <PIN>-tietoja ei syötetä.
"Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö"

Google Cloud Print -palvelun käyttöönottaminen
Ota käyttöön laitteen Google Cloud Print -toiminto.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.
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3
Valitse <Pilvitulostus Kyllä/Ei> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyll> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

Laitteen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun
Rekisteröi laite Google Cloud Print -palveluun.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
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3
Valitse [Verkkoasetukset] ja valitse sitten [Pilvitulostuksen asetukset].

4
Valitse [Tallenna] kohdassa [Google-pilvitulostuksen tallennuksen tila]

㻠㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

.
HUOMAUTUS
Jos [Tallenna] ei ole käytettävissä
Sinun on otettava käyttöön Google Cloud Print. Valitse [Muokkaa], valitse valintaruutu [Käytä pilvitulostusta], valitse [OK]
ja käynnistä sitten laite uudelleen.
Laitteen uudelleentallentaminen
Jos laite on tallennettava uudelleen, esimerkiksi laitteen omistajan vaihtuessa, poista laitteen tallennus ja tallenna se
uudelleen.

5
Napsauta näytettyä osoitelinkkiä kohdassa [URL tallentamista varten].

6
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Rekisteröi laite noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

㻠㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Tulostaminen Google Cloud Print -palvelun avulla
Kun lähetät tulostustietoja tietokoneesta tai älypuhelimesta käyttäen Google Cloud Print -palvelua, laite vastaanottaa
tulostustiedot ja tulostaa ne automaattisesti.

1
Varmista, että laitteessa on virta.

2
Avaa tulostusnäyttö tietokoneessa tai älypuhelimessa olevasta sovelluksesta.
Avaa tulostusnäyttö tietokoneen sovelluksessa, joka tukee Google Cloud Print -palvelua, kuten Google Chrome™, Gmail tai
Google-dokumentit, tai mobiililaitteessa, esimerkiksi älypuhelimessa. Alla näytetyt näytöt ovat esimerkkejä asiakirjan
tulostamisesta tietokoneelta Google Chromesta. Tulostusnäyttö vaihtelee sovelluksen mukaan.

Google Cloud Print -sivustolta löydät tiedot viimeisimmistä sovelluksista, jotka tukevat Google Cloud Print -palvelua.

3
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.

Kopiot
Määritä tulostettavien kopioiden määrä.
Väritila
Määritä värillisen tai mustavalkoisen tulostuksen väritila.
2-puolinen
Määritä, tulostetaanko 2-puolisesti.
Sidontakohta
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Määritä kohta, josta tulosteet sidotaan sidontatyökalulla, esimerkiksi nitojalla.
HUOMAUTUS
Tulostustoimenpiteet ja käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käyttämäsi sovelluksen mukaan.
Tulostuksen paperikooksi valitaan automaattisesti A4 tai Letter (LTR). Varmista, että laitteen paperilähteeseen on
lisätty jompaa kumpaa paperikokoa.
"Paperin lisääminen"

4
Lähetä tulostustiedot.
Napauta tai napsauta [Tulosta] käyttämäsi sovelluksen mukaan.
Tulostus alkaa, kun laite vastaanottaa tulostustiedot.
Tulostuksen peruuttaminen laitteesta
"Tulostustöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"
Tietoja siitä, miten tulostus peruutetaan tietokoneesta tai älypuhelimesta, on käyttämäsi laitteen tai sovelluksen
käyttöohjeissa.
TÄRKEÄÄ
Tiedonsiirrosta riippuen tulostukseen voi mennä kauan aikaa. Laite ei ehkä pysty vastaanottamaan tulostustietoja.
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AirPrint-toiminnon käyttäminen

AirPrint-toiminnolla voit tulostaa langattomasti iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta tai Macintosh-tietokoneesta
tarvitsematta asentaa ajuria.

Tulostaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta
Macintosh-tietokoneesta tulostaminen
AirPrint-tulostuksen peruuttaminen
Jos tulostus ei onnistu
AirPrint-asetusten muuttaminen
Järjestelmävaatimukset
AirPrint-toiminnon käyttämiseen tarvitset yhden seuraavista laitteista viimeisimmällä iOS-käyttöjärjestelmän versiolla:
iPad (kaikki mallit)
iPhone (3GS tai uudempi)
iPod touch (3. sukupolvi tai uudempi)
Jos käytössä on Macintosh, OS X v10.7 tai uudempi vaaditaan.
Verkkoympäristö
Applen laitteiden (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) ja tämän laitteen on oltava yhdistettyinä samaan langattomaan
lähiverkkoon.

Tulostaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta

1
Varmista, että tässä laitteessa on virta ja että laite on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon.
"Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)"

2
Napauta Apple-laitteen sovelluksessa kohtaa

, joka näyttää valikkovaihtoehdot.

3
Napauta avattavan luettelon kohtaa [Print] (Tulosta).
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4
Valitse tämä laite kohdan [Printer Options] (Tulostinasetukset) kohdasta [Printer] (Tulostin).
Verkkoon yhdistetyt tulostimet näytetään. Valitse tämä laite tässä vaiheessa.
TÄRKEÄÄ
[Printer Options] (Tulostinasetukset) -kohtaa ei näytetä sovelluksissa, jotka eivät tue AirPrint-toimintoa. Et voi tulostaa
kyseisistä sovelluksista.

5
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.

[Number of copies] (Kopioiden määrä)
Aseta kopioiden määrä napauttamalla kohtaa [+] tai [-] kohdan [1 Copy] (1 kopio) oikealla puolella.
[Double-sided] (kaksipuolinen)
Määritä 2-puolinen tulostus napauttamalla [On] (Kyllä) kohdan [Double-sided] (Kaksipuolinen) oikealla puolella.
[Range] (Alue)
Napauta [Range] (Alue) -> [All Pages] (Kaikki sivut) tai määritä tulostettava sivualue, kun tulostat monisivuista asiakirjaa.
HUOMAUTUS
[Printer Options] (Tulostinasetukset) -kohdassa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käyttämäsi sovelluksen
mukaan.
Käytettävissä olevat paperikoot vaihtelevat käyttämäsi sovelluksen mukaan.

6
Napauta [Print] (Tulosta).
Tulostus alkaa.
Tulostuksen peruuttaminen
AirPrint-tulostuksen peruuttaminen
HUOMAUTUS
Tulostuksen tilan tarkistaminen
Paina tulostuksen aikana Apple-laitteen [Home] (Koti) -painiketta kaksi kertaa -> napauta kohtaa [Print] (Tulosta).

Macintosh-tietokoneesta tulostaminen
Ennen seuraavien ohjeiden mukaista tulostusta, lisää laite Macintosh-tietokoneesi kohtaan [System Preferences]
(Järjestelmäasetukset) -> [Print & Scan] (Tulostus ja skannaus).

1
Varmista, että tässä laitteessa on virta ja että laite on yhdistetty lähiverkkoon.
"Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)"
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2
Avaa asiakirja sovelluksessa ja avaa tulostuksen valintaikkuna.
Tulostuksen valintaikkunan avaamistapa vaihtelee sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja käyttämäsi sovelluksen
käyttöohjeista.

3
Valitse tämä laite tulostuksen valintaikkunassa.
Macintosh-tietokoneeseen yhdistetyt tulostimet näytetään. Valitse tämä laite tässä vaiheessa.

4
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.

[Presets] (Esiasetukset)
Määritä tulostusasetukset valitsemalla esiasetetut asetukset (tallennettu tulostusasetusten yhdistelmä) avattavasta
luettelosta.
[Copies] (Kopioita)
Määritä kopioiden määrä.
[Two-Sided] (Kaksipuolinen)
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat tulostaa 2-puolisesti.
[Pages] (Sivut)
Määritä tulostettava sivuväli, kun tulostat monisivuista asiakirjaa.
HUOMAUTUS
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käyttämäsi sovelluksen mukaan.

5
Valitse [Print] (Tulosta).
Tulostus alkaa.
Tulostuksen peruuttaminen
AirPrint-tulostuksen peruuttaminen

AirPrint-tulostuksen peruuttaminen
Voit myös peruuttaa tulostuksen laitteen käyttöpaneelista.
"Tulostustöiden tarkistaminen ja peruuttaminen"

Peruuttaminen iPad-, iPhone- tai iPod touch -laitteesta

1
Paina Home (Koti) -painiketta kaksi kertaa.
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2
Avaa tulostettavien asiakirjojen luettelo napauttamalla [Print Center] (Tulostuskeskus).

3
Napauta peruutettavaa asiakirjaa ja napauta kohtaa [Cancel Printing] (Peruuta tulostus).

Macintosh-tietokoneesta peruuttaminen

1
Osoita työpöydän Dockissa näkyvää tulostimen kuvaketta.

2
Osoita peruutettavaa asiakirjaa.

3
Valitse [Delete] (Poista).

Jos tulostus ei onnistu
Et pysty tulostamaan AirPrint-toimintoa käyttämällä.
Varmista, että laitteessa on virta. Jos laitteessa on virta, katkaise virta laitteesta, odota 10 sekuntia ja käynnistä sitten
laite uudelleen. Tarkista, ratkesiko ongelma.
Varmista, että laitteessa on paperia ja riittävästi väriainetta.
"Paperin lisääminen"
"Väriainekasetin vaihtaminen"
Varmista, ettei laitteessa näytetään mitään virheilmoituksia.
Varmista, että Applen laitteet (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) ja tämä laite ovat yhdistettyinä samaan langattomaan
lähiverkkoon. Kun laitteeseen kytketään virta, saattaa kestää useita minuutteja ennen kuin laite on valmiina
langattomaan tiedonsiirtoon.
Varmista, että Bonjour on käytössä Applen laitteissa.
Varmista, että laite on määritetty tulostamaan tietokoneesta, vaikka osastotunnusta ja salasanaa ei syötetä.
"Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö"

AirPrint-asetusten muuttaminen
Voit tallentaa tiedot, joita käytetään laitteen tunnistamiseen, mm. laitteen nimen ja asennuspaikan. Voit myös poistaa
laitteen AirPrint-toiminnon käytöstä. Käytä Etäkäyttöliittymää näiden asetusten muuttamiseen.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"
HUOMAUTUS
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Etäkäyttöliittymän käynnistysprosessi voi olla erilainen Web-selaimesta riippuen. Katso ohjeita käyttämäsi Web-selaimen
käyttöohjeista.

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].
Jos käytät mobiililaitetta, kuten iPad, iPhone tai iPod touch, korvaa "valitse" sanalla "napauta" tässä osassa.

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [AirPrint-asetukset].

4
Valitse [Muokkaa].
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5
Määritä tarvittavat asetukset ja napauta tai valitse [OK].

[Käytä AirPrint:iä]
Valitse tämä valintaruutu, kun otat AirPrint-toiminnon käyttöön. Poista AirPrint käytöstä tyhjentämällä
valintaruutu.
[Tulostimen nimi]/[Sijainti]/[Leveysaste]/[Pituusaste]
Syötä nimi ja asennuspaikka, jotka auttavat sinua tunnistamaan tämän laitteen, kun käytät Apple-laitetta. Tämä tieto on
hyödyllinen, jos käytät useampia kuin yhtä AirPrint-tulostinta.
HUOMAUTUS
Jos vaihdat [Tulostimen nimi] -asetuksen
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Jos asetettu [Tulostimen nimi] vaihdetaan, et ehkä pysty tulostamaan käyttämästäsi Macintosh-tietokoneesta. Tämä
johtuu siitä, että myös IPv4:n <mDNS-nimi> vaihdetaan. Lisää siinä tapauksessa tämä laite uudestaan Macintoshtietokoneeseen.
"IPv4 DNS:n määrittäminen"

6
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

Tarvikkeiden tarkistaminen Macintosh-tietokoneella
Voit avata AirPrint-toiminnon näytön, jossa voit käyttää AirPrint-asetuksia ja myös katsoa tietoja tarvikkeista, kuten paperi ja
väriaine.

1
Osoita työpöydän Dockissa kohtaa [System Preferences] (Järjestelmäasetukset) -> [Print & Scan]
(Tulostus ja skannaus).

2
Valitse tulostimesi ja osoita kohtaa [Options & Supplies] (Lisävarusteet ja tarvikkeet).

3
Osoita kohtaa [Show Printer Webpage] (Näytä tulostimen web-sivu).

4
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Kun tarkistat laitteen tilan tai tarvikkeet, voit myös kirjautua loppukäyttäjän tilassa.
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Skannaaminen
Tässä osassa kuvataan skannattujen tietojen tallentaminen tietokoneeseen.
Voit tehdä seuraavat neljä tehtävää:
Skannattujen paperiasiakirjojen tallentaminen tietokoneeseen.
Skannatut paperiasiakirjat voi tallentaa helposti tietokoneeseen laitteen käyttöpaneelin avulla.
Laitteessa on laaja valikoima skannausasetuksia, joista voit valita. Voit tallentaa skannatun asiakirjan "Etsittävä PDF" tiedostomuodossa, jolloin skannatut kuvat muunnetaan tekstiksi, josta voi tehdä hakuja, tarvitsematta määrittää
skannauksen lisäasetuksia.
Lisäksi asiakirjojen skannaukseen voi käyttää laitteen mukana toimitettavaa MF Toolbox -sovellusta tai WIA-ajuria.
Paperiasiakirjat voidaan muuntaa tiedostoiksi monilla eri tavoilla. Sinun tarvitsee vain valita sopiva tapa
skannaustarpeen mukaan.
Skannattujen asiakirjojen tallentaminen USB-muistivälineeseen
Voit tallentaa skannatut asiakirjat USB-muistivälineeseen, joka on asetettu laitteen USB-porttiin.
Koska tietokoneessa ei tarvitse tehdä määrityksiä, voit muuntaa paperiasiakirjat tiedostoiksi helposti.
Skannattujen asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla
Voit lähettää skannatut asiakirjat sähköpostisovellukseen.
Voit lähettää skannatut asiakirjat sähköpostisovellukseen asentamatta ohjelmistoa tietokoneeseen.
Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tiedostopalvelimeen
Voit lähettää skannatut asiakirjat tiedostopalvelimeen.
Voit lähettää skannatut asiakirjat tiedostopalvelimeen asentamatta ohjelmistoa tietokoneeseen.
Katso kohta "Paperiasiakirjojen skannaaminen ja tallentaminen tietokoneeseen (USB &
verkkoyhteys)".

Skannattujen
asiakirjojen
tallentaminen
tietokoneeseen

Katso kohta "Skannattujen asiakirjojen tallentaminen USB-muistivälineeseen".

Skannattujen
asiakirjojen
tallentaminen USBmuistivälineeseen

Katso kohta "Skannattujen asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla".

Skannattujen
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asiakirjojen
lähettäminen
sähköpostilla

Katso kohta "Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tiedostopalvelimeen".

Skannattujen
asiakirjojen
lähettäminen
tiedostopalvelimeen
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Paperiasiakirjojen skannaaminen ja tallentaminen tietokoneeseen (USB
& verkkoyhteys)
Tässä osassa kerrotaan, miten skannatut asiakirjat tallennetaan tietokoneeseen.
Jos käytät Macintosh-tietokonetta, katso lisätietoja Canon Scanner Driver Guide (Canon-skanneriajuriopas) -oppaasta.
Canon Scanner Driver Guide (Canon-skanneriajuriopas) -oppaan tuominen näkyviin:
"Macintosh-käyttäjille"

Skannauksen valmisteleminen
Skannaustoimintojen
asetusten
määrittäminen

Katso kohta "Asiakirjan skannauksen valmisteleminen (tallentaminen tietokoneeseen)".

Skannaaminen
Tietoja
skannauksen
toimenpiteistä

Katso kohta "Skannauksen peruskulku (tallentaminen tietokoneeseen)".

Skannaus
käyttöpaneelin
painikkeiden avulla
ilman tietokonetta

Katso kohta "Skannaaminen käyttäen käyttöpaneelin painikkeita".

Skannaus mukana
tulevan ohjelmiston
avulla

Katso kohta "Skannaaminen MF Toolbox -sovelluksen avulla".

Skannaus
sovelluksesta

Katso kohta "Kuvan skannaaminen sovelluksesta".

Skannaustoimintojen täydellinen hyödyntäminen
MF Toolbox sovelluksen
käyttäminen

Katso kohta "MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen".

PDF-tiedoston
luominen kahdesta
tai useammasta
asiakirjasta

Katso kohta "Yhden PDF-tiedoston luominen kahdesta tai useammasta sivusta".

ScanGear MF ajurin käyttäminen

Katso kohta "ScanGear MF -sovelluksen käyttäminen".
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Asiakirjan skannauksen valmisteleminen (tallentaminen tietokoneeseen)
Kun haluat skannata asiakirjoja, suorita seuraavat alustavat toimet:

Vaihe
1

Tarkista
käyttöjärjestelmä.

"Järjestelmävaatimukset (skannaus)"

Vaihe
2

Asenna skanneriajuri.

"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

Vaihe
3

Kun laite on kytketty
verkkoon, rekisteröi
skanneri.

"Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan"
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Järjestelmävaatimukset (skannaus)
Laitteistovaatimukset
IBM-tietokone tai IBM-yhteensopiva PC-tietokone
Tietokone, joka on kytketty lähiverkkoon (LAN), tai tietokone, jossa on USB-portti ja johon on asennettu USB-ajuri.
Tuetut käyttöjärjestelmät
Windows
Windows
Windows
Windows

XP
Vista
7
8

HUOMAUTUS
Skannaustoiminto ei ole käytettävissä IPv6-ympäristössä.
Käytä USB-yhteyttä tai IPv4:ää skannaamiseen.
Seuraavat palvelinkäyttöjärjestelmät eivät ole käytettävissä.
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Hi-Speed USB -liitännän käyttäminen
Tietokoneen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Prosessori
Intel Pentium II tai nopeampi
RAM
128 Mt tai enemmän
Käyttöjärjestelmä
Windows XP Service Pack 1 tai uudempi
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Ajuri
Hi-Speed USB -ajuri on asennettava.

㻠㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0A3

Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan
Jotta voit skannata asiakirjoja verkon kautta, skanneri on rekisteröitävä MF Network Scan Utility -ohjelmaan.

1
Napsauta kuvaketta [

] tehtäväpalkissa.

2
Valitse käytettävän skannerin valintaruutu ja valitse sitten [OK].
Voit rekisteröidä enintään 10 skanneria.

TÄRKEÄÄ
Tuotteeseen (skanneriin) voi kytkeä enintään kymmenen tietokonetta samanaikaisesti verkon
kautta.
Skannaus ja lähetys yli kymmeneen tietokoneeseen ei onnistu.
Jos haluat skannata ja lähettää johonkin muuhun tietokoneeseen, tee jompikumpi seuraavista toimista.
Tuo näkyviin muun tietokoneen MF Network Scan Utility -ohjelma ja tyhjennä sitten skanneria vastaava valintaruutu.
Sammuta jokin toinen tietokone.
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Skannauksen peruskulku (tallentaminen tietokoneeseen)
HUOMAUTUS
Jotta saat paremman skannaustuloksen
Suosittelemme skannaamaan asiakirjat valotuslasilta. Käytettäessä syöttölaitetta tulos ei ehkä ole riittävän selkeä.
Seuraavat tavat ovat käytettävissä skannauksessa.
"Skannaaminen käyttäen käyttöpaneelin painikkeita"
Skannaus voidaan suorittaa käyttöpaneelin painikkeilla. Näin voit skannata helposti valmiiksi määritetyillä asetuksilla.
"Skannaaminen MF Toolbox -sovelluksen avulla"
Skannaus voidaan suorittaa käyttämällä mukana tulevaa ohjelmistoa. Näin voit skannata käyttäen tarvittavia
yksityiskohtaisia asetuksia.
"Kuvan skannaaminen sovelluksesta"
Skannaus voidaan suorittaa omalla sovelluksellasi. Näin voit avata skannatut tiedot sellaisenaan sovelluksessasi.
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Skannaaminen käyttäen käyttöpaneelin painikkeita
Voit skannata asiakirjan käyttämällä käyttöpaneelin painikkeita.
HUOMAUTUS
Skannaaminen pikavalintapainikkeilla
Kun käytät pikavalintapainikkeita, joihin on tallennettu vastaanottajia yms., voit lähettää asiakirjat skannaamalla
pikavalinnalla. Lisätietoja tallentamisesta ja lähettämisestä on kohdassa "Skannaaminen käyttäen pikanäppäintä".

1
Aseta asiakirjat laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Tietokone> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Määritä kohde käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Kun on kytketty useita tietokoneita
USB-kaapelilla kytketty tietokone näkyy luettelossa ylimmäisenä.
Kun tietokone on kytketty USB-kaapelilla
tätä näyttöä ei näytetä.
Jos verkon kautta on kytketty enemmän kuin 10 tietokonetta,
11. ja sen jälkeiset tietokoneet eivät näy (niihin ei voi skannata).
Vähennä tähän laitteeseen verkon kautta kytkettyjen tietokoneiden määrää.
"Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan"
Voit muuttaa näytettyjen tietokoneiden nimet.
"Skannerin valitseminen ja tietokoneiden nimien muuttaminen"
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5
Määritä skannausasetukset käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Oletusskanneriasetukset ovat seuraavat:
Skannaustila

Tarkkuus Tiedostotyyppi

Väriskannaus

Väri

300 dpi

PDF

MV-skannaus

Mustavalkoinen

300 dpi

TIFF

Mukautettu 1

Väri

300 dpi

JPEG/EXIF

Mukautettu 2

Väri

300 dpi

PDF

PDF-asetukset
Etsittävä/Pakattu

Etsittävä/Vakio

Skannaustoiminto aloitetaan.
Jos skannaus ei onnistu
Et voi skannata, kun MF Toolbox -asetusnäyttö on näkyvissä.
]-painikkeella ennen skannausta.
Sulje näyttö [

Skannaa syöttölaitteesta.
Asiakirjan tallentamisen jälkeen näyttö palaa perusskannausruutuun.
Skannaaminen valotuslasilta
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Siirry vaiheeseen 6.

6
Skannataksesi asiakirjan sivut peräkkäin valitse <Skannaa seuraava alkuperäinen> painikkeella [
tai [ ] ja paina sitten [OK] -painiketta.

]

Skannauksen peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> painikkeella [
(2) Valitse <Kyllä> painikkeella [

] tai [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Vastaanottajan vahvistaminen
(1) Valitse <Vahvista vastaanottaja> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

7
Valitse <Lopeta> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Asiakirjan tallentamisen jälkeen näyttö palaa perusskannausruutuun.
HUOMAUTUS
Skannattujen kuvien tallennuspaikka
Skannattujen kuvien tallennuskansio avautuu automaattisesti kuvien skannaamisen jälkeen.
Oletusasetuksilla laite luo tietojen skannauspäivämäärän mukaan nimetyn alikansion [My Documents] (Omat tiedostot) kansion [Pictures] (Kuvat) -alikansioon. (Windows XP -käyttöjärjestelmässä kansio luodaan [My Pictures] (Omat kuvat) kansioon.)
Skanneriasetusten muuttaminen
Voit muuttaa tallennuspaikan, tiedostomuodon ja tarkkuuden asetukset tietokoneesta.
Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa "MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen".

㻠㻟㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Skannaaminen käyttäen pikanäppäintä
Rekisteröi kohteet ja usein käytetyt asetukset etukäteen pikanäppäimiin, niin voit skannata helposti tarvitsematta
manuaalisesti määrittää kohdetta ja vaadittuja asetuksia.

Pikanäppäimen rekisteröiminen / pikanäppäimeen rekisteröidyn kohteen vahvistaminen

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Pikavalintojen aset.> käyttämällä [

Uuden pikanäppäimen tallentaminen:
(1) Valitse <Tallenna> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(2) Valitse rekisteröitävä pikanäppäin käyttämällä [

(3) Määritä yhteystapa käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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(4) Valitse vastaanottaja painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
Kun yksi tietokone on kytketty USB-kaapelilla laitteeseen:
Tätä näyttöä ei näytetä.
Kun laitteeseen on kytketty samanaikaisesti yli kymmenen tietokonetta.
Laitteeseen kytkettyjen tietokoneiden luettelossa voidaan näyttää enintään kymmenen tietokonetta. (Skannausta
ei voi muuten suorittaa.)
Vähennä laitteeseen verkon kautta kytkettyjen tietokoneiden määrää.
"Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan"
Voit muuttaa näytettyjen tietokoneiden nimet.
"MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen"

(5) Määritä skannausasetukset käyttämällä [

]- tai [

Skannaustila

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Tarkkuus Tiedostotyyppi

Väriskannaus

Väri

300 dpi

PDF

MV-skannaus

Mustavalkoinen

300 dpi

TIFF

Mukautettu 1

Väri

300 dpi

JPEG/EXIF

Mukautettu 2

Väri

300 dpi

PDF

PDF-asetukset
Etsittävä/Korkea

Etsittävä/Vakio

Pikanäppäimeen rekisteröidyn kohteen vahvistaminen:
(1) Valitse <Vahvista vastaanottaja> käyttämällä [

(2) Valitse vahvistettava kohde käyttämällä [

]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Skannaaminen käyttäen pikanäppäintä

1
Aseta asiakirja laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"
HUOMAUTUS
Kun skannataan käyttöpaneelista
Voit skannata vain yhden asiakirjan kerrallaan.

2
Paina [

]-painiketta.

3
Paina sitä [

] (Scan > PC1, Scan > PC2) -painiketta, johon haluamasi vastaanottaja on rekisteröity.

Skannaaminen aloitetaan. Kun skannaus on valmis, näyttö palaa skannaustilan näyttöön, kun skannattu asiakirja on
tallennettu.
Kun skannaaminen ei onnistu
Et voi skannata, kun MF Toolbox -asetusnäyttö on näkyvissä.
]-painikkeella ennen skannausta.
Sulje näyttö [
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HUOMAUTUS
Skannattujen kuvien tallennuspaikan määrittäminen:
Kun skannaus on valmis, skannattujen kuvien tallennuskansio avautuu automaattisesti. Oletusasetuksilla
skannauspäivämäärän mukaan nimetty alikansio luodaan [My Documents] (Omat tiedostot) -kansion [My Pictures] (Omat
kuvat) -alikansioon. (Windows Vista/7 -käyttöjärjestelmässä kansio luodaan [Pictures] (Kuvat) -kansioon.)
Skannausasetusten muuttaminen:
Voit muuttaa tallennuspaikan, tiedostomuodon, tarkkuuden ja muut asetukset tietokoneesta.
Katso lisätietoja kohdasta "MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen".
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Skannaaminen MF Toolbox -sovelluksen avulla

1
Aseta asiakirjat laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"
HUOMAUTUS
Kun skannataan valotuslasilta
Voit skannata useita asiakirjoja vain kun
Valitset [Save as Type] (Tallennustyyppi) -asetukseksi [PDF] tai [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Useita sivuja)).
"Yhden PDF-tiedoston luominen kahdesta tai useammasta sivusta"
[Paper Size] (Paperikoko) vaiheessa 6 on asetettu muotoon "Sovita kuvaan".

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Etäskanneri> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Laite on nyt valmiina skannaamaan.

4
Kaksoisnapsauta työpöydän [Canon MF Toolbox 4.9] -kuvaketta.
MF Toolbox käynnistyy.

5
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Napsauta asianmukaista MF Toolboxin painiketta.

[Mail] (Sähköposti)

Asiakirja skannataan ja liitetään sähköpostiviestiin sähköpostisovelluksessa.

[OCR] (OCRtekstintunnistus)

OCR-tekstintunnistusohjelmisto skannaa ja lukee asiakirjan.

[Save] (Tallenna)

Asiakirja skannataan ja tallennetaan.

[PDF]

Asiakirja skannataan ja tallennetaan PDF-tiedostona.

[Color Scan]
(Väriskannaus)
[B&W Scan] (MVskannaus)
[Custom 1]
(Mukautettu 1)
[Custom 2]
(Mukautettu 2)

Asiakirja skannataan ja näytetään rekisteröidyssä sovelluksessa. Kunkin painikkeen painaminen
avaa valintaikkunan.

HUOMAUTUS
Sovellukset, jotka voidaan rekisteröidä MF Toolbox -sovelluksen painikkeisiin
Seuraavat sovellukset voidaan rekisteröidä MF Toolbox -sovelluksen painikkeisiin, jos sovellukset on asennettu.
[OCR] (OCR-tekstintunnistus): Presto! PageManager
[PDF]: Presto! PageManager

6
Määritä tarvittavat skanneriasetukset.
Tallenna asetukset valitsemalla [Apply] (Käytä).
Lisätietoja on kohdassa "MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen".
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7
Valitse [Start] (Käynnistä).
Skannaaminen aloitetaan.
Jos valitsit [Display the Scanner Driver] (Tuo skanneriajuri näkyviin) -valintaruudun vaiheessa 6
[ScanGear MF] -valintaikkuna aukeaa.

(1) Määritä tarvittavat asetukset.
Lisätietoja on kohdassa "ScanGear MF -sovelluksen käyttäminen".
(2) Valitse [Scan] (Skannaa).
Skannaaminen aloitetaan.
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Kuvan skannaaminen sovelluksesta
Voit skannata kuvan TWAIN- tai WIA (vain Windows XP/Vista/7/8) -yhteensopivasta sovelluksesta ja käyttää kuvaa
kyseisessä sovelluksessa. Toimet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Tässä osassa näytetään esimerkki.

1
Aseta asiakirjat laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"
HUOMAUTUS
Kun skannataan valotuslasilta
Monen sivun skannaus ei ole käytettävissä, kun skannataan valotuslasilta.
Sovellukset, jotka eivät tue useiden asiakirjojen skannaamista
Useiden asiakirjojen skannaus ei ole käytettävissä seuraavissa sovelluksissa.
"Paint" Windows XP/Vista/7/8 -käyttöjärjestelmässä
Microsoft Office XP
(Word 2002, Excel 2002, PowerPoint 2002 yms.)
Microsoft Office 2000
(Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000 yms.)
Jos käytät jotain edellä mainituista sovelluksista, skannaa vain yksi sivu kerrallaan.
Aseta syöttölaitteeseen vain yksi asiakirja, sillä useiden asiakirjojen asettaminen voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:
Asiakirjojen toinen arkki ja sen jälkeiset arkit jätetään skannaamatta.
Kun kaikki asiakirjat on skannattu, näyttöön tulee viesti <On tapahtunut virhe.>.
Seuraava skannaus ei onnistu.

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Etäskanneri> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Laite on nyt valmiina skannaamaan.

4
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Valitse käytettävä sovellus.

5
Valitse skannauskomento.

6
Valitse skanneriajuri.
Windows XP/Vista/7/8 -käyttöjärjestelmässä voidaan käyttää ScanGear MF- tai WIA-ajuria.

7
Määritä tarvittavat skanneriasetukset -> valitse [Scan] (Skannaa).
Skannaaminen aloitetaan.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
"ScanGear MF -sovelluksen käyttäminen"
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MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen
Voit määrittää seuraavat asetukset MF Toolbox -sovelluksessa:
Skannerin valitseminen ja tietokoneiden nimien muuttaminen
Skanneriasetukset
Skannattujen kuvien tallennuspaikat
Ulkoinen ohjelma (sähköpostiohjelma)
Skannattujen kuvien ja EXIF-asetusten vahvistaminen (skannatun kuvan vahvistaminen)
Jotkin Macintosh-version MF Toolbox -toiminnoista ovat erilaisia kuin Windows-version.
Lisätietoja on Canon Scanner Driver Guide (Canon-skanneriajuriopas) -oppaassa.
Canon Scanner Driver Guide (Canon-skanneriajuriopas) -oppaan tuominen näkyviin:
"Macintosh-käyttäjille"

Skannerin valitseminen ja tietokoneiden nimien muuttaminen
Voit valita skannerin tai muuttaa tietokoneiden nimet.

[Select Scanner]
(Valitse skanneri)

Valitse skanneri.

[Computer name]
(Tietokoneen nimi)

Määritä tietokoneen nimi, joka näytetään vastaanottajana laitteen näytössä.

[Color Scan]
(Väriskannaus)
[B&W Scan] (MVskannaus)
[Custom 1]
(Mukautettu 1)
[Custom 2]
(Mukautettu 2)

Muuta painikkeiden kommentit.
Voit syöttää enintään 12 merkkiä.

[Close Toolbox after
Finishing Scanning
when Started from
Device] (Sulje
Toolbox
skannauksen

Jos tämä valintaruutu on valittu, MF Toolbox -näyttö sulkeutuu, kun käyttöpaneelin painikkeilla
aloitettu skannaus on valmis.
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jälkeen, kun
käynnistetty
laitteesta)

Skanneriasetukset
Voit määrittää skannaustilan, skannaustarkkuuden, asiakirjan koon sekä skannattujen kuvatiedostojen koon.

Valitse asiakirjan lähde.
Jos valitset [Auto Mode] (Automaattinen tila), syöttölaitteessa oleva asiakirja skannataan ensin.
Kun syöttölaitteeseen ei ole asetettu asiakirjaa, valotuslasilla oleva asiakirja skannataan.
[Select Source]
(Valitse lähde)

TÄRKEÄÄ
Kun skannataan käyttäen käyttöpaneelia
Tämä asetus ei ole käytettävissä. Laite käyttää [Auto Mode] (Automaattinen tila) asetusta.

[Input Method]
(Syöttötapa)

Valitse skannattavat puolet ([1-sided] (Yksipuolinen) tai [2-sided] (Kaksipuolinen)).
Valitse skannattavan asiakirjan koko.
Kun [Custom] (Mukautettu) on valittu, esiin tulee [Paper Size Settings] (Paperikoon asetukset) ikkuna, jossa voit määrittää mukautetun koon.

[Paper Size]
(Paperikoko)

TÄRKEÄÄ
Kun skannataan käyttäen käyttöpaneelia
"Stitch-assist"-toimintoa ei voi käyttää.

[Orientation]
(Suunta)

Määritä asiakirjan asettelun suunta.
Jos valitsit [Input Method] (Syöttötapa) -kohdassa [2-sided] (Kaksipuolinen), voit myös määrittää
asetuksen [Binding Location] (Sidontakohta).
Tämä painike ei ole käytettävissä, kun [Select Source] (Valitse lähde) -kohdassa on valittu
[Platen Glass] (Valotuslasi).
Valitse skannaustila. Valittavissa olevat skannaustilat vaihtelevat sen mukaan, minkä MF
Toolbox -sovelluksen painikkeen valitset.
[Black and White] (Mustavalkoinen)
Skannaa asiakirjan mustavalkoisena kuvana.
[Black and White (OCR)] (Mustavalkoinen (OCR-tekstintunnistus))
Skannaa asiakirjan mustavalkoisena kuvana OCR-sovellusta varten.
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[Scan Mode]
(Skannaustila)

[Grayscale] (Harmaasävy)
Skannaa asiakirjan harmaasävykuvana. Harmaasävyasetusta voi käyttää valokuvien
skannaamiseen.
[Color] (Väri)
Skannaa asiakirjan värikuvana.
[Color (Magazine)] (Väri (Lehtikuva))
Skannaa asiakirjan väreissä käyttäen rasteroinnin poistoa. Voit vähentää kuvioiden
vääristymistä (moaree-ilmiötä) skannatessasi tulosteita. Jos tämä toiminto on käytössä,
skannaus kestää tavallista kauemmin.
Valitse skannaustarkkuus.
Käytettävissä oleva tarkkuus vaihtelee [Select Source] (Valitse lähde)- tai [Save as Type]
(Tallennustyyppi) -asetuksen mukaan.

BMP
[Image Quality]
(Kuvan laatu)

JPEG/Exif

[Platen Glass]
(Valotuslasi)

75–600 dpi

[ADF] (Syöttölaite)
tai [Auto Mode]
(Automaattinen tila)

75–300 dpi

TIFF

PDF

PDF
(yksi
sivu)

PDF
(useita
sivuja)

PDF
(lisää
sivu)

75–400 dpi

Jos valitsit [Mail] (Posti), käytettävissä oleva tarkkuus määräytyy asetuksen [Upper Limit
of Attached File] (Liitetiedoston enimmäiskoko) mukaan.
[Black Text
Correction] (Mustan
tekstin korjaus)

Jos tämä valintaruutu on valittu, mustan tekstin ääriviivat korostetaan.

[Display the
Scanner Driver]
(Tuo skanneriajuri
näkyviin)

Kun tämä valintaruutu on valittu, muut [Scanner Settings] (Skanneriasetukset) -kohdan
asetukset kuin [Black Text Correction] (Mustan tekstin korjaus) eivät ole käytettävissä.
Kun valitset [Start] (Käynnistä), [ScanGear MF] -valintaikkuna tulee esiin ja voit tehdä
lisäasetuksia skannausta varten.
Valintaruutu ei ole käytettävissä, jos skannaus on aloitettu painamalla [OCR] (OCRtekstintunnistus) -painiketta.

Skannattujen kuvien tallennuspaikat
Voit määrittää skannatun kuvan tiedostonimen, tiedostotyypin ja tallennuspaikan.
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[File Name]
(Tiedostonimi)

Syötä skannatun kuvan tiedostonimi.
Jos tallennat toisen tiedoston samalla nimellä, sen tiedostonimeen liitetään nelinumeroinen luku,
joka alkaa 0001:stä.
Määrittää tiedostotyypin, jota käyttäen skannattu kuva tallennetaan.
[BMP]
Bittikarttamuoto
[JPEG/Exif]
JPEG/Exif-muoto (Tämä valinta on käytettävissä, kun [Scan Mode] (Skannaustila) -kohdan
asetukseksi on valittu [Grayscale] (Harmaasävy), [Color] (Väri) tai [Color (Magazine)] (Väri
(Lehtikuva)).)
[TIFF]
TIFF-muoto
[PDF]
PDF-muoto (useita sivuja tai yksi sivu)
[PDF (Single Page)] (PDF (Yksi sivu))
Luo yksisivuisen PDF-tiedoston.
[PDF (Multiple Pages)] (PDF (Useita sivuja))
Voit skannata kaksi tai useampia asiakirjoja ja luoda niistä yhden PDF-tiedoston.
"Yhden PDF-tiedoston luominen kahdesta tai useammasta sivusta"
[PDF (Add Page)] (PDF (Lisää sivu))
Lisää skannatun kuvan MF Toolbox -sovelluksella aiemmin luodun PDF-tiedoston
viimeiselle sivulle.
HUOMAUTUS
Eri painikkeilla tallennettavat tiedostotyypit

[Save as Type]
(Tallennustyyppi)

* Voit valita vaihtoehdon, kun [Scan Mode] (Skannaustila) -kohdan asetukseksi on
valittu [Grayscale] (Harmaasävy), [Color] (Väri) tai [Color (Magazine)] (Väri
(Lehtikuva)).

Kun [PDF], [PDF (Single Page)] (PDF (Yksi sivu)), [PDF (Multiple Pages)]
(PDF (Useita sivuja)) tai [PDF (Add Page)] (PDF (Lisää sivu)) on valittu
Esiin voi tulla virheilmoitus [Image size is too large to create File.] (Kuva on liian suuri
tiedoston luomiseen.). Pienennä tässä tapauksessa asetusta [Output Size] (Tulosteen
koko) tai [Image Quality] (Kuvan laatu) skannatun kuvan datamäärän pienentämiseksi.

[PDF Settings]
(PDF-asetukset)

Kun [PDF], [PDF (Single Page)] (PDF (Yksi sivu)), [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Useita sivuja))
tai [PDF (Add Page)] (PDF (Lisää sivu)) on valittu kohdassa [Save as Type] (Tallennustyyppi),
voit määrittää tarkat asetukset PDF-tiedoston luomista varten.

[Save Scanned
Image to]
(Skannatun kuvan
tallentaminen)

Näyttää sijainnin, johon skannatut kuvat tallennetaan, kun kohdassa [Save as Type]
(Tallennustyyppi) on valittu jokin muu asetus kuin [PDF (Add Page)] (PDF (Lisää sivu)). Voit
vaihtaa sijainnin valitsemalla [Browse] (Selaa), valitsemalla kansion ja valitsemalla sitten [OK].

[Add Scanned

Kun tämä tulee näkyviin [Save Scanned Image to] (Skannatun kuvan tallentaminen) -kohdan
sijasta, kun kohdassa [Save as Type] (Tallennustyyppi) on valittu asetus [PDF (Add Page)]

㻠㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Image to]
(Skannatun kuvan
lisääminen)
[Save Pictures to a
Subfolder with
Current Date]
(Kuvien
tallentaminen
alikansioon
nykyisellä
päivämäärällä)

(PDF (Lisää sivu)), voit valita PDF-tiedoston, johon skannattu kuva tallennetaan. Voit kuitenkin
lisätä skannattuja kuvia vain PDF-tiedostoihin, jotka on luotu MF Toolbox -sovelluksella. Et voi
lisätä skannattuja kuvia PDF-tiedostoihin, jotka on luotu jollain toisella sovelluksella.

Luo määritettyyn kansioon uuden kansion nykyisellä päivämäärällä ja tallentaa skannatut kuvat
tähän kansioon.

Ulkoinen ohjelma (sähköpostiohjelma)
Voit määrittää sovelluksen, jossa skannattu kuva näytetään.

Valitse [Set] (Aseta), valitse käytettävä sähköpostiohjelma ja valitse [OK]. (Voit määrittää jonkin muun kuin
sähköpostiohjelman vetämällä ja pudottamalla sovelluksen kuvakkeen suoraan valintaikkunaan.)
Kohtaan [Settings for E-mail Program] (Sähköpostiohjelman asetukset) voit syöttää sähköpostiosoitteen valitsemalla
[Address Settings] (Osoitteen asetukset).
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HUOMAUTUS
Kun skannataan käyttäen [Mail] (Sähköposti) -asetusta
MF Toolbox -sovellus tukee seuraavia sähköpostisovelluksia:
Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook
Microsoft Exchange
EUDORA
Netscape Messenger
Windows Mail
Becky! versio 2
Mozilla Thunderbird

Skannattujen kuvien ja EXIF-asetusten vahvistaminen (skannatun kuvan vahvistaminen)
Seuraavien toimien avulla voit esikatsella skannattuja kuvia pikkukuvina ja määrittää niiden tiedostotyypin ja
tallennuspaikan.
(1) Valitse valintaruutu [Confirmation of the Scanned Image and Exif Settings] (Skannatun kuvan ja EXIF-asetusten
vahvistaminen) (tai [PDF]-painiketta käytettäessä [Confirm the Scanned Image] (Vahvista skannattu kuva)).

(2) Paina [Start] (Aloita).
Skannattu kuva näytetään [Scanned Image] (Skannattu kuva) -valintaikkunassa. Katso seuraavasta, miten
tiedostotyyppi ja tallennuspaikka määritetään.
HUOMAUTUS
Kun skannataan käyttäen [OCR] (OCR-tekstintunnistus) -asetusta
Tämä valintaruutu ei ole käytettävissä.
Kun skannataan käyttäen [PDF]-asetusta
Voit vain hyväksyä skannatun kuvan ja määrittää sen tallennuspaikan.
[Save as Type]
(Tallennustyyppi)

[Exif Settings]

Määrittää tiedostotyypin, jota käyttäen skannattu kuva tallennetaan.
Avaa [Exif Settings] (EXIF-asetukset) -valintaikkunan, jonka avulla voit määrittää EXIF-tiedot,
jos [Save as Type] (Tallennustyyppi) -asetukseksi on valittu [JPEG/Exif]. Voit lisätä JPEGtiedostoihin lisätietoja, joita voivat olla esimerkiksi kuvauskohteen kuvaus tai kuvan
skannauspäivä tms. Näytä skannattu kuva valitsemalla se alasvetovalikosta ja lisää sitten tiedot.
[Basic Information] (Perustiedot)
Näyttää tiedot, jotka on haettu automaattisesti kuvaa skannattaessa.
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(EXIF-asetukset)

[Advanced Information] (Lisätiedot)
Näyttää syötetyt ja lisätyt tiedot.
[Apply the Same Setting of Input Items Automatically] (Käytä syötekohteiden samaa
asetusta automaattisesti)
Jos tämä valintaruutu on valittu, skannauksessa käytetään samoja asetuksia kuin
edellisellä kerralla.

[PDF Settings]
(PDF-asetukset)

Kun [PDF], [PDF (Single Page)] (PDF (Yksi sivu)), [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Useita sivuja))
tai [PDF (Add Page)] (PDF (Lisää sivu)) on valittu kohdassa [Save as Type] (Tallennustyyppi),
voit määrittää tiedoston tarkat asetukset.

[Save Scanned
Image to]
(Skannatun kuvan
tallentaminen)

Määrittää skannatun kuvan tallennuspaikan.

[Add Scanned
Image to]
(Skannatun kuvan
lisääminen)

Kun tämä tulee näkyviin [Save Scanned Image to] (Skannatun kuvan tallentaminen) -kohdan
sijasta, kun kohdassa [Save as Type] (Tallennustyyppi) on valittu asetus [PDF (Add Page)]
(PDF (Lisää sivu)), voit valita PDF-tiedoston, johon skannattu kuva tallennetaan. Voit kuitenkin
lisätä skannattuja kuvia vain PDF-tiedostoihin, jotka on luotu MF Toolbox -sovelluksella. Et voi
lisätä skannattuja kuvia PDF-tiedostoihin, jotka on luotu jollain toisella sovelluksella.

[Save Pictures to a
Subfolder with
Current Date]
(Kuvien
tallentaminen
alikansioon
nykyisellä
päivämäärällä)

Luo määritettyyn kansioon uuden kansion nykyisellä päivämäärällä ja tallentaa skannatut kuvat
tähän kansioon.
Tätä vaihtoehtoa ei voi valita, kun [Save as Type] (Tallennustyyppi) -asetukseksi on valittu [PDF
(Add Page)] (PDF (Lisää sivu)).

[Save] (Tallenna)

Tallentaa skannatun kuvan määritettyyn paikkaan.

[Forward] (Välitä)

Tämä painike korvaa [Save] (Tallenna) -painikkeen, jos [E-mail Program] (Sähköpostiohjelma)tai [External Application] (Ulkoinen sovellus) -kohtaan on määritetty sovellus. Voit välittää
skannatut kuvat määritettyyn sovellukseen.

[Cancel] (Peruuta)

Peruuttaa toimenpiteen ja palaa edelliseen näyttöön. Kaikki skannatut kuvat poistetaan.
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0HJ2-0AA

Yhden PDF-tiedoston luominen kahdesta tai useammasta sivusta

1
Aseta asiakirjat.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Etäskanneri> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Laite on nyt valmiina skannaamaan.

4
Kaksoisnapsauta työpöydän [Canon MF Toolbox 4.9] -kuvaketta.
MF Toolbox käynnistyy.

5
Paina muuta kuin [OCR] (OCR-tekstintunnistus) -painiketta.

6
Valitse [Save as Type] (Tallennustyyppi) -asetukseksi [PDF] tai [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Useita
sivuja)).

7
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [PDF Settings] (PDF-asetukset).
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[PDF Settings] (PDF-asetukset) -valintaikkuna tulee näkyviin.

8
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].

[Create Searchable
PDF] (Luo etsittävä
PDF)

Muuntaa asiakirjan merkit tekstitiedoksi ja luo PDF-tiedoston, josta voi hakea hakusanoilla.

[Text Language]
(Tekstin kieli)

Valitse skannattavan tekstin kieli. Merkit saatetaan tunnistaa tarkemmin, jos valitset tästä
pudotusluettelosta [Finnish] (Suomi) ja asetat [Image Quality] (Kuvan laatu) -asetuksen arvoon
[300 dpi] tai enemmän kohdassa [Scanner Settings] (Skannerin asetukset).

[PDF Compression]
(PDF-pakkaus)

Valitse [High] (Korkea), jos haluat pienentää värikuvien tiedostokokoa.

9
Valitse [Start] (Käynnistä).

Asiakirjojen asettaminen valotuslasille
(1) Aseta seuraava sivu ja valitse [Next] (Seuraava).
(2) Kun skannaus on valmis, valitse [Finish] (Valmis).
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0HJ2-0AC

ScanGear MF -sovelluksen käyttäminen
ScanGear MF -sovelluksen avulla voit esikatsella skannattavaa kuvaa ja tehdä siihen tarkkoja säätöjä.
"Simple Mode (Yksinkertainen tila) -toiminnon käyttäminen"
"Advanced Mode (Tehokäyttötila) -toiminnon käyttäminen"
"Rajauskehyksen luominen"
"Tarkkuuden määrittäminen"

㻠㻡㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0AE

Simple Mode (Yksinkertainen tila) -toiminnon käyttäminen

Skannaaminen yksinkertaisessa tilassa
Yksinkertaisen tilan työkalurivi
Tulostuskoon lisääminen/poistaminen

Skannaaminen yksinkertaisessa tilassa

1
Avaa ScanGear MF.
Käynnistä ScanGear MF yhdellä seuraavista tavoista:
Valitse MF Toolbox -sovelluksesta [Display the Scanner Driver] (Tuo skanneriajuri näkyviin)
Käynnistä sovelluksesta

2
Valitse asiakirjan tyyppi kohdassa [Select Source] (Valitse lähde).
Jos valitset [Document (Color) ADF] (Asiakirja (Väri) ADF) tai [Document (Grayscale) ADF] (Asiakirja (Harmaasävy) ADF),
siirry vaiheeseen 4.
Kun valitset muun asiakirjatyypin kuin [Newspaper (B&W)] (Sanomalehti (MV)), automaattinen värinkorjaustoiminto otetaan
käyttöön. Lisätietoja tämän toiminnon peruuttamisesta on kohdassa "Advanced Mode (Tehokäyttötila) -toiminnon
käyttäminen".
[Photo (Color)]

Valitse tämä, kun skannaat valokuvia.
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(Valokuva (Väri))
[Magazine (Color)]
(Lehti (Väri))

Valitse tämä, kun skannaat värillisiä painokuvia ja lehtien sivuja (rasteroinnin poistoa käyttäen).

[Newspaper (B&W)]
(Sanomalehti (MV))

Valitse tämä, kun skannaat tekstiä ja viivapiirroksia.

[Document
(Grayscale)]
(Asiakirja
(Harmaasävy))

Valitse tämä, kun skannaat värikuvia tai tekstiä yksivärisenä. Tämä asetus sopii yksiväristen
kuvien skannaamiseen suurella tarkkuudella.

[Document (Color)
ADF] (Asiakirja
(Väri) ADF)

Valitse tämä, kun skannaat väriasiakirjoja syöttölaitteesta.

[Document
(Grayscale) ADF]
(Asiakirja
(Harmaasävy) ADF)

Valitse tämä, kun skannaat harmaasävyasiakirjoja syöttölaitteesta.

3
Valitse [Preview] (Esikatselu).
Esikatselukuva näytetään.
Syöttölaitteeseen ladattua asiakirjaa ei voi esikatsella.

4
Valitse skannatun kuvan käyttötarkoitus kohdassa [Select Purpose] (Valitse käyttötarkoitus).
[Print (300dpi)] (Tulostus (300 dpi))
[Image Display (150dpi)] (Kuvan näyttö (150 dpi))
[OCR (300dpi)] (OCR-tekstintunnistus (300 dpi))
"Tarkkuuden määrittäminen"

5
Valitse skannatun kuvan tulostuskoko.
Valittavana olevat vaihtoehdot määräytyvät vaiheessa 4 valittujen asetusten mukaan.
Muuta asettelun suuntaa (vaaka- tai pystysuunta) napsauttamalla [

]-painiketta.

6
Säädä rajauskehyksiä tarpeen mukaan.
"Rajauskehyksen luominen"

7
Valitse tarvittaessa [Fading Correction] (Haalistumisen korjaus).
[Fading Correction] (Haalistumisen korjaus) voidaan valita vain, kun skannataan väriasiakirjoja.
[Fading Correction] (Haalistumisen korjaus) -asetusta ei voi määrittää, kun esikatselu ei ole näkyvissä.
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8
Valitse [Scan] (Skannaa).

Yksinkertaisen tilan työkalurivi

[

]

(Automaattinen
rajaus)
[

] (Poista

rajauskehys)
[

] (Kierto

vasempaan)
[

] (Kierto

oikeaan)
[

] (Tiedot)

Määrittää kuvan rajausalueen automaattisesti. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
"Rajauskehyksen luominen"

Poistaa valitut rajauskehykset.

Kiertää kuvaa 90 astetta vasempaan.

Kiertää kuvaa 90 astetta oikeaan.
Näyttää skannatun kuvan tiedot.

Tulostuskoon lisääminen/poistaminen
Kun valitset [Add/Delete] (Lisää/Poista) kohdassa [Output Size] (Tulostuskoko), [Add/Delete the Output Size] (Lisää/poista
tulostuskoko) -valintaikkuna tulee esiin. Tässä valintaikkunassa voit lisätä ja poistaa mukautettuja tulostuskokoja.

[Output Size List]
(Tulostuskokoluettelo)

Näyttää tallennetun tulostuskoon nimen.

[Output Size Name]
(Tulostuskoon nimi)

Määritä tallennettavalle tulostuskoolle nimi.

[Width] (Leveys)

Määrittää tulostuskoon leveyden.

[Height] (Korkeus)

Määrittää tulostuskoon korkeuden.

[Unit] (Yksikkö)

Valitsee tulostuskoon mittayksikön.

[Add] (Lisää)

Lisää määritetyn tulostuskoon [Output Size List] (Tulostuskokoluettelo) -luetteloon.

[Delete] (Poista)

Poistaa määritetyn tulostuskoon [Output Size List] (Tulostuskokoluettelo) -luettelosta.

[Save] (Tallenna)

Tallentaa rekisteröidyt asetukset.
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0HJ2-0AF

Advanced Mode (Tehokäyttötila) -toiminnon käyttäminen

Skannaaminen tehokäyttötilassa
Tehokäyttötilan työkalurivi
Tehokäyttötilan asetukset

Skannaaminen tehokäyttötilassa

1
Avaa ScanGear MF.
Käynnistä ScanGear MF yhdellä seuraavista tavoista:
Valitse MF Toolbox -sovelluksesta [Display the Scanner Driver] (Tuo skanneriajuri näkyviin)
Käynnistä sovelluksesta

2
Valitse [Advanced Mode] (Tehokäyttötila).

3
Määritä asetukset.
Suosikkiasetukset
Syöttöasetukset
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Tulostusasetukset
Kuva-asetukset
Väriasetukset
Asetukset

4
Valitse [Preview] (Esikatselu).
Esikatselukuva näytetään.
Syöttölaitteeseen ladattua asiakirjaa ei voi esikatsella.

5
Voit määrittää asiakirjan skannausalueen luomalla rajauskehyksen.
"Rajauskehyksen luominen"

6
Valitse [Scan] (Skannaa).

Tehokäyttötilan työkalurivi

Kaikkien työkalurivin toimintojen käyttäminen edellyttää esikatselukuvaa.

[

] (Tyhjennä)

Poistaa esikatselukuvan. Työkalurivin ja värin asetukset nollataan.

[

] (Rajaa)

Määritä skannausalue.

[

] (Siirrä)

Siirtää suurennetun kuvan.

[

] (Zoomaa)

Suurentaa tai pienentää esikatselukuvaa.
Napsautus ykköspainikkeella
Suurentaa kuvaa.
Napsautus kakkospainikkeella
Pienentää kuvaa.

[

] (Kierto

Kiertää kuvaa 90 astetta vasempaan.

vasempaan)
[

] (Kierto

Kiertää kuvaa 90 astetta oikeaan.

oikeaan)
[

] (Tiedot)

[

]

(Automaattinen
rajaus)
[

Näyttää skannatun kuvan tiedot.
Valitsee kuvan rajausalueen automaattisesti.
"Rajauskehyksen luominen"

] (Poista
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rajauskehys)

Poistaa valitut rajauskehykset.

[Select All Crops]
(Valitse kaikki
rajaukset)

Kaikkiin rajauskehyksiin käytetään [Advanced Mode] (Tehokäyttötila) -välilehdellä asetettuja
asetuksia.

[Zoom] (Zoomaa)

Skannaa esikatselukuvasta rajatun alueen suurempana.
Kun tätä painiketta on napsautettu, se muuttuu painikkeeksi [Undo] (Kumoa).

Tehokäyttötilan asetukset

Suosikkiasetukset
Voit tallentaa syöttöasetukset, tulostusasetukset, kuvan asetukset, väriasetukset ja muut asetukset suosikkiasetuksina.
Tallennettuja suosikkiasetuksia voi käyttää koko esikatselukuvaan tai skannausalueeseen.
TÄRKEÄÄ
Asetukset, joita ei voi tallentaa suosikkiasetuksiin
[Input Settings] (Syöteasetukset)- ja [Output Settings] (Tulostusasetukset) -kohtien leveys- ja korkeusasetusten
arvot.
] (leveys- ja korkeussuhteen säilyttäminen) -valinnan
[Input Settings] (Syöttöasetukset) -kohdassa olevan [
ottaminen käyttöön.
[Output Settings] (Tulostusasetukset) -kohdassa olevan [%] (Skaala) -asetuksen arvo.
[User Defined]
(Käyttäjän
määrittämä)

Voit syöttää ja määrittää kunkin asetuksen arvon.

[Default] (Oletus)

Palauttaa nykyisen asetuksen oletusarvoon. Esikatselukuva poistetaan.

[Add/Delete]
(Lisää/Poista)

Näyttää [Add/Delete Favorite Settings] (Lisää/poista suosikkiasetukset) -valintaikkunan. Voit
nimetä ja tallentaa nykyisen esikatselukuvan asetukset. Tätä valintaa ei näytetä, kun
esikatselukuvaa ei ole.

Syöttöasetukset

[Original Input
Method]
(Alkuperäisen
asiakirjan
syöttötapa)

Valitse syöttötapa seuraavista asetuksista:
[Platen Glass] (Valotuslasi)
[ADF (1-sided)] (Syöttölaite (1-puolinen))
[ADF (2-sided)] (Syöttölaite (2-puolinen))
HUOMAUTUS
Jos muutat tätä asetusta esikatselun jälkeen
Esikatselukuva poistetaan.
Valitse skannattavan asiakirjan koko.
HUOMAUTUS
Jos muutat tätä asetusta esikatselun jälkeen
Esikatselukuva poistetaan.
Jos [Original Input Method] (Alkuperäisen asiakirjan syöttötapa) -kohdassa on valittu [Platen
Glass] (Valotuslasi) tai [ADF (1-sided)] (Syöttölaite (1-puolinen)), voit määrittää myös koon
arvot.
(Leveys):
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Määrittää syöttökoon leveyden.
(Korkeus):
Määrittää tulostuskoon korkeuden.
[Input Size]
(Syöttökoko)

HUOMAUTUS
Mittayksiköiden muuttaminen
Valitse [Pixel] (Kuvapiste)-, [Inch] (Tuuma)- tai [Millimeter] (Millimetri) -asetus oikealla
olevasta alasvetoluettelosta.
Kuvatietojen skannauksen rajoitukset
Skannattavan kuvadatan enimmäismäärä vaihtelee sovelluksen mukaan. Jos
skannausasetuksen arvo ylittää 21 000 x 30 000 kuvapistettä, kuvaa ei voi skannata.
Kuva-asetusten minimiarvot
Minimiarvot ovat 4 x 4 kuvapistettä. (Se voidaan määrittää, kun [Output Resolution]
(Tulostustarkkuus) -asetukseksi on valittu 25 dpi.)
Kuvan nykyisen leveys- ja korkeussuhteen säilyttäminen
Valitse [

[

]

(Alkuperäinen
suunta)

].

Näyttää skannattavan paperin suunnan.
Näytettävä kuvake vaihtelee kohdissa [Original Input Method] (Alkuperäisen syöttötapa), [Input
Size] (Syöttökoko) ja [Orientation] (Suunta) valittujen asetusten mukaan.

[Orientation]
(Suunta)

Valitsemalla tämän voit määrittää asiakirjan suunnan.
Jos valitsit [Original Input Method] (Alkuperäisen asiakirjan syöttötapa) -kohdassa [ADF (2sided)] (Syöttölaite (2-puolinen)), voit määrittää myös [Binding Location] (Sidontakohta) asetuksen.
Jos valitsit [Original Input Method] (Alkuperäisen syöttötapa) -kohdassa [Platen Glass]
(Valotuslasi), tämä asetus ei ole käytettävissä.

[Väritila]

Valitsee asiakirjan tyypin ja skannaustavan.
[Black and White] (Mustavalkoinen)
Asiakirjojen tulostamiseen yksivärisinä. Kuvan värit jaetaan valkoiseen ja mustaan tietyllä
tasolla (raja-arvo) ja kuva esitetään kahdella värillä. Tietoja raja-arvon asettamisesta on
kohdassa "Väriasetukset".
[Grayscale] (Harmaasävy)
Valitse tämä, kun skannaat mustavalkoisia valokuvia tai kuvia. Kuvassa käytetään sävyjä
mustan ja valkoisen väliltä skaalalla 0-255.
[Color] (Väri)
Valitse tämä, kun skannaat värivalokuvia. Kuvan värit esitetään 256 väriarvolla (8-bittinen
väriavaruus) käyttäen värikomponentteja R (punainen), G (vihreä) ja B (sininen).
[Text Enhanced] (Parannettu teksti)
Skannaa tekstin selkeästi. Valitse tämä, kun skannaat tekstiä OCRtekstintunnistussovelluksella. Kuva esitetään kahdella värillä, mustalla ja valkoisella.

Tulostusasetukset

[Output Resolution]
(Tulostustarkkuus)

[Output Size]

Määritä skannaustarkkuus valitsemalla se alasvetoluettelosta tai syöttämällä mikä tahansa arvo
väliltä 25 ja 9 600 dpi. Jos haluat käyttää syöttölaitetta tai valotuslasin kantta, syötä mikä
tahansa arvo väliltä 25 ja 600 dpi.
"Tarkkuuden määrittäminen"
Valitse skannatun kuvan tulostuskoko.
Jos valitset [Add/Delete] (Lisää/Poista)
[Add/Delete the Output Size] (Lisää/Poista tulostuskoko) -valintaikkuna tulee näkyviin ja
voit lisätä tai poistaa muokatun tulostuskoon.
"Simple Mode (Yksinkertainen tila) -toiminnon käyttäminen"
Jos valitset [Flexible] (Joustava)
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(Tulostuskoko)

Syötä leveys- ja korkeus- tai [%] (Skaala) -arvot. Leveyden ja korkeuden suhde on
yhdistetty kohdan [Input Settings] (Syöttöasetukset) leveys- ja korkeusarvoihin. Todellinen
skannaustarkkuus vaihtelee kohdassa [%] määritetyn arvon mukaan. Voit syöttää [%]asetuksen arvon väliltä 25 ja 38 400, mutta yläraja vaihtelee [Output Resolution]
(Tulostustarkkuus) -asetuksen arvon mukaan.
Muuta asettelun suuntaa (vaaka- tai pystysuunta) napsauttamalla [

]-painiketta. Kun valitset

[Flexible] (Joustava), tämä painike ei ole käytössä.
[Data Size]
(Tiedostokoko)

Näyttää määritettyjä asetuksia käyttäen skannatun kuvan tiedostokoon.

Kuva-asetukset
Jos [On] (Käytössä) -asetus on valittu, kuvan värisävy säädetään automaattisesti. Voit käyttää
tätä asetusta, kun esikatselukuva on näkyvissä.
[Auto Tone]
(Automaattinen
sävy)

[Reduce Dust and
Scratches] (Pölyn ja
naarmujen poisto)

HUOMAUTUS
Asetuksen määrittämisen ehdot
Tämä asetus on käytettävissä, jos [Color Mode] (Väritila) -asetukseksi on valittu [Color]
(Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy).
Asetukset
Vähentää valokuvien pöly- ja naarmujälkiä.
[None] (Ei mitään)
Pöly- ja naarmujälkien vähennystä ei käytetä.
[Low] (Matala)
Poistaa vain pieniä pöly- ja naarmujälkiä.
[Medium] (Keskitaso)
Tätä asetusta suositellaan normaalikäyttöön.
[High] (Korkea)
Vähentää isoja pöly- ja naarmujälkiä. Toiminto saattaa vähentää kuvan tarkimpien kohtien
tarkkuutta.
HUOMAUTUS
Asetuksen määrittämisen ehdot
Tämä asetus on käytettävissä, jos [Color Mode] (Väritila) -asetukseksi on valittu [Color]
(Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy).

[Fading Correction]
(Haalistumisen
korjaus)

Korjaa haalistuneita kuvia. Tällä toiminnolla voi parantaa vanhojen asiakirjojen värikylläisyyttä ja
tehdä ne elävämmiksi. Voit käyttää tätä asetusta, kun esikatselukuva on näkyvissä.
[None] (Ei mitään)
Haalistumisen korjausta ei tehdä.
[Low] (Matala)
Korjaa haalistuneita kuvia hieman.
[Medium] (Keskitaso)
Tätä asetusta suositellaan normaalikäyttöön.
[High] (Korkea)
Korjaa haalistuneita kuvia huomattavasti. Toiminnon käyttäminen saattaa muuttaa kuvan
värisävyjä.
HUOMAUTUS
Asetuksen määrittämisen ehdot
Tämä asetus on käytettävissä, kun [Color Mode] (Väritila) -asetus on [Color] (Väri) ja
[Preferences] (Asetukset) -valintaikkunan [Color Correction] (Värikorjaus) -asetus on
[Recommended] (Suositeltu).
Asetukset
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[Grain Correction]
(Rakeisuuden
poisto)

Vähentää herkälle filmille kuvatun kuvan rakeisuutta. Tuloksena on pehmeämmät sävyt ja
parempi yleinen laatu.
[None] (Ei mitään)
Rakeisuuden korjausta ei tehdä.
[Low] (Matala)
Valitse tämä asetus, kun kuvan rakeet eivät ole huomattavia.
[Medium] (Keskitaso)
Tätä asetusta suositellaan.
[High] (Korkea)
Poistaa kuvasta jopa erittäin huomattavan rakeisuuden. Tämä saattaa heikentää kuvan
tarkkuutta ja värisävyjä.
HUOMAUTUS
Asetuksen määrittämisen ehdot
Tämä asetus on käytettävissä, jos [Color Mode] (Väritila) -asetukseksi on valittu [Color]
(Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy).
Esikatselunäyttö
Tätä asetusta ei näytetä.
Jos tämä asetus on valittu, kuvan ääriviivoja korostetaan, mikä tekee siitä terävän. Tämä on
tehokas toiminto skannattaessa valokuvia tai muita kohteita, joissa on pehmeä tarkennus.

[Use Unsharp Mask]
(Käytä epäterävää
maskia)

HUOMAUTUS
Asetuksen määrittämisen ehdot
Tämä asetus on käytettävissä, jos [Color Mode] (Väritila) -asetukseksi on valittu [Color]
(Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy).
Valitsemalla tämän voit vähentää painokuvia skannattaessa esiintyvää häiriökuviota (moaree).
HUOMAUTUS
Asetuksen määrittämisen ehdot

[Use Descreen]
(Käytä rasteroinnin
poistoa)

Tämä asetus on käytettävissä, jos [Color Mode] (Väritila) -asetukseksi on valittu [Color]
(Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy).
Jos [Use Unsharp Mask] (Käytä epäterävää maskia) on valittu
Vaikka [Use Descreen] (Käytä rasteroinnin poistoa) olisi valittu, jonkin verran moareeilmiötä voi jäädä. Poista tällöin [Use Unsharp Mask] (Käytä epäterävää maskia) asetuksen valinta.
Uuden asetuksen ottaminen käyttöön
Skannaa asiakirja uudelleen.

[Black Text
Correction] (Mustan
tekstin korjaus)

Jos tämä valintaruutu on valittu, mustan tekstin ääriviivat korostetaan.

Väriasetukset
Väriasetuspainikkeilla voit säätää koko kuvan kirkkautta ja kontrastia, määrittää kirkkaiden kohtien ja varjojen voimakkuuden
sekä säätää kuvan kontrastia ja väritasapainoa.
Näytettävät väriasetuspainikkeet määräytyvät valitun [Color Mode] (Väritila) -asetuksen mukaan. Kun [Text Enhanced]
(Parannettu teksti) -asetus on valittu, väriasetuspainikkeet eivät näy.
Kun napsautetaan väriasetuspainiketta, esiin tulee valintaikkuna vastaavan asetukset määrittämiseksi. [Reset] (Palautus) valinta palauttaa kaikki väriasetukset oletusarvoihinsa.
Kun [Color Mode] (Väritila) -kohdan asetukseksi on valittu [Color] (Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy):
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Kun [Color Mode] (Väritila) -kohdan asetukseksi on valittu [Black and White] (Mustavalkoinen):

Jos valitset alasvetovalikosta [Add/Delete] (Lisää/Poista), voit tallentaa väriasetukset. Lisätietoja on kohdassa
"Sävykäyrän/raja-arvon alasvetoluettelo".

Kirkkaus/Kontrasti
Tämän valintaikkunan avulla voit säätää kuvan kirkkaus- ja kontrastitasoja.
Napsauttamalla [

]-painiketta voit säätää kirkkautta ja kontrastia kaaviomaisesti.

[Channel] (Kanava)

Valitse säädettäväksi väriksi [Red] (Punainen), [Green] (Vihreä) tai [Blue] (Sininen) tai säädä
kaikkia värejä samanaikaisesti valitsemalla [Master] (Pääsäätö), jos [Color Mode] (Väritila) asetuksena on [Color] (Väri).
Kun [Color Mode] (Väritila) -asetuksena on [Grayscale] (Harmaasävy), voit säätää harmaata
väriä.

[Brightness]
(Kirkkaus)

Säädä kirkkaus siirtämällä [
127.

] liukusäätimellä tai manuaalisesti syöttämällä arvot väliltä -127 ja

[Contrast]
(Kontrasti)

Säädä kontrasti siirtämällä [
ja 127.

] liukusäätimellä tai manuaalisesti syöttämällä arvot väliltä -127

[Reset] (Palauta)

Palauttaa kaikki nykyiset asetukset oletusarvoihin.

Histogrammi
Voit tarkistaa, kuinka paljon tietoa kerääntyy millekin kirkkaustasolle. Voit määrittää kuvan tummimmat ja kirkkaimmat tasot,
leikata tasot ja laajentaa kuvan sävyskaalan keskiosaa.

Valitse säädettäväksi väriksi [Red] (Punainen), [Green] (Vihreä) tai [Blue] (Sininen) tai säädä
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[Channel] (Kanava)

kaikkia värejä samanaikaisesti valitsemalla [Master] (Pääsäätö), jos [Color Mode] (Väritila) asetuksena on [Color] (Väri).
Kun [Color Mode] (Väritila) -asetuksena on [Grayscale] (Harmaasävy), voit säätää harmaata
väriä.

] (Mustapisteen
[
määrittävä
pipettityökalu)

Napsauta tätä painiketta ja määritä alue, jota haluat tummentaa eniten, napsauttamalla
esikatselukuvaa (tai valittua rajausaluetta). Voit myös syöttää manuaalisesti arvon väliltä 0 ja
245 tai siirtää [ ] liukusäätimellä.

] (Keskisävyn
[
määrittävä
pipettityökalu)

Napsauta tätä painiketta ja määritä alue, jolle haluat määrittää puolisävyn, napsauttamalla
esikatselukuvaa (tai valittua rajausaluetta). Voit myös syöttää arvon väliltä 5–250 tai siirtää
kohtaa [ ] liukusäätimessä.

] (Valkopisteen
[
määrittävä
pipettityökalu)

Napsauta tätä painiketta ja määritä alue, jota haluat vaalentaa eniten, napsauttamalla
esikatselukuvaa (tai valittua rajausaluetta). Voit myös syöttää arvon väliltä 10–255 tai siirtää
kohtaa [ ] liukusäätimessä.

]
[
(Harmaatasapainon
määrittävä
pipettityökalu)

Voit säätää värikuvia napsauttamalla tätä painiketta ja määrittämällä sitten pisteen, johon
harmaatasapaino määritetään, napsauttamalla esikatselukuvaa (tai valitsemalla rajausalueen).
Skannatun kuvan harmaasta väristä tulee puolisävy ja muut värit toistetaan alkuperäisinä.

[Reset] (Palauta)

Palauttaa kaikki nykyiset asetukset oletusarvoihin.

Sävykäyrän asetukset
Tämän valintaikkunan avulla voit säätää haluamasi kuva-alueen kirkkautta valitsemalla sävykäyrän tyypin.

[Channel] (Kanava)

Valitse säädettäväksi väriksi [Red] (Punainen), [Green] (Vihreä) tai [Blue] (Sininen) tai säädä
kaikkia värejä samanaikaisesti valitsemalla [Master] (Pääsäätö), jos [Color Mode] (Väritila) asetuksena on [Color] (Väri).
Kun [Color Mode] (Väritila) -asetuksena on [Grayscale] (Harmaasävy), voit säätää harmaata
väriä.

[Select Tone Curve]
(Valitse sävykäyrä)

Voit valita sävykäyräksi [No Correction] (Ei korjausta), [Over Exposure] (Ylivalotus), [Under
Exposure] (Alivalotus), [High Contrast] (Korkea kontrasti) tai [Invert the Negative/Positive Image]
(Negatiivi-positiivimuunnos).

[Reset] (Palauta)

Palauttaa kaikki nykyiset asetukset oletusarvoihin.

Viimeinen tarkastelu
Tässä valintaikkunassa voit vahvistaa kuvan väriasetukset.
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Raja-arvo
Voit säätää raja-arvon asetusta. Säätämällä raja-arvoa voit terävöittää tekstiasiakirjan merkkejä ja vähentää läpitulostumista
esimerkiksi sanomalehtisivuista skannatuissa kuvissa.
HUOMAUTUS
Raja-arvo
Väri- ja harmaasävykuvien kirkkaus ilmaistaan arvona väliltä 0 ja 255, kun taas mustavalkoisten kuvien kirkkaus
ilmaistaan valkoisena tai mustana, mukaan lukien mustan ja valkoisen välissä olevat värit. Rajaa, joka jakaa värit
valkoiseen ja mustaan, kutsutaan raja-arvoksi.

[Threshold Level]
(Raja-arvon taso)

Säädä raja-arvon tasoa siirtämällä [
0 ja 255.

] liukusäätimellä tai manuaalisesti syöttämällä arvo väliltä

[Reset] (Palautus)

Palauttaa nykyisen asetuksen oletusarvoon.

Sävykäyrän/raja-arvon alasvetoluettelo
Voit tallentaa väriasetukset rajauskehykseen. Jos rajauskehyksiä ei ole, koko esikatselualueen asetukset tallennetaan. Voit
myös lukea tallennetut asetukset ja käyttää niitä valittuun rajauskehykseen.
[Custom]
(Mukautettu)

Voit määrittää kunkin asetuksen arvon. Asetuksia voi muuttaa myös niiden käyttöön ottamisen
jälkeen.

[Add/Delete]
(Lisää/Poista)

Avaa [Add/Delete Tone Curve Settings] (Lisää/Poista sävykäyräasetukset) -valintaikkunan
([Add/Delete Threshold Settings] (Lisää/Poista raja-arvoasetukset) -valintaikkunan, jos [Color
Mode] (Väritila) -asetukseksi on valittu [Black and White] (Mustavalkoinen)). Tässä
valintaikkunassa voit nimetä ja tallentaa väriasetukset.

Asetukset
Kun valitset [Advanced Mode] (Tehokäyttötila) -välilehdeltä [Preferences] (Asetukset), [Preferences] (Asetukset) valintaikkuna aukeaa. Voit muuttaa skannauksen ja esikatselun asetuksia.

[Preview] (Esikatselu) -välilehti
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[Preview at the Start
of ScanGear]
(Esikatselu kun
ScanGear
käynnistyy)

Valitsee esikatselutoiminnon, kun ScanGear MF -sovellus käynnistetään.
[Automatically Execute Preview] (Käynnistä esikatselu automaattisesti)
Esikatselu käynnistyy automaattisesti, kun ScanGear MF -sovellus käynnistetään.
[Display Saved Preview Image] (Näytä tallennettu esikatselukuva)
Näyttää viimeksi esikatsellun kuvan.
[None] (Ei mitään)
Esikatselukuvaa ei näytetä.

[Cropping Frame on
Previewed Images]
(Rajauskehys
esikatselluilla
kuvilla)

Määrittää, miten rajauskehys näytetään kuvia esikatseltaessa.
[Execute Auto Cropping on Previewed Images] (Rajaa esikatsellut kuvat automaattisesti)
Kuva rajataan automaattisesti vastaamaan asiakirjan kokoa.
[Display the Last Frame on Previewed Images] (Näytä viimeisin kehys esikatselluilla
kuvilla)
Näyttää viimeisimmän kehyksen.
[None] (Ei mitään)
Kehystä ei näytetä.

[Scan] (Skannaa) -välilehti

[Scan without Using
ScanGear's
Window] (Skannaus
ilman ScanGearikkunaa)

Jos käytät esimerkiksi OCR-tekstintunnistussovellusta, joka ei näytä ScanGear MF -ikkunaa
skannauksen aikana, asiakirjat skannataan sovelluksen asetusten mukaisesti. Jos haluat
skannata tietyssä väritilassa käyttämättä sovelluksen asetuksia, määritä asetus tässä kohdassa.
[Text Enhanced] (Parannettu teksti)
Asiakirja skannataan sovelluksen asetuksista riippumatta tilassa, joka vastaa [Color Mode]
(Väritila) -kohdan [Text Enhanced] (Parannettu teksti) -asetusta.

[Automatically Quit
ScanGear after
Scanning] (Lopeta
ScanGear
automaattisesti
skannauksen
jälkeen)

Jos tämä asetus on valittu, [ScanGear MF] -valintaikkuna sulkeutuu automaattisesti
skannauksen jälkeen. Sovelluksesta riippuen ScanGear MF saattaa sulkeutua automaattisesti
skannauksen jälkeen tästä asetuksesta riippumatta.

[Color Settings] (Väriasetukset) -välilehti
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[Color Correction]
(Värikorjaus)

Valitsee värikorjauksen tyypin.
[Recommended] (Suositeltu)
Toistaa kuvan sävyt näytöllä rikkaina ja eloisina.
[Color Matching] (Värien sovitus)
Säätää värin vastaamaan skanneria, näyttöä ja väritulostinta. Jos tämä asetus valitaan,
[Advanced Mode] (Tehokäyttötila) -välilehden väriasetuspainikkeet poistuvat käytöstä.
Tämä asetus on käytettävissä, kun [Color Mode] (Väritila) -asetuksena on [Color] (Väri).

[Always Execute the
Auto Tone] (Suorita
automaattinen
sävykorjaus aina)

Korjaa aina kuvan värin automaattisesti. Tämä asetus on käytettävissä, jos [Color Mode]
(Väritila) -asetukseksi on valittu [Color] (Väri) tai [Grayscale] (Harmaasävy).
Säätää gamman. Voit määrittää gamma-arvon (0,10–10,00) näytölle, jossa skannattu kuva
näkyy. Tämä asetus ei näy skannaustuloksessa, kun [Color Mode] (Väritila) -asetuksena on
[Black and White] (Mustavalkoinen).

[Monitor Gamma]
(Näytön gamma)

HUOMAUTUS
Kun [Color Correction] (Värikorjaus) -asetukseksi on valittu [Color
Matching] (Värien sovitus)
[Monitor Gamma] (Näytön gamma) -asetuksen arvo on kiinteästi 1,80.

[Scanner] (Skanneri) -välilehti

[Select Folder
Where Temporary
Files are Saved]
(Valitse kansio,
johon
väliaikaistiedostot
tallennetaan)

[Sound Settings]

Määrittää kansion, johon kuvat tallennetaan tilapäisesti. Määritä kansio, johon tiedosto
tallennetaan, valitsemalla [Browse] (Selaa).

Määrittää laitteen soittamaan musiikkia skannauksen aikana tai soittamaan äänen, kun
skannaus on valmis.
[Play Music During Scanning] (Soita musiikkia skannauksen aikana)
Skannauksen aikana soitetaan musiikkia. Valitse [Browse] (Selaa) ja määritä äänitiedosto.
[Play Sound When Scanning is Completed] (Soita musiikkia, kun skannaus on valmis)
Skannauksen loputtua soitetaan musiikkia. Valitse [Browse] (Selaa) ja määritä
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(Ääniasetukset)

äänitiedosto.
Voit määrittää jonkin seuraavista tiedostotyypeistä:
MIDI-tiedostot (*.mid, *.rmi, *.midi)
Äänitiedostot (*.wav, *.aif, *.aiff)
MP3-tiedosto (*.mp3)

[Test Scanner]
(Skannerin testi)

Voit tarkistaa, että skanneri toimii oikein. [Scanner Diagnostics] (Skannerin diagnostiikka) valintaikkuna aukeaa. Valitse [Start] (Käynnistä).
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Rajauskehyksen luominen
Voit luoda skannausalueita (rajausalueita) esikatselualueessa näkyville kuville tai poistaa niitä.
Rajausalueen valitseminen automaattisesti
Rajauskehyksen luominen
Useiden rajauskehysten luominen (vain käytettäessä valotuslasia)
Rajauskehysten poistaminen

Rajausalueen valitseminen automaattisesti

1
Näytä esikatselu.

2
Valitse työkaluriviltä [

] (Automaattinen rajaus).

Voit rajata kuvaa esikatselukuvasta tunnistettujen rajojen ulkopuolelta napsauttamalla tätä painiketta.

Rajauskehyksen luominen

1
Näytä esikatselu.

2
Valitse työkaluriviltä [

] (Rajaus).

3
Napsauta esikatselukuvaa ja vedä hiirellä valittavien alueiden yli.
Jos haluat säätää valittua aluetta
Vedä valitun kehyksen kulmaa tai reunaa tai kirjoita haluamasi leveyden ja korkeuden parametriarvot [Advanced Mode]
(Tehokäyttötila) -välilehden [Input Settings] (Syöttöasetukset) -kohtaan.
Jos haluat siirtää skannausaluetta
Napsauta skannausalueen sisäpuolta ja vedä sitä.
HUOMAUTUS
Kuvan nykyisen leveys- ja korkeussuhteen säilyttäminen
Valitse [

] kohdassa [Input Settings] (Syöttöasetukset).

Jos käytät syöttölaitetta
Uuden rajauskehyksen luominen poistaa olemassa olevan kehyksen.
Jos [ADF (2-sided)] (Syöttölaite (2-puolinen)) on valittuna, rajauskehystä ei voi käyttää.
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Useiden rajauskehysten luominen (vain käytettäessä valotuslasia)
Voit luoda useita rajauskehyksiä.

1
Näytä esikatselu.

2
Valitse työkaluriviltä [

] (Rajaus).

3
Napsauta esikatselukuvaa ja vedä hiirellä valittavien alueiden yli.

4
Napsauta olemassa olevien valintakehysten ulkopuolella ja vedä hiirellä sen alueen yli, jonka haluat
lisätä.

HUOMAUTUS
Määritettävien rajauskehysten enimmäismäärä
Voit määrittää enintään 10 rajauskehystä.

5
Säädä rajauskehyksiä tarpeen mukaan.
Valitse säädettävät rajauskehykset napsauttamalla niitä.

Rajauskehysten poistaminen
Poista rajauskehys valitsemalla kehys ja tekemällä jokin seuraavista toimenpiteistä:
Paina [Delete] (Poista)-näppäintä.
Valitse [ ] (Poista rajauskehys) työkaluriviltä.
Napsauta rajattua aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Delete] (Poista).
Pidä [Ctrl]-näppäintä painettuna, napsauta hiiren kakkospainikkeella rajatun alueen ulkopuolelle ja valitse [Delete]
(Poista).
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Tarkkuuden määrittäminen
Skannatun kuvan data koostuu pisteistä, joilla on tieto kirkkaudesta ja väristä. Näiden pisteiden tiheyttä kutsutaan
tarkkuudeksi ja "dpi" (pistettä tuumalla) ilmoittaa pisteiden lukumäärän tuuman matkalla.
Määritä tarkkuus seuraavissa asetuksissa.
MF Toolbox -> [Image Quality] (Kuvan laatu)
ScanGear MF -> [Advanced Mode] (Tehokäyttötila) -välilehti -> [Output Resolution] (Tulostustarkkuus)
Kun näytetään näytössä
Näytössä esitettäville kuville riittävä skannaustarkkuus on yleisesti ottaen 75 dpi.
Kun tulostetaan tulostimella
Skannaa asiakirja tulostimen tarkkuuden mukaan.
TÄRKEÄÄ
Kun suurennetaan/pienennetään tulostettavaa kuvaa
Esimerkiksi kun kuvan pituus ja leveys kaksinkertaistetaan tulostusta varten, todellinen tarkkuus on puolet alkuperäisestä.
Tässä tapauksessa voit tulostaa riittävällä laadulla, kun skannaat asiakirjan kaksinkertaisella tarkkuudella. Vastaavasti kun
kuvan pituus ja leveys puolitetaan, voit tulostaa kunnolla puolella tarkkuudesta.
Tarkkuus ja tiedostokoko
Kun tarkkuus kaksinkertaistetaan, skannattavan datan määrä nelinkertaistuu. Jos tiedostokoko on liian suuri,
käsittelynopeus saattaa hidastua niin paljon, että tapahtuu virhe, esimerkiksi muisti ei riitä. Määritä vähimmäistarkkuus
käyttötarkoituksen mukaan.
HUOMAUTUS
Kun tulostetaan väritulostimella
Tarkkuudeksi pitäisi riittää puolet tulostimen tarkkuudesta, koska useiden eri värien väriaineita sekoitetaan tulostettaessa
värillisenä.
Tietoja skannaustarkkuudesta
Maksimitarkkuudet ovat seuraavat.
Optinen tarkkuus Ohjelmallisesti parannettu tarkkuus
Valotuslasi

600 dpi

Syöttölaite

300 dpi

9 600 dpi
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Skannattujen asiakirjojen tallentaminen USB-muistivälineeseen
Tässä osassa kerrotaan, miten skannatut asiakirjat tallennetaan USB-muistivälineeseen.
USB-muistivälineen
käyttöön liittyviä
tietoja

Katso kohta "Ennen USB-muistivälineen käyttöä".

Skannaustoimintojen
käyttäminen
ensimmäistä kertaa

Katso kohta "Skannauksen peruskulku (tallentaminen USB-muistivälineeseen)".

Skannerin
asetusten,
esimerkiksi koon,
tummuuden ja
kuvanlaadun
muuttaminen

Katso kohta "Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)".

Skannauksen
oletusasetusten
muuttaminen

Katso kohta "USB-muistivälineeseen tallentamisen oletusskannausasetusten muuttaminen".
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Ennen USB-muistivälineen käyttöä
Laitteella voi tallentaa skannatut asiakirjat USB-porttiin asetettuun USB-muistivälineeseen.
Tuetut tiedostotyypit ja tarkkuudet ovat seuraavat:
Tiedostotyyppi
PDF (suuri)
PDF
JPEG
TIFF
Tarkkuus
Katso seuraava kaavio:
JPEG

TIFF

PDF

PDF (suuri)

Mustavalkoinen

300 dpi

300 dpi (MMR-kuva)

300 dpi (MMR-kuva)

Teksti: 300 dpi
Tausta: 150 dpi

Väri

300 dpi

300 dpi (JPEG-kuva)

200 dpi (JPEG-kuva)

Teksti: 300 dpi
Tausta: 150 dpi

TÄRKEÄÄ
USB-muistivälineen portti laitteessa
Portti tukee USB 1.1 -standardia.
Älä liitä porttiin mitään muuta kuin USB-muistiväline.
Tuetut tiedostojärjestelmät ja muistikapasiteetti
Tuetut tiedostojärjestelmät ja muistikapasiteetti ovat seuraavat. USB-muistiväline voi olla alustettu tietokoneessa yhteen
seuraavista tiedostojärjestelmistä.
FAT16: enintään 2 Gt
FAT32: enintään 32 Gt
USB-muistiin tallennettavien tiedostojen ja kansioiden määrä määräytyy FAT-tiedostojärjestelmän määrityksen
mukaan.
Kun USB-muistivälineessä on useampi kuin yksi asema, ensimmäinen havaittu asema otetaan käyttöön
automaattisesti.
USB-muistivälineet, joita ei tueta
Välineet, jotka eivät täytä USB-standardeja
Välineet, joihin on asennettu suojaustoimintoja
Välineet, jotka on kytketty USB-keskittimeen
USB-muistikortin lukijat
Välineet, jotka on kytketty käyttäen jatkokaapeleita
Skannattuja kuvia ei ehkä tallenneta USB-muistivälineeseen riippuen käyttämäsi USB-muistivälineen tyypistä.
Poista tai järjestä USB-muistivälineeseen tallennetut tiedostot
Skannattujen kuvien tallentaminen voi kestää kauan. Suosittelemme, että kaikki tarpeettomat tiedostot poistetaan
juurikansiosta tai kaikki tiedostot siirretään eri kansioon tietokoneessa ennen skannattujen tiedostojen tallentamista.
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Skannauksen peruskulku (tallentaminen USB-muistivälineeseen)
Voit tallentaa skannatut asiakirjat USB-porttiin asetettuun USB-muistivälineeseen.
Tässä osiossa kuvataan perustoimenpiteet.

1
Aseta USB-muistiväline USB-porttiin.
Laite alkaa lukea tietoja välineestä, kun USB-muisti asetetaan. Älä koske välineeseen tai irrota sitä portista.

2
Aseta asiakirjat laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

3
Paina [

]-painiketta.

4
Valitse <Muistiväline> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Määritä skannausasetukset skannauksen tarkoituksen mukaan.
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"Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)"
Voit muuttaa seuraavat asetukset:
Skannauskoko
Väritila
Tiedostomuoto
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Tiedostokoko
Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain nykyiseen tehtävään. Jos haluat käyttää niitä kaikkiin tehtäviin, katso kohta
"USB-muistivälineeseen tallentamisen oletusskannausasetusten muuttaminen".

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Skannaaminen aloitetaan.
Kun skannataan syöttölaitteesta tai <Tiedostomuoto>-asetukseksi valitaan <JPEG>
Asiakirjan skannauksen jälkeen skannatut tiedot lähetetään USB-muistiin.
Kun skannataan valotuslasilta tai <Tiedostomuoto>-asetukseksi valitaan jokin muu kuin <JPEG>
Siirry vaiheeseen 7.

7
Skannataksesi asiakirjan sivut peräkkäin paina [

](Aloita).

Skannauksen peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> painikkeella [
(2) Valitse <Kyllä> painikkeella [

] tai [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

8
Valitse <Lopeta> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.
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Skannatut tiedot lähetetään USB-muistiin.
Kansio- ja tiedostonimet, jotka voidaan tallentaa

Kansion nimi

"SCAN_00"-kansio luodaan USB-muistivälineen hakemiston ylätasolle (juurikansioon).
Skannatut asiakirjatiedostot tallennetaan tähän kansioon.
Kun "SCAN_00"-kansion täyttyy, "SCAN_01"-kansio luodaan automaattisesti. Kansioita luodaan
automaattisesti kansioon "SCAN_99" asti, kun nykyinen työkansio täyttyy.

Tiedostonimi

Tiedostonimet ovat väliltä "SCAN0001.XXX" ja "SCAN9999.XXX". ("XXX" on tiedostomuodon
tarkennin.)
Kaksinumeroinen kansion numero osoitetaan vasemmalta katsottuna 5. ja 6. merkillä.
Kansioon voi tallentaa enintään 100 tiedostoa.

HUOMAUTUS
Kun USB-muistiväline poistetaan portista
1. Paina [

] (Palautus) -painiketta.

2. Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

3. Valitse <Laitteen tila> käyttämällä [

]- tai [

4. Valitse <Poista muistiväline> käyttämällä [

5. Poista USB-muistiväline.
6. Sulje näyttö painamalla [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut valitun työn

tiedot.
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0HJ2-0AS

Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USBmuistivälineeseen)
Ennen skannausasetusten muuttamista katso kohta "Huomio (Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USBmuistivälineeseen))".
Tässä osassa kuvataan, miten seuraavat skannausasetukset muutetaan.
Skannauskoko
Väritilan asettaminen
Tiedostomuodon asettaminen
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
Vihkoasetukset 2-puolisille asiakirjoille
Terävyys
Tiedostokoon asettaminen
Luovutustiedoston kuva-asetukset
Tietoja skannattujen asiakirjojen tallentamisesta USB-muistivälineeseen on kohdassa "Skannauksen peruskulku
(tallentaminen USB-muistivälineeseen)".

Skannauskoko
Määritä asiakirjan kokoa vastaava skannauskoko.

Väritilan asettaminen
Määritä väritila.

<Väri>

Valitse tämä, kun skannaat asiakirjat värillisinä.

<MV>

Valitse tämä, kun skannaat asiakirjat mustavalkoisina.

Tiedostomuodon asettaminen
Valitse tiedostomuoto.
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<PDF (Pakattu)>

Tallentaa tiedoston PDF-muodossa. Värikuvat, kuten valokuvat ja piirrokset, pakataan
pienempään tiedostokokoon kuin käytettäessä asetusta <PDF>.

<PDF>

Tallentaa tiedoston PDF-muodossa.

<JPEG>

Tallentaa tiedoston JPEG-muodossa.

<TIFF>

Tallentaa tiedoston TIFF-muodossa.

HUOMAUTUS
Kun valitset <PDF (Pakattu)>, esimerkiksi valokuvat ja kuvituskuvat pakataan tehokkaammin kuin asetuksella <PDF>,
mikä pienentää tiedostokokoa.
Kuitenkin alkuperäisen tyypistä riippuen kuvan laatu saattaa muuttua tai kerralla skannattavien alkuperäisten sivujen
määrä saattaa pienentyä.

Tummuus
Määritä tummuus.

[

]

Vähennä tummuutta.

[

]

Lisää tummuutta.

Alkuperäisen suunta
Määritä asiakirjan suunta.

<Pysty>

Valitse tämä, kun asiakirja on pystysuuntainen.

<Vaaka>

Valitse tämä, kun asiakirja on vaakasuuntainen.

Alkuperäisen tyyppi
Voit hienosäätää kuvan laatua asiakirjan tyypin mukaan. Asiakirja voidaan toistaa paremmin alkuperäisen mukaisena, kun
valitaan sopivin alkuperäisen tyyppi.

<Teksti>

Sopivin skannattaessa pelkkää tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä ja piirroksia sisältäviä
asiakirjoja. Sinikopiot ja haaleat lyijykynällä kirjoitetut tekstit saadaan skannattua selkeinä.

<Teksti/Kuva>

Sopivin skannattaessa tekstiä, piirroksia ja valokuvia sisältäviä asiakirjoja.

<Valokuva>

Sopivin skannattaessa painettuja puolisävyvalokuvia sisältäviä asiakirjoja.
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Vihkoasetukset 2-puolisille asiakirjoille
Määritä asetukset 2-puolisten asiakirjojen skannausta varten.

<Ei>

Vihkoasetuksia 2-puolisille asiakirjoille ei ole määritetty.

<Kirjatyyppi>

Valitse tämä, kun kuvien suunta (ylhäältä alas) etu- ja kääntöpuolella on sama.

<Kalenterityyppi>

Valitse tämä, kun kuvien suunta (ylhäältä alas) etu- ja kääntöpuolella on eri.

Terävyys
Säädä tätä asetusta, kun haluat korostaa kuvan ääriviivoja tai vähentää kontrastia.

[

]

Jotta puolisävykuvat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla <>. Tällä voi korjata moaree-häiriön (epätasainen liukuväri ja raidalliset kuviot) vaikutusta.

[

]

Jotta teksti tai viivat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla
<+>. Tämä sopii parhaiten sinikopioiden ja haaleiden lyijykynällä kirjoitettujen tekstien
skannaamiseen.

Tiedostokoon asettaminen
Voit määrittää tiedostokoon skannattujen kuvien lähettämistä varten.

<Pieni: Muisti
etusijalla>

Muistia tarvitaan vain vähän, mutta skannattujen kuvien laatu ei ole hyvä.

<Tavallinen>

Vaadittu muistin määrä ja skannauksen laatu ovat suunnilleen asetusten <Pieni: Muisti
etusijalla> ja <Suuri: Kuvan laatu etusijalla> puolivälissä.

<Suuri: Kuvan laatu
etusijalla>

Muistia tarvitaan paljon, mutta skannattujen kuvien laatu on korkea.

Luovutustiedoston kuva-asetukset
Voit säätää gamma-arvon ja PDF (Pakattu) -kuvan kuvanlaadun tason, kun käytetään värilähetystä.
Värilähetyksen gamma-arvo
PDF (Pakattu) -kuvan taso
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Värilähetyksen gamma-arvo
Kun tallennat skannatut kuvat USB-muistiin, voit määrittää gamma-arvon, kun RGB-muodossa skannatut kuvat
muunnetaan YCbCr-muotoon. Kun kuvat lähetetään, optimaalinen kuvanlaatu voidaan näyttää asettamalla gamma-arvo,
joka vastaa vastaanottajan asetusta.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Luovutustiedoston kuva-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <Värilähetyksen Gamma-arvo> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse gamma-arvo käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

PDF (Pakattu) -kuvan taso
Valitse kuvan taso, kun tiedostomuodoksi on valittu PDF (Pakattu).

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Luovutustiedoston kuva-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <PDF (Pakattu) -kuvan taso> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse asetettu tila käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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6
Valitse kuvan taso käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

<Datakoko
etusijalla>

Muistia tarvitaan vain vähän, mutta skannattujen kuvien laatu ei ole hyvä.

<Tavallinen>

Vaadittu muistin määrä ja skannauksen laatu ovat suunnilleen asetusten <Datakoko etusijalla>
ja <Kuvan laatu etusijalla> puolivälissä.

<Kuvan laatu
etusijalla>

Muistia tarvitaan paljon, mutta skannattujen kuvien laatu on korkea.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-0AU

Huomio (Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USBmuistivälineeseen))
HUOMAUTUS
Kun tulostetaan painettuja valokuvia (puolisävykuvia)
Moaree-kuvioita (epätasainen liukuväri ja raidalliset kuviot) saattaa esiintyä. Jos näin käy, minimoi nämä kuviot
säätämällä terävyyttä.
"Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)"
Kun skannataan piirtoheitinkalvoja
Määritä kuvanlaatu ja säädä tummuus sopivimmalle tasolle.
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USB-muistivälineeseen tallentamisen oletusskannausasetusten
muuttaminen
Oletusasetukset ovat asetuksia, joita käytetään automaattisesti kaikkiin tehtäviin, kun virta kytketään päälle, painetaan [
] (Palautus) -painiketta tai automaattisen nollauksen ajastimen aika loppuu. Voit muokata näitä asetuksia tarpeen
mukaan.
Voit muuttaa seuraavia oletusasetuksia tarpeen mukaan.
Skannauskoko
Väritila
Tiedostomuoto
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Tiedostokoko

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Muistivälineasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Varmista, että <Muuta oletuksia> on valittu, ja paina [OK]-painiketta.
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5
Valitse kohde käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Lisätietoja asetuksista on kohdassa "Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)".

6
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
painiketta.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-
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Skannattujen asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla
Tässä osassa kuvataan, miten skannatut asiakirjat lähetetään sähköpostilla.

Sähköpostin lähetyksen valmistelu
Sähköpostin
määrittäminen

Katso kohta "Sähköpostitoimintojen käytön valmistelu".

Skannattujen asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla
Tietoja skannaus/lähetysmenetelmistä

Katso kohta "Skannauksen perustoiminnot (sähköposti)".

Vastaanottajan
määrittäminen

Katso kohta "Vastaanottajien määrittäminen (sähköposti)".

Skannerin asetusten,
esimerkiksi koon,
tummuuden ja kuvanlaadun
muuttaminen

Katso kohta "Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)".

Sähköpostin asetusten,
esimerkiksi aiheen ja
vastausosoitteen,
määrittäminen

Katso kohta "Sähköpostiasetukset".

Lähetettävien tietojen
tarkistaminen/peruuttaminen

Katso kohta "Lähetettävien tietojen tarkistaminen/peruuttaminen (sähköposti)".

Lähettäjän nimien
rekisteröiminen

Katso kohta "Sähköpostin lähettäjän nimen rekisteröiminen".

Skannauksen
oletusasetusten
muuttaminen

Katso kohta "Sähköpostin lähetyksen oletusskannausasetusten muuttaminen".
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0HJ2-0AY

Sähköpostitoimintojen käytön valmistelu
Voit lähettää skannatut asiakirjat sähköpostisovellukseen. Voit muuntaa skannatut asiakirjat PDF-tiedostoiksi ja lähettää ne
vastaanottajalle (sähköpostisovellus) sähköpostin liitetiedostoina.
Lue kohta "Laitteen määrittäminen niin, että sillä voi lähettää skannattuja asiakirjoja" ja määritä sähköpostiasetukset ennen
sähköpostitoiminnon käyttämistä.
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Skannauksen perustoiminnot (sähköposti)
Liitä skannatut asiakirjat sähköpostiviesteihin ja lähetä ne määritetylle vastaanottajalle.
Tässä osiossa kuvataan perustoimenpiteet.

1
Aseta asiakirjat laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <SPosti> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Määritä vastaanottaja.
"Vastaanottajien määrittäminen (sähköposti)"
Määritä vastaanottajat seuraavilla tavoilla:
syötä suoraan
valitsemalla pikavalinta
valitsemalla lyhytvalintakoodi
käyttämällä osoitekirjasta
LDAP-palvelimella
käyttämällä sarjalähetystä

5
Määritä skannausasetukset skannauksen tarkoituksen mukaan.
"Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)"
Voit muuttaa seuraavat asetukset:

㻠㻤㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Skannauskoko
Väritila
Tiedostomuoto
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Tiedostokoko
Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain nykyiseen tehtävään. Lisätietoja asetusten käyttämisestä kaikkiin
sähköpostin lähetyksiin on kohdassa "Sähköpostin lähetyksen oletusskannausasetusten muuttaminen".

6
Määritä tarvittavat sähköpostiasetukset.
"Sähköpostiasetukset"
Voit muuttaa seuraavat asetukset:
Aihe/teksti
Vastausosoite
Prioriteetti
Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain nykyiseen tehtävään. Lisätietoja asetusten käyttämisestä kaikkiin
sähköpostin lähetyksiin on kohdassa "Sähköpostin lähetyksen oletusskannausasetusten muuttaminen".

7
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Skannaaminen aloitetaan.

8
Skannataksesi asiakirjat peräkkäin paina [

] (Aloita).

Skannauksen peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> painikkeella [
(2) Valitse <Kyllä> painikkeella [

] tai [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Vastaanottajan vahvistaminen
(1) Valitse <Vastaanottajat: > painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Siirrettyjen sivujen lukumäärän vahvistaminen
(1) Valitse <Lähetyssivujen määrä> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.
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9
Valitse <Aloita lähetys> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Sähköposti on lähetetty.
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Vastaanottajien määrittäminen (sähköposti)
Tässä osassa kuvataan, miten sähköpostin vastaanottajat määritetään.
Katso vastaanottajien määrittäminen seuraavista kohdista.
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien
Vastaanottajien

määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen
määrittäminen

syöttämällä sähköpostiosoite
pikavalintapainikkeilla
lyhytvalintakoodeilla
ryhmäosoitteiden avulla
osoitekirjan avulla
LDAP-palvelimella (sähköposti)

Lisätietoja sähköpostin lähettämisestä on kohdassa "Skannauksen perustoiminnot (sähköposti)".

Vastaanottajien määrittäminen syöttämällä sähköpostiosoite
(1) Syötä vastaanottajan sähköpostiosoite numeropainikkeilla.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

(2) Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla
Paina vastaanottajan pikavalintapainiketta (01–19).

Jotta voit valita vastaanottajan pikavalintapainikkeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin painikkeisiin etukäteen.
"Tietoja väriainekasettien vaihtamisesta"

㻠㻥㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen lyhytvalintakoodeilla
Paina [

] (Lyhytvalinta) -painiketta ja syötä kolminumeroinen lyhytvalintanumero (001–181) numeropainikkeilla.

Jotta voit valita vastaanottajan lyhytvalintakoodeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin koodeihin etukäteen.
"Väriainekasettien käsitteleminen"
Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen ryhmäosoitteiden avulla
Kun ryhmäosoitteet on rekisteröity pikavalintapainikkeisiin
Paina pikavalintapainiketta (01–19), johon vastaanottajaryhmät on rekisteröity.

Kun ryhmäosoitteet on rekisteröity lyhytvalintakoodeihin
Paina [

] (Lyhytvalinta) -painiketta ja syötä kolminumeroinen lyhytvalintanumero (001–181) numeropainikkeilla.

Jotta voit valita ryhmäosoitteen lyhytvalintakoodeilla, sinun on rekisteröitävä ryhmäosoitteet näihin koodeihin etukäteen.
"Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen"
Jos painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.
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(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjan avulla
Kun syötät aakkosnumeerisen merkin käyttöpaneelista tai etsit aakkosnumeerista merkkiä osoitekirjanäytössä, kirjainta tai
numeroa vastaavat faksinumerot näytetään. Voit valita vastaanottajan näytetyistä numeroista.
Jotta voit valita vastaanottajan osoitekirjasta, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat osoitekirjaan etukäteen.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

1
Paina [

] (Osoitekirja) -painiketta.

2
Etsi vastaanottaja painikkeella [

]- tai [

]-painiketta.

Voit näyttää kaikki vastaanottajat valitsemalla <Kaik>.
Voit lisätä tai muokata vastaanottajia valitsemalla < >.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

3
Valitse vastaanottaja painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen LDAP-palvelimella (sähköposti)
Jos toimistossasi on asennettuna LDAP-palvelin, voit myös määrittää palvelimeen tallennetut vastaanottajat. Kun haluat
määrittää vastaanottajat, avaa LDAP-palvelin laitteen avulla ja valitse sitten vastaanottaja.
HUOMAUTUS
LDAP-palvelimelle yhdistämisen asetukset on määritettävä etukäteen.
"LDAP-palvelinten tallentaminen"

1
Paina [

]-painiketta.
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2
Valitse <Määtitä LDAP-palvelimelta> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse käyttämäsi LDAP-palvelin [

]- tai [

]-painikkeella ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse hakuehdot [

]- tai [

]-painikkeella ja paina sitten [OK]-painiketta.

Henkilöiden nimet, faksinumerot, sähköpostiosoitteet, organisaatioiden nimet ja osastojen nimet ovat käytettävissä
hakuehtoina vastaanottajia etsittäessä. Voit määrittää useita hakuehtoja samalla kerralla.

5
Määritä hakuehdot numeropainikkeilla, valitse <Käytä> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina

Seuraavassa näytössä <Nimi> on valittu vaiheessa 4, jolloin hakuehtona käytetään henkilön nimeä.

Painamalla <A/a/12> voit siirtyä syöttötilasta toiseen (lukuun ottamatta faksinumerolla hakua).
Voit määrittää useita hakuehtoja toistamalla vaiheet 4 ja 5.

6
Valitse <Hakutapa> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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7
Määritä hakutapa [

]- tai [

]-painikkeella ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Kaikilla alla olevilla
ehdoilla>

Hakee ja näyttää vastaanottajat, jotka vastaavat kaikkia vaiheessa 4 ja 5 määritettyjä
hakuehtoja.

<Joillakin alla
olevilla ehdoilla>

Kaikki vastaanottajat, jotka vastaavat mitä tahansa vaiheessa 4 ja 5 määritettyä hakuehtoa,
näytetään hakutuloksissa.

8
Valitse <Aloita haku> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Hakuehtojasi vastaavat vastaanottajat näytetään.
HUOMAUTUS
Jos todennusnäyttö tulee esiin, kun valitset <Aloita haku>, syötä laitteen käyttäjänimi ja LDAP-palvelimelle tallennettu
salasana ja paina <Käytä>.
"LDAP-palvelinten tallentaminen"

9
Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit määrittää enintään 10 vastaanottajaa.

Voit hakea vastaanottajaa muilla hakuehdoilla toistamalla vaiheet 2–9.
HUOMAUTUS
Jos olet jo määrittänyt vastaanottajan numeropainikkeilla, LDAP-palvelinta käyttämällä voidaan määrittää enintään
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yhdeksän vastaanottajaa.
Valittuja vastaanottajia ei voi määrittää kopion- tai piilokopion vastaanottajiksi.
Vastaanottajien poistaminen
Jos määritit useita vastaanottajia, voit poistaa niitä tarpeen mukaan.
(1) Valitse <Vahvista/Muokkaa vastaanottaja> käyttämällä [

(2) Valitse poistettava vastaanottaja painamalla [
(3) Valitse <Poista vastaanottaja> käyttämällä [

(4) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [
]- tai [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

HUOMAUTUS
Jos haluat poistaa vastaanottajia helposti ja nopeasti näyttämättä vastaanottajaluetteloa
Sen sijaan, että suorittaisit edellä kuvatut toimet loppuun, voit vaihtaa määrittämiesi vastaanottajien välillä painamalla
] (Tyhjennä) -painiketta.
painikkeita [ ] [ ]. Näytä poistettava vastaanottaja ja paina [
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0HJ2-0C2

Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)
Tässä osassa kuvataan, miten seuraavat skannausasetukset muutetaan.
Skannauskoko
Väritilan asettaminen
Tiedostomuodon asettaminen
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
Vihkoasetukset 2-puolisille asiakirjoille
Terävyys
Tiedostokoon asettaminen
Luovutustiedoston kuva-asetukset
Lisätietoja sähköpostin lähettämisestä on kohdassa "Skannauksen perustoiminnot (sähköposti)".

Skannauskoko
Määritä asiakirjan kokoa vastaava skannauskoko.

Väritilan asettaminen
Määritä väritila.

<Väri>

Valitse tämä, kun skannaat asiakirjat värillisinä.

<MV>

Valitse tämä, kun skannaat asiakirjat mustavalkoisina.

Tiedostomuodon asettaminen
Valitse tiedostomuoto.

<PDF (Pakattu)>

Tallentaa tiedoston PDF-muodossa. Värikuvat, kuten valokuvat ja piirrokset, pakataan
pienempään tiedostokokoon kuin käytettäessä asetusta <PDF>.

<PDF>

Tallentaa tiedoston PDF-muodossa.

<JPEG>

Tallentaa tiedoston JPEG-muodossa.
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<TIFF>

Tallentaa tiedoston TIFF-muodossa.

HUOMAUTUS
Kun valitset <PDF (Pakattu)>, esimerkiksi valokuvat ja kuvituskuvat pakataan tehokkaammin kuin asetuksella <PDF>,
mikä pienentää tiedostokokoa.
Kuitenkin alkuperäisen tyypistä riippuen kuvan laatu saattaa muuttua tai kerralla skannattavien alkuperäisten sivujen
määrä saattaa pienentyä.

Tummuus
Määritä tummuus.

[

]

Vähennä tummuutta.

[

]

Lisää tummuutta.

Alkuperäisen suunta
Määritä asiakirjan suunta.

<Pysty>

Valitse tämä, kun asiakirja on pystysuuntainen.

<Vaaka>

Valitse tämä, kun asiakirja on vaakasuuntainen.

Alkuperäisen tyyppi
Voit hienosäätää kuvan laatua asiakirjan tyypin mukaan. Asiakirja voidaan toistaa paremmin alkuperäisen mukaisena, kun
valitaan sopivin alkuperäisen tyyppi.

<Teksti>

Sopivin skannattaessa pelkkää tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä ja piirroksia sisältäviä
asiakirjoja. Sinikopiot ja haaleat lyijykynällä kirjoitetut tekstit saadaan skannattua selkeinä.

<Teksti/Kuva>

Sopivin skannattaessa tekstiä, piirroksia ja valokuvia sisältäviä asiakirjoja.

<Valokuva>

Sopivin skannattaessa painettuja puolisävyvalokuvia sisältäviä asiakirjoja.

Vihkoasetukset 2-puolisille asiakirjoille
Määritä asetukset 2-puolisten asiakirjojen skannausta varten.
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<Ei>

Vihkoasetuksia 2-puolisille asiakirjoille ei ole määritetty.

<Kirjatyyppi>

Valitse tämä, kun kuvien suunta (ylhäältä alas) etu- ja kääntöpuolella on sama.

<Kalenterityyppi>

Valitse tämä, kun kuvien suunta (ylhäältä alas) etu- ja kääntöpuolella on eri.

Terävyys
Säädä tätä asetusta, kun haluat korostaa kuvan ääriviivoja tai vähentää kontrastia.

[

]

Jotta puolisävykuvat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla <>. Tällä voi korjata moaree-häiriön (epätasainen liukuväri ja raidalliset kuviot) vaikutusta.

[

]

Jotta teksti tai viivat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla
<+>. Tämä sopii parhaiten sinikopioiden ja haaleiden lyijykynällä kirjoitettujen tekstien
skannaamiseen.

Tiedostokoon asettaminen
Voit määrittää tiedostokoon skannattujen kuvien lähettämistä varten.

<Pieni: Muisti
etusijalla>

Muistia tarvitaan vain vähän, mutta skannattujen kuvien laatu ei ole hyvä.

<Tavallinen>

Vaadittu muistin määrä ja skannauksen laatu ovat suunnilleen asetusten <Pieni: Muisti
etusijalla> ja <Suuri: Kuvan laatu etusijalla> puolivälissä.

<Suuri: Kuvan laatu
etusijalla>

Muistia tarvitaan paljon, mutta skannattujen kuvien laatu on korkea.

Luovutustiedoston kuva-asetukset
Voit säätää gamma-arvon ja PDF (Pakattu) -kuvan kuvanlaadun tason, kun käytetään värilähetystä.
Värilähetyksen gamma-arvo
PDF (Pakattu) -kuvan taso

Värilähetyksen gamma-arvo
Kun lähetät skannatut kuvat sähköpostiin, voit määrittää gamma-arvon, kun RGB-muodossa skannatut kuvat muunnetaan
YCbCr-muotoon. Kun kuvat lähetetään, optimaalinen kuvanlaatu voidaan näyttää asettamalla gamma-arvo, joka vastaa
vastaanottajan asetusta.
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1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Luovutustiedoston kuva-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <Värilähetyksen Gamma-arvo> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse gamma-arvo käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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PDF (Pakattu) -kuvan taso
Valitse kuvan taso, kun tiedostomuodoksi on valittu PDF (Pakattu).

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Luovutustiedoston kuva-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <PDF (Pakattu) -kuvan taso> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse asetettu tila käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
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Valitse kuvan taso käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

<Datakoko
etusijalla>

Muistia tarvitaan vain vähän, mutta skannattujen kuvien laatu ei ole hyvä.

<Tavallinen>

Vaadittu muistin määrä ja skannauksen laatu ovat suunnilleen asetusten <Datakoko etusijalla>
ja <Kuvan laatu etusijalla> puolivälissä.

<Kuvan laatu
etusijalla>

Muistia tarvitaan paljon, mutta skannattujen kuvien laatu on korkea.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-0C3

Sähköpostiasetukset
Tässä osassa kuvataan, miten sähköpostiasetukset määritetään.
Aiheen/tekstin kirjoittaminen
Vastausosoitteen kirjoittaminen
Prioriteetin asettaminen
Lisätietoja sähköpostin lähettämisestä on kohdassa "Skannauksen perustoiminnot (sähköposti)".

Aiheen/tekstin kirjoittaminen
Kirjoita sähköpostin aihe ja teksti.

<Otsake: >

Kirjoita sähköpostin aihe.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

<Asia: >

Kirjoita sähköpostin teksti.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

Vastausosoitteen kirjoittaminen
Kirjoita vastausosoite.

<Ei mitään>

Vastausosoitetta ei ole määritetty.
Määritä vastausosoite.
Vastausosoitteen määrittäminen
(1) Etsi vastaanottaja painikkeella [ ]- tai [ ]-painiketta.
Voit näyttää kaikki vastaanottajat valitsemalla <Kaik>.

<Osoitekirja>
(2) Valitse vastaanottaja painamalla [
painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Prioriteetin asettaminen
Aseta sähköpostin prioriteetti.

<Matala>

Sähköposti lähetetään alhaisella prioriteetilla.

<Tavallinen>

Sähköposti lähetetään normaalilla prioriteetilla.

<Suuri>

Sähköposti lähetetään korkealla prioriteetilla.
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0HJ2-0C4

Lähetettävien tietojen tarkistaminen/peruuttaminen (sähköposti)
Voit tarkistaa lähetystietojen yksityiskohtaiset tiedot. Voit myös peruuttaa lähetyksen kesken lähetystä.
HUOMAUTUS
Jos käyttöpaneelin käsittelyn/tietojen merkkivalo
Palaa tai vilkkuu

Lähetys on kesken.

Ei pala

Töiden lähetys ei ole menossa.

Voit peruuttaa työn painamalla [

] (Pysäytys) -painiketta.

1
Paina [

] (Pysäytys) -painiketta.

Kun käsiteltävänä on vain yksi työ, voit peruuttaa työn painamalla [

] (Pysäytys)-painiketta kahdesti.

2
Kun käsiteltävänä on useita töitä, valitse peruutettavat työt painikkeella [
painiketta.

] tai [

] ja paina [OK]-

3
Valitse <Kyllä> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

Voit peruuttaa työn myös painamalla [

]-painiketta, kun <Peruuta?> ilmestyy näyttöön ja paina [OK]-

] (Pysäytys) -painiketta.

Työ peruutetaan.

Tarkista käyttämällä [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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2
Valitse <Lähetystyö> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työhistoria> käyttämällä [

4
Valitse tarkistettavat työt käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Sulje näyttö painamalla [
valitun työn tiedot.

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut

㻡㻜㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0C5

Sähköpostin lähettäjän nimen rekisteröiminen
Tässä osassa kuvataan, miten lähettäjän nimet rekisteröidään.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Lähetystoiminnon asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Tallenna yksikön nimi (Sähköposti)> käyttämällä [
painiketta.

5
Kirjoita lähettäjän nimi ja paina [OK]-painiketta.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

6
Valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-0C6

Sähköpostin lähetyksen oletusskannausasetusten muuttaminen
Sähköpostin lähetyksen oletusasetukset ovat asetuksia, joita käytetään automaattisesti kaikkiin tehtäviin, kun virta kytketään
päälle, painetaan [

] (Palautus) -painiketta tai automaattisen nollauksen ajastimen aika loppuu.

Voit muuttaa seuraavia oletusasetuksia tarpeen mukaan.
Skannauskoko
Väritila
Tiedostomuoto
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Tiedostokoko
Aihe/teksti
Vastausosoite
Prioriteetti

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Lähetystoiminnon asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Muuta oletuksia> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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5
Valitse <Sähköposti> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse kohde käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Lisätietoja asetuksista on kohdissa "Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)" ja "Sähköpostiasetukset".

7
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
painiketta.

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

0HJ2-0C7

Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tiedostopalvelimeen
Tässä osassa kerrotaan, miten skannatut asiakirjat lähetetään tiedostopalvelimeen.

Valmistelut skannattujen asiakirjojen lähettämiseksi tiedostopalvelimeen
Valmistelut
skannattujen
asiakirjojen
lähettämiseksi
tiedostopalvelimeen

Katso kohta "Skannauksen valmistelu (tiedostopalvelin)".

Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tiedostopalvelimeen
Tietoja skannaus/lähetysmenetelmistä

Katso kohta "Skannauksen perustoiminnot (tiedostopalvelin)".

Vastaanottajan
määrittäminen

Katso kohta "Vastaanottajan määrittäminen (tiedostopalvelin)".

Skannerin asetusten,
esimerkiksi koon,
tummuuden ja kuvanlaadun
muuttaminen

Katso kohta "Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)".

Lähetettävien tietojen
tarkistaminen/peruuttaminen

Katso kohta "Lähetettävien tietojen tarkistaminen/peruuttaminen (tiedostopalvelin)".

Skannauksen
oletusasetusten
muuttaminen

Katso kohta "Tiedostopalvelimelle lähettämisen oletusasetusten muuttaminen".
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0HJ2-0C8

Skannauksen valmistelu (tiedostopalvelin)
Voit lähettää skannatut asiakirjat tiedostopalvelimeen. Voit muuntaa skannatut asiakirjat TIFF-tiedostoiksi ja lähettää ne
tiedostopalvelimeen.
Katso ennen tiedostopalvelimeen lähettämistä kohta "Laitteen määrittäminen niin, että sillä voi lähettää skannattuja
asiakirjoja" ja määritä lähetysasetukset.
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0HJ2-0C9

Skannauksen perustoiminnot (tiedostopalvelin)
Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tiedostopalvelimeen.
Tässä osiossa kuvataan perustoimenpiteet.

1
Aseta asiakirjat laitteeseen.
"Paperin lisääminen"
"Tuetut asiakirjatyypit"

2
Paina [

]-painiketta.

3
Valitse <Windows (SMB)> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Määritä vastaanottaja.
"Vastaanottajan määrittäminen (tiedostopalvelin)"
Määritä vastaanottajat seuraavilla tavoilla:
valitsemalla pikavalinta
valitsemalla lyhytvalintakoodi
käyttämällä osoitekirjasta

5
Määritä skannausasetukset skannauksen tarkoituksen mukaan.
"Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)"
Voit muuttaa seuraavat asetukset:
Skannauskoko
Väritila
Tiedostomuoto
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Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Tiedostokoko
Tässä määritettävät asetukset vaikuttavat vain nykyiseen tehtävään. Lisätietoja asetusten käyttämisestä kaikkiin lähetyksiin
on kohdassa "Tiedostopalvelimelle lähettämisen oletusasetusten muuttaminen".

6
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Skannaaminen aloitetaan.
Kun skannataan syöttölaitteesta tai <Tiedostomuoto>-asetukseksi valitaan <JPEG>
Asiakirjan skannauksen jälkeen skannatut tiedot lähetetään USB-muistiin.
Kun skannataan valotuslasilta tai <Tiedostomuoto>-asetukseksi valitaan jokin muu kuin <JPEG>
Siirry vaiheeseen 7.

7
Skannataksesi asiakirjat peräkkäin paina [

] (Aloita).

Skannauksen peruuttaminen
(1) Valitse <Peruuta> painikkeella [
(2) Valitse <Kyllä> painikkeella [

] tai [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Vastaanottajan vahvistaminen
(1) Valitse <Vastaanottajat: > painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Siirrettyjen sivujen lukumäärän vahvistaminen
(1) Valitse <Lähetyssivujen määrä> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

8
Valitse <Aloita lähetys> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.
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Skannattu tiedosto on lähetetty.
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Vastaanottajan määrittäminen (tiedostopalvelin)
Tässä osassa kuvataan vastaanottajien määrittäminen.
Katso vastaanottajien määrittäminen seuraavista kohdista.
Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla
Vastaanottajien määrittäminen lyhytvalintakoodeilla
Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjan avulla
Lähetysohjeita on kohdassa "Skannauksen perustoiminnot (tiedostopalvelin)".

Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla
Paina vastaanottajan pikavalintapainiketta (01–19).

Jotta voit valita vastaanottajan pikavalintapainikkeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin painikkeisiin etukäteen.
(Tiedostopalvelimet voi rekisteröidä vastaanottajiksi vain Etäkäyttöliittymästä.)
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen Etäkäyttöliittymän avulla"
Kun painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [

] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen lyhytvalintakoodeilla
Paina [

] (Lyhytvalinta) -painiketta ja syötä kolminumeroinen lyhytvalintanumero (001–181) numeropainikkeilla.

Jotta voit valita vastaanottajan lyhytvalintakoodeilla, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat näihin koodeihin etukäteen.
(Tiedostopalvelimet voi rekisteröidä vastaanottajiksi vain Etäkäyttöliittymästä.)
"Lyhytvalintakoodin tallentaminen ja muokkaaminen Etäkäyttöliittymän avulla"
Kun painat väärää painiketta
(1) Paina [

] (Tyhjennä) -painiketta.

(2) Valitse <Kyllä> painikkeella [

] ja paina [OK]-painiketta.

Voit tyhjentää kaikki määritetyt skannausasetukset painamalla [
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] (Palautus) -painiketta.

Vastaanottajien määrittäminen osoitekirjan avulla
Kun syötät aakkosnumeerisen merkin käyttöpaneelista tai etsit aakkosnumeerista merkkiä osoitekirjanäytössä, kirjainta tai
numeroa vastaavat faksinumerot näytetään. Voit valita vastaanottajan näytetyistä numeroista.
Jotta voit valita vastaanottajan osoitekirjasta, sinun on rekisteröitävä vastaanottajat osoitekirjaan etukäteen.
(Tiedostopalvelimet voi rekisteröidä vastaanottajiksi vain Etäkäyttöliittymästä.)
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

1
Paina [

] (Osoitekirja) -painiketta.

2
Etsi vastaanottaja painikkeella [

]- tai [

]-painiketta.

Voit näyttää kaikki vastaanottajat valitsemalla <Kaik>.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

3
Valitse vastaanottaja painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)
Tässä osassa kuvataan, miten skannausasetukset muutetaan.
Skannauskoko
Väritilan asettaminen
Tiedostomuodon asettaminen
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
Vihkoasetukset 2-puolisille asiakirjoille
Terävyys
Tiedostokoon asettaminen
Luovutustiedoston kuva-asetukset
Lähetysohjeita on kohdassa "Skannauksen perustoiminnot (tiedostopalvelin)".

Skannauskoko
Määritä asiakirjan kokoa vastaava skannauskoko.

Väritilan asettaminen
Määritä väritila.

<Väri>

Valitse tämä, kun skannaat asiakirjat värillisinä.

<MV>

Valitse tämä, kun skannaat asiakirjat mustavalkoisina.

Tiedostomuodon asettaminen
Valitse tiedostomuoto.

<PDF (Pakattu)>

Tallentaa tiedoston PDF-muodossa. Värikuvat, kuten valokuvat ja piirrokset, pakataan
pienempään tiedostokokoon kuin käytettäessä asetusta <PDF>.

<PDF>

Tallentaa tiedoston PDF-muodossa.

<JPEG>

Tallentaa tiedoston JPEG-muodossa.
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<TIFF>

Tallentaa tiedoston TIFF-muodossa.

HUOMAUTUS
Kun valitset <PDF (Pakattu)>, esimerkiksi valokuvat ja kuvituskuvat pakataan tehokkaammin kuin asetuksella <PDF>,
mikä pienentää tiedostokokoa.
Kuitenkin alkuperäisen tyypistä riippuen kuvan laatu saattaa muuttua tai kerralla skannattavien alkuperäisten sivujen
määrä saattaa pienentyä.

Tummuus
Määritä tummuus.

[

]

Vähennä tummuutta.

[

]

Lisää tummuutta.

Alkuperäisen suunta
Määritä asiakirjan suunta.

<Pysty>

Valitse tämä, kun asiakirja on pystysuuntainen.

<Vaaka>

Valitse tämä, kun asiakirja on vaakasuuntainen.

Alkuperäisen tyyppi
Voit hienosäätää kuvan laatua asiakirjan tyypin mukaan. Asiakirja voidaan toistaa paremmin alkuperäisen mukaisena, kun
valitaan sopivin alkuperäisen tyyppi.

<Teksti>

Sopivin skannattaessa pelkkää tekstiä tai käsinkirjoitettua tekstiä ja piirroksia sisältäviä
asiakirjoja. Sinikopiot ja haaleat lyijykynällä kirjoitetut tekstit saadaan skannattua selkeinä.

<Teksti/Kuva>

Sopivin skannattaessa tekstiä, piirroksia ja valokuvia sisältäviä asiakirjoja.

<Valokuva>

Sopivin skannattaessa painettuja puolisävyvalokuvia sisältäviä asiakirjoja.

Vihkoasetukset 2-puolisille asiakirjoille
Määritä asetukset 2-puolisten asiakirjojen skannausta varten.
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<Ei>

Vihkoasetuksia 2-puolisille asiakirjoille ei ole määritetty.

<Kirjatyyppi>

Valitse tämä, kun kuvien suunta (ylhäältä alas) etu- ja kääntöpuolella on sama.

<Kalenterityyppi>

Valitse tämä, kun kuvien suunta (ylhäältä alas) etu- ja kääntöpuolella on eri.

Terävyys
Säädä tätä asetusta, kun haluat korostaa kuvan ääriviivoja tai vähentää kontrastia.

[

]

Jotta puolisävykuvat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla <>. Tällä voi korjata moaree-häiriön (epätasainen liukuväri ja raidalliset kuviot) vaikutusta.

[

]

Jotta teksti tai viivat skannautuisivat selkeinä, säädä tämä asetus sopivalle tasolle asteikolla
<+>. Tämä sopii parhaiten sinikopioiden ja haaleiden lyijykynällä kirjoitettujen tekstien
skannaamiseen.

Tiedostokoon asettaminen
Voit määrittää tiedostokoon skannattujen kuvien lähettämistä varten.

<Pieni: Muisti
etusijalla>

Muistia tarvitaan vain vähän, mutta skannattujen kuvien laatu ei ole hyvä.

<Tavallinen>

Vaadittu muistin määrä ja skannauksen laatu ovat suunnilleen asetusten <Pieni: Muisti
etusijalla> ja <Suuri: Kuvan laatu etusijalla> puolivälissä.

<Suuri: Kuvan laatu
etusijalla>

Muistia tarvitaan paljon, mutta skannattujen kuvien laatu on korkea.

Luovutustiedoston kuva-asetukset
Voit säätää gamma-arvon ja PDF (Pakattu) -kuvan kuvanlaadun tason, kun käytetään värilähetystä.
Värilähetyksen gamma-arvo
PDF (Pakattu) -kuvan taso

Värilähetyksen gamma-arvo
Kun lähetät skannatut kuvat tiedostopalvelimeen, voit määrittää gamma-arvon, kun RGB-muodossa skannatut kuvat
muunnetaan YCbCr-muotoon. Kun kuvat lähetetään, optimaalinen kuvanlaatu voidaan näyttää asettamalla gamma-arvo,
joka vastaa vastaanottajan asetusta.

㻡㻝㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Luovutustiedoston kuva-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <Värilähetyksen Gamma-arvo> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse gamma-arvo käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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PDF (Pakattu) -kuvan taso
Valitse kuvan taso, kun tiedostomuodoksi on valittu PDF (Pakattu).

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Luovutustiedoston kuva-asetukset> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <PDF (Pakattu) -kuvan taso> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse asetettu tila käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
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Valitse kuvan taso käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

<Datakoko
etusijalla>

Muistia tarvitaan vain vähän, mutta skannattujen kuvien laatu ei ole hyvä.

<Tavallinen>

Vaadittu muistin määrä ja skannauksen laatu ovat suunnilleen asetusten <Datakoko etusijalla>
ja <Kuvan laatu etusijalla> puolivälissä.

<Kuvan laatu
etusijalla>

Muistia tarvitaan paljon, mutta skannattujen kuvien laatu on korkea.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Lähetettävien tietojen tarkistaminen/peruuttaminen (tiedostopalvelin)
Voit tarkistaa lähetystietojen yksityiskohtaiset tiedot. Voit myös peruuttaa lähetyksen kesken lähetystä.
HUOMAUTUS
Jos käyttöpaneelin käsittelyn/tietojen merkkivalo
Palaa tai vilkkuu

Lähetys on kesken.

Ei pala

Töiden lähetys ei ole menossa.

Voit peruuttaa työn painamalla [

] (Pysäytys) -painiketta.

1
Paina [

] (Pysäytys) -painiketta.

Kun käsiteltävänä on vain yksi työ, voit peruuttaa työn painamalla [

] (Pysäytys)-painiketta kahdesti.

2
Kun käsiteltävänä on useita töitä, valitse peruutettavat työt painikkeella [
painiketta.

] tai [

] ja paina [OK]-

3
Valitse <Kyllä> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

Voit peruuttaa työn myös painamalla [

]-painiketta, kun <Peruuta?> ilmestyy näyttöön ja paina [OK]-

] (Pysäytys) -painiketta.

Työ peruutetaan.

Tarkista käyttämällä [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻡㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

2
Valitse <Lähetystyö> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Työhistoria> käyttämällä [

4
Valitse tarkistettavat työt käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta sen jälkeen, kun olet tarkistanut

valitun työn tiedot.
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Tiedostopalvelimelle lähettämisen oletusasetusten muuttaminen
Tiedostopalvelimelle lähettämisen oletusasetukset ovat asetuksia, joita käytetään automaattisesti kaikkiin tehtäviin, kun virta
kytketään päälle, painetaan [

] (Palautus) -painiketta tai automaattisen nollauksen ajastimen aika loppuu.

Voit muuttaa seuraavia oletusasetuksia tarpeen mukaan.
Skannauskoko
Väritila
Tiedostomuoto
Tummuus
Alkuperäisen suunta
Alkuperäisen tyyppi
2-puolinen alkuperäinen
Terävyys
Tiedostokoko

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Skannausasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Lähetystoiminnon asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Muuta oletuksia> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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5
Valitse <Windows (SMB)> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse kohde käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Lisätietoja asetuksista on kohdassa "Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)".

7
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
painiketta.

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-
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Verkkoasetukset
Tässä luvussa kuvataan, miten laitteen verkkoasetukset määritetään.
Voit määrittää laitteen hakemaan IP-osoitteen automaattisesti ilman, että tarvitsee määrittää verkkoasetuksia
verkkoyhteyden muodostamiseksi. Huomaa, että nämä asetukset tarvitsee ehkä määrittää, riippuen verkon tyypistä.
Verkkoasetukset, kuten IP-osoite, LPD, RAW ja WSD (muut kuin IEEE802.1X-asetukset) ovat samat sekä langattomalle
että langalliselle lähiverkolle.

Verkon
määrittäminen

Tietoja yhteyden luomisesta ja asetuksista on kohdassa
"Verkon perusasetukset".
Tietoja langattoman ja langallisen lähiverkon välillä vaihtamisesta on kohdassa
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)".
Tietoja verkkoon kytkemisestä on kohdissa
"Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon" ja "Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain
MF6180dw)".
Tietoja IP-osoitteen asettamisesta on kohdissa
"IPv4-osoitteen asettaminen" ja "IPv6-osoitteen määrittäminen".
Tietoja yhteyden tarkistamisesta on kohdassa
"Verkkoyhteyden tarkistaminen".

Skannaus
lähetykseen toiminnon asetukset

Tietoja asetuksista on kohdassa
"Laitteen määrittäminen niin, että sillä voi lähettää skannattuja asiakirjoja".
Tietoja Send Setup Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoimisesta on kohdassa
"Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoiminen".
Tietoja skannattujen asiakirjojen lähettämisestä sähköpostilla on kohdassa
"Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen".
Tietoja tarkkojen sähköpostiasetusten (lähetystä edeltävä POP-todennus, SSL-salaus jne.)
määrittämisestä on kohdassa
"Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen".
Tietoja skannattujen asiakirjojen lähettämisestä tiedostopalvelimeen on kohdassa
"Tallentaminen tiedostopalvelimeen (jaettuun tiedostopalvelimeen)".

Faksien
tietokoneesta
tulostamisen tai
lähettämisen
asetusten
määrittäminen

Tietoja käyttöympäristöstä on kohdassa
"Tietokoneen asettaminen tulostamaan ja lähettämään fakseja (vain Windows)".
Tietoja LPD-, RAW- ja WSD-asetusten määrittämisestä laitteessa on kohdassa
"Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)".
Tietoja LPD- ja RAW-asetusten määrittämisestä (tietokoneessa) on kohdassa
"Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen".

Verkon
lisäasetusten
määrittäminen

Katso seuraavat osat:
"Nopeuden ja duplexin asettaminen"
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
"IPv4 DNS:n määrittäminen"
"IPv6 DNS:n määrittäminen"
"WINS-palvelimen määrittäminen"
"SMB:n asettaminen"
"LDAP-palvelinten tallentaminen"
"MTU:n koon asettaminen"
"SNTP:n määrittäminen"
"SLP-tiedonsiirron määrittäminen imageWAREn avulla"

Laitteen hallinta
web-selaimen avulla

Katso kohta "Laitteen hallinta".

Langattoman
lähiverkon tietojen
tarkistaminen (vain
MF6180dw)

Katso kohta "Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)".

Tämän laitteen
osoitteen

Katso kohta "IP-osoiteasetusten tarkistaminen".
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tarkistaminen
Laitteen MACosoitteen
tarkistaminen

Katso kohta "MAC-osoitteen tarkistaminen".
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Verkon perusasetukset
Tietokoneen ja verkkolaitteen asetukset on määritettävä loppuun.
Muuten laitetta ei ehkä voi käyttää verkossa, vaikka suorittaisit seuraavat toimet.
Tietokoneen tai verkkolaitteen rakenne, käytettävät reititintoiminnot, asetustavat ja suojausasetukset vaihtelevat
ympäristön mukaan.
Lisätietoja on käyttämäsi verkkolaitteen mukana tulleessa käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Kun käytät laitetta toimistossa, keskustele asiasta etukäteen verkon pääkäyttäjän kanssa.
Kytke laite varmistuksen jälkeen lähiverkkoon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Voit kytkeä laitteen langattomaan tai langalliseen lähiverkkoon käyttöympäristön ja laitteiden mukaan.

Vaihe
1

Vaihda kytkentätavaksi
langallinen tai langaton
lähiverkko.

Vaihe
2

Kytke laite langalliseen
tai langattomaan
lähiverkkoon.

Vaihe
3

Tarkista automaattisesti
haetut IP-osoitteet.

"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"

Vaihe
4

Tarkista toiminta
avaamalla laitteen
Etäkäyttöliittymä.

"Verkkoyhteyden tarkistaminen"

"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

"Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon"
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"
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Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain
MF6180dw)
Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko käyttöympäristön ja laitteiden mukaan.
Oletusasetus on "Langallinen LAN".

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Kun asetus tarvitsee vaihtaa, valitse <Valitse langallinen/langaton LAN> käyttämällä [
painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-

4
Valitse <Langallinen LAN> tai <Langaton LAN> käyttämällä [
[OK]-painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina sitten

TÄRKEÄÄ
Kun vaihdetaan langalliseen tai langattomaan lähiverkkoon
Kun olet suorittanut kytkemisen langattomaan tai langalliseen lähiverkkoon, poista MF Drivers (MF-ajurien) asennus.
Kun asennuksen poisto on valmis, asenna MF Driver (MF-ajuri) uudestaan.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
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0HJ2-0CL

Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon
Ennen kytkemistä langalliseen lähiverkkoon, katso kohta "Huomio (Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon)".
HUOMAUTUS
Langallista ja langatonta lähiverkkoa ei voi käyttää samaan aikaan.
Laitteen oletuskytkentätapa on "Langallinen LAN".
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

1
Kytke laite reitittimeen tai keskittimeen verkkokaapelilla.

2
Odota, että laite asettaa IP-osoitteen automaattisesti (noin 2 minuuttia).
Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti, katso lisätietoja seuraavista kohdista.
"IPv4-osoitteen asettaminen"
"IPv6-osoitteen määrittäminen"

㻡㻟㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0CR

Huomio (Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon)
TÄRKEÄÄ
Verkon turvallisuus
Jos laite on kytketty suojaamattomaan verkkoon, henkilötietosi saattavat joutua ulkopuolisten tietoon. Varmista, että olet
suojannut henkilötietosi.
HUOMAUTUS
Verkon tehtävät/asetukset
Kun käytät laitetta toimistossa, keskustele asiasta verkon pääkäyttäjän kanssa.
IP-osoite
Vaikka laitteen IP-osoite muuttuisi, yhteys säilyy, jos laite ja tietokone ovat samassa aliverkossa.
Skannaustoimintoa ei ehkä voi käyttää, jos käytetään IPv6-yhteyttä.
Laite, joka tarvitaan langalliseen lähiverkkoon kytkemiseen
Laitteen mukana ei tule verkkokaapelia, reititintä tai keskitintä. Ota tarvittavat kaapelit tai keskitin esille valmiiksi.
Laite tukee 10BASE-T- ja 100BASE-TX-yhteyksiä. Jos haluat liittää laitteen 100BASE-TX Ethernet-verkkoon,
kaikkien lähiverkkoon liitettyjen laitteiden (reititin, keskitin, verkkokaapeli ja tietokoneen verkkokortti) täytyy tukea
100BASE-TX-yhteyksiä.
Lisätietoja löydät laitteiden käyttöoppaista tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Kun laite on kytketty keskittimeen
Laite ei ehkä pysty kytkeytymään verkkoon, vaikka verkkoasetukset ovat oikein. Kun näin käy, aseta pitempi
käynnistysaika.
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
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0HJ2-0CS

Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)
Ennen kytkemistä langattomaan lähiverkkoon, katso kohta "Huomio (Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon)".
Käytössä on kaksi tapaa kytkeä langattomaan lähiverkkoon tai liityntäpisteeseen: kytkeminen WPS (Wi-Fi Protected Setup)
-toiminnolla tai kytkeminen manuaalisesti.
WPS-toimintojen määrittäminen
Määrittäminen manuaalisesti
HUOMAUTUS
Langallista ja langatonta lähiverkkoa ei voi käyttää samaan aikaan.
Laitteen oletuskytkentätapa on "Langallinen LAN". Kun käytetään langatonta lähiverkkoyhteyttä, kytkentätavaksi on
vaihdettava "Langaton LAN".
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"
Voit yhdistää laitteen langattomiin tai langallisiin lähiverkkoihin, mutta molempia verkkotyyppejä ei voida käyttää
samanaikaisesti. Kun käytät langatonta lähiverkkoyhteyttä, älä kytke laitteeseen verkkokaapelia. Siitä voi aiheutua
toimintavirheitä.

WPS-toimintojen määrittäminen
Kun langattoman lähiverkon reitittimet ja/tai liityntäpisteet tukevat WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoja, voit kytkeä
laitteen käyttämällä painike- tai PIN-koodijärjestelmää.
HUOMAUTUS
WPS-toimintojen tarkistaminen
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen laatikosta tai laitteesta itsestään, että laite tukee WPStoimintoa.
Esimerkiksi alla näytetyn kaltainen symboli löytyy pakkauslaatikosta tai laitteesta.

Tämä tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa.
Jos et ole yhäkään varma, ota yhteyttä langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen valmistajaan.
Muu asetustapa
Katso seuraavasta WPS:n PIN-koodijärjestelmä ja/tai suojausasetukset.
WPS-toimintojen määrittäminen
Määrittäminen manuaalisesti

Painikejärjestelmä
Suorita kytkentä painamalla langattoman lähiverkon reitittimien ja/tai liityntäpisteiden WPS-painiketta.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)"

PIN-koodijärjestelmä
Suorita kytkentä syöttämällä laitteen luoma PIN-koodi langattoman lähiverkon reitittimiin ja/tai liityntäpisteisiin.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (PIN-kooditila)"

Määrittäminen manuaalisesti
㻡㻟㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Jos langattoman lähiverkon reitittimet ja/tai liityntäpisteet eivät tue WPS-toimintoja, suorita kytkentä syöttämällä
langattoman lähiverkon reitittimien ja/tai liityntäpisteiden tiedot laitteeseen.

Valitse liityntäpiste
Valitse laitteen löytämien liityntäpisteiden luettelosta kytkettävä langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste ja syötä
yhteyden verkkoavain.
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"

Syöttäminen manuaalisesti
Syötä manuaalisesti laitteeseen kytkettävien langattoman lähiverkon reitittimien ja liityntäpisteiden SSID ja/tai suojaustiedot
(salaustapa/todennustapa tai salaustapa/verkkoavain).
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
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0HJ2-0CU

Huomio (Turvallisuus käytettäessä langattoman lähiverkon tuotetta)
Langaton lähiverkko on verkko, joka yhdistää useita laitteita radiotaajuuksien (RF) avulla ilman kaapeleita. Yleensä yhteys
muodostetaan langattoman lähiverkon reitittimeksi tai liityntäpisteeksi kutsutun välityslaitteen kautta. Tämä antaa käyttäjille
mahdollisuuden liikkua verkon peittoalueella ja silti pitää yhteys verkkoon.
Toisaalta, koska langaton signaali lähetetään niin, että kuka tahansa lähistöllä oleva voi käyttää sitä, seuraavia
tietoturvaongelmia voi esiintyä, jos ei tehdä riittäviä varotoimenpiteitä.
Tiedonsiirron sisällön salakuuntelu
Ulkopuoliset, joilla on pahoja aikeita, saattavat vakoilla langattomia signaaleja, jotta voisivat:
varastaa henkilökohtaisia tietojasi, joita ovat esimerkiksi käyttäjätunnus, salasana, luottokortin tiedot ja sähköpostit.
Luvaton käyttö
Ulkopuoliset, joilla on pahoja aikeita, saattavat päästä henkilökohtaisiin tai yrityksen sisäisiin verkkoihin ilman lupaa,
jolloin he voivat:
varastaa henkilökohtaisia tietojasi tai luottamuksellisia tietoja (tietojen väärinkäyttö),
esiintyä tiettynä henkilönä ja levittää vääriä tietoja (tekeytyminen toiseksi),
väärentää salakuunneltua tiedonsiirron sisältöä (väärentäminen),
tuhota tietoja tai verkkojärjestelmiä levittämällä tietokoneviruksia (tuhoaminen).
Useimmissa langattoman lähiverkon korteissa ja liityntäpisteissä on ominaisuudet näiden turvaongelmien ratkaisemiseksi.
Käyttämällä näitä ominaisuuksia, voit minimoida mahdolliset tietoturva-uhat.
Suosittelemme arvioimaan tarkasti mahdolliset ongelmat, joita voi esiintyä, jos tietoturvaominaisuuksia ei määritetä oikein
käytetyssä langattoman lähiverkon tuotteessa, ja määrittämään tietoturvaominaisuudet oman harkinnan mukaan ja omalla
vastuulla.
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0HJ2-0CW

Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)
Suorita kytkentä painamalla langattoman lähiverkon reitittimien ja/tai liityntäpisteiden WPS-painiketta.

1
Vaihda kytkentätavaksi langaton lähiverkko.
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

2
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

3
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

4
Valitse <Langattoman LANin asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

5
Valitse <WPS-painiketila> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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6
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

7
Paina kahden minuutin kuluessa langattoman lähiverkon reitittimen ja/tai liityntäpisteen WPSpainiketta ja pidä sitä painettuna.
Aika, kuinka kauan WPS-painiketta on pidettävä alhaalla, riippuu käyttämästäsi mallista.
Katso ohjeita langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen käyttöohjeesta.

Jos esiin tulee "Cannot find Access Point" (Liityntäpistettä ei löydy) -ilmoitus, sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja
toista vaiheen 5 toimenpide.

8
Varmista, että Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.
Kun langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste havaitaan, Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.
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Seuraava näyttö näytetään noin 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

Kun ilmoitus tulee esiin, sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja toista toimet vaiheesta 5 alkaen.
Jos liityntäpistettä ei löydy uuden yrityksen jälkeen, katso seuraava:
"Näytön ilmoitukset"

9
Odota, että laite asettaa IP-osoitteen automaattisesti (noin 2 minuuttia).
Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti, katso lisätietoja seuraavista kohdista.
"IPv4-osoitteen asettaminen"
"IPv6-osoitteen määrittäminen"
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0HJ2-0CX

Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (PIN-kooditila)
Suorita kytkentä syöttämällä laitteen luoma PIN-koodi langattoman lähiverkon reitittimiin ja/tai liityntäpisteisiin.

1
Vaihda kytkentätavaksi langaton lähiverkko.
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

2
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

3
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

4
Valitse <Langattoman LANin asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

5
Valitse <WPS PIN-koodi -tila> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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6
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

7
Syötä 10 minuutin kuluessa näytössä näkyvä PIN-koodi langattoman lähiverkon reitittimeen tai
liityntäpisteeseen tietokoneen avulla.
"PIN-koodin syöttäminen langattoman lähiverkon reitittimeen/liityntäpisteeseen"
Katso tiedot PIN-koodin syöttötavoista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
Jos esiin tulee "Cannot find Access Point" (Liityntäpistettä ei löydy) -ilmoitus, sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja
toista vaiheen 5 toimenpide.

8
Varmista, että Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.
Kun langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste havaitaan, Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

㻡㻠㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Seuraava näyttö näytetään noin 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

Kun ilmoitus tulee esiin, sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja toista toimet vaiheesta 5 alkaen.
Jos liityntäpistettä ei löydy uuden yrityksen jälkeen, katso seuraava:
"Näytön ilmoitukset"

9
Odota, että laite asettaa IP-osoitteen automaattisesti (noin 2 minuuttia).
Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti, katso lisätietoja seuraavista kohdista.
"IPv4-osoitteen asettaminen"
"IPv6-osoitteen määrittäminen"
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0HJ2-0CY

PIN-koodin syöttäminen langattoman lähiverkon
reitittimeen/liityntäpisteeseen
Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen tiedot voidaan asettaa langattoman lähiverkon reitittimeen tai
liityntäpisteeseen kytketystä tietokoneesta.
Tässä luvussa esitetään vain esimerkkejä. Kun teet asetuksia, muista lukea käyttämäsi langattoman lähiverkon reitittimen
tai liityntäpisteen käyttöopas.

1
Käynnistä web-selain langattoman lähiverkon reitittimeen tai liityntäpisteeseen kytketyssä
tietokoneessa.

2
Kirjoita osoitekenttään "http://<langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen IP-osoite>/" ja
paina näppäimistön [ENTER]-näppäintä.

Jos langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen IP-osoitetta ei ole muutettu
Katso langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen käyttöopas tai ota yhteyttä valmistajaan.
Jos langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen IP-osoite on muutettu
Syötä muutettu IP-osoite.

3
Kun todennusnäyttö tulee esiin, syötä käyttäjänimi ja salasana.

Jos käyttäjänimeä ja salasanaa ei ole muutettu
Katso langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen käyttöopas tai ota yhteyttä valmistajaan.
Jos käyttäjänimi ja salasana on muutettu
Syötä muutettu käyttäjänimi ja salasana.

Jos todennus onnistuu, langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetusnäyttö tulee esiin.

4
Syötä PIN-koodi asetusnäytössä.
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0HJ2-0E0

Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti
Valitse laitteen löytämien liityntäpisteiden luettelosta kytkettävä langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste ja syötä
yhteyden verkkoavain.
HUOMAUTUS
Liityntäpisteen valitseminen
Liityntäpisteiden valitsemiseksi WEP 802.11 -todennusjärjestelmän asetukseksi asetetaan <Avoin järjestelmä> ja
WPA/WPA2-salaustavaksi <Automaattinen> (joko AES-CCMP tai TKIP).
Jos haluat asettaa 802.11-todennusjärjestelmän asetukseksi <Jaettu avain> tai WPA/WPA2-salaustavaksi <AES-CCMP>,
syötä arvo manuaalisesti.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

1
Vaihda kytkentätavaksi langaton lähiverkko.
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

2
Kirjoita muistiin seuraavat asetuksiin tarvittavat tiedot.
Tietoja tarvitaan vaiheissa 8–10.
Tietoja tarkistamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä
valmistajaan.
SSID
Tätä saatetaan nimittää liityntäpisteen nimeksi tai verkon nimeksi.
Jos käytössä on useampi SSID, kirjoita ne kaikki muistiin.
Tätä käytetään valittaessa liityntäpiste vaiheessa 8.
Verkkoavain
Tätä saatetaan nimittää salausavaimeksi, WEP-avaimeksi, WPA/WPA2-salalauseeksi tai PSK-avaimeksi.
Tässä muistiin kirjoittamasi tieto on verkkoavain, joka on tällä hetkellä määritettynä langattoman lähiverkon reitittimelle tai
liityntäpisteelle.
Tätä käytetään valittaessa liityntäpiste vaiheessa 9.
HUOMAUTUS
SSID:n ja verkkoavainten tarkistaminen
Joissain tapauksissa oletusarvot löytyvät langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen kotelosta.
Jos langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetukset ovat muuttuneet, niitä ei ole kuvattu tai et ole varma
asetuksista, katso seuraava.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"

3
Paina [

] (Valikko) -painiketta.
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4
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

5
Valitse <Langattoman LANin asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse <SSID-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

7
Valitse <Valitse yhteysosoite> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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Katso seuraava, kun <Yhteysosoitetta ei löydy.> näytetään.
"Näytön ilmoitukset"

8
Valitse vaiheessa 2 muistiin kirjoittamaasi vastaava SSID käyttämällä [
painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

]-painiketta tai [

Jos näytetään useampi SSID, valitse ylimmäisenä näytetty (vahvempi signaali).

Esim.:

SampleNOP WPA2-PSK 9

:

Signaalin voimakkuus (voimakas)

SampleNOP: SSID
WPA2-PSK:

Salaustyypit

9:

Kanava
Katso seuraava, kun et löydä liityntäpistettä, johon haluat kytkeä.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"

9
Syötä vaiheessa 2 muistiin kirjoittamasi verkkoavain.
Kun WEP on valittu:

Kun WPA/WPA2-PSK on valittu:

(1) Syötä verkkoavain numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"
(2) Valitse <Käytä> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

10
㻡㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-

Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

Seuraava näyttö näytetään noin 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

Kun ilmoitus tulee esiin, sulje näyttö painamalla [OK]-painiketta ja toista toimet vaiheesta 5 alkaen.
Jos liityntäpistettä ei voi kytkeä uuden yrityksen jälkeen, katso seuraava:
"Näytön ilmoitukset"

11
Odota, että laite asettaa IP-osoitteen automaattisesti (noin 2 minuuttia).
Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti, katso lisätietoja seuraavista kohdista.
"IPv4-osoitteen asettaminen"
"IPv6-osoitteen määrittäminen"

㻡㻠㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0E1

Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti
Syötä manuaalisesti laitteeseen kytkettävien langattoman lähiverkon reititinten ja/tai liityntäpisteiden liityntäpistenimi ja/tai
suojaustiedot (salaustapa/todennustapa tai salaustapa/verkkoavain).

Kytkeminen

1
Vaihda kytkentätavaksi langaton lähiverkko.
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

2
Kirjoita muistiin asetusten tärkeät tiedot.
Tietoja tarkistamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä
valmistajaan.
SSID
Tätä saatetaan nimittää liityntäpisteen nimeksi tai verkon nimeksi.
Jos käytössä on useampi SSID, kirjoita ne kaikki muistiin.
Tätä käytetään, kun syötetään SSID vaiheessa 8.
Salaustyyppi
Tässä muistiin kirjoittamasi tieto on verkkoavain, joka on tällä hetkellä määritettynä langattoman lähiverkon reitittimelle tai
liityntäpisteelle.
Laite tukee seuraavia: WEP ja WPA/WPA2-PSK.
Tätä käytetään, kun valitaan salaustyyppi vaiheessa 9.
WEP-todennusjärjestelmä (802.11-todennus)
Avoin järjestelmä tai jaettu avain
Tätä käytetään, kun valitaan WPA-todennusjärjestelmä vaiheessa 10.
WPA/WPA2-PSK-todennusjärjestelmä
Automaattinen (AES-CCMP tai TKIP) tai AES-CCMP
Tätä käytetään, kun valitaan WPA/WPA2-PSK-todennusjärjestelmä vaiheessa 10.
Verkkoavain
Tätä saatetaan nimittää salausavaimeksi, WEP-avaimeksi, WPA/WPA2-salalauseeksi tai PSK-avaimeksi.
Tässä muistiin kirjoittamasi tieto on verkkoavain, joka on tällä hetkellä määritettynä langattoman lähiverkon reitittimelle tai
liityntäpisteelle.
Tätä käytetään, kun syötetään verkkoavain vaiheessa 11.
Salauksessa käytettävän WEP-avaimen numero (1–4)
Tätä tarvitaan vain, kun salaustyyppi on WEP.
HUOMAUTUS
SSID:n ja verkkoavainten tarkistaminen
Jos langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetukset ovat muuttuneet, niitä ei ole kuvattu tai et ole varma
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asetuksista, katso seuraava.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"

3
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

4
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

5
Valitse <Langattoman LANin asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

6
Valitse <SSID-asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

7
Valitse <Manuaaliset asetukset> painamalla [

]- tai [
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]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

8
Syötä muistiin kirjoittamasi SSID.
"Tekstin syöttäminen"
Kun olet syöttänyt sen, valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

9
Valitse muistiin kirjoittamasi salaustyypit käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

Jos valitset <Ei mitään>, siirry vaiheeseen 12.

10
Valitse muistiin kirjoittamasi todennusjärjestelmä tai salaustyyppi käyttämällä [
ja paina sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

Kun salaustyyppi on WEP
(1) Valitse todennusjärjestelmä käyttämällä [

]- tai [

(2) Valitse <Muokkaa WEP-avainta> painamalla [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Valitse WEP-avain käyttämällä [ ]- tai [ ]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
Valitse salaukseen käytettävän avaimen numero, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 2.
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]-painiketta

Kun salaustyyppi on WPA/WPA2-PSK
Valitse salaustapa käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

11
Syötä muistiin kirjoittamasi verkkoavain.
Kun WEP on valittu:

Kun WPA/WPA2-PSK on valittu:

(1) Syötä verkkoavain numeropainikkeilla.
"Tekstin syöttäminen"
(2) Valitse <Käytä> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kun salaustyyppi on WEP
Valitse salauksen WEP-avaimet (1–4).
(1) Valitse <Valitse WEP-avain> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

(2) Valitse vaiheessa 10 muokattu WEP-avain painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

12
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.
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Seuraava näyttö näytetään noin 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

Kun seuraava ilmoitus näytetään, sulje näyttö [OK]-painikkeella ja tarkista, että salaustyyppi, todennustapa tai
salaustapa ja verkkoavain ovat oikein. Jos näin ei ole, syötä verkkoavain uudestaan.
Jos liityntäpistettä ei löydy uuden yrityksen jälkeen, katso seuraava:
"Näytön ilmoitukset"

13
Odota, että laite asettaa IP-osoitteen automaattisesti (noin 2 minuuttia).
Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti, katso lisätietoja seuraavista kohdista.
"IPv4-osoitteen asettaminen"
"IPv6-osoitteen määrittäminen"
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0HJ2-0E2

Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai
verkkoavaimen tarkistaminen
Jos SSID:tä ja verkkoavainta ei ole langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen kotelossa tai jos et ole niistä varma,
koska ne on muutettu, voit tarkistaa ne Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant -työkalulla.
Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant -työkalu löytyy laitteen mukana toimitetulta User Software and Manuals DVDROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) -levyltä.
Jos käytössäsi on Macintosh-tietokone
Tuotteen mukana toimitettava User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) ei sisällä
Macintosh-tietokoneille tarkoitettua “Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant” (Canon MF/LBP:n langattoman verkon
asetusavustaja) -toimintoa.

1
Aseta User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) tietokoneen CD-ROMasemaan.

2
Valitse [Additional Software Programs] (Käynnistä ohjelmat).

3
Valitse [Start] (Aloita) kohdassa [Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant].
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4
Lue käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt sen, valitse [Yes] (Kyllä).

5
Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen tiedot näytetään.
Kirjoita muistiin oranssilla merkityt tiedot.

Jos näytetään useita liityntäpisteitä
Kirjoita muistiin kaikki näytetyt SSID:t.
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Kun langattoman lähiverkon reititintä tai liityntäpistettä ei näytetä
Paina [Refresh] (Päivitä) -painiketta.
Jos tietoja ei näytetä [Refresh] (Päivitä) -painikkeen painamisen jälkeenkään, tarkista, että kaikki tietokoneen ja
langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetukset on määritetty.
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Huomio (Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon)
TÄRKEÄÄ
Suojaus
Jos laite on kytketty suojaamattomaan verkkoon, henkilötietosi saattavat joutua ulkopuolisten tietoon. Varmista, että
olet suojannut henkilötietosi.
Laite tukee seuraavia suojaustapoja: Katso langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen suojaustiedot
käyttöoppaasta tai kysy valmistajalta.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Signaalin voimakkuus
Koska langaton lähiverkko käyttää radioaaltoja, se saattaa havaita lähistöllä sijaitsevia langattomia reitittimiä ja/tai
liityntäpisteitä.
Kun havaitaan useampi kuin yksi langattoman lähiverkon reititin ja/tai liityntäpiste, jolla on määrittämääsi vastaava
liityntäpisteen nimi (SSID) ja/tai suojaustiedot, kytke langattoman lähiverkon reitittimeen ja/tai liityntäpisteeseen, jonka
radiosignaali (RSSI) on voimakkain.
HUOMAUTUS
Verkon tehtävät/asetukset
Kun käytät laitetta toimistossa, keskustele asiasta verkon pääkäyttäjän kanssa.
IP-osoite
Vaikka laitteen IP-osoite muuttuisi, yhteys säilyy, jos laite ja tietokone ovat samassa aliverkossa.
Skannaustoimintoa ei ehkä voi käyttää, jos käytetään IPv6-yhteyttä.
Laite, joka tarvitaan langattomaan lähiverkkoon kytkemiseen
Laitteen mukana ei tule verkkokaapelia tai mitään liitäntäpistettä. Ota tarvittavat kaapelit tai keskitin esille valmiiksi.
Laitteen käyttämiseen langattomassa lähiverkossa tarvitaan 2,4 GHz:n reitittimet ja/tai liityntäpisteet, jotka
noudattavat standardia IEEE802.11 (b tai g).
Lisätietoja löydät laitteiden käyttöoppaista tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Kun laite on kytketty keskittimeen
Laite ei ehkä pysty kytkeytymään verkkoon, vaikka verkkoasetukset ovat oikein. Kun näin käy, aseta pitempi
käynnistysaika.
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
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IP-osoitteen asettaminen
Voit määrittää laitteen hakemaan IP-osoitteen automaattisesti ilman, että tarvitsee määrittää verkkoasetuksia
verkkoyhteyden muodostamiseksi. Huomaa, että nämä asetukset tarvitsee ehkä määrittää, riippuen verkon tyypistä.
"IPv4-osoitteen asettaminen"
"IPv6-osoitteen määrittäminen"
Kun olet määrittänyt IP-osoitteen asetukset, varmista, että verkkoasetukset on määritetty oikein.
"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"
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IPv4-osoitteen asettaminen
Ennen IP-osoitteen asettamista katso kohta "Huomio (IPv4-osoitteen asettaminen)".
Oletusasetus on, että IPv4-osoite haetaan automaattisesti.
Muuta IP-osoitteen asetus seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <TCP/IP-asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <IPv4-asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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5
Valitse <IP-osoiteasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Valitse IP-osoitteen asetustapa käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta.

<Automaattinen
haku>

Aseta IP-osoite käyttäen protokollaa DHCP, BOOTP, RARP tai Automaattinen IP.

<Manuaalinen
haku>

Voit määrittää laitteen IP-osoitteen manuaalisesti.
Tämä asetus voidaan määrittää vain, kun <Automaattinen haku> -kohdan asetusten <Valitse
protokolla> ja <Automaattinen IP> arvona on <Ei>.

7
Muuta IP-osoitteen asetukset.
Kun <Automaattinen haku> on valittu
Kun <Manuaalinen haku> on valittu
Kun <Automaattinen haku> on valittu
(1) Muuta <Automaattinen haku> -asetuksia.
<Valitse protokolla>
<Ei>
Älä hae IP-osoitetta automaattisesti.
<DHCP>
Hae IP-osoite automaattisesti DHCP-protokollan avulla. (DHCP-palvelimen on oltava käynnissä.)
<BOOTP>
Hae IP-osoite automaattisesti BOOTP-protokollan avulla. (BOOTP-daemonin on oltava käynnissä.)
<RARP>
Hae IP-osoite automaattisesti RARP-protokollan avulla. (RARP-daemonin on oltava käynnissä.)
<Automaattinen IP>
<Ei>
Älä hae IP-osoitetta automaattisesti.
<Kyllä>
Hae IP-osoite automaattisesti.
(2) Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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Kun <Manuaalinen haku> on valittu
Tämä asetus voidaan määrittää vain, kun <Automaattinen haku> -kohdan asetusten <Valitse protokolla> ja <Automaattinen
IP> arvona on <Ei>.

(1) Syötä IP-osoite.
"Tekstin syöttäminen"
Kun se on syötetty, paina [OK]-painiketta.

(2) Syötä aliverkon peite.
"Tekstin syöttäminen"
Kun se on syötetty, paina [OK]-painiketta.

(3) Syötä yhdyskäytävän osoite.
"Tekstin syöttäminen"
Kun se on syötetty, paina [OK]-painiketta.

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

9
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
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Huomio (IPv4-osoitteen asettaminen)
HUOMAUTUS
Ennen asetusten muuttamista
Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja se on kytketty verkkoon.
DHCP-, BOOTP- tai RARP-protokollan käyttäminen
Yhtä seuraavista voidaan käyttää: DHCP, BOOTP tai RARP.
Kun laite käynnistetään uudelleen, DHCP-, BOOTP- tai RARP-protokollan hakema IP-osoite näytetään.
(DHCP-, BOOTP- tai RARP-protokollan hakema IP-osoite korvaa nykyisen IP-osoitteen.)
DHCP-, BOOTP- tai RARP-protokollan käytettävissä olon tarkistus kestää 2 minuuttia. Suosittelemme, että
protokollat, joita ei tarvita, poistetaan käytöstä.
DHCP-protokollan käyttäminen
Et ehkä pysty tulostamaan, kun laite käynnistetään uudelleen katkaisemalla virta ja kytkemällä se takaisin. Tämä johtuu
siitä, että laitteelle on määritetty uusi IP-osoite.
Kun käytetään DHCP-protokollaa, kysy tietoja verkon pääkäyttäjältä ja määritä jokin seuraavista asetuksista:
Aseta DNS:n dynaaminen päivitys
"IPv4 DNS:n määrittäminen"
Aseta laite käyttämään samaa IP-osoitetta aina, kun se käynnistetään.
DHCP-, BOOTP- tai RARP-protokollalla haettu IP-osoite
IP-osoitteella on suurempi prioriteetti, kun <Automaattinen IP> -asetuksena on <Kyllä>.
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IPv6-osoitteen määrittäminen
Ennen IP-osoitteen asettamista katso kohta "Huomio (IPv6-osoitteen asettaminen)".
Määritä IPv6-asetukset Etäkäyttöliittymällä, kun olet ensin määrittänyt IPv4-asetukset.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].

㻡㻢㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv6-asetukset].
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5
Valitse [IPv6]-valintaruutu.

6
Määritä tilaton osoite.
Poista [Tilaton osoite] -valintaruudun valinta, kun tilatonta osoitetta ei käytetä.

7
Käytä manuaalista osoitetta seuraavien ohjeiden mukaisesti.
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Siirry vaiheeseen 8, jos ei käytetä manuaalista osoitetta.

(1)
(2)
(3)
(4)

Valitse [Manuaalinen osoite] -valintaruutu.
Syötä [IP-osoite].
Syötä [Etuliitteen pituus].
Syötä tarvittaessa [Reitittimen oletusosoite].

8
Aseta DHCPv6.
Valitse [Käytä DHCPv6:tta] -valintaruutu, kun käytetään tilallista DHCPv6:tta.

9
Valitse [OK].
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10
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
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Huomio (IPv6-osoitteen asettaminen)
TÄRKEÄÄ
IPv6
IPv4 on määritettävä, jotta IPv6:tta voi käyttää.
IPSec-salausta (Internet-protokollan salausarkkitehtuuri) ei tueta.
Osoitteet, joita et voi syöttää kohtiin [IP-osoite] ja [Reitittimen oletusosoite]
Osoitteet, jotka alkavat kirjaimilla "ff" (Multicast-osoite)
Osoite, jossa on pelkkiä nollia.
HUOMAUTUS
IPv6-osoite
Laitteella voi olla enintään seuraavat yhdeksän IPv6-osoitetta (vain yhden osoitteen voi tallentaa manuaalisesti). IPv6tiedonsiirrossa voidaan käyttää useita IPv6-osoitteita samanaikaisesti.

Tyyppi

Osoitteet,
jotka voidaan
rekisteröidä

Selitys

Linkki-paikallinen
osoite

1

Link-local-osoite asetetaan automaattisesti käyttäen etuliitettä "fe80::"
(joka kertoo mihin verkkoon laite kuuluu) ja tämän laitteen MACosoitteesta luotua liittymän tunnistetta.
Koska linkki-paikallinen-osoite on käytettävissä vain saman etuliitteen
sisällä, se ei voi kulkea reitittimen läpi. Kun laite käyttää IPv6:tta, yksi
linkki-paikallinen-osoite asetetaan aina.

Manuaalinen osoite

0 tai 1

Kiinteä osoite, joka syötetään manuaalisesti. Aseta IP-osoite
manuaalisesti määrittämällä etuliitteen pituus tai reitittimen oletusosoite.

Tilaton osoite

0–6

Tilaton osoite määritetään automaattisesti käyttäen laitteen MAC-osoitetta
ja reitittimen ilmoitusviestiin (Router Advertisement) sisältyvää etuliitettä
(joka kertoo mihin verkkoon laite kuuluu).

Tilallinen osoite

0 tai 1

Tilallinen osoite voidaan hakea DHCP-palvelimelta käyttämällä
DHCPv6:tta.

Tilaton osoite
Tilaton osoite poistetaan, kun laite käynnistetään uudelleen (kun virta kytketään).
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IP-osoiteasetusten tarkistaminen
Katso ennen verkkoyhteyden tarkistamista lisätietoja kohdasta "Huomio (IP-osoitteen asetusten varmistaminen)".

IPv4-osoiteasetusten tarkistaminen

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Verkon tiedot> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <IPv4> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava asetus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Tarkista tiedot.
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6
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

IPv6-osoiteasetusten tarkistaminen

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Verkon tiedot> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <IPv6> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse tarkistettava asetus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
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Tarkista tiedot.

6
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.
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Huomio (IP-osoitteen asetusten varmistaminen)
HUOMAUTUS
Kun laitetta ei ole kytketty verkkoon oikein
IP-osoite ei tule näkyviin.
Kun määritetään viive ennen verkkoyhteyden muodostamista
IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite näytetään, kun määritetty aika on kulunut.
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
Kun laite on kytketty keskittimeen
Laite ei ehkä pysty kytkeytymään verkkoon, vaikka verkkoasetukset ovat oikein. Kun näin käy, määritä viive ennen
verkkoyhteyden muodostamista
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
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Verkkoyhteyden tarkistaminen
Katso ennen verkkoyhteyden tarkistamista lisätietoja kohdasta "Huomio (Verkkoyhteyden tarkistaminen)".
Varmista, että verkkoasetukset on määritetty oikein.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <TCP/IP-asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <IPv4-asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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5
Valitse <PING-käsky> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Syötä jokin IPv4-osoite, joka on verkossa.
"Tekstin syöttäminen"
Kun se on syötetty, paina [OK]-painiketta.

7
Tarkista vastaus.

Kun verkkoyhteys on varmistettu
<Saatu vastaus isännältä.> näytetään.
Kun verkkoyhteyttä ei ole varmistettu
<Ei vastausta isännältä.> näytetään. Tarkista verkkoasetukset uudestaan.

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Huomio (Verkkoyhteyden tarkistaminen)
TÄRKEÄÄ
Kun verkon käynnistysaika on asetettu
Kun laitteeseen kytketään virta, odota, että kohdassa <Käynnistysasetukset> määritetty aika on kulunut, ja suorita pingkomento.
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
Kun laite on kytketty keskittimeen
Laite ei ehkä pysty kytkeytymään verkkoon, vaikka verkkoasetukset ovat oikein. Kun näin käy, aseta pitempi
käynnistysaika.
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
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Tietokoneen asettaminen tulostamaan ja lähettämään fakseja (vain
Windows)
Tässä osassa kuvataan, miten tietokone määritetään tulostamaan ja lähettämään fakseja.
Järjestelmäympäristö
Tuettuihin käyttöjärjestelmiin, tietokoneisiin ja protokolliin kuuluvat seuraavat:
Käyttöjärjestelmä
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Tietokone
Windows / IBM PC -yhteensopivat
Protokolla
TCP/IP
HUOMAUTUS
Faksien tulostaminen tai lähettäminen tietokoneesta
Seuraavat asetukset on määritettävä. Suosittelemme, että verkon pääkäyttäjä tekee nämä asetukset.
"Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)"
"Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen"
"Tulostimien jakamisen valmisteleminen"

㻡㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0EH

Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)
Valitse yksi seuraavista tulostustavoista TCP/IP-verkossa:
LPD
RAW
WSD

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].
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4
Määritä protokollan asetukset.
LPD-tulostuksen asettaminen
RAW-tulostuksen asettaminen
WSD-tulostuksen asettaminen
LPD-tulostuksen asettaminen
(1) Valitse [Muokkaa] kohdassa [LPD-tulostusasetukset].
Kun käytetään LPD-tulostusta
(2)
Valitse [Käytä LPD-tulostusta] -valintaruutu.
Kun ei käytetä LPD-tulostusta
Tyhjennä [Käytä LPD-tulostusta] -valintaruutu.
(3) Valitse [OK].
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(4) Siirry vaiheeseen 5.
RAW-tulostuksen asettaminen
(1) Valitse [Muokkaa] kohdassa [RAW-tulostusasetukset].
Kun käytetään RAW-tulostusta
(2)
Valitse [Käytä RAW-tulostusta] -valintaruutu.
Kun ei käytetä RAW-tulostusta
Tyhjennä [Käytä RAW-tulostusta] -valintaruutu.
(3) Valitse [OK].

(4) Siirry vaiheeseen 5.
WSD-tulostuksen asettaminen
(1) Valitse [Muokkaa] kohdassa [WSD-asetukset].
Kun käytetään WSD-tulostusta
(2)
Valitse [Käytä WSD-tulostusta] -valintaruutu.
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(3)
(4)

(5)
(6)

Kun ei käytetä WSD-tulostusta
Tyhjennä [Käytä WSD-tulostusta] -valintaruutu.
Valitse [Käytä WSD-selausta] -valintaruutu, kun haluat hakea laitteen tietoja WSD-porttia käyttäen. (Kun [Käytä
WSD-tulostusta] -valintaruutu on kerran valittu, sitä ei voi enää tyhjentää.)
Kun käytetään WSD-skannausta
Valitse [Käytä WSD-skannausta] -valintaruutu.
Kun ei käytetä WSD-skannausta
Tyhjennä [Käytä WSD-skannausta] -valintaruutu.
Valitse [Käytä tietokoneskannausta] -valintaruutu, kun haluat käyttää tietokoneskanneria. (Kun [Käytä WSDskannausta] -valintaruutu on kerran valittu, sitä ei voi enää tyhjentää.)
Valitse [Käytä monilähetyshakua] -valintaruutu, kun haluat vastata monilähetyshakuihin.

(7) Valitse [OK].
(8) Siirry vaiheeseen 5.

5
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
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Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen
Ennen tietokoneen asetusten muuttamista katso kohta "Huomio (Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen)".
TCP/IP-verkkoyhteyden muodostaminen
Kaikissa laitteeseen yhdistetyissä tietokoneissa on oltava TCP/IP-ohjelmisto asennettuna, että ne voi yhdistää TCP/IPverkkoon. Katso lisätietoja käyttöjärjestelmän käyttöoppaasta.
Tulostinajurin asentaminen ja yhdistäminen laitteeseen
Tulostinajurin on oltava asennettuna tietokoneessa ja tietokoneen on oltava yhdistettynä laitteeseen. Yhdistämistapa
vaihtelee käytetyn protokollan mukaan. Katso seuraavasta tietoja protokollan valitsemisesta ja tietokoneen
tulostusasetusten määrittämisestä.
LPD

Tätä protokollaa käytetään yleisesti TCP/IP:n kanssa.

RAW

Tätä protokollaa käytetään käyttöjärjestelmissä Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 /
Server 2008 / Server 2012. Se pystyy tulostamaan nopeammin kuin LPD.

1
Avaa tulostinkansio.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"

2
Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Printer Properties] (Tulostimen
ominaisuudet) (tai [Properties] (Ominaisuudet)).

3
Valitse [Ports] (Portit) -välilehti.
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4
Valitse [Configure Port] (Määritä portin asetukset).

5
Määritä LPR- tai RAW-protokollan asetukset.
(1) Valitse [LPR] tai [RAW] kohdassa [Protocol Type] (Protokollatyyppi).
(2) Vaihda [Port Number] (Portin numero), jos haluat käyttää toista porttinumeroa.
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6
Valitse [OK].

7
Valitse [Close] (Sulje).
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Huomio (Tietokoneen tulostusasetusten määrittäminen)
HUOMAUTUS
Näytettävä näyttö
Näyttö voi vaihdella käyttöjärjestelmän version sekä skanneriajurin tyypin ja version mukaan.
Laitteen käynnistäminen uudelleen, kun <Automaattinen haku> -asetuksena on <Kyllä> IPosoitteen asetuksissa
IP-osoite saattaa muuttua ja seuraava näyttö näytetään. Kun näin tapahtuu, määritä tietokoneen tulostinasetukset tämän
vaihtoehdon avulla. Muuten et ehkä pysty tulostamaan laitteella tietokoneesta.
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Laitteen määrittäminen niin, että sillä voi lähettää skannattuja
asiakirjoja
Laite voi lähettää skannattuja asiakirjoja käyttöpaneelin avulla määritettyihin sähköpostiosoitteisiin ja/tai tiedostopalvelimiin.
Send Setup Utility (Lähetysasetustyökalun) avulla voit määrittää sähköpostin lähetysasetukset, jotka vaaditaan skannattujen
asiakirjojen lähettämiseen sähköpostiosoitteisiin ja/tai jaettuun kansioon lähetystoimintojen avulla.
HUOMAUTUS
Verkkoasetukset vaaditaan
skannattujen asiakirjojen lähetysasetusten määrittämiseen.
"IP-osoitteen asettaminen"
Suosittelemme, että verkon pääkäyttäjä tekee verkkoasetukset ja asetukset skannattujen asiakirjojen lähettämistä
varten.

Send Setup Utility (Lähetysasetustyökalun)
Send Setting Utility
(Lähetysasetustyökalun)
aktivoiminen

Katso kohta "Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoiminen".

Sähköpostiosoitteisiin tai tiedostopalvelimiin lähettämisen asetukset
Tietoja skannattujen
asiakirjojen
lähettämisestä
sähköpostiin

Katso kohta "Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen".

Tietoja tarkkojen
sähköpostiasetusten
(lähetystä edeltävä
POP-todennus,
SSL-salaus jne.)
määrittämisestä

Katso kohta "Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen".

Tietoja skannattujen
asiakirjojen
lähettämisestä ja
tallentamisesta
tiedostopalvelimeen

Katso kohta "Tallentaminen tiedostopalvelimeen (jaettuun tiedostopalvelimeen)".
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Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoiminen
Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) käytön valmistelu
Tässä osassa kerrotaan, miten Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoidaan.
Voit käyttää yhtä seuraavista aktivointitavoista:
Aktivointi [Send Setup Tool] (Lähetysasetustyökalu) -toiminnolla
Aktivointi web-selaimesta
TÄRKEÄÄ
Ennen Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) käyttämistä
Tarkista laitteen IP-osoite.
"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"
Kysy verkon pääkäyttäjältä, jos et ole varma laitteen IP-osoitteesta.

Järjestelmävaatimukset
Windows
Käyttöjärjestelmä
Windows
Windows
Windows
Windows

XP
Vista
7
8

Web-selain
Microsoft Internet Explorer 7.0 tai uudempi

Aktivointi [Send Setup Tool] (Lähetysasetustyökalu) -toiminnolla
Aktivoi Send Setup Utility (Lähetysasetustyökalun) käyttämällä User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja
käyttöopas-DVD) -levyllä olevaa Send Setup Tool (Lähetysasetustyökalu) -toimintoa.
Send Setup Tool (Lähetysasetustyökalu) -toiminto
Send Setup Tool (Lähetysasetustyökalu) -toiminto tukee seuraavia järjestelmäympäristöjä.
Käyttöjärjestelmä
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Näyttö
SVGA-näyttö, joka tukee vähintään 256 väriä
Näytön tarkkuus vähintään 800 x 600 pikseliä

1
Aseta User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) tietokoneen CD-ROMasemaan.

㻡㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

2
Valitse [Additional Software Programs] (Käynnistä ohjelmat).

3
Valitse [Start] (Aloita) käynnistääksesi [Send Function Setting Tool] (Lähetystoiminnon
asetustyökalu) -työkalun.

4
Valitse [Seuraava].
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5
Tarkista, että laite näkyy laiteluettelossa ja valitse [Seuraava].

Jos laiteluetteloa ei näytetä laitteessa:
(1) Valitse [Uusi haku] tai [Haku IP-osoitteella].
Kun valitset [Uusi haku], siirry vaiheeseen (3).
(2) Syötä laitteen IP-osoite ja valitse [OK].

(3) Tarkista, että laite näkyy laiteluettelossa ja valitse [Seuraava].
Jos luettelossa näkyy useita laitteita:
(1) Valitse laite luettelosta ja valitse [OK].

6
Tarkista asetukset ja valitse sitten [OK].
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Aktivointi web-selaimesta

1
Käynnistä selain.

2
Kirjoita osoitekenttään "http://<laitteen IP-osoite>/sendsupport_login.html" ja paina näppäimistön
[ENTER]-näppäintä.
Esimerkki: http://192.168.0.215/sendsupport_login.html
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Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen
Määritä sähköpostin lähetysasetukset Lähetystoiminnon asetustyökalulla. Asetukset rekisteröidään pikavalintapainikkeisiin.
HUOMAUTUS
Määritä tarkat asetukset Etäkäyttöliittymällä.
Kun määrität asetukset Etäkäyttöliittymällä, voit määrittää tarkemmat asetukset kuin [Lähetystoiminnon asetustyökalu] toiminnolla.
"Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen"
Huomaa, että asetukset rekisteröidään pikavalintapainikkeisiin.
Asetukset rekisteröidään pikavalintapainikkeisiin. Tarkista ennen asetusten määrittämistä, että pikavalintapainike on
vapaana.
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"
Tarkista sähköpostipalvelimen asetukset.
SMTP-palvelimen nimi, onko todennus asetettu sekä todennuksen käyttäjänimi/salasana ovat pakollisia tietoja.
Tietoja sähköpostipalvelimen asetuksista saat palveluntarjoajalta tai verkon pääkäyttäjältä.

1
Aktivoi Lähetystoiminnon asetustyökalu.
"Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoiminen"

2
Valitse [Aloita].
(1) Kirjoita [Järjestelmänvalvojan tunnus] ja [Järjestelmänhallinnan salasana].
(2) Valitse [Kirjaudu].

3
Valitse [Lähetä sähköpostiasetuksiin].
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4
Rekisteröi käytetty lähtevän postin palvelin.

Valitse avattavasta luettelosta pikavalinnan numero, jonka haluat tallentaa.
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[Pikavalintanumero]

Jo tallennettuja pikavalintoja ei näytetä.

[Pikavalintanumeron
nimi]

Syötä pikavalintapainikkeelle rekisteröity nimi.

[Kohteen
sähköpostiosoite]

Syötä sähköpostiosoite, jota käytetään laitteelle.

[SMTP-palvelin]

Syötä SMTP-palvelimen nimi.

[SMTP-todennus]

Valitse [Asetettu]- tai [Ei asetettu] -valintaruutu SMTP-palvelimen todennusasetusten mukaan.

[Käyttäjänimi]

Kun valitaan [Asetettu] kohdassa [SMTP-todennus], syötä käyttäjänimi.

[Salasana]

Kun valitaan [Asetettu] kohdassa [SMTP-todennus], syötä salasana.

5
Valitse [Seuraava].

6
Tarkista asetukset ja valitse [Tallenna].
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Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen
Käytä Etäkäyttöliittymää tarkkojen sähköpostiasetusten, kuten POP ennen SMTP:tä -todennus ja SSL-salaus,
määrittämiseen. Lisätietoja vaaditusta asetuksista saat Internet-palveluntarjoajaltasi tai verkon pääkäyttäjältä.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [Sähköpostiasetukset].
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4
Valitse [Muokkaa].

5
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].
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[SMTP-palvelimen
osoite]

Syötä SMTP-palvelimen nimi/osoite enintään 48 merkillä.

[Sähköpostiosoite]

Syötä laitteessa käytettävä sähköpostiosoite enintään 120 merkillä.

POP ennen SMTP:tä -todennuksen ja POP-palvelimen salatun tiedonsiirron asettaminen
POP ennen SMTP:tä -todennus estää luvattomia käyttäjiä käyttämästä sähköpostia suorittamalla käyttäjän todennuksen
POP-palvelimella. Tiedonsiirto POP-palvelimen kanssa voidaan salata, jos se tukee SSL-salausta.

[Käytä POPautentikointia ennen
lähetystä]

Ota todennus käyttöön POP3-palvelimella valitsemalla valintaruutu ja syöttämällä enintään 64
merkkiä [Käyttäjänimi]-kenttään.

[Aseta/Muuta
salasana]

Määritä tai vaihda salasana syöttämällä enintään 32 merkkiä [Salasana]-kenttään.

[POP-palvelin]

Syötä POP3-palvelimen nimi/osoite enintään 48 merkillä.

[Käytä SSL:ää]

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää SSL-salausta tiedonsiirrossa POP3-palvelimen
kanssa. Valitse [Vahvista POP-vastaanoton varmenne] tai [Lisää CN varmistuskohteisiin]
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tarpeen mukaan.
[Käytä APOPautentikointia]

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää APOP-salausta salasanan salaamiseen
todennusprosessin aikana.

[Tyhjennä lokero]

Kun tapahtuu lähetysvirhe, virheilmoitus saatetaan lähettää kohdassa [Sähköpostiosoite]
määritettyyn osoitteeseen. Jos et poista näitä virheilmoituksia, ne saattavat lopulta täyttää
sähköpostilaatikkosi. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tyhjentää sähköpostilaatikon
automaattisesti.

TÄRKEÄÄ
Jos [Tyhjennä lokero] -valintaruutu on valittu
Kaikki palvelimella olevat sähköpostiviestit poistetaan heti, kun POP-todennus on valmis. Jos kohtaan [Sähköpostiosoite]
määritetään jokapäiväisessä käytössä oleva sähköpostiosoite, poista valintaruudun valinta, ettei vahingossa poisteta
lukemattomia viestejä. Kun valitset tämän valintaruudun, käytä pelkästään tämän laitteen kanssa käytettävää
sähköpostitiliä.
SMTP-todennuksen tai SMTP-palvelimen salatun tiedonsiirron asettaminen
SMTP-todennusta (SMTP AUTH) käytettäessä käyttäjät, joilla on oikeus lähettää sähköpostiviestejä, tunnistetaan
käyttäjänimen ja salasanan avulla. Tiedonsiirto SMTP-palvelimen kanssa voidaan salata, jos se tukee SSL-salausta.

[Käytä SMTPautentikointia
(SMTP AUTH)]

Ota todennus käyttöön SMTP-palvelimella valitsemalla valintaruutu ja syöttämällä enintään 64
merkkiä [Käyttäjänimi]-kenttään.

[Aseta/Muuta
salasana]

Määritä tai vaihda salasana syöttämällä enintään 32 merkkiä [Salasana]-kenttään.

[Käytä SSL:ää]

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää SSL-salausta tiedonsiirrossa SMTP-palvelimen
kanssa. Valitse [Vahvista SMTP-lähetyksen varmenne] tai [Lisää CN varmistuskohteisiin]
tarpeen mukaan.
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6
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
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Tallentaminen tiedostopalvelimeen (jaettuun tiedostopalvelimeen)
Määritä asiakirjojen tiedostopalvelimeen tallentamisen asetukset Lähetystoiminnon asetustyökalulla. Asetukset
rekisteröidään pikavalintapainikkeisiin.
TÄRKEÄÄ
Jos jaettua kansiota ei ole asetettu
Kun tietoja lähetetään verkossa oleviin jaettuihin kansioihin laitteesta, jaetut kansiot on määritettävä tietokoneeseen
(tiedostopalvelimeen), johon tiedot lähetetään. Pelkkien laitteen asetusten määrittäminen ei riitä. Katso jaettujen
kansioiden asetukset Lähetyksen asetusoppaasta.
HUOMAUTUS
Huomaa, että asetukset rekisteröidään pikavalintapainikkeisiin.
Asetukset rekisteröidään pikavalintapainikkeisiin. Tarkista ennen asetusten määrittämistä, että pikavalintapainike on
vapaana.
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"
Tarkista seuraavat tiedot:
Sen tietokoneen nimi, jossa jaetut kansiot ovat, sekä jaettujen kansioiden nimet ja polut vaaditaan.
Jos on asetettu käyttörajoituksia, käytetty käyttäjänimi ja salasana vaaditaan myös.

1
Aktivoi Lähetystoiminnon asetustyökalu.
"Send Setting Utility (Lähetysasetustyökalun) aktivoiminen"

2
Kirjaudu sisään Send Setup Utility (Lähetysasetustyökalun).
(1) Kirjoita [Järjestelmänvalvojan tunnus] ja [Järjestelmänhallinnan salasana].
(2) Valitse [Kirjaudu].

㻡㻥㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse [Tallenna jaetun kansion asetuksiin].

4
Rekisteröi käytetty tiedostopalvelin.

㻡㻥㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse avattavasta luettelosta pikavalinnan numero, jonka haluat tallentaa.
[Pikavalintanumero]

Jo tallennettuja pikavalintoja ei näytetä.

[Pikavalintanumeron
nimi]

Syötä pikavalintapainikkeelle rekisteröity nimi.

[Tallennuskohteen
tietokoneen nimi]

Syötä sen tietokoneen isäntänimi tai IP-osoite, jossa jaettu kansio sijaitsee.

[Tallennuskohteena
olevan tietokoneen
jaetun kansion nimi]

Syötä jakonimi.

[Jaetun kansion
käyttörajoitus]

Valitse [Set] (Asetettu)- tai [Not Set] (Ei asetettu) -valintaruutu jaetun kansion käyttörajoitusten
mukaan.

[Rekisteröity
käyttäjänimi]

Kun valitaan [Asetettu] kohdassa [Jaetun kansion käyttörajoitus], syötä käyttäjänimi.

[Käytön salasana]

Kun valitaan [Asetettu] kohdassa [Jaetun kansion käyttörajoitus], syötä salasana.

5
Valitse [Seuraava].

㻢㻜㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Tarkista asetukset ja valitse [Tallenna].

㻢㻜㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0EX

Verkon lisäasetukset
Käytetystä verkkoympäristöstä ja sovelluksista riippuen saatetaan tarvita verkon lisäasetuksia.
HUOMAUTUS
Asetustoimenpiteet
Suosittelemme, että verkon pääkäyttäjä tekee verkon asetukset.
"Nopeuden ja duplexin asettaminen"
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
"IPv4 DNS:n määrittäminen"
"IPv6 DNS:n määrittäminen"
"WINS-palvelimen määrittäminen"
"SMB:n asettaminen"
"LDAP-palvelinten tallentaminen"
"MTU:n koon asettaminen"
"SNTP:n määrittäminen"
"SLP-tiedonsiirron määrittäminen imageWAREn avulla"

㻢㻜㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0EY

Nopeuden ja duplexin asettaminen
Valitse yhteystapa ja Ethernet-yhteyden tyyppi.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Ethernet-ajuriasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Automaattinen tunnistus> painamalla [

]- tai [

5
㻢㻜㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Valitse automaattinen havaitseminen käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

<Ei>

Valitse tiedonsiirtotila ja Ethernet-tyyppi manuaalisesti. Siirry vaiheeseen 6.

<Kyllä>

Valitse tiedonsiirtotila (yksisuuntainen/kaksisuuntainen) ja Ethernet-tyyppi (100Base-TX/10BaseT) automaattisesti. Siirry vaiheeseen 11.

6
Valitse <Tiedonsiirtotila> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

7
Valitse tiedonsiirtotila käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Yksisuuntainen>

Lähettää ja vastaanottaa tietoja kumpaankin suuntaan, mutta ei samanaikaisesti.

<Kaksisuuntainen>

Lähettää ja vastaanottaa tietoja kumpaankin suuntaan samanaikaisesti.

8
Valitse <Ethernet-tyyppi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

9
Valitse Ethernet-tyyppi painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻢㻜㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<10 Base-T>

Muodosta 10Base-T-yhteydet.

<100 Base-TX>

Muodosta 100Base-TX-yhteydet.

10
Valitse <Käytä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

11
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

12
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

㻢㻜㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F0

Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen
Kun laite kytketään keskittimeen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon, vaikka verkkoasetukset on määritetty
oikein. Välitön yhteyden muodostaminen laitteen ja keskittimen välille ei onnistu. Kun näin käy, aseta pitempi
käynnistysaika.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Käynnistysasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Aseta verkkoyhteyden muodostamista edeltävä viive käyttämällä [
sitten [OK]-painiketta.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.

㻢㻜㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

㻢㻜㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F1

IPv4 DNS:n määrittäminen
Ennen DNS-asetusten määrittämistä katso kohta "Huomio (DNS-asetukset)".
DNS (Domain Name Service) on palvelu, jolla isäntänimi (tietokoneen tai tulostimen nimi TCP/IP-verkossa) liitetään IPosoitteeseen.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].

㻢㻜㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv4-asetukset].

㻢㻜㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Määritä DNS-asetukset.

[Ensisijaisen DNSpalvelimen osoite]

Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

[Toissijaisen DNSpalvelimen osoite]

Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

[Isäntäkoneen nimi]

Syötä DNS-palvelimeen lisättävä isäntäkoneen nimi. Voit syöttää enintään 47 merkkiä.

[Toimialueen nimi]

Syötä sen toimialueen nimi, johon laite kuuluu. Voit syöttää enintään 47 merkkiä.
*Esimerkiksi: "esimerkki.com"

[Dynaaminen DNSpäivitys]

Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään DNS:n dynaamista päivitystä.
Kun tämä valintaruutu on valittu, laitteen IP-osoitetta ei tarvitse päivittää tai [Isäntäkoneen nimi]ja [Toimialueen nimi] -tietoja määrittää.

[Dynaamisen DNSpäivityksen aika]

Aseta dynaamisen päivityksen aikaväli (0–48 tuntia).

6
Määritä mDNS-asetukset.
Siirry vaiheeseen 8, kun mDNS:ää ei käytetä.

㻢㻝㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Käytä mDNS:ää]

Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään mDNS:ää.

[mDNS-nimi]

Syötä mDNS-nimi.

7
Aseta DHCP-asetukset.

[Hae isäntänimi]

Valitse tämä valintaruutu, kun isäntänimi haetaan DHCP-palvelimesta.

[Dynaaminen DNSpäivitys]

Valitse tämä valintaruutu, kun isäntänimi päivitetään dynaamisesti DHCP-palvelimesta.

Käynnistä laite uudelleen, kun DHCP-asetusten muutokset on tehty.

㻢㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

8
Valitse [OK].

㻢㻝㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F2

IPv6 DNS:n määrittäminen
Ennen DNS-asetusten määrittämistä katso kohta "Huomio (DNS-asetukset)".
DNS (Domain Name Service) on palvelu, jolla isäntänimi (tietokoneen tai tulostimen nimi TCP/IP-verkossa) liitetään IPosoitteeseen.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].

㻢㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [IPv6-asetukset].

㻢㻝㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Määritä DNS-asetukset.

[Ensisijaisen DNSpalvelimen osoite]

Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

[Toissijaisen DNSpalvelimen osoite]

Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

[Käytä IPv4isäntäkoneen/toimialueen
nimiä]

Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään samaa nimeä kuin IPv4:ssä.

[Isäntäkoneen nimi]

Syötä DNS-palvelimeen lisättävä isäntäkoneen nimi. Voit syöttää enintään 47 merkkiä.

[Toimialueen nimi]

Syötä sen toimialueen nimi, johon laite kuuluu. Voit syöttää enintään 47 merkkiä.
*Esimerkiksi: "esimerkki.com"
Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään DNS:n dynaamista päivitystä.
Kun tämä valintaruutu on valittu, laitteen IP-osoitetta ei tarvitse päivittää tai [Isäntäkoneen
nimi]- ja [Toimialueen nimi] -tietoja määrittää LPR-tulostusta varten.

[Dynaaminen DNSpäivitys]

[Tallenna
manuaalinen osoite]

Valitse tämä valintaruutu, kun tallennetaan manuaalinen
osoite DNS-palvelimeen.

[Tallenna tilallinen
osoite]

Valitse tämä valintaruutu, kun tallennetaan tilallinen osoite
DNS-palvelimeen.

[Tallenna tilaton
osoite]

Valitse tämä valintaruutu, kun tallennetaan tilaton osoite
DNS-palvelimeen.

[Dynaamisen DNSpäivityksen aika]

Aseta dynaamisen päivityksen aikaväli (0–48 tuntia).

6
Määritä mDNS-asetukset.
Siirry vaiheeseen 7, kun mDNS:ää ei käytetä.

㻢㻝㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Käytä mDNS:ää]

Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään mDNS:ää.

[Käytä IPv4-nimeä
mDNS:lle]

Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään samaa nimeä kuin IPv4:ssä.

[mDNS-nimi]

Syötä mDNS-nimi, kun [Käytä IPv4-nimeä mDNS:lle] -valintaruutua ei ole valittu.

7
Valitse [OK].

㻢㻝㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F3

Huomio (DNS-asetukset)
TÄRKEÄÄ
Dynaaminen DNS-päivitys
Dynaaminen DNS-päivitys on toiminto, joka lisää laitteen IP-osoitteen ja määritetyn isäntänimen ja toimialueen nimen
DNS-palvelimelle automaattisesti.
Tämä toiminto on käytettävissä ympäristössä, jossa on dynaaminen DNS-palvelin.
Dynaamisen DNS-päivityksen käyttäminen
DNS-palvelimen IP-osoite, isäntäkoneen nimi ja toimialueen nimi on asetettava.

㻢㻝㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F4

WINS-palvelimen määrittäminen
WINS (Windows Internet Name Service) on palvelu, jolla NetBIOS-nimi (tietokoneen tai tulostimen nimi SMB-verkossa)
liitetään IP-osoitteeseen. WINS-palvelun käyttämiseen tarvitaan WINS-palvelin.
HUOMAUTUS
Kun käytetään DHCP:llä määritettyjä IP-osoitteen asetuksia
Kun WINS-palvelimen IP-osoite haetaan DHCP-palvelimesta, DHCP-palvelimesta haettu IP-osoite korvataan.
Skannaustoiminto ei ole käytettävissä IPv6-ympäristössä.
Käytä sitä IPv4-ympäristössä.

Asettaminen Etäkäyttöliittymästä

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].

㻢㻝㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [WINS-kokoonpano].

㻢㻝㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Määritä WINS-asetukset.

[WINS-tarkkuus]

Valitse tämä valintaruutu, kun käytetään WINS-nimitarkkuutta.

[WINS-palvelimen
osoite]

Syötä WINS-palvelimen IP-osoite.

[Käyttöalueen
tunnus]

Käyttöalueen tunnus määrittää IP-osoitealueen, joka voidaan määrittää laitteille ja tietokoneille.
Sitä voidaan käyttää riippumatta WINS-tarkkuuden asetuksista.
Kun käyttöalueen tunnusta ei ole määritetty tietokoneelle verkkoympäristössä, jätä
[Käyttöalueen tunnus] -kenttä tyhjäksi.

Kun rekisteröit tulostimen WINS-palvelimeen, sinun on asetettava [NetBIOS-nimi] ja [Työryhmän nimi]. Katso [NetBIOSnimi]- ja [Työryhmän nimi] -tietojen asetus kohdasta "SMB:n asettaminen".

6
Valitse [OK].

㻢㻞㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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0HJ2-0F5

SMB:n asettaminen
[NetBIOS-nimi]- ja [Työryhmän nimi] -tietojen asettaminen

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [SMB-asetukset].

㻢㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [SMB-asetukset].

㻢㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Aseta [NetBIOS-nimi] ja [Työryhmän nimi].

[NetBIOS-nimi]

Kirjoita laitteen NetBIOS-nimi.

[Työryhmän nimi]

Syötä sen työryhmän nimi, johon laite kuuluu.

6
Valitse [OK].

㻢㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F6

LDAP-palvelinten tallentaminen
Jos verkossa on käytössä LDAP-palvelin, voit tallentaa faksinumeroita ja sähköpostiosoitteita palvelimelle, jolloin niitä
voidaan etsiä ja määrittää faksin tai sähköpostin vastaanottajiksi tai kopioida osoitekirjaan. Voit tallentaa enintään viisi
LDAP-palvelinta laitteeseen.
Tallenna LDAP-palvelimet Etäkäyttöliittymällä.
HUOMAUTUS
Järjestelmävaatimukset
Laite tukee LDAP-palvelimia Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 Active Directory.
Laite kommunikoi LDAP-palvelimien kanssa LDAPv3:n avulla.
UTF-8 on tuettu merkkikoodaus, jota käytetään, kun tekstidataa siirretään laitteen ja LDAP-palvelimen välillä.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [Tallenna LDAP-palvelin].

㻢㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Tallenna uusi palvelin].

HUOMAUTUS
Tallennettujen palvelimen tietojen muokkaaminen
Napsauta [Palvelimen nimi] -luettelon linkkejä.
Tallennettujen palvelimen tietojen poistaminen
Valitse [Poista] poistettavan palvelimen nimen oikealla puolella.

5
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [OK].

㻢㻞㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Palvelimen nimi]

Syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä, joilla LDAP-palvelin tunnistetaan.

[Palvelimen osoite]

Syötä LDAP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi enintään 47 aakkosnumeerisella merkillä.

TÄRKEÄÄ
[Palvelimen osoite] ja DNS
Jotta vastaanottajien haun aikana ei tapahtuisi virheitä, muista tarkistaa seuraavat:
Jos kohtaan [Palvelimen osoite] on syötetty isäntänimi, varmista, että verkossa on käytettävissä DNS-palvelin.
Jos kohtaan [Palvelimen osoite] on syötetty IP-osoite, tarkista, tukeeko DNS-palvelin vain nimipalvelua. Jos palvelin
tukee vain nimipalvelua, valitse [Älä käytä] tai [Käytä] kohdassa [Kirjautumistieto]. Ennen kuin valitset [Käytä (Turvaautentikointi)], varmista, että DNS-palvelin tukee käänteisnimipalvelua.

[Haun aloituspaikka]

Määritä hakemistotietopuun (DIT, directory information tree) solmukohta, josta haluat aloittaa
haun. Jos jätät tekstikentän tyhjäksi, laite aloittaa haun automaattisesti
valitusta satunnaisesta solmusta.
Käytettyjen merkkien tyypistä riippuen voidaan syöttää enintään 120 merkkiä.
Kun määrität solmun, syötä "DC=", jota seuraa isäntänimi (pisteillä eroteltu merkkijono
Active Directory -toimialuenimessä), ja erota syötetyt tiedot pilkuilla. Jos toimialuenimi on
esimerkiksi "john.esimerkki.com", syötä "DC=john,DC=esimerkki,DC=com".

[Porttinumero]

Syötä LDAP-palvelimen kanssa kommunikoitaessa käytettävän portin numero.

[Haun aikakatkaisu]

Määritä, kuinka pitkään laite etsii. Syötä arvo väliltä 30–300 sekuntia.
Valitse [Älä käytä], [Käytä] tai [Käytä (Turva-autentikointi)] LDAP-palvelimessa käytetyn
todennustavan mukaan. Kun valitaan [Käytä] tai [Käytä (Turva-autentikointi)], käyttäjänimi ja
salasana on määritettävä.
[Älä käytä]

Valitse tämä, kun et halua todentaa laitetta
sisäänkirjautumistietojen avulla.

㻢㻞㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Kirjautumistieto]

[Käytä]

Valitse tämä, kun haluat todentaa laitteen
sisäänkirjautumistietojen avulla.

[Käytä (Turvaautentikointi)]

Valitse tämä, kun haluat käyttää Kerberosverkkotodennusprotokollan hakemia tietoja todennuksen
salasanana.
Jos tämä asetus valitaan, laitteen kello on synkronoitava
LDAP-palvelimen kellon kanssa.

[Käyttäjänimi]

Syötä LDAP-palvelimeen tallennetun laitteen käyttäjänimi. Käytettyjen merkkien tyypistä
riippuen voidaan syöttää enintään 120 merkkiä.
Kun valitaan [Käytä] kohdassa [Kirjautumistieto], syötä käyttäjänimi muodossa
"(toimialueen nimi)\(käyttäjänimi)".
Kun valitaan [Käytä (Turva-autentikointi)], syötä vain käyttäjänimi (esimerkki: käyttäjä1).

[Aseta/Muuta
salasana]

Määritä tai vaihda salasana valitsemalla valintaruutu ja syöttämällä enintään 24 merkkiä
[Salasana]-kenttään.

[Toimialueen nimi]

Kun valitaan [Käytä (Turva-autentikointi)] kohdassa [Kirjautumistieto], syötä enintään 120
aakkosnumeerisella merkillä Active Directoryn hakemistopuun nimi (esimerkki: esimerkki.com).

[Näytä
autentikointinäyttö
haun aikana]

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että käyttäjää vaaditaan syöttämään käyttäjänimi ja
salasana hakupyyntöä tehtäessä. Jos tämä valintaruutu tyhjennetään, kenttiin [Käyttäjänimi] ja
[Salasana] syötettyjä tietoja käytetään todennukseen.

㻢㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F7

MTU:n koon asettaminen
Määritä MTU:n koko.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <TCP/IP-asetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <MTU-koko> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
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Valitse MTU:n koko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻢㻟㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0F8

SNTP:n määrittäminen
SNTP (Simple Network Time Protocol) -protokollan avulla voit säätää järjestelmän kelloa käyttämällä verkossa olevaa
aikapalvelinta.
Tätä protokollaa käytetään tyypillisesti laitteen ja palvelimen synkronointiin, esimerkiksi kun laitteen tarvitsee käyttää LDAPpalvelinta, jossa on käytössä turva-autentikointi. Aika säädetään UTC (Coordinated Universal Time) -ajan perusteella, joten
määritä aikavyöhykkeen asetus ennen SNTP:n määrittämistä.
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"
SNTP-asetukset voidaan määrittää Etäkäyttöliittymän avulla.
HUOMAUTUS
Laitteen SNTP tukee sekä NTP-palvelinta (versio 3) että SNTP-palvelinta (versiot 3 ja 4).

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].
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4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [SNTP-asetukset].

5
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Valitse [Käytä SNTP:tä] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.

[Käytä SNTP:tä]

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää SNTP:tä synkronointiin. Jos et halua käyttää
SNTP:tä, tyhjennä valintaruutu.

[NTP-palvelimen
nimi]

Syötä NTP- tai SNTP-palvelimen IP-osoite. Jos verkossa on käytössä DNS, voit syöttää
isäntänimen (tai FQDN:n (fully qualified domain name)) sen sijasta (esimerkki:
ntp.example.com).

[Pollausväli]

Määritä aikaväli kahden synkronoinnin välillä. Määritä aikaväliksi 1–48 tuntia.

6
Valitse [OK].

7
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
HUOMAUTUS
NTP/SNTP-palvelimen tiedonsiirron testaaminen
Voit testata, toimiiko tiedonsiirto laitteen ja tallennetun aikapalvelimen välillä SNTP:n kautta. Mene kohtaan
[Asetukset/Tallennus] [Verkko-asetukset] [TCP/IP-asetukset] ja valitse [Tarkista NTP-palvelin] kohdassa [SNTPasetukset]. Jos yhteys on muodostettu oikein, tulos näkyy alla näytetyn kaltaisena. Huomaa, että tämä toiminto testaa
vain tiedonsiirron, mutta ei säädä järjestelmän kelloa.

㻢㻟㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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0HJ2-0F9

SLP-tiedonsiirron määrittäminen imageWAREn avulla
Voit helpottaa verkossa olevien laitteiden tietojen keräämistä ja hallintaa ottamalla verkossa käyttöön laitehallinnan
ohjelmiston, kuten imageWARE Enterprise Management Console*. Sellaisia tietoja, kuten laiteasetukset, osoitekirjat ja
virhelokit, haetaan ja jaetaan palvelintietokoneen avulla.
Jos laite on yhdistetty tällaiseen verkkoon, imageWARE etsii laitetta verkosta käyttämällä sellaisia protokollia, kuten SLP
(Service Location Protocol), ja kerää tietoja laitteesta, mukaan lukien virran tilan. SLP-asetukset voidaan määrittää
Etäkäyttöliittymän avulla.
*

Lisätietoja imageWARE-ohjelmistosta saat ottamalla yhteyden paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].
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4
Määritä SLP-asetukset.

Laitteen multicast-haun määrittäminen
(1) Valitse [Muokkaa] kohdassa [Monilähetyshaun asetukset].

㻢㻟㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse [Vastaaminen hakuun] -valintaruutu ja määritä vaaditut
asetukset.

[Vastaaminen
hakuun]

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat asettaa laitteen vastaamaan imageWAREn multicasthakupaketteihin ja ottaa käyttöön imageWARE-valvonnan.

[Alueen nimi]

Jos haluat sisällyttää laitteen tietylle alueelle, syötä enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä
pitkä alueen nimi.

(3) Valitse [OK].
Laitteen virran tilan ilmoittaminen imageWARE-ohjelmistolle
(1) Valitse [Muokkaa] kohdassa [Lepotilan ilmoitusasetukset].

(2) Valitse [Ilmoita]-valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.

㻢㻟㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Ilmoita]

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että imageWARE-ohjelmistolle ilmoitetaan laitteen virran
tila. Kun valitaan [Ilmoita], laite välttää turhaa tiedonsiirtoa lepotilan aikana ja
kokonaisvirrankulutus pienenee.

[Porttinumero]

Syötä SLP-tiedonsiirtoon hallintaohjelmiston kanssa käytettävän portin numero.

[Läpikuljettavien
reitittimien määrä]

Määritä, kuinka monta reititintä SLP-tiedonsiirtopaketit voivat läpäistä. Syötä numero väliltä 0–
254.

[Ilmoitusväli]

Määritä, kuinka usein laite ilmoittaa imageWARE-ohjelmistolle virran tilan. Syötä numero
sekunteina väliltä 60–65535.

(3) Valitse [OK].

5
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

㻢㻟㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FA

Laitteen hallinta
Voit hallita laitetta Etäkäyttöliittymällä, joka on laitteen oma sovellus, jota käytetään web-selaimen kautta.
Lisätietoja on seuraavassa osassa:
"Etäkäyttöliittymän käyttäminen"
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0HJ2-0FC

Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)
Voit tarkistaa seuraavat langattoman lähiverkon tiedot:

*

MAC-osoite

Laitteen MAC-osoite

Langattoman
lähiverkon tila*

Langattoman lähiverkon tila ja signaalin voimakkuus

Viimeisimmät
virhetiedot*

Viimeisimmät epäonnistuneen todennuksen virhetiedot

Kanava

Nykyinen tiedonsiirtokanava

SSID-asetukset

Liityntäpisteen nykyiset SSID-asetukset

Suojausasetukset

Nykyisten suojausasetusten tiedot

Voit myös tarkistaa langattoman lähiverkon tilan ja viimeisimmät virhetiedot tilavalvontanäytössä.
Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain langattoman lähiverkon tila/viimeisimmät virhetiedot)

Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Langattoman LANin asetukset> painamalla [
painiketta.

]- tai [
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]-painiketta ja paina sitten [OK]-

4
Valitse <Langaton LAN -tieto> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Valitse tarkistettava asetus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kun WEP on valittu:
(1) Paina [OK]-painiketta.

(2) Valitse WEP-asetukset käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Kun WPA/WPA2-PSK on valittu:
(1) Paina [OK]-painiketta.

(2) Valitse WPA/WPA2-PSK-asetukset käyttämällä [

]- tai [
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]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Tarkista tiedot.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain langattoman lähiverkon tila/viimeisimmät
virhetiedot)

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Verkon tiedot> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

3
Valitse <Langaton LAN -tieto> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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4
Valitse tarkistettava asetus painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

5
Tarkista tiedot.

6
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻢㻠㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FE

MAC-osoitteen tarkistaminen
Voit näyttää laitteen MAC-osoitteen suorittamalla seuraavat toimet:

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Ethernet-ajuriasetukset> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Kohdan <MAC-osoite> alapuolella olevat merkit/numerot muodostavat tämän laitteen MAC-osoitteen.

5
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Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻢㻠㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FF

Suojaus
Tässä luvussa kuvataan erilaisien tietoturva-asetuksien ja rajoituksien määrittäminen.
Tietoturva-asetuksien määrittäminen edellyttää, että järjestelmänvalvojan tiedot on määritetty ensin. Sen jälkeen voit
määrittää rajoitukset.
Järjestelmänvalvojan
asetuksien
määrittäminen

Katso kohta "Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen".

Laitteen nimen ja
asennuspaikan
määrittäminen

Katso kohta "Laitteen nimen ja asennuspaikan tallentaminen".

Osastotunnusten
hallinta-asetuksen
määrittäminen

Katso kohta "Osastotunnusten hallinta-asetuksen määrittäminen".

Avaimien ja
varmenteiden
määrittäminen

Katso kohta "Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden määrittäminen".

SSL-asetuksen
määrittäminen

Katso kohta "SSL-asetuksen määrittäminen".

IEEE802.1X autentikoinnin
käyttäminen

Katso kohta "IEEE802.1X-todennuksen käyttäminen".

Turvatulostuksen
käyttäminen

Katso kohta "PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten (turvatulostus)".

Etäkäyttöliittymän
rajoituksien
asettaminen

Katso kohta "Etäkäyttöliittymän määrittäminen".

Verkkoyhteyksien
rajoittaminen

Katso seuraavat osat:
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti"
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti"
"Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)"
"HTTP-tiedonsiirron käyttöoikeuksien määrittäminen"
"Protokollien porttinumeroiden määrittäminen"
"Nimetyn portin asettaminen"
"Välityspalvelimen määrittäminen"

Kohteiden
määrittämisen ja
lähetystoimintojen
käytön rajoittaminen

Katso seuraavat osat:
"Osoitekirjan PIN-koodin määrittäminen"
"Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen"
"Faksien tietokoneesta lähettämisen rajoittaminen"
"Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen"
"Syötetyn faksinumeron vahvistaminen"
"Pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla valitun vastaanottajan vahvistaminen"
"Sarjalähetysten rajoittaminen"
"Työhistorian näyttöasetusten määrittäminen"

USB-portin tai muistin käytön
rajoittaminen

Katso kohta "USB-portin tai -muistin käytön rajoittaminen".

㻢㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FH

Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen
Katso ennen järjestelmänvalvojan tietojen määrittämistä lisätietoja kohdasta "Huomio (Järjestelmänvalvojan tietojen
määrittäminen)".
Määritä järjestelmänvalvojan tiedot laitteeseen. Voit määrittää seuraavat tiedot:
Järj.valvojan tunnus
Järj.valvojan PIN
Järjestelmänvalvojan nimi
Jos määrität järjestelmänvalvojan tunnuksen ja PIN-koodin, voit käyttää <Järjestelmäasetukset>-valikkoa vain syöttämällä
tunnuksen ja koodin.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Järjestelmävalvojan tiedot> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Määritä järjestelmänvalvojan tiedot.

Jos määrität <Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN> -asetuksen
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(1) Valitse <Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(2) Syötä järjestelmänvalvojan tunnus.
PIN-koodin enimmäispituus on 7 numeroa.
"Tekstin syöttäminen"
Paina [OK]-painiketta syöttämisen jälkeen.

(3) Syötä järjestelmänvalvojan PIN-koodi.
PIN-koodin enimmäispituus on 7 numeroa.
"Tekstin syöttäminen"
Paina [OK]-painiketta syöttämisen jälkeen.

(4) Syötä vaiheessa 3 syötetty PIN-koodi uudelleen.
Paina [OK]-painiketta syöttämisen jälkeen.

Jos määrität <Järjestelmänvalvojan nimi> -asetuksen
(1) Valitse <Järjestelmänvalvojan nimi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(2) Määritä järjestelmänvalvojan nimi.
Nimen enimmäispituus on 32 merkkiä.
"Tekstin syöttäminen"
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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0HJ2-0FJ

Huomio (Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen)
TÄRKEÄÄ
Jos osastotunnusten hallinta on käytössä
Sekä järjestelmänvalvojan tunnus että PIN-koodi on määritettävä, jotta voidaan rajoittaa <Järjestelmäasetukset>toiminnon käyttöä käyttöpaneelissa sekä Etäkäyttöliittymän käyttöä. Mikäli näin ei toimita, kaikki käyttäjät tunnistetaan
järjestelmänvalvojiksi ja kuka tahansa voi käyttää <Järjestelmäasetukset>-toimintoa käyttöpaneelissa sekä
Etäkäyttöliittymää ilman rajoituksia.
HUOMAUTUS
Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja PIN-koodin määrittäminen
Voit määrittää enintään 7-numeroisen luvun.
Jos luvussa on alle 7 numeroa
Esimerkki: jos syötät numerot <321>, luvuksi asetetaan <0000321>.
Jos tallennat <0> alkavan luvun
Esimerkki: jos syötät numerot <02> tai <002>, luvuksi asetetaan <0000002>.
Et voi tallentaa lukua, joka koostuu pelkistä <0>, kuten <00>.

㻢㻡㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FK

Laitteen nimen ja asennuspaikan tallentaminen

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Laitetietojen asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Laitenimi> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Kirjoita laitteen nimi.
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"Tekstin syöttäminen"
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

6
Valitse <Sijainti> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

7
Syötä laitteen asennuspaikka.
"Tekstin syöttäminen"
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse <Käytä> käyttämällä [

]- tai [

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

0HJ2-0FL

Osastotunnusten hallinta-asetuksen määrittäminen
Jos tallennat osastotunnuksen ja PIN-koodin kullekin osastolle, voit käyttää laitetta vain syöttämällä kyseiset koodit. Tätä
toimintoa kutsutaan osastotunnusten hallinnaksi. Voit myös tarkistaa kunkin osaston sivumäärätiedot.
"Osastojen tallentaminen"
"Osastojen muokkaaminen"
"Osastotunnusten hallinnan ottaminen käyttöön"
"Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö"
"Sivumäärätietojen tarkistaminen tai nollaaminen"
"Osastotunnusten hallinnan raportin tulostaminen"
Katso seuraavasta lisätietoja käytöstä, kun osastotunnusten hallinta on otettu käyttöön.
"Osastotunnusten hallinnan edellyttämät toimenpiteet"
TÄRKEÄÄ
Jos osastotunnusten hallinta on käytössä
Sekä järjestelmänvalvojan tunnus että PIN-koodi on määritettävä, jotta voidaan rajoittaa <Järjestelmäasetukset>toiminnon käyttöä käyttöpaneelissa sekä Etäkäyttöliittymän käyttöä. Mikäli näin ei toimita, kaikki käyttäjät tunnistetaan
järjestelmänvalvojiksi ja kuka tahansa voi käyttää <Järjestelmäasetukset>-toimintoa käyttöpaneelissa sekä
Etäkäyttöliittymää ilman rajoituksia.
"Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen"
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0HJ2-0FR

Osastojen tallentaminen
Tallenna osastotunnus ja/tai PIN-koodi. Voit määrittää yhden järjestelmänvalvojaosaston ja enintään 300 muuta osastoa.
Voit myös rajoittaa kopiointia/tulostusta/skannausta/faksausta osastoittain.
HUOMAUTUS
Rajoitustoimintoja sisältävien ominaisuuksien käyttäminen
Jos yrität käyttää ominaisuuksia, joiden toimintoja on rajoitettu, oheinen näyttö tulee näkyviin.

Osasto, jonka ominaisuuden toimintoja ei ole rajoitettu, voi valita <Kyllä>-vaihtoehdon ja käyttää tätä laitetta syöttämällä
osastotunnuksen ja PIN-koodin.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Osastotunnuksien hallinta] -> [Tallenna uusi osasto].
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4
Määritä osastot.

(1) Määritä osastotunnus.
Syötä [Osastotunnus]-kohtaan numeropainikkeilla enintään 7 numeroa.
(2) Määritä PIN-koodi.
Valitse [Aseta PIN] -valintaruutu.
Syötä [PIN]-kohtaan numeropainikkeilla enintään 7 numeroa ja valitse sitten [Vahvista].
(3) Määritä rajoitustoiminnot.
Valitse valintaruutu niiden toimintojen kohdalta, joiden käyttöä haluat rajoittaa.
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(4) Valitse [OK].
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0HJ2-0FS

Osastojen muokkaaminen
Voit muuttaa osaston PIN-koodia ja toimintojen tallennettuja rajoituksia. Osastotunnusta ei voida vaihtaa, mutta se voidaan
poistaa.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Osastotunnuksien hallinta].

㻢㻡㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Muokkaa osastoja.

Jos poistat osastotunnuksen
(1) Valitse poistettavien osastotunnusten kohdalla [Poista].
(2) Valitse [OK].

Jos muutat osastotunnusta
(1) Napsauta osastotunnusta, jonka haluat muuttaa.

㻢㻡㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Muuta PIN-koodia tarvittaessa.
Valitse [Aseta/Vaihda PIN] -valintaruutu.
Syötä [PIN]-kohtaan numeropainikkeilla enintään 7 numeroa ja valitse sitten [Vahvista].
(3) Muuta toimintojen rajoitusasetuksia tarvittaessa.
Valitse valintaruutu niiden toimintojen kohdalta, joiden käyttöä haluat rajoittaa.
(4) Valitse [OK].

㻢㻡㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FU

Osastotunnusten hallinnan ottaminen käyttöön
Osastotunnusten hallinta-asetus voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun osastotunnus ja PIN-koodi on tallennettu. Toimi
seuraavasti:

Tallentaminen Etäkäyttöliittymällä

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Osastotunnuksien hallinta] -> [Muokkaa].

㻢㻢㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Osastotunnuksien hallinta] -valintaruutu ja valitse sitten [OK].

Tallentaminen käyttöpaneelista
Osastotunnusten hallinta voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä käyttöpaneelin painikkeilla.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

㻢㻢㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Osastotunnuksen hallinta Kyllä/Ei> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Osastotunnusten hallinta ei ole käytössä.

<Kyllä>

Osastotunnusten hallinta on käytössä.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻢㻢㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FW

Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella
lähetetty tulostustyö
Voit määrittää, hyväksytäänkö tuntemattoman tunnuksen lähettämä tulostustyö, kun osastotunnusten hallinta on käytössä.
Seuraavat työt käsitellään töinä, joiden tunnus on tuntematon:
Tulostaminen tulostinajurista, jolle ei ole tallennettu osastotunnusta.
Työ, jossa asiakirja skannataan ja lähetetään tietokoneeseen.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Osastotunnuksien hallinta] -> [Muokkaa].

㻢㻢㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Osastotunnuksien hallinta] -valintaruutu, muuta asetukset ja valitse sitten [OK].

[Salli tulostustyöt, joiden tunnus on tuntematon]
Jos valintaruutu on
valittuna

Tulostustyöt vastaanotetaan tulostinajurista, jolle ei ole tallennettu osastotunnusta.

Jos valintaruutu ei
ole valittuna

Tulostustöitä ei vastaanoteta tulostinajurista, jolle ei ole tallennettu osastotunnusta.

[Salli skannaustyöt tuntemattomalla työtunnuksella]
Jos valintaruutu on
valittuna

Skannaustyöt, joiden tunnus on tuntematon, vastaanotetaan.

Jos valintaruutu ei
ole valittuna

Skannaustöitä, joiden tunnus on tuntematon, ei vastaanoteta.

㻢㻢㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

㻢㻢㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FX

Sivumäärätietojen tarkistaminen tai nollaaminen
Voit tarkistaa kunkin osaston kullakin toiminnolla tulostamat sivumäärät. Lisäksi voit nollata sivumäärälaskurin tiedot.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Osastotunnuksien hallinta].

㻢㻢㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Tarkista tai nollaa sivumäärätiedot.

Jos tarkistat sivumäärätiedot osastokohtaisesti
Sivumäärä näytetään osastotunnuksen oikealla puolella.

Jos nollaat sivumäärätiedot osastokohtaisesti
(1) Napsauta osastotunnusta, jonka sivumäärätiedot halutaan nollata.

㻢㻢㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse [Nollaa laskuri].

(3) Valitse [OK].
Jos nollaat kaikkien osastojen sivumäärätiedot
(1) Valitse [Nollaa kaikki laskurit].

㻢㻢㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(2) Valitse [OK].

㻢㻢㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0FY

Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden määrittäminen
Voit määrittää avaimia, palvelinvarmenteita (itse allekirjoitettuja varmenteita) ja/tai CA-varmenteita.
Voit määrittää seuraavat asetukset:
"Avaimien
"Avaimien
"Avaimien
"Avaimien
"Avaimien

ja
ja
ja
ja
ja

varmenteiden luominen"
varmenteiden/CA-varmenteiden
varmenteiden/CA-varmenteiden
varmenteiden/CA-varmenteiden
varmenteiden/CA-varmenteiden

asentaminen"
tarkistaminen"
tallentaminen"
poistaminen"

㻢㻣㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H0

Avaimien ja varmenteiden luominen
Voit luoda avaimia ja palvelinvarmenteita (itse allekirjoitettuja varmenteita) tällä laitteella.
Avaimien ja varmenteiden luominen kestää 10–15 minuuttia.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [Avain- ja varmenneasetukset].

㻢㻣㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Luo avain].

5
Määritä avaimet.

㻢㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(1) Valitse salausavaimen nimi.
Voit syöttää [Avaimen nimi] -kohtaan enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä.
(2) Valitse käytettävä todennusalgoritmi: [SHA1], [SHA256], [SHA384] tai [SHA512].
(3) Valitse käytettävä avainalgoritmi: [512 bit], [1024 bit], [2048 bit] tai [4096 bit].

6
Määritä varmenteen asetukset.

(1) Aseta varmenteen voimassaoloaika.
Syötä päivämäärät (1.1.2000–31.12.2037) [Voimassaolon alkamispäivä]- ja [Voimassaolon loppumispäivä] -kohtiin.
(2) Määritä maa/alue.
Valitse [Valitse maan/alueen nimi] -kohdan sekä halutun maan/alueen nimen valintaruutu tai syötä maakoodi

㻢㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

valitsemalla [Syötä Internet-maakoodi].
(3) Määritä sijainti.
Voit syöttää [Osavaltio]- ja [Kaupunki]-kohtiin enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä.
(4) Määritä organisaatio.
Voit syöttää [Organisaatio]- ja [Organisaatioyksikkö]-kohtiin enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä.
(5) Määritä jaettu nimi. Voit syöttää [Jaettu nimi] -kohtaan enintään 48 aakkosnumeerista merkkiä.

7
Valitse [OK].

㻢㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H1

Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden asentaminen
Voit asentaa tietokoneeseen asennettuja avaimia ja varmenteita (PKCS#12-muodossa) ja/tai CA-varmenteita (X.509muodossa) tähän laitteeseen. Oletuksena yksi CA-varmenne on asennettuna.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].

㻢㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Tallenna avain ja varmenne] tai [Tallenna CA-varmenne].

5
Valitse [Asentaa].

㻢㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Valitse [Selaa] ja valitse asennettava tiedosto.

7
Valitse [Aloita asennus].

㻢㻣㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H2

Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tarkistaminen
Voit tarkistaa tallennettujen avaimien ja varmenteiden sekä CA-varmenteiden tarkat tiedot sekä voimassaoloajan ja/tai
allekirjoitukset.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].

㻢㻣㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Napsauta tarkistettavien avaimien tai varmenteiden kuvaketta.

5
Varmenteiden tarkat tiedot tarkistetaan.

㻢㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Valitse [Varmenteen tarkistus].
Tarkistuksen tulokset näytetään.

7
Kun olet tarkistanut tulokset, valitse [Takaisin varmenteen tietoihin].

㻢㻤㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

㻢㻤㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H3

Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tallentaminen
Voit tallentaa IEEE802.1X TLS -todennuksen tai SSL-ominaisuuksien kanssa käytettäviä avaimia ja varmenteita sekä CAvarmenteita.
Avaimien ja varmenteiden tallentaminen
CA-varmenteiden tallentaminen
HUOMAUTUS
Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tallentaminen
Voit tallentaa yhden avaimen/varmenteen ja/tai CA-varmenteen.

Avaimien ja varmenteiden tallentaminen

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [Avain- ja varmenneasetukset].

㻢㻤㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Tallenna avain ja varmenne].

5
Valitse [Tallentaa].

㻢㻤㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Syötä avaimen nimi ja salasana.

7
Valitse [OK].

㻢㻤㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

CA-varmenteiden tallentaminen
Voit tallentaa CA-varmenteita, joita käytetään todennuspalvelimien tarkistamiseen.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

㻢㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [CA-varmenteen asetukset].

4
Valitse [Tallentaa CA-varmennetta].

㻢㻤㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse [Tallentaa].

㻢㻤㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H4

Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden poistaminen
Voit poistaa avaimia ja varmenteita sekä CA-varmenteita.
HUOMAUTUS
Avaimien ja varmenteiden alustaminen
Voit palauttaa avaimien ja varmenteiden sekä CA-varmenteiden oletusasetukset.
"Avaimen ja varmenteen alustaminen"

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [Avain- ja varmenneasetukset] tai [CA-varmenteen asetukset].

㻢㻤㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Poista].

Todennuksessa käytettävien avaimien ja/tai varmenteiden kohdalla näkyy [IEEE802.1X] jne.

5
Valitse [OK].

㻢㻤㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H5

SSL-asetuksen määrittäminen
Voit määrittää avaimet ja varmenteet, joita käytetään SSL-salatussa liikenteessä. Salausta käytetään tämän laitteen ja
Etäkäyttöliittymän välisessä tiedonsiirrossa sekä IEEE802.1X-todennuksessa.

Tallentaminen Etäkäyttöliittymällä

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].

㻢㻥㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [SSL-asetukset]-kohdasta [Avain ja varmenne].

㻢㻥㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Valitse avaimen kohdalla [Tallenna oletusavain], kun haluat määrittää avaimien ja varmenteiden
luettelosta.

Voit tarkistaa varmenteiden tarkat tiedot napsauttamalla avaimien (tai varmenteiden) kuvaketta.
"Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tarkistaminen"

6
Valitse [Turva-asetukset] -> [Etäkäyttöliittymän asetukset].

㻢㻥㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

7
Valitse [Muokkaa].

8
Valitse [Käytä SSL:ää] -valintaruutu ja valitse [OK].

㻢㻥㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

9
Käynnistä laite uudelleen.
Asetukset otetaan käyttöön laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen käyttöpaneelista
Voit ottaa SSL-ominaisuudet käyttöön tai poistaa ne käytöstä käyttöpaneelista.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

㻢㻥㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse <Turva-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Käytä SSL:ää> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

SSL-salattu liikenne ei ole käytössä.

<Kyllä>

SSL-salattu liikenne on käytössä.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

7
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻢㻥㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H6

IEEE802.1X-todennuksen käyttäminen
Katso ennen IEEE802.1X-todennuksen ottamista käyttöön lisätietoja kohdasta "Huomio (IEEE802.1X-todennus)".
Voit määrittää IEEE802.1X-todennuksen eri protokollien (TLS, TTLS, PEAP) asetuksia.
Voit määrittää seuraavat asetukset:
"TLS-todennustietojen määrittäminen"
"TTLS/PEAP-todennustietojen määrittäminen"
"IEEE802.1X-todennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä"
"IEEE802.1X-todennuksen virhetietojen tarkistaminen"

㻢㻥㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H7

TLS-todennustietojen määrittäminen
Voit määrittää IEEE802.1X-todennuksessa käytettävän TLS-protokollan todennustiedot.
Todennuspalvelimen ja tämän laitteen välisessä todennuksessa käytetään molempien varmenteita.
TÄRKEÄÄ
TLS-todennuksen määrittäminen
Todennuksessa tarvittavat avaimet ja varmenteet tai CA-varmenteet on tallennettava tähän laitteeseen.
"Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden määrittäminen"

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [IEEE802.1X-asetukset].

㻢㻥㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa].

5
㻢㻥㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse [Käytä IEEE802.1X:ää] -valintaruutu.

6
Syötä sisäänkirjautumisnimi.

7
Valitse [Käytä TLS:ää] -valintaruutu.

㻢㻥㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

8
Valitse [Avain ja varmenne].

9
Valitse avaimen kohdalla [Tallenna oletusavain], kun haluat määrittää avaimien ja varmenteiden
luettelosta.

㻣㻜㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Voit tarkistaa varmenteiden tarkat tiedot napsauttamalla avaimien kuvaketta.
"Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden tarkistaminen"

10
Valitse [OK].

11
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

㻣㻜㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H8

TTLS/PEAP-todennustietojen määrittäminen
Voit määrittää IEEE802.1X-todennuksessa käytettävän TTLS- tai PEAP-protokollan todennustiedot.
Todennuspalvelimen varmenteita sekä tälle laitteelle määritettyä käyttäjänimeä ja salasanaa käytetään kaksisuuntaisessa
todennuksessa.
TÄRKEÄÄ
TTLS/PEAP-todennuksen määrittäminen
SSL-määritykset on tehtävä etukäteen.
"Tallentaminen Etäkäyttöliittymällä"

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [IEEE802.1X-asetukset].

㻣㻜㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa].

5
㻣㻜㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Valitse [Käytä IEEE802.1X:ää] -valintaruutu.

6
Syötä sisäänkirjautumisnimi.

7
Valitse joko [Käytä TTLS:ää] tai [Käytä PEAPia] -valintaruutu.

㻣㻜㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Kun käytetään TTLS-protokollaa
Valitse joko [MSCHAPv2]- tai [PAP]-valintaruutu.

8
Valitse [Muuta käyttäjänimi/salasana].

Vaiheessa 6 syötetyn kirjautumisnimen käyttäminen käyttäjänimenä
Valitse [Käytä kirj.nimeä käytt.nimenä] -valintaruutu.

9
Valitse [Muuta salasana] -valintaruutu.

㻣㻜㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

10
Anna käyttäjänimi ja salasana ja valitse [OK].

Käyttäjänimi tarvitsee syöttää vain, kun [Käytä kirj.nimeä käytt.nimenä] -valintaruutua ei ole valittu vaiheessa 8.

11
Valitse [OK].

㻣㻜㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

12
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

㻣㻜㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0H9

IEEE802.1X-todennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa IEEE802.1X-todennuksen käyttöön sekä poistaa sen käytöstä käyttöpaneelista.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
IEEE802.1X-todennuksen käyttäminen
Todennustiedot on määritettävä Etäkäyttöliittymällä etukäteen.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <IEEE802.1X-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻜㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

IEEE802.1X-todennus ei ole käytössä.

<Kyllä>

IEEE802.1X-todennus on käytössä.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻜㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HA

IEEE802.1X-todennuksen virhetietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa IEEE802.1X-todennuksen virhetiedot.

1
Paina [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

2
Valitse <Verkon tiedot> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <IEEE802.1X-virhetieto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Tarkista tiedot.

5
Sulje näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻣㻝㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HC

Huomio (IEEE802.1X-todennus)
TÄRKEÄÄ
IEEE802.1X-todennuksen käytön edellytykset
Tässä laitteessa IEEE802.1X-todennusta voidaan käyttää vain langallisessa lähiverkossa.
IEEE802.1X-todennuksen käyttäminen edellyttää todennuspalvelinta (RADIUS-palvelinta).
HUOMAUTUS
IEEE802.1X-todennusprotokolla
Tämä tukee TLS-, TTLS- ja PEAP-protokollien käyttämistä IEEE802.1X-todennuksessa.
TLS käyttää kaksisuuntaista varmennusta todennuspalvelimen lähettämän varmenteen ja tälle laitteelle määritetyn
varmenteen välillä.
TLS ja PEAP käyttävät kaksisuuntaista varmennusta todennuspalvelimen lähettämän varmenteen sekä tälle laitteelle
määritetyn käyttäjänimen ja salasanan välillä.
IEEE802.1X-todennuksen käyttäminen
Suosittelemme, että verkon pääkäyttäjä tekee verkon asetukset.

㻣㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HE

PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten (turvatulostus)
Voit ottaa PIN-koodin syöttämisen käyttöön tietokoneesta lähetettäville tulostustöille sekä estää tulostamisen, kunnes oikea
PIN-koodi syötetään käyttöpaneelista. Näin voidaan estää esimerkiksi tahattomasti vääriin käsiin joutuvien tulosteiden
aiheuttamat tietovuodot.

"Turvatulostuksen ottaminen käyttöön"
"Tulostaminen turvatulostustoiminnolla"
TÄRKEÄÄ
Kun turvatulostustyö tallennetaan laitteeseen
Jos turvatulostuksella tulostettava asiakirja tallennetaan laitteeseen, muita töitä ei voi tulostaa. Tulosta tässä tapauksessa
turvatulostustyö. Jos työtä ei vieläkään voi tulostaa, tulosta se uudelleen tietokoneesta.

㻣㻝㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HF

Turvatulostuksen ottaminen käyttöön
Tallentaminen käyttöpaneelista
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja/tai PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi käyttämällä painikkeita [

]–[

] (numeropainikkeita) ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -

painiketta.

3
Valitse <Turvatulostuksen asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻣㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Turvatulostus ei ole käytössä.

<Kyllä>

Turvatulostus on käytössä.

5
Valitse turvatulostuksen poistoaika painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Määritä aika, jonka kuluttua salasanan syöttämistä odottava turvatulostustyö poistetaan.
Voit määrittää ajan väliltä 10–240 minuuttia yhden minuutin askelin.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

7
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻝㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HH

Tulostaminen turvatulostustoiminnolla
Tässä osassa kuvataan turvatulostustyön lähettäminen tietokoneesta, työn valitseminen käyttöpaneelissa sekä tulostuksen
viimeistely PIN-koodi syöttämällä.
Turvatulostustyön lähettäminen
PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten
TÄRKEÄÄ
Kun turvatulostustyö tallennetaan laitteeseen
Jos turvatulostuksella tulostettava asiakirja tallennetaan laitteeseen, muita töitä ei voi tulostaa. Tulosta tässä tapauksessa
turvatulostustyö. Jos työtä ei vieläkään voi tulostaa, tulosta se uudelleen tietokoneesta.
HUOMAUTUS
Tulostinajurinäyttö
Lisätietoja tulostinajurin näyttämisestä on seuraavissa kohdissa:
"Tulostaminen"
"Oletustulostusasetusten määrittäminen"

Turvatulostustyön lähettäminen

1
Valitse [Perusasetukset], [Sivun asettelu], [Viimeistely], [Paperilähde] tai [Laatu] tulostinajurin
näytössä.

2
Valitse [Varmistettu tulostus] kohdassa [Tulostustapa].

㻣㻝㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse [OK], syötä käyttäjänimi ja PIN-koodi ja valitse sitten [OK].

4
Valitse [OK].

5
Valitse [OK] (tai [Print] (Tulosta)).

㻣㻝㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

6
Määritä tarvittavat asetukset turvatulostustyölle ja valitse sitten [OK].
Turvatulostustyö lähetetään.

[Document Name] (Asiakirjan nimi) Syötä enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä.
[User Name] (Käyttäjänimi)
[PIN]

Syötä enintään 7 numeroa.

PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten

1
Paina [

] (Turvatulostus) -painiketta.

Et voi suorittaa turvatulostusta skannausta odottaessa (kun skannauksen perusnäytössä skannaustyypiksi on valittu
<Etäskanneri>). Valitse [

] (Paluu) ennen turvatulostuksen aloittamista.

2
Valitse käyttäjä painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻝㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Jos sinulla ei ole muiden käyttäjien lähettämiä turvatulostustöitä, siirry vaiheeseen 3.

3
Valitse tulostettava asiakirja painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Syötä PIN-koodi ja paina [OK]-painiketta.
Aloita tulostus.

5
Sulje kopiointi-/tulostustyön näyttö painamalla [

] (Tilavalvonta/Peruuta) -painiketta.

㻣㻝㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HJ

Etäkäyttöliittymän määrittäminen
Voit määrittää, käytetäänkö Etäkäyttöliittymää. Etäkäyttöliittymän avulla voit muuttaa laitteen asetuksia tietokoneella.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Etäkäyttöliittymä Kyllä/Ei> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻝㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Etäkäyttöliittymä ei ole käytössä.

<Kyllä>

Etäkäyttöliittymä on käytössä.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻞㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HK

Verkkoyhteyksien rajoittaminen
Voit rajoittaa laitteen käyttöä ja määrityksien tekemistä.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
HUOMAUTUS
Määritystoimenpiteet
Suosittelemme, että verkon pääkäyttäjä tekee verkon asetukset.
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti"
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti"
"Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)"
"HTTP-tiedonsiirron käyttöoikeuksien määrittäminen"
"Protokollien porttinumeroiden määrittäminen"
"Nimetyn portin asettaminen"
"Välityspalvelimen määrittäminen"

㻣㻞㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HL

Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti
Voit valita tämän laitteen tietojen lähetys- tai vastaanottoasetukseksi [Hylkää] tai [Salli]. Lisäksi voit määrittää IPosoitepoikkeuksia erikseen [Hylkää]- ja [Salli] -toiminnoille.
Määritä IP-osoitteet Etäkäyttöliittymällä. Käyttöpaneelissa voit vain ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
HUOMAUTUS
IPv4-osoitteen määrittäminen
[Yksittäinen osoite]

Voit määrittää yhden poikkeusosoitteen kerrallaan.

[Useita osoitteita]

Voit määrittää poikkeusosoitealueen.
Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat määrittää kerralla tietyn osoitevälin, kuten
192.168.0.1–192.168.0.20.

[Osoitteen etuliite]

Määritä poikkeusosoitteiden etuliite (0–32).
Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat määrittää saman etuliitteen sisältäviä osoitteita.

Yksittäinen osoite-, Useita osoitteita- ja Osoitteen etuliite -asetuksille voidaan määrittää yhteensä enintään 16
osoitetta (tai 16 osoitealuetta).
Osoite ei voi sisältää pelkkiä nollia.
IPv6-osoitteen määrittäminen
[Yksittäinen osoite]

Voit määrittää yhden poikkeusosoitteen kerrallaan.

[Useita osoitteita]

Voit määrittää poikkeusosoitealueen.
Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat määrittää kerralla tietyn osoitevälin, kuten
fe80::10–fe80::20.

[Osoitteen etuliite]

Määritä poikkeusosoitteiden etuliite (0–128).
Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat määrittää saman etuliitteen sisältäviä osoitteita.

Yksittäinen osoite-, Useita osoitteita- ja Osoitteen etuliite -asetuksille voidaan määrittää yhteensä enintään 16
osoitetta (tai 16 osoitealuetta).
Osoite ei voi sisältää pelkkiä nollia.

Tallentaminen Etäkäyttöliittymä -toiminnolla

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

㻣㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [IP-osoitesuodatin].

4
Valitse [Muokkaa] määritettävän suodattimen kohdalla.

㻣㻞㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Tee suodattimen määritykset.
(1) Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu.
(2) Valitse [Hylkää]- tai [Salli]-valintaruutu.
IPv4-osoitteille

IPv6-osoitteille

㻣㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Hylkää]

Salli pääsy vain tietokoneista, joiden osoitteet on määritetty [Poikkeusosoitteet]-kohdassa.

[Salli]

Estä pääsy tietokoneista, joiden osoitteet on määritetty [Poikkeusosoitteet]-kohdassa.

6
Määritä IP-osoitteet.
IPv4-osoitteiden määrittäminen:
IPv6-osoitteiden määrittäminen:
IPv4-osoitteiden määrittäminen:
(1) Syötä poikkeukseksi lisättävä IP-osoite.
(2) Valitse [Lisää].

㻣㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Lisätietoja IPv4-osoitteiden syöttämisestä on seuraavassa taulukossa:
Syöttötapa
[Yksittäinen osoite]

Voit syöttää IP-osoitteen lisäämällä pisteet numeroiden väliin.
Esimerkki: "192.168.0.10"

[Useita osoitteita]

Voit syöttää useita peräkkäisiä osoitteita lisäämällä väliviivan osoitteiden väliin.
Tämä asetus määrittää poikkeukseksi lisättävän IP-osoitealueen.
Esimerkki: "192.168.0.10–192.168.0.20"

[Osoitteen etuliite]

Voit määrittää IPv4-osoitteen etuliitteen lisäämällä vinoviivan Osoitteen etuliite -kohdan jälkeen
ja Etuliitteen pituus -asetuksen vinoviivan jälkeen.
Tämä asetus määrittää poikkeukseksi lisättävän etuliitteen.
Esimerkki: "192.168.0.10/24"

IPv6-osoitteiden määrittäminen:
(1) Syötä poikkeukseksi lisättävä IP-osoite.
(2) Valitse [Lisää].

㻣㻞㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Lisätietoja IPv6-osoitteiden syöttämisestä on seuraavassa taulukossa:
Syöttötapa
[Yksittäinen osoite]

Voit syöttää IP-osoitteen lisäämällä kaksoispisteet ryhmien väliin.
Esimerkki: "fe80::10"

[Useita osoitteita]

Voit syöttää useita peräkkäisiä osoitteita lisäämällä väliviivan osoitteiden väliin.
Tämä asetus määrittää poikkeukseksi lisättävän IP-osoitealueen.
Esimerkki: "fe80::10–fe80::20"

[Osoitteen etuliite]

Voit määrittää IPv6-osoitteen etuliitteen lisäämällä vinoviivan Osoitteen etuliite -kohdan jälkeen
ja Etuliitteen pituus -asetuksen vinoviivan jälkeen.
Tämä asetus määrittää poikkeukseksi lisättävän etuliitteen.
Esimerkki: "fe80::10/64"

HUOMAUTUS
Tallennettujen IP-osoitteiden poistaminen
(1) Valitse poistettava IP-osoite.
(2) Valitse [Poista].

㻣㻞㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

7
Valitse [OK].

8
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Tallentaminen käyttöpaneelista
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Turva-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <IPv4-osoitesuodatin> tai <IPv6-osoitesuodatin> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

㻣㻞㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]- tai [

]-painiketta ja paina

5
Valitse <Lähetyssuodatin> tai <Vastaanottosuodatin> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina

6
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

IP-osoitesuodatin ei ole käytössä.

<Kyllä>

IP-osoitesuodatin on käytössä.

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

8
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻟㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HR

Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti
Voit valita tämän laitteen tietojen lähetys- tai vastaanottoasetukseksi [Hylkää] tai [Salli]. Lisäksi voit määrittää MACosoitepoikkeuksia erikseen [Hylkää]- ja [Salli] -toiminnoille.
Määritä MAC-osoitteet Etäkäyttöliittymällä. Käyttöpaneelissa voit vain ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
HUOMAUTUS
Kun <Valitse langallinen/langaton LAN> -kohdan asetukseksi on valittu <Langaton LAN>:
Tämän kohdan asetukset eivät ole käytettävissä.
Määritettävien MAC-osoitteiden enimmäismäärä
Enintään 32 MAC-osoitetta voidaan määrittää.

Tallentaminen Etäkäyttöliittymä -toiminnolla

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Turva-asetukset] -> [MAC-osoitesuodatin].

㻣㻟㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Valitse [Muokkaa] määritettävän suodattimen kohdalla.

5
Tee suodattimen määritykset.

㻣㻟㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(1) Valitse [Käytä suodatinta] -valintaruutu.
(2) Valitse [Hylkää]- tai [Salli]-valintaruutu.

[Hylkää]

Salli pääsy vain tietokoneista, joiden osoitteet on määritetty [Poikkeusosoitteet]-kohdassa.

[Salli]

Estä pääsy tietokoneista, joiden osoitteet on määritetty [Poikkeusosoitteet]-kohdassa.

TÄRKEÄÄ
Kun [Käytä suodatinta] -valintaruutu on valittuna:
Määritetyistä MAC-osoitteista ei voida muodostaa yhteyttä. Tarkista, että olet syöttänyt oikean MAC-osoitteen.
MAC-osoitteita ei ole määritetty [Hylkää]-asetuksen [Poikkeusosoitteet]-kohdassa
MAC-osoitteet on määritetty [Salli]-asetuksen [Poikkeusosoitteet]-kohdassa
Laite ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jos määritettyä MAC-osoitetta ei ole olemassa. Jos näin käy, voit
muodostaa yhteyden verkkoon uudelleen alustamalla suojausasetukset.
"Järjestelmän hallinta-asetusten alustaminen"

6
Määritä MAC-osoite.
(1) Syötä MAC-osoite.
Syötä MAC-osoite muodossa AABBCCDDEEFF ilman väliviivoja.
(2) Valitse [Lisää].

㻣㻟㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

HUOMAUTUS
Tallennettujen MAC-osoitteiden poistaminen
(1) Valitse poistettava MAC-osoite.
(2) Valitse [Poista].

7
Valitse [OK].

㻣㻟㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

8
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

Tallentaminen käyttöpaneelista
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

㻣㻟㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3
Valitse <Turva-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <MAC-osoitesuodatin> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <Lähetyssuodatin> tai <Vastaanottosuodatin> painamalla [
sitten [OK]-painiketta.

]- tai [

6
Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

<Ei>

MAC-osoitesuodatin ei ole käytössä.

<Kyllä>

MAC-osoitesuodatin on käytössä.
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]-painiketta ja paina

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

8
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻟㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HS

Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)
Voit valvoa ja/tai ohjata tätä laitetta sellaisilla laitteilla, joissa on SNMP-tuki, kuten verkkoihin kytketyillä tietokoneilla. Tämä
laite tukee SNMPv1- ja SNMPv3-protokollia sekä tehostettuja suojaus- ja todennustoimintoja.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Kun <SNMPv1-asetukset>- ja <SNMPv3-asetukset>-kohdan asetuksena on <Ei>
Laitteeseen määritettyjen asetuksien valvonta ja muokkaaminen tai laitteen tietojen noutaminen SNMP-protokollalla ei ole
sallittu. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä, ennen kuin määrität asetukset.
HUOMAUTUS
SNMP:n määrittäminen
Voit määrittää <SNMPv1-asetukset>- ja <SNMPv3-asetukset>-kohdan asetukseksi <Kyllä>.
Lisätietoja SNMP-protokollan käyttämien porttinumeroiden määrittämisestä on seuraavissa kohdissa:
"Protokollien porttinumeroiden määrittäminen"
"SNMPv1:n määrittäminen"
"SNMPv3:n määrittäminen"
"Tulostimen hallintatietojen noutaminen isäntäkoneesta"

㻣㻟㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HU

SNMPv1:n määrittäminen

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <SNMP-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <SNMPv1-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Määritä SNMP-protokolla.
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Jos et käytä SNMPv1-protokollaa
(1) Valitse <Ei> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(2) Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

(3) Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
Kun käytät SNMPv1-protokollaa
(1) Valitse <Kyllä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

(2) Valitse määritettävä kohde painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

(3) Tee SNMP-protokollan määritykset.
<Yhteisönimi 1>

Syötä yhteisönimi 1 (oletus: public)

<Yhteisönimi 2>

Kirjoita yhteisönimi 2.
Määritä yhteisönimi 1:n MIB-pääsyvaltuudet.

<MIB-pääsyoikeudet
1>

<Vain luku>

Vain luku sallitaan.

<Luku/Kirjoitus>

Luku ja kirjoitus sallitaan.*

Määritä yhteisönimi 2:n MIB-pääsyvaltuudet.
<MIB-pääsyoikeudet
2>

<Vain luku>

Vain luku sallitaan.

<Luku/Kirjoitus>

Luku ja kirjoitus sallitaan.*

Määritä, onko nimetty yhteisö käytössä, sekä MIB-pääsyvaltuudet.
<Nimetyt
yhteisöasetukset>

<Ei>

Nimetty yhteisö ei ole käytössä.

<Luku/Kirjoitus>

Luku ja kirjoitus sallitaan.*

<Vain luku>

Vain luku sallitaan.

* Kun luku/kirjoitus on sallittu, käyttäjä voi käyttää tätä laitetta verkon tietokoneilla sekä muuttaa laitteen
asetuksia.
(4) Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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(5) Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻠㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HW

SNMPv3:n määrittäminen
TÄRKEÄÄ
SNMPv3:n määrittäminen
SSL-ominaisuudet on otettava käyttöön etukäteen.
"Tallentaminen Etäkäyttöliittymällä"
HUOMAUTUS
SNMPv3-asetukset
<SNMPv3-asetukset>-kohdan asetukset voidaan määrittää vain Etäkäyttöliittymällä.

Tallentaminen Etäkäyttöliittymällä

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [SNMP-asetukset].
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4
Valitse [Muokkaa].
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5
Tee SNMPv3-määritykset.
(1) Valitse [Käytä SNMPv3:a] -valintaruutu.
(2) Valitse [Hyväksy käyttäjä] -valintaruutu.
(3) Tee SNMPv3-protokollan määritykset.

[Käytä SNMPv3:a]

Kun valintaruutu on valittuna, voit käyttää SNMPv3-protokollaa.

[Käyttäjänimi]

Syötä käyttäjänimi.
Määritä MIB-pääsyvaltuudet. Kun luku ja kirjoitus on sallittu, käyttäjä voi käyttää tätä laitetta
verkon tietokoneilla sekä muuttaa laitteen asetuksia.

[MIB-pääsyoikeudet]

[Luku/Kirjoitus]

Luku ja kirjoitus sallitaan.

[Vain luku]

Vain luku sallitaan.

Määritä suojaustoiminnot.

[Turva-asetukset]

[Autentikointi
Kyllä/Salaus Kyllä]

Todennus ja salaus ovat käytössä.

[Autentikointi
Kyllä/Salaus Ei]

Vain todennus on käytössä.

[Autentikointi
Ei/Salaus Ei]

Todennus ja salaus eivät ole käytössä.

Valitse käytettävä todennusalgoritmi.

[Autentikoinnin
algoritmi]

[MD5]

Käytä MD5-algoritmia.

[SHA1]

Käytä SHA1-algoritmia.

Voit asettaa tai muuttaa salasanan valitsemalla [Aseta/Muuta salasana] -valintaruudun,
syöttämällä 6–16 aakkosnumeerista merkkiä [Autentikoinnin salasana] -kohtaan ja valitsemalla
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[Vahvista].
Valitse käytettävä salausalgoritmi.

[Salausalgoritmi]

[DES]

DES-algoritmia käytetään.

[AES]

AES DES -algoritmia käytetään.

Voit asettaa tai muuttaa salasanan valitsemalla [Aseta/Muuta salasana] -valintaruudun,
syöttämällä 6–16 aakkosnumeerista merkkiä [Salauksen salasana] -kohtaan ja valitsemalla
[Vahvista].

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

Tallentaminen käyttöpaneelista
Voit ottaa SNMPv3-asetukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä käyttöpaneelista.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <SNMP-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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4
Valitse <SNMPv3-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <Kyllä> tai <Ei> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

SNMPv3-protokolla ei ole käytettävissä.

<Kyllä>

SNMPv3-protokolla on käytettävissä.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

7
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻠㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0HX

Tulostimen hallintatietojen noutaminen isäntäkoneesta
Voit noutaa tulostimen hallintatietoja, kuten tulostussovelluksien, porttien sekä muiden ominaisuuksien tietoja, säännöllisesti
verkon isäntäkoneista käyttämällä SNMP:tä.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <SNMP-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Tulostimen hallintatiedot isäntäkoneelta> käyttämällä [
painiketta.
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Tulostimen hallintatietoja ei noudeta automaattisesti isäntäkoneesta.

<Kyllä>

Tulostimen hallintatiedot noudetaan automaattisesti isäntäkoneesta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

7
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.
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0HJ2-0HY

HTTP-tiedonsiirron käyttöoikeuksien määrittäminen
HTTP:tä käytetään esimerkiksi, kun käytät laitetta Etäkäyttöliittymällä. Jos käytät USB-yhteyttä tai et muuten käytä HTTP:tä,
voit poistaa HTTP:n käytöstä ja näin vähentää riskiä, että kolmannet osapuolet hyökkäävät käyttämättömän HTTP-portin
kautta.
TÄRKEÄÄ
HTTP:n poistaminen käytöstä poistaa käytöstä joitakin verkko-ominaisuuksia, kuten Etäkäyttöliittymän ja WSDtulostuksen.
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <TCP/IP-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Käytä HTTP:tä> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

HTTP-tiedonsiirto ei ole sallittu.

<Kyllä>

HTTP-tiedonsiirto on sallittu.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

7
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.
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0HJ2-0J0

Protokollien porttinumeroiden määrittäminen
Voit määrittää tulostimen verkkoliikenteessä käyttämän porttinumeron ja protokollan.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <TCP/IP-asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Porttinumeron asetukset> käyttämällä [

]- tai [
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse protokolla, joka käyttää porttinumeroa, jonka haluat muuttaa, painamalla [
painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Syötä porttinumero ja paina [OK]-painiketta.
"Tekstin syöttäminen"

7
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

8
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
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]- tai [

]-

0HJ2-0J1

Nimetyn portin asettaminen
Voit ottaa nimetyn portin asetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Jos nimetty portti on poistettu käytöstä, et voi skannata/tulostaa tai määrittää/tarkistaa tämän laitteen asetuksia, kun käytät
tulostinajuria tai MF Toolbox -ohjelmaa verkon kautta.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Verkkoasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Nimetyn portin asetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.
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<Ei>

Nimettyä porttia ei käytetä.

<Kyllä>

Nimettyä porttia käytetään.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

㻣㻡㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0J2

Välityspalvelimen määrittäminen
Välityspalvelin (tai HTTP-välityspalvelin) viittaa tietokoneeseen tai ohjelmistoon, joka hoitaa HTTP-tiedonsiirron toisten
laitteiden puolesta, erityisesti kommunikoitaessa verkon ulkopuolisten resurssien kanssa, esimerkiksi Web-sivustoja
selattaessa. Asiakaslaitteet yhdistetään ulkopuoliseen verkkoon välityspalvelimen kautta, eivätkä ne kommunikoi suoraan
ulkopuolisten resurssien kanssa. Välityspalvelimen asettaminen ei pelkästään mahdollista sisäisten ja ulkoisten verkkojen
välisen liikenteen hallintaa, vaan lisäksi estää luvattoman käytön ja sisältää virustorjunnan, mikä parantaa turvallisuutta.
Kun asetat välityspalvelimen, varmista, että sinulla on tarvittavat välityspalvelimen tiedot, kuten IP-osoite, porttinumero ja
todennuksen käyttäjänimi ja salasana.

1
Käynnistä Etäkäyttöliittymä ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"

2
Valitse [Asetukset/Tallennus].

3
Valitse [Verkkoasetukset] -> [TCP/IP-asetukset].
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4
Valitse [Muokkaa] kohdassa [Etähuoltopalvelimen asetukset].

5
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Valitse [Käytä välityspalvelinta] -valintaruutu ja määritä vaaditut asetukset.

[Käytä
välityspalvelinta]

Valitse tämä valintaruutu, kun haluat käyttää määritettyä välityspalvelinta laitteen HTTPtiedonsiirtoon.

[HTTPvälityspalvelimen
osoite]

Kirjoita välityspalvelimen osoite. Määritä IP-osoite, isäntänimi yms. ympäristöstä riippuen.

[HTTPvälityspalvelimen
porttinumero]

Syötä porttinumero väliltä 1–65535.

[Käytä
välityspalvelimen
autentikointia]

Ota välityspalvelimen todennus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu ja syöttämällä enintään
24 aakkosnumeerista merkkiä pitkä käyttäjänimi [Käyttäjänimi]-kenttään.

[Aseta/Muuta
salasana]

Kun haluat asettaa tai vaihtaa välityspalvelimen salasanan, kun se on käytössä, valitse tämä
valintaruutu ja syötä enintään 24 aakkosnumeerista merkkiä pitkä salasana [Salasana]kenttään.

6
Valitse [OK].

7
Käynnistä laite uudelleen.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.
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0HJ2-0J3

Kohteiden määrittämisen ja lähetystoimintojen käytön rajoittaminen
Voit määrittää, rajoitetaanko kohteiden määrittämistä ja lähetystoimintojen käyttöä. Voit määrittää seuraavat asetukset:
"Osoitekirjan PIN-koodin määrittäminen"
"Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen"
"Faksien tietokoneesta lähettämisen rajoittaminen"
"Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen"
"Syötetyn faksinumeron vahvistaminen"
"Pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla valitun vastaanottajan vahvistaminen"
"Sarjalähetysten rajoittaminen"
"Työhistorian näyttöasetusten määrittäminen"
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0HJ2-0J4

Osoitekirjan PIN-koodin määrittäminen
Määritä osoitekirjan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on määritetty, se on syötettävä, jos haluat tallentaa, muokata tai poistaa
vastaanottajia.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Osoitekirjan PIN> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

㻣㻡㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

5
Syötä PIN-koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [OK]-painiketta.
PIN-koodin enimmäispituus on 7 numeroa.
Avaa vahvistusnäyttö painamalla [OK]-painiketta. Kun näyttö tulee näkyviin, syötä PIN-koodi uudelleen ja paina sitten [OK]painiketta.
Syötetyn PIN-koodin poistaminen
Poista PIN painamalla [

] (Tyhjennä) -painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻢㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0J5

Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen
Voit määrittää, rajoitetaanko uusien vastaanottajien tallentamista tai osoitekirjaan, pikavalintapainikkeisiin tai
lyhytvalintakoodeihin tallennettujen vastaanottajien muokkaamista. Kun tämä asetus on valittuna, seuraavia toimintoja on
rajoitettu:
Vastaanottajan määrittäminen numeropainikkeilla.
Uusien vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan, pikavalintapainikkeisiin tai lyhytvalintakoodeihin.
Osoitekirjaan, pikavalintapainikkeisiin ja lyhytvalintakoodeihin tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Rajoita uusia vastaanottajia> käyttämällä [

]- tai [

㻣㻢㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Rajoitukset eivät ole käytössä.

<Kyllä>

Rajoitukset ovat käytössä. Vastaanottajat on määritettävä pikavalintapainikkeilla tai
lyhytvalintakoodeilla.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻢㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0J6

Faksien tietokoneesta lähettämisen rajoittaminen
Määritä, rajoitetaanko faksien lähettämistä tietokoneesta faksiohjaimella.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Salli ajurifaksilähetys> käyttämällä [

]- tai [

5
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Faksien lähettämistä faksiohjaimesta ei sallita.

<Kyllä>

Faksien lähettäminen faksiohjaimesta sallitaan.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻢㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0J7

Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen
Määritä, rajoitetaanko faksien lähettämistä työhistoriasta.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Estä historian lähetys> käyttämällä [

]- tai [

5
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

<Ei>

Faksien lähettäminen työhistoriasta sallitaan.

<Kyllä>

Faksien lähettämistä työhistoriasta ei sallita.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻢㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0J8

Syötetyn faksinumeron vahvistaminen
Valitse, vaaditaanko vahvistus ennen faksin lähettämistä. Kun tämä asetus on valittuna, faksinumero pyydetään uudelleen
ennen faksin lähettämistä.
HUOMAUTUS
Faksinumeron vahvistusnäyttö
Tämä näyttö tulee näkyviin vain määritettäessä vastaanottajaa numeropainikkeilla.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Faksinumeron vahvistussyöttö> käyttämällä [
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]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

<Ei>

Näyttöä ei näytetä.

<Kyllä>

Näyttö näytetään.

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻢㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0J9

Pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla valitun vastaanottajan
vahvistaminen
Valitse, vaaditaanko vahvistus, kun määritetään vastaanottaja pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla. Kun tämä
vaihtoehto on käytössä, sinun on vahvistettava vastaanottajan tiedot esiin tulevassa näytössä.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja koodi numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> painikkeella [

] tai [

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

4
Valitse <Pikaval./Lyhytval. lähetyksen vahvistus> painikkeella [
painiketta.
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] tai [

] ja paina sitten [OK]-

5
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painikkeella [

] tai [

<Ei>

Vahvistusta ei tarvita.

<Kyllä>

Vahvistus tarvitaan.

] ja paina sitten [OK]-painiketta.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻣㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JA

Sarjalähetysten rajoittaminen
Määritä, rajoitetaanko faksien lähettämistä useille vastaanottajille samanaikaisesti.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Rajoitettu lähetystoiminto> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Estä sarjalähetykset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
㻣㻣㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Määritä, rajoitetaanko sarjalähetyksiä, painamalla [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-

<Ei>

Faksien lähettäminen useille vastaanottajille sallitaan.

<Vahvista
sarjalähetykset>

Vahvistusnäyttö näytetään ennen faksin lähettämistä useille vastaanottajille.

<Hylkää
sarjalähetykset>

Faksien lähettämistä useille vastaanottajille ei sallita.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

㻣㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JC

Työhistorian näyttöasetusten määrittäminen
Määritä, näytetäänkö faksityöhistoria.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Näytä työhistoria> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Työhistoriaa ei näytetä Tilavalvonta/Peruuta-näytössä eikä sitä sisällytetä liikenneraporttiin.
Lisäksi liikenneraporttia ei tulosteta automaattisesti.

<Kyllä>

Työhistoria näytetään Tilavalvonta/Peruuta-näytössä.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JE

USB-portin tai -muistin käytön rajoittaminen
Voit rajoittaa tämän laitteen takaosan USB-porttien ja/tai niihin kytkettyjen muistivälineiden käyttöä.
"Ulkoisien USB-laitteiden kytkennän rajoittaminen"
"Tietojen muistivälineeseen tallentamisen rajoittaminen"
"Muistivälineen tietojen tulostamisen rajoittaminen"

㻣㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JF

Ulkoisien USB-laitteiden kytkennän rajoittaminen
Voit määrittää, käytetäänkö laitteeseen kytkettyjä USB-laitteita.
Kun tämä asetus on valittuna, laitteen takaosassa oleva USB-portti ei ole käytössä.
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <USB-laite Kyllä/Ei> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Laitteeseen kytkettyjä USB-laitteita ei käytetä.

<Kyllä>

Laitteeseen kytkettyjä USB-laitteita käytetään.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻣㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JH

Tietojen muistivälineeseen tallentamisen rajoittaminen
Voit määrittää, tallennetaanko skannatut asiakirjat muistivälineeseen.
Lisätietoja tietojen tallentamisesta muistivälineeseen on seuraavassa kohdassa:
"Skannattujen asiakirjojen tallentaminen USB-muistivälineeseen"
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <Muistivälinetallennus Kyllä/Ei> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻣㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Et voi tallentaa tietoja muistivälineeseen.

<Kyllä>

Voit tallentaa tietoja muistivälineeseen.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JJ

Muistivälineen tietojen tulostamisen rajoittaminen
Voit määrittää, tulostetaanko muistivälineeseen tallennetut tiedot.
Lisätietoja muistivälineen tietojen tulostamisesta on seuraavassa kohdassa:
"Asiakirjojen tulostaminen USB-muistista (muistivälineestä tulostaminen)"
TÄRKEÄÄ
Kun asetukset on määritetty
Käynnistä laite uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Järjestelmäasetukset> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Jos järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi on määritetty
Syötä tunnus ja PIN numeropainikkeilla ja paina sitten [

] (Kirjaudu sisään/ulos) -painiketta.

3
Valitse <USB-suoratulostus Kyllä/Ei> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Valitse <Ei> tai <Kyllä> painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

㻣㻤㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

<Ei>

Muistivälineen tietoja ei voida tulostaa.

<Kyllä>

Muistivälineen tietoja voidaan tulostaa.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

6
Käynnistä laite uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen asetusten ottamiseksi käyttöön.
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

㻣㻤㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JK

Asetusten määrittäminen ja hallinta tietokoneesta
Tässä osassa kuvataan Etäkäyttöliittymän käyttö.
Tämä laite sallii töiden hallinnan ja useiden asetusten määrittämisen tietokoneelta käsin Etäkäyttöliittymällä. Käynnistä
Etäkäyttöliittymä omasta web-selaimestasi ja käytä laitetta verkon kautta.
Etäkäyttöliittymän
käyttäminen

Katso kohta "Etäkäyttöliittymän käyttäminen".

Etäkäyttöliittymän
toimintojen
opetteleminen

Katso Etäkäyttöliittymän ohje.
"Etäkäyttöliittymän näytön asettelu"

㻣㻤㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JL

Etäkäyttöliittymän käyttäminen
Tässä osassa kuvataan Etäkäyttöliittymän käytön järjestelmävaatimukset, käytön aloittaminen ja näytössä näkyvät
kuvakkeet.
"Järjestelmäympäristö"
"Etäkäyttöliittymän käynnistäminen"
"Etäkäyttöliittymän näytön asettelu"
TÄRKEÄÄ
Asetukset, joita ei voi tuoda eikä viedä
Seuraavia asetuksia ei voi tuoda eikä viedä.
[Ajastimen asetukset] -> [Päiväys- ja aika -asetukset] -> [Nykyinen aika-asetus]
[Faksiasetukset] -> [Faksin määritysopas]
[Skannausasetukset] -> [Pikavalintojen aset.]
[Asetukset/Tallennus] -> [Verkkoasetukset] -> [SNMP-asetukset] -> [SNMPv3-asetukset] -> [Käyttäjän asetukset] *
[Asetukset/Tallennus] -> [Verkkoasetukset] -> [SNMP-asetukset] -> [SNMPv3-asetukset] -> [Kontekstin asetukset] *
[Asetukset/Tallennus] -> [Järjestelmäasetukset] -> [Osastotunnuksien hallinta] -> [Osastotunnuksien kokonaismäärä]*
[Asetukset/Tallennus] -> [Turva-asetukset] -> [Avain- ja varmenneasetukset] *
[Asetukset/Tallennus] -> [Turva-asetukset] -> [CA-varmenteen asetukset] *
[Järjestelmäasetukset] -> [Valitse maan/alueen nimi]
[Järjestelmäasetukset] -> [Välitysasetukset]
[Järjestelmäasetukset] -> [Etäkäyttöliittymä Kyllä/Ei]
*

Voidaan määrittää vain Etäkäyttöliittymällä

㻣㻤㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JR

Järjestelmäympäristö
Tuettuihin käyttöjärjestelmiin ja web-selaimiin kuuluvat seuraavat:

Windows
Käyttöjärjestelmä
Windows
Windows
Windows
Windows

XP
Vista
7
8

Web-selain
Internet Explorer 7.0 tai uudempi

Macintosh
Käyttöjärjestelmä
Mac OS 10.5.8 tai uudempi (paitsi Classic environment)

Web-selain
Safari 3.2.1 tai uudempi

㻣㻤㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JS

Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
TÄRKEÄÄ
Ennen Etäkäyttöliittymän käyttöä
Tarkista laitteen IP-osoite.
"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"
Kysy verkon pääkäyttäjältä, jos et ole varma laitteen IP-osoitteesta.

1
Määritä verkkoyhteys.
Katso Aloittaminen-ohje.

2
Avaa Web-selain.

3
Kirjoita osoitekenttään "http://laitteen IP-osoite/" ja paina näppäimistön [ENTER]-näppäintä.
Esimerkki: http://192.168.0.215/

4
Kirjaudu Etäkäyttöliittymään.

Kun osastotunnusten hallintaa ei ole asetettu
(1) Valitse [Hallintatila] tai [Loppukäyttäjätila].
[Hallintatila]:
(2)
Syötä [Järjestelmänvalvojan tunnus] ja [Järjestelmänvalvojan PIN].
[Loppukäyttäjätila]:
Syötä [Käyttäjänimi].
(3) Valitse [Kirjaudu].

㻣㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

[Hallintatila]

Voit suorittaa kaikki toiminnot ja määrittää laitteen asetuksia Etäkäyttöliittymällä.

[Loppukäyttäjätila]

Voit tarkistaa laitteen tilan, vahvistaa asetukset ja tarkastella töitä. Voit myös käsitellä töitä,
jotka ovat jonossa käyttäjänimelläsi, jota käytät sisäänkirjautumiseen.

Kun osastotunnusten hallinta on asetettu
(1) Syötä [Osastotunnus] ja [PIN].
(2) Valitse [Kirjaudu].

㻣㻤㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JU

Etäkäyttöliittymän näytön asettelu
Portaalisivu

(1) Virkistä näytössä oleva sivu.
(2) Näytä laitteen nykyinen tila ja virhetiedot.
Kun tapahtuu virhe, linkki virheen tietoihin näytetään.
(3) Näytä paperinsyötön osien nimet ja paperin tiedot.
(4) Näytä [Asetukset/Tallennus]-sivulla määritetty tukilinkki.
(5) Näytä Etäkäyttöliittymän pääsivu (sisäänkirjautumisnäyttö), kun laite on uloskirjaustilassa.
(6) Luo sähköpostiviesti [Järjestelmänvalvojan tiedot] -sivulla määritetylle järjestelmänvalvojalle.
(7) Näytä esillä olevan sivun ohje uudessa ikkunassa.
(8) Näytä esimerkiksi tulostustöiden nykyinen tila ja historia.
(9) Näytä laitteen asetukset/tallennetut tiedot.
(10) Näytä osoitekirjaan tallennetut lyhytvalintakoodit ja pikavalintapainikkeet.

[Tilavalvonta/Peruuta]-sivu
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Näytä laitteen asetusten luettelo.
Näytä Etäkäyttöliittymän portaalisivu.
Näytä näytössä olevan sivun hierarkia.
Virkistä näytössä oleva sivu.
Siirrä vierityslaatikko sivun ylälaitaan.

[Asetukset/Tallennus]-sivu

(1)
(2)
(3)
(4)

Näytä laitteen asetusten luettelo.
Näytä Etäkäyttöliittymän portaalisivu.
Näytä näytössä olevan sivun hierarkia. Kun napsautat tätä, asianmukainen sivu näytetään.
Siirrä vierityslaatikko sivun ylälaitaan.
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HUOMAUTUS
Hallinta-asetusten muuttamisesta
Voit vain tarkastella [Järjestelmäasetukset]-tietoja, jos kirjaudut sisään Loppukäyttäjätilaan.
Voit muuttaa asetuksia, jos kirjaudut sisään Hallintatilaan.

[Osoitekirja]-sivu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Näytä pikavalintapainikkeiden luettelo.
Näytä lyhytvalintakoodien luettelo.
Siirrä vierityslaatikko sivun ylälaitaan.
Näytä Etäkäyttöliittymän portaalisivu.
Näytä näytössä olevan sivun hierarkia. Kun napsautat tätä, asianmukainen sivu näytetään.
Näytä [Luettelonumero]-kohdan mukaan valitun numeron osoite (vain [Lyhytvalinta]-sivulla).
HUOMAUTUS

Osoitekirjan muuttamisesta
Voit muuttaa osoitekirjaa vain, jos kirjaudut sisään Hallintatilaan.
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Asetus-valikko
Tässä luvussa annetaan lyhyt yleiskatsaus laitteen toimintojen valikkovaihtoehtoihin ja kuvataan näiden asetusten
määrittäminen.
Voit määrittää ja/tai muuttaa näitä asetuksia tarpeen mukaan.
Nykyisten asetusten
tarkistaminen ja
tulostaminen

Katso kohta "Nykyisten asetusten tarkistaminen ja tulostaminen".

Valikkovaihtoehtojen
asettaminen

Katso kohta "Valikkovaihtoehtojen asettaminen".

Lyhyt yleiskatsaus
valikkovaihtoehtoihin
ja sen
tarkistaminen, miten
nämä asetukset
määritetään

Katso seuraavat osat:
"Verkkoasetukset"
"Yleisasetukset"
"Ajastimen asetukset"
"Yleiset asetukset"
"Kopioasetukset"
"Faksiasetukset "
"Skannausasetukset"
"USB-suoratulostuksen asetukset"
"Tulostimen asetukset"
"Säätö/Ylläpito"
"Järjestelmäasetukset"
"Alustusvalikko"
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Nykyisten asetusten tarkistaminen ja tulostaminen
Jos haluat nähdä luettelon nykyisistä asetuksista, tulosta käyttäjätietoluettelo.
"Käyttäjätietoluettelon tulostaminen"

㻣㻥㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0JY

Valikkovaihtoehtojen asettaminen
Tässä osassa kuvataan, miten laitteen toimintojen valikkovaihtoehdot määritetään ja/tai muutetaan.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse haluamasi valikko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina sitten [OK]-painiketta.

Verkkoasetukset
Yleisasetukset
Ajastimen asetukset
Yleiset asetukset
Kopioasetukset
Faksiasetukset
Skannausasetukset
USB-suoratulostuksen asetukset
Tulostimen asetukset
Säätö/Ylläpito
Järjestelmäasetukset
Alustusvalikko

3
Valitse alivalikko painamalla [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Tietoja alivalikoista on kohdassa "Valikkovaihtoehtojen sisältö".

4
Tallenna valittuun valikkoon tehdyt muutokset painamalla [OK]-painiketta tai valitse toinen alivalikko.
Valitse <Käytä>, kun <Käytä> tulee näyttöön, ja ota asetus käyttöön painamalla [OK]-painiketta.

5
㻣㻥㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.

HUOMAUTUS
Edellisen näytön näyttäminen
Paina [

] (Paluu) -painiketta.

Kun painetaan [

] (Valikko) -painiketta ennen [OK]-painiketta

Muutoksia ei tallenneta.
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Valikkovaihtoehtojen sisältö
Voit määrittää seuraavat valikkovaihtoehdot:
"Verkkoasetukset"
"Yleisasetukset"
"Ajastimen asetukset"
"Yleiset asetukset"
"Kopioasetukset"
"Faksiasetukset "
"Skannausasetukset"
"USB-suoratulostuksen asetukset"
"Tulostimen asetukset"
"Säätö/Ylläpito"
"Järjestelmäasetukset"
"Alustusvalikko"
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Verkkoasetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetukset, joissa on merkintä "*", koskevat vain malleja MF6180dw.

Valitse langallinen/langaton LAN*
Valitse langaton tai langallinen lähiverkko.
Langallinen LAN, Langaton LAN
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

Langattoman LANin asetukset *
Määritä langattoman lähiverkon asetukset.
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"
Asetukset

Kuvaukset

WPS-painiketila

Käytä liityntäpisteen WPS-painiketta langattomaan kytkentään WPS:n avulla.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)"

WPS PIN-koodi -tila

Lähetä PIN-koodi liityntäpisteeseen, kun kytket langattomasti WPS:n avulla.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (PIN-kooditila)"

SSID-asetukset

Syötä WEP- tai PSK-avain, joka tarvitaan liityntäpisteeseen kytkemiseksi.
Valitse yhteysosoite, Manuaaliset asetukset
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

Langaton LAN -tieto

Tämä näyttää nykyisen langattoman lähiverkkoyhteyden tiedot.
MAC-osoite, Langaton LAN -tila, Viimeisin virhetieto, Kanava, SSID-asetukset, Turvaasetukset
"Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)"

TCP/IP-asetukset
Määritä TCP/IP-asetukset.
Asetukset
IPv4-asetukset
IP-osoiteasetukset

Kuvaukset
Määritä IP-osoite (IPv4).
"IPv4-osoitteen asettaminen"
Syötä IP-osoite.
IP-osoite on numero, jolla tunnistetaan TCP/IP-protokollaa käyttävään verkkoon kytketyt
tietoliikennelaitteet (tietokoneet, tulostimet yms.).
Automaattinen haku:
Valitse protokolla: Ei, DHCP, BOOTP, RARP
Automaattinen IP: Ei, Kyllä
Manuaalinen haku:
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IP-osoite: 0.0.0.0
Aliverkon peite: 0.0.0.0
Yhdyskäytävän osoite: 0.0.0.0
Näytä asetukset:
Automaattinen haku
IP-osoite
Aliverkon peite
Yhdyskäytävän osoite
"IPv4-osoitteen asettaminen"
PING-käsky

Ohjelma TCP/IP-verkon diagnosointiin.
Voit tarkistaa, saako laite yhteyden tietokoneeseen.
"Verkkoyhteyden tarkistaminen"

DNS-asetukset

DNS on järjestelmä, joka määrittää verkossa olevalle palvelimelle nimen (toimialueen nimen),
joka vastaa palvelimen IP-osoitetta.
DNS-palvelinasetukset:
Ensisij. DNS-palvelin: 0.0.0.0
Toissij. DNS-palvelin: 0.0.0.0
DNS-isäntänimi/toimialueen nimiasetukset:
Isäntäkoneen nimi
Toimialueen nimi
Dynaamisen DNS-päivityksen asetukset:
Ei
Kyllä
Dyn. DNS-päivitysaika: 0–24–48 (t)
"IPv4 DNS:n määrittäminen"

mDNS-asetukset

Mahdollistaa DNS-toiminnon käytön ilman erityistä palvelinta, kuten DNS-palvelinta.
Ei
Kyllä:
mDNS-nimi
"IPv4 DNS:n määrittäminen"

DHCP-lisäom.
asetukset

Määritä, haetaanko isäntänimi ja suoritetaanko DNS:n dynaaminen päivitys.
Hae isäntänimi: Ei, Kyllä
Dynaaminen DNS-päivitys: Ei, Kyllä
"IPv4 DNS:n määrittäminen"

IPv6-asetukset

Käytä IPv6:tta

IPv6 on tiedonsiirtoprotokolla, joka on edistynyt versio (versio 6) IP (Internet Protocol) protokollasta.
"IPv6-osoitteen määrittäminen"
Määritä IP-osoite (IPv6).
Ei, Kyllä, Näytä asetukset
"IPv6-osoitteen määrittäminen"

Tilattoman osoitteen
asetukset

Määritä, käytetäänkö tilatonta osoitetta.
Ei, Kyllä, Näytä asetukset
"IPv6-osoitteen määrittäminen"

Käytä DHCPv6:tta

Määritä, käytetäänkö DHCPv6:tta (tilaton osoite).
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Ei, Kyllä, Näytä asetukset
"IPv6-osoitteen määrittäminen"
DNS-asetukset

DNS on järjestelmä, joka määrittää verkossa olevalle palvelimelle nimen (toimialueen nimen),
joka vastaa palvelimen IP-osoitetta.
DNS-isäntänimi/toimialueen nimiasetukset:
Käytä IPv4-isäntä/toim: Ei (Isäntäkoneen nimi, Toimialueen nimi), Kyllä
Dynaamisen DNS-päivityksen asetukset:
Ei
Kyllä:
Tallenna manuaalinen osoite: Ei, Kyllä
Tallenna tilallinen osoite: Ei, Kyllä
Tallenna tilatKyllä osoite: Ei, Kyllä
Dynaaminen DNS-päivitysaika: 0–24–48 (t)
"IPv6 DNS:n määrittäminen"

mDNS-asetukset

Mahdollistaa DNS-toiminnon käytön ilman erityistä palvelinta, kuten DNS-palvelinta.
Ei
Kyllä:
Käytä IPv4-nimeä: mDNS: Ei (mDNS-nimi), Kyllä
"IPv6 DNS:n määrittäminen"

WINS-asetukset

WINS on palvelu, jolla NetBIOS-nimet (tietokoneiden ja tulostimien nimet verkossa) liitetään IPosoitteeseen.
WINS-tarkkuus: Ei, Kyllä (WINS-palvelimen osoite: 0.0.0.0)
Käyttöalueen tunnus
"WINS-palvelimen määrittäminen"

LPD-asetukset

LPD on tulostussovellus, joka on käytettävissä käyttöjärjestelmissä Windows, Mac OS X, UNIX
ja Linux.
Sitä käytetään yleensä TCP/IP-protokollaa käyttävissä verkkoympäristöissä.
Ei, Kyllä
"Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)"

RAW-asetukset

RAW on Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävissä oleva tulostussovellus.
Kun käytetään RAW-sovellusta, tulostus on nopeampaa kuin LPD-sovelluksella.
Ei, Kyllä
"Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)"

WSD-asetukset

WSD on tulostussovellus, jota voidaan käyttää Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 käyttöjärjestelmissä.
WSD-protokollan avulla voit etsiä tulostimia automaattisesti ja hakea tietoja töistä tai
tulostimista.
WSD-tulostusasetukset:
Käytä WSD-tulostusta: Ei, Kyllä
Käytä WSD-selausta: Ei, Kyllä
WSD-skannausasetukset:
Käytä WSD-skannausta: Ei, Kyllä
Skannaa tietokoneeseen.: Ei, Kyllä
Käytä monilähetyshakua: Ei, Kyllä
"Yhteystavan valitseminen (LPD/RAW/WSD)"
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Käytä HTTP:tä

Määritä, käytetäänkö HTTP-tiedonsiirtoa (Etäkäyttöliittymää selaimella).
Ei, Kyllä
"HTTP-tiedonsiirron käyttöoikeuksien määrittäminen"

Porttinumeron
asetukset

Voit muuttaa kunkin yhteyskäytännön käyttämän portin numeroa verkkoympäristöstä riippuen.
LPD: 1–515–65 535
RAW: 1–9 100–65 535
HTTP: 1–80–65 535
POP3-vastaanotto: 1–110–65 535
SMTP-lähetys: 1–25–65 535
SNMP: 1–161–65 535
WSD-haku: 1–3 702–65 535
Monilähetyshaku:: 1–427–65 535
"Protokollien porttinumeroiden määrittäminen"

MTU-koko

Valitse MTU.
1 300, 1 400, 1 500

SNMP-asetukset
Voit valvoa ja hallita laitetta SNMP-yhteensopivan laitteen kanssa.
"Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)"
Asetukset
SNMPv1-asetukset

Kuvaukset
Määritä, käytetäänkö SNMPv1:tä, ja aseta SNMP:n käyttämä yhteisönimi ja pääsyoikeudet.
Ei
Kyllä
Yhteisönimi 1: Julkinen
Yhteisönimi 2: Ei asetettu
MIB-pääsyoikeudet 1: Vain luku, Luku/Kirjoitus
MIB-pääsyoikeudet 2: Vain luku, Luku/Kirjoitus
Nimetyt yhteisöasetukset: Ei, Luku/Kirjoitus, Vain luku
"SNMPv1:n määrittäminen"

SNMPv3-asetukset

Määritä, käytetäänkö SNMPv3:a.
Ei, Kyllä
"SNMPv3:n määrittäminen"

Tulostimen
hallintatiedot
isäntäkoneelta

Määritä, haetaanko tulostimen hallintatiedot säännöllisesti isäntätietokoneesta.
Ei, Kyllä
"Tulostimen hallintatietojen noutaminen isäntäkoneesta"

Nimetyn portin asetukset
Aseta tällä nimetty portti käyttöön tai pois käytöstä.
Jos nimetty portti on poistettu käytöstä, et voi skannata/tulostaa tai määrittää/tarkistaa tämän laitteen asetuksia, kun käytät
tulostinajuria tai MF Toolbox -ohjelmaa verkon kautta.
Ei, Kyllä
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"Nimetyn portin asettaminen"

Käynnistysasetukset
Määrittää ajan, joka odotetaan, ennen kuin verkkoyhteys luodaan.
0–300 (s)
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"

Ethernet-ajuriasetukset
Valitse yhteystapa ja Ethernet-yhteyden tyyppi.
"Nopeuden ja duplexin asettaminen"
Asetukset
Automaattinen
tunnistus

Kuvaukset
Määritä, etsitäänkö automaattisesti.
Ei:
Tiedonsiirtotila: Yksisuuntainen, Kaksisuuntainen
Ethernet-tyyppi: 10 Base-T, 100 Base-TX
Kyllä
"Nopeuden ja duplexin asettaminen"

MAC-osoite

MAC-osoite on kullekin verkkoon kytketylle tiedonsiirtolaitteelle (tietokoneet, tulostimet yms.)
määritetty numero.
"MAC-osoitteen tarkistaminen"

IEEE802.1X-asetukset
Asettaa IEEE802.1X-todennuksen käyttöön laitteessa.
Ei, Kyllä
"IEEE802.1X-todennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä"

Alusta verkkoasetukset
Nollaa verkkoasetukset ja palauta asetukset takaisin oletusarvoihinsa. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
"Verkkoasetusten alustaminen"
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Yleisasetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Merkinnällä "*1 " varustettujen asetusten oletusarvot määräytyvät laitteen käyttömaan mukaan.

Äänenvoimakkuus
Asetukset
Faksin äänimerkki

Kuvaukset
Säädä faksilähetyksen äänenvoimakkuutta.
Ei
Kyllä:
Faksin äänen voimakk.: 1–3
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Soittoääni

Säädä faksin vastaanoton soittoäänen voimakkuutta.
Ei
Kyllä:
Soittoäänen voimakkuus: 1–3
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Lähetys valmis -ääni

Säädä faksin äänenvoimakkuutta, kun lähetys on valmis.
Ei
Kyllä:
Läh. valm. -äänenvoim.: 1–3
Vain virheen esiintyessä:
Läh. valm. -äänenvoim.: 1–3
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Vastaanotto valmis ääni

Säädä faksin äänenvoimakkuutta, kun vastaanotto on valmis.
Ei
Kyllä:
V.o. valm. äänen voim.: 1–3
Vain virheen esiintyessä:
V.o. valm. äänen voim.: 1–3
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Skannaus valmis -ääni

Säädä faksin äänenvoimakkuutta, kun skannaus on valmis.
Ei
Kyllä
Skann.valm äänen voim.: 1–3
Vain virheen esiintyessä:
Skann.valm äänen voim.: 1–3
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Syötön ääni

Määritä, kuuluuko laitteesta ääni, kun käyttöpaneelin painiketta painetaan.
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Ei
Kyllä
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"
Virhesyötön ääni

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun painetaan väärää painiketta.
Ei
Kyllä
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Tarvikkeiden
täydennys -ääni

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun värikasetti on lähes tyhjä.
Ei
Kyllä
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Varoitusääni

Määritä, kuuluuko laitteesta ääni, kun tapahtuu jotain odottamatonta, esimerkiksi paperitukos tai
virheellinen toiminta.
Ei
Kyllä
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Työ valmis -ääni

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun jokin muu kuin faksityö on valmis.
Määritä työn valmistumisääni kohdissa <Lähetys valmis -ääni> ja <Vastaanotto valmis -ääni>.
Ei
Kyllä
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Energian
säästöhälytys

Määrittää, kuuluuko laitteesta ääni, kun se on virransäästötilassa.
Ei
Kyllä
"Äänenvoimakkuuden säätäminen"

Näyttöasetukset
Asetukset
Valitse oletusnäyttö

Kuvaukset
Määritä oletusnäyttö, joka näytetään, kun laitteeseen kytketään virta tai automaattinen nollaus
suoritetaan.
Kopio, Faksi, Skannaus, USB-suoratulostus
"Oletusnäytön asettaminen"

Kieli

Määritä laitteen näytön kieli.
English*1 , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian,
Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian,
Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Polish
"Näytön kielen vaihtaminen (käyttöpaneeli tai Etäkäyttöliittymä)"

Etäkäyttöliittymän kieli

Määritä Etäkäyttöliittymän näyttökieli.
English*1 , French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian,
Swedish, Danish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Turkish, Greek, Estonian,
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Romanian, Slovak, Croatian, Bulgarian, Polish
"Näytön kielen vaihtaminen (käyttöpaneeli tai Etäkäyttöliittymä)"
Kirkkaus

Säätää näytön kirkkauden.
-4–0
"Näytön säätäminen (kirkkaus, kontrasti ja näytön värien kääntäminen)"

Kontrasti

Säädä näytön kontrasti.
-3–0–+3
"Näytön säätäminen (kirkkaus, kontrasti ja näytön värien kääntäminen)"

Käännä näytön värit

Kun valitaan <Kyllä>, näytön värit käännetään.
Valitse <Kyllä>, jos näytöstä on vaikea saada selvää.
Ei, Kyllä
"Näytön säätäminen (kirkkaus, kontrasti ja näytön värien kääntäminen)"

mm/tuumasyöttökytkin

Valitse paperikoon mittayksikkö.
mm, Tuuma
"Mittayksiköiden muuttaminen"

Viestin näyttöaika

Aseta aika, kuinka pitkään kukin ilmoitus näkyy näytössä.
1–2–5 (sekuntia)
"Viestin näyttöajan muuttaminen"

Vieritysnopeus

Säädä valikon rullausnopeus, kun kaikkia valikon kohteita ei voi näyttää näytössä kerralla.
Hidas, Tavallinen, Nopea
"Vieritysnopeuden muuttaminen"

Kohdistimen liike

Määrittää, siirtyykö kohdistin merkkejä syötettäessä seuraavaan kenttään automaattisesti.
Automaattinen, Manuaalinen
"Kohdistimen liikkeen muuttaminen"
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Ajastimen asetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetuksia, jotka on merkitty *A -merkillä, ei voi tuoda tai viedä Etäkäyttöliittymän avulla.
Merkinnällä "*1 " varustettujen asetusten oletusarvot määräytyvät laitteen käyttömaan mukaan.
Asetukset tai arvot, joissa on merkki "*2 ", eivät ehkä ole käytettävissä tai saattavat määräytyä laitteen käyttömaan
mukaan.

Päiväys- ja aika -as.
Asetukset
Päivämääränäyttö

Kuvaukset
Valitse päiväyksen näyttömuoto.
VVVV KK/PP, KK/PP/VVVV, PP/KK VVVV
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"

12/24-tunnin kello

Valitse ajan näyttömuoto.
12 tuntia (AP/IP), 24 tuntia
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"

Nykyinen aikaasetus *A

Määrittää nykyisen kellonajan ja päiväyksen.
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"

Aikavyöhykeasetukset

Aseta aikavyöhyke.
GMT-12:00–GMT 0:00–GMT+12:00
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"

Kesäaika *2

Aseta kesäajan asetus.
Ei*1
Kyllä: Aloita (KK/VK/P), Lopetus (KK/VK/P)
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"

Uniajastin
Aseta ajastin siirtämään laite lepotilaan, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.
Suosittelemme käyttämään tämän toiminnon oletusasetuksia.
3–5–60 (min)
"Uniajastimen asettaminen"

Autom. nollausajastin
Aseta ajastin palauttamaan oletusnäyttö, kun kopiointi on tehty tai kun painikkeita ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
0 (Pois), 1–2–9 (min)
"Automaattisen nollausajastimen asettaminen"
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Näyttö automaattisen palautuksen jälkeen
Määritä, näytetäänkö kohdassa "Oletusnäytön asettaminen" asetettu näyttö automaattisen palautuksen jälkeen.
Oletusnäyttö, Valittu näyttö
"Automaattisen nollauksen jälkeen näytettävän näytön määrittäminen"

Autom. Offline-aika
Aseta ajastin siirtämään laite skannerin offline-tilaan, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.
0 (Pois), 1–5–60 (min)
"Automaattisen offline-ajan asettaminen"
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0HJ2-0K4

Yleiset asetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetukset tai arvot, jotka on merkitty merkillä "*", eivät ehkä näy riippuen asennetuista lisävarusteista.

Kasetin autom. valinta
Määrittää, tunnistetaanko paperilähde automaattista valintaa varten. Voit määrittää asetukset kullekin toiminnolle.
Kopio
Monitoimitaso: Ei, Kyllä
Kasetti 1: Ei, Kyllä
Kasetti 2 *: Ei, Kyllä
Tulostin
Kasetti 1: Ei, Kyllä
Kasetti 2 *: Ei, Kyllä
Faksi
Monitoimitaso: Ei, Kyllä
Kasetti 1: Ei, Kyllä
Kasetti 2 *: Ei, Kyllä
Muu
Monitoimitaso: Ei, Kyllä
Kasetti 1: Ei, Kyllä
Kasetti 2 *: Ei, Kyllä
"Paperilähteen määrittäminen toiminnoille"

Valitse paperin syöttötapa
Kun tulostat paperille, jossa on valmiiksi painettu logo, voit tulostaa niin, että logon oikea kohta säädetään, tarvitsematta
vaihtaa paperia kasettiin. Tämä toimii sekä 1-puolisessa että 2-puolisessa tulostustilassa. Voit määrittää asetukset kullekin
paperilähteelle.
Monitoimitaso: Tulostusnopeus etusijalla, Tulostuspuoli etusijalla
Kasetti 1: Tulostusnopeus etusijalla, Tulostuspuoli etusijalla
Kasetti 2 *: Tulostusnopeus etusijalla, Tulostuspuoli etusijalla
"Tulostuspuolen valitseminen"
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0HJ2-0K5

Kopioasetukset
Muuta oletuksia
Tallenna uudet kopiointiasetukset.
"Oletusasetuksien muuttaminen"
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Faksiasetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetuksia, jotka on merkitty "*A "-merkillä, ei voi tuoda tai viedä Etäkäyttöliittymän avulla.
Asetukset tai arvot, joissa on merkki "*1 ", eivät ehkä ole käytettävissä tai saattavat määräytyä laitteen käyttömaan
mukaan.

Perusasetukset
Asetukset

Kuvaukset

Tallenna yksikön
puhelinnumero

Voit tallentaa laitteen faksinumeron.
"Tallenna yksikön puhelinnumero"
Katso Aloittaminen-ohje.

Valitse linjan tyyppi*1

Valitse linjan tyyppi.
Pulssi, Ääni
"Valitse linjan tyyppi"

Luuri ylhäällä -hälyt.

Määritä, kuuluuko hälytysääni, kun laitteen tai puhelimen luuri ei ole paikallaan. Voit myös
säätää hälytysäänen voimakkuuden.
Ei
Kyllä:
Luuri auki -häl.voim.: 1–3
"Luuri ylhäällä -hälytys"

Lähetystoim. asetukset
Asetukset

Kuvaukset

Muuta oletuksia

Voit tallentaa asiakirjojen skannausasetukset.
"Muuta oletuksia"

Tallenna yksikön nimi
(Faksi)

Tallenna oma nimesi tai yrityksen nimi (lähettäjän nimi).
"Tallenna yksikön nimi (Faksi)"
Katso Aloittaminen-ohje.

ECM-lähetys

Voit määrittää, käytetäänkö ECM-toimintoa.
Ei, Kyllä
"ECM-lähetys"

Tauon pituus

Voit määrittää tauon keston sekunteina.
1–4*1 –15 *1 (sekuntia)
"Tauon pituus"

Autom. uudell.valinta

Voit määrittää, valitaanko numero uudelleen, kun faksiasiakirjoja ei voi lähettää.
Ei, Kyllä *1
"Automaattinen uudelleenvalinta"
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Uudelleenvalintakerrat

Voit valita, kuinka monta kertaa numero valitaan uudelleen.
1–2–10 (kertaa)
"Automaattinen uudelleenvalinta"

Uud.valinnan aikaväli

Voit määrittää, millaisin välein uudelleenvalinta suoritetaan.
2*1 –99 (minuuttia)
"Automaattinen uudelleenvalinta"

Uud.valinta, kun virhe

Voit määrittää, valitaanko numero uudelleen lähetysvirheen ilmetessä.
Ei, Kyllä
"Automaattinen uudelleenvalinta"

Lähettäjän tunnus

Lähettäjän tunnus tulostetaan faksinumeron ja lähettäjän nimen kanssa kaikkien lähetettävien
sivujen yläreunaan. Näiden tietojen avulla vastaanottaja tunnistaa lähettäjän.
Ei, Kyllä
"Lähettäjän tunnus"

Tulostuspaikka

Valitse kohta, johon lähettäjän tunnus tulostetaan.
Kuvassa, Kuvan yläpuolella
"Lähettäjän tunnus"

Merk. nro:
PUH./FAKSI

Valitse teksti, joka lisätään numeron eteen.
FAKSI, PUHELIN
"Lähettäjän tunnus"

Valintaäänen tarkistus
ennen lähetystä

Voit määrittää, tarkistetaanko valintaääni ennen numerovalintaa faksilähetyksissä.
Ei*1 , Kyllä
"Valintaäänen tarkistus ennen lähetystä"

Vastaanottotoim.aset.
Asetukset
ECM-vastaanotto

Kuvaukset
Voit määrittää, käytetäänkö ECM-toimintoa.
Ei, Kyllä
"ECM-vastaanotto"

Tuleva soitto

Voit määrittää, soiko luuri tai ulkoinen puhelin, kun <Vastaanottotapa>-asetuksena on
<Automaattinen> tai <Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin>.
Ei
Kyllä:
Soittokerrat: 1–2–99 *1 (kertaa)
"Tuleva soitto"

Etävastaanotto

Voit määrittää, käytetäänkö "etävastaanottotoimintoa", jolla voidaan vastaanottaa faksiasiakirjoja
valitsemalla tunnusluku jopa puhelun aikana.
Ei
*1
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Kyllä :
Etävastaanottotunnus: 00–25–99
"Etävastaanotto"
Autom. vast.ottokytkin

Valitse, miten kauan saapuva puhelu hälyttää, ennen kuin laite siirtyy automaattisesti
faksitilaan. Tämä asetus on käytettävissä, kun <Vastaanottotapa>-asetuksena on
<Manuaalinen>.
Ei
Kyllä:
Tuleva soittoaika: 1–15–99 (sekuntia)
"Automaattinen vastaanottokytkin"

Vast.ottotul. aset.
Asetukset
2-puolinen tulostus

Kuvaukset
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat tulostaa paperin molemmille puolille. Tämä säästää
paperia.
Ei, Kyllä
"2-puolinen tulostus"

Pienennä vast. kokoa

Voit pienentää vastaanotettujen asiakirjojen koon ja tulostaa ne.
Ei
Kyllä:
Suhde: Automaattinen, 97, 95, 90, 75 (%)
Suunta: Pysty/Vaaka, Vain pysty
"Pienennä vastaanoton kokoa"

Vast.otet. sivun alav.

Voit määrittää, tulostetaanko esimerkiksi vastaanottopäivä, kun vastaanotetut asiakirjat
tulostetaan.
Ei, Kyllä
"Vastaanotetun sivun alaviite"

Jatka tulostusta kun
väri on vähissä

Määritä, jatketaanko vastaanotettujen asiakirjojen tulostusta, kun väriaine on loppumassa.
Ei, Kyllä
"Jatka tulostusta kun väri on vähissä"

Faksin määritysopas *A
Määritä faksiasetukset ja yhdistä puhelinkaapeli.
Katso Aloittaminen-ohje.
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Skannausasetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetuksia, jotka on merkitty "*A "-merkillä, ei voi tuoda tai viedä Etäkäyttöliittymän avulla.

Lähetystoim. asetukset
Asetukset
Muuta oletuksia

Kuvaukset
Voit tallentaa asiakirjojen skannausasetukset.

Sähköposti

Voit tallentaa skannausasetukset sähköpostien lähettämistä varten sekä sähköpostiasetukset.
"Sähköpostin lähetyksen oletusskannausasetusten muuttaminen"

Windows (SMB)

Voit tallentaa skannausasetukset tiedostopalvelimiin lähettämistä varten.
"Tiedostopalvelimelle lähettämisen oletusasetusten muuttaminen"

Tallenna yksikön nimi
(Sähköposti)

Sähköpostin lähettäjän nimen rekisteröiminen.
"Sähköpostin lähettäjän nimen rekisteröiminen"

Muistivälineasetukset
Asetukset
Muuta oletuksia

Kuvaukset
Voit tallentaa asiakirjojen skannausasetukset.
"USB-muistivälineeseen tallentamisen oletusskannausasetusten muuttaminen"

Luovutustiedoston kuva-asetukset
Asetukset
Värilähet. Gammaarvo

Kuvaukset
Kun lähetät skannatut kuvat, voit määrittää gamma-arvon, kun RGB-muodossa skannatut kuvat
muunnetaan YCbCr-muotoon. Kun kuvat lähetetään, optimaalinen kuvanlaatu voidaan näyttää
asettamalla gamma-arvo, joka vastaa vastaanottajan asetusta.
Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
"Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)"
"Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)"
"Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)"

PDF (Pakattu) -kuvan
taso

Aseta PDF (Pakattu) -kuvan taso.
Kuvan laatu: Teksti/Kuva, Valokuvatila: Datakoko etusijalla, Tavallinen, Kuvan
laatu etusijalla
Kuvan laatu: Tekstitila: Datakoko etusijalla, Tavallinen, Kuvan laatu etusijalla
"Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)"
"Skannausasetusten muuttaminen (sähköposti)"
"Skannausasetusten muuttaminen (tiedostopalvelin)"

Pikavalintojen aset. *A
Tallenna pikavalintapainikkeet.
"Skannaaminen käyttäen pikanäppäintä"
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USB-suoratulostuksen asetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.

Muuta oletuksia
Voit tallentaa muistivälineestä tulostuksen asetukset.
"Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen"

Tiedostolajittelun oletusasetukset
Voit tallentaa tiedostojen lajittelujärjestyksen.
Nimi (Nouseva), Nimi (Laskeva), Päiväys/Aika (Nouseva), Päiv./Aika (Laskeva)
"Muistivälineestä tulostamisen oletusarvojen muuttaminen"

Tiedostonimen muoto
Voit muuttaa tiedostonimen muodon myöhemmin.
Lyhyt tiedostonimi, Pitkä tiedostonimi
"Tiedostonimien näyttömuodon muuttaminen"
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Tulostimen asetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetukset, joissa on merkintä "*", koskevat vain mallia MF6180dw.

Kopiot
Aseta tulostettavien kopioiden määrä.
Laite tulostetaan määritetyn määrän kopioita.
1–99 (Kopiot)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

2-puolinen tulostus
Määritä, tulostaako laite yksipuolisena vai kaksipuolisena.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Oletuspaperin koko
Paperikoko ei voi asettaa, kun tulostetaan esimerkiksi DOS- tai UNIX-käyttöjärjestelmästä. Valitse paperikoko tästä
valikosta.
LTR, LGL, STMT, EXEC, No. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5, A4, A5, B5
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Paperikoon ohitus
Kun työlle määritettyä paperikokoa ei ole lisätty laitteeseen, asiakirjan paperikooksi muunnetaan automaattisesti
tulostinajurissa määritetty paperikoko seuraavan taulukon mukaisesti.
Asiakirjassa
määritetty paperikoko

Tulostinajurissa määritetty paperikoko

Letter

ĺ

A4

A4

ĺ

Letter

Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Tulostuslaatu
Asetukset
Tummuus

Kuvaukset
Asettaa tulostustummuuden. Mitä suurempi arvo on, sen tummempi tuloste on.
-4–0–4
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"
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Väriaineen säästö

Määritä, säästetäänkö väriainetta.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Kuvan parannus

Määritä, pehmennetäänkö tekstin ja grafiikan rosoiset reunat.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Asettelu
Asetukset
Sidonnan paikka

Kuvaukset
Valitse lyhyen reunan sidonta tai pitkän reunan sidonta. Kaksipuolisessa tulostuksessa laite
valitsee sidontatavan automaattisesti sivun suunnan perusteella.
Kun valitaan [Pitkä reuna], työ sidotaan pitkästä reunasta.

Kun valitaan [Lyhyt reuna], työ sidotaan lyhyestä reunasta.

Pitkä reuna, Lyhyt reuna
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"
Sidontareunus

Määritä sidontareunus eli viereisten sivujen välinen tila sidontaa varten. Määritä positiivinen
arvo (+), kun haluat lisätä tyhjää tilaa viereisten sivujen välillä, tai negatiivinen arvo (-), kun
haluat vähentää sitä.
-50,0–0,0–50,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Siirto: Lyhyt reuna
(Edessä)

Määritä arvo tyhjän tilan lisäämiseksi tai vähentämiseksi paperin etupuolen lyhyellä reunalla.
-50,0–0,0–50,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Siirto: Pitkä reuna
(Edessä)

Määritä arvo tyhjän tilan lisäämiseksi tai vähentämiseksi paperin etupuolen pitkällä reunalla.
-50,0–0,0–50,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Siirto: Lyhyt reuna

Määritä arvo tyhjän tilan lisäämiseksi tai vähentämiseksi paperin kääntöpuolen lyhyellä reunalla.
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(Takana)
-50,0–0,0–50,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"
Siirto: Pitkä reuna
(Takana)

Määritä arvo tyhjän tilan lisäämiseksi tai vähentämiseksi paperin kääntöpuolen pitkällä reunalla.
-50,0–0,0–50,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Autom. virheen ohitus
Määritä, otetaanko virheenohitustoiminto käyttöön, jolloin virheet ohitetaan automaattisesti ja jatketaan seuraavasta työstä,
jos nykyisessä työssä tapahtuu virhe.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Aikakatkaisu
Määritä aikakatkaisu, niin jonossa seuraavana oleva työ voidaan aloittaa, kun määritetty aika on kulunut.
5–15–300 (sekuntia)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Yksilöllisyys*
Valitse laitteen yksilöllisyys laitteesta riippumattomalla tulostinajurilla tulostetun työn käsittelemistä varten. Tulosteen teksti
voi mennä sekaisin, jos yksilöllisyyttä ei ole määritetty asianmukaisesti laitteessa.
Automaattinen, PS, PCL
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

PCL
Asetukset
Paperin säästö

Kuvaukset
Määritä, luovutetaanko tyhjä sivu tulostettujen sivujen välissä, mikä seuraa siitä, että asiakirjaan
on lisätty lomakkeensyöttömerkkejä (sivunvaihtoja).
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Suunta

Määritä sivun suunta.
Pysty, Vaaka
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Kirjasinnumero

Määritä kirjasin käyttäen kirjasimen tunnusnumeroa väliltä 0–56.
0–56
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Pistekoko

Tämä vaihtoehto voidaan valita <PCL>-valikosta, kun suhteutettu skaalattava kirjasin on valittu
kohdassa <Kirjasinnumero>. Määritä kirjasimen koko pisteinä. Kokoa voi säätää 0,25 pisteen
välein.
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4,00–12,00–999,75 (piste)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"
Pistetiheys

Tämä vaihtoehto voidaan valita <PCL>-valikosta, kun kiinteävälinen skaalattava kirjasin on
valittu kohdassa <Kirjasinnumero>. Määritä väli cpi-arvona (merkkiä tuumalla), joka on
säädettävissä 0,01 cpi:n välein.
0,44–10,00–99,99 (cpi)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Lomakerivit

Määritä sivulle tulostettava rivimäärä väliltä 5–128.
5–64–128 (rivit)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Merkistö

Valitse oikea merkistö käytettäväksi isäntätietokoneessa.
PC8, PC850, PC852, PC8DN, PC8TK, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, ROMAN8,
VNINTL, VNMATH, VNUS, WIN30, WINBALT, WINL1, WINL2, WINL5, TYÖPÖYTÄ,
ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO4, ISO6, ISO60, ISO69, ISOL1, ISOL2, ISOL5,
ISOL6, LEGAL, MATH8, MCTEXT, MSPUBL, PC1004, PC775
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Mukautettu paperi

Määritä mukautettu paperikoko. Valitse <Kyllä> ja syötä paperin mitat.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Mittayksikkö

Valitse mukautetun paperikoon mittayksikkö.
Millimetriä, Tuumaa
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

X-mitta

Aseta mukautetun paperin X-ulottuvuus.
76,0–216,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Y-mitta

Aseta mukautetun paperin Y-ulottuvuus.
127,0–356,0 (mm)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Lisää CR LF:ään

Määritä, lisätäänkö rivinpalautus (CR), kun vastaanotetaan rivinvaihtokoodi (LF).

Kyllä, Ei
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"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"
Suurenna A4-tul.lev.

Määritä, suurennetaanko A4-kokoisen paperin leveys sopimaan Letter-kokoisen paperin
leveyteen.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Puolisävyt

Määritä puolisävyjen rasterointitapa (pistekuvio) seuraaville asiakirjan osille.
Teksti
Grafiikka
Kuvat (esim. valokuvat)
Katso lisätietoja tulostinajurin Ohjeesta.
Teksti: Värivivahde, Tarkkuus, Värisävy, Suuri tarkkuus
Kuvankäsittely: Värivivahde, Tarkkuus, Värisävy, Suuri tarkkuus
Kuva: Värivivahde, Tarkkuus, Värisävy, Suuri tarkkuus
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

PS *
Asetukset
Työn aikakatkaisu

Kuvaukset
Määritä aikakatkaisu, niin jonossa seuraavana oleva työ voidaan aloittaa, kun määritetty aika on
kulunut. Oletuksena aikakatkaisun asetus on "0".
0–3600 (sekuntia)
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Tulosta PS-virheet

Määritä, tulostetaanko virheraportti, kun tapahtuu PostScript-virhe.
Ei, Kyllä
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"

Puolisävyt

Määritä puolisävyjen rasterointitapa (pistekuvio) seuraaville asiakirjan osille.
Teksti
Grafiikka
Kuvat (esim. valokuvat)
Katso lisätietoja tulostinajurin Ohjeesta.
Teksti: Tarkkuus, Värisävy, Suuri tarkkuus
Kuvankäsittely: Tarkkuus, Värisävy, Suuri tarkkuus
Kuva: Tarkkuus, Värisävy, Suuri tarkkuus
"Tulostinasetuksien muuttaminen ([Valikko] -painikkeella määritettävät asetukset)"
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Säätö/Ylläpito
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.

Kopiokuvan säätö
Voit säätää kopiokuvaa.
"Kopioitujen kuvien korjaaminen"

Tulostuksen tummuus
Voit säätää tummuutta kopioitaessa, vastaanotettuja fakseja tulostettaessa, muistivälineestä tulostettaessa tai raportteja
tulostettaessa.
-4–0–+4
"Tummuuden säätäminen"

Väriaineen säästötila
Määritä, säästetäänkö kopiointiin ja faksaukseen käytettyä väriainetta.
Ei, Kyllä
"Väriaineen säästöasetuksen käyttäminen"

Mustan tekstin käsittely värilliseksi
Tällä säädetään, tulostetaanko väriasiakirjojen musta teksti mustavalkoisena vai värillisenä.
Syöttölaite: -3–0–+3
Valotuslasi: -3–0–+3
"Värillisissä asiakirjoissa olevan mustan tekstin säätäminen (mustan tekstin käsittelyn säätäminen väriasiakirjoissa)"

Erikoiskäsittely
Asetukset

Kuvaukset

Erikoistila U

Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin (esimerkiksi paksu paperi) tai
käyttöolosuhteiden (esimerkiksi kuiva ympäristö) vuoksi. Jos näin käy, vaihda asetukseksi
KYLLÄ.
Ei, Kyllä
"Erikoistila"

Erikoistila V

Paperi (tulostuspuoli) käpristyy, kun tulostetaan kostealle paperille. Kun näin tapahtuu, muuta
asetus.
Ei, Tila 1, Tila 2
"Erikoistila"

Erikoistila X (vain
muistivälineestä ja
PS/PCLtulostinajurista

Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin tai käyttöolosuhteiden vuoksi.
Kun näin tapahtuu, muuta asetus.
Ei, Tila 1, Tila 2, Tila 3
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tulostaminen)
"Erikoistila"
Erikoistila Z (vain
kopiointiin)

Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin tai käyttöolosuhteiden vuoksi.
Kun näin tapahtuu, muuta asetus.
Ei, Tila 1, Tila 2, Tila 3
"Erikoistila"

Erikoistila B

Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita, kun väriainekasetti on vaihdettu äskettäin tai
laitteella ei ole tulostettu mitään pitkään aikaan. Kun näin tapahtuu, muuta asetus.
Ei, Tila 1, Tila 2, Tila 3
"Erikoistila"

Erikoistila C(vain
vastaaotettujen
faksien ja raporttien
tulostamiseen)

Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin tai käyttöolosuhteiden vuoksi.
Jos näin käy, vaihda asetukseksi KYLLÄ. Lisäksi laite tulostaa hiljaisemmin, kun tämän
asetuksen arvona on KYLLÄ.
Ei, Kyllä
"Erikoistila"

Erikoistila D

Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin tai käyttöolosuhteiden vuoksi.
Jos näin käy, vaihda asetukseksi KYLLÄ. Lisäksi laite tulostaa hiljaisemmin, kun tämän
asetuksen arvona on KYLLÄ.
Ei, Kyllä
"Erikoistila"

Puhdista kiinn.yksikkö
Jos tulostetussa paperissa näkyy mustia raitoja, puhdista kiinnitysyksikkö, kun vaihdat väriainekasetit.
"Kiinnitysyksikön puhdistaminen"

Puhdista syöttölaite
Jos asiakirjoissa on mustia raitoja tai ne näyttävät likaisilta telaan tarttuneen lyijykynän lyijyn takia, puhdista syöttölaite.
"Syöttölaitteen puhdistaminen automaattisesti"
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Järjestelmäasetukset
HUOMAUTUS
Tietoja seuraavan taulukon valikkovaihtoehdoista
Oletusasetukset on lihavoitu.
Asetuksia, jotka on merkitty "*A "-merkillä, ei voi tuoda tai viedä Etäkäyttöliittymän avulla.
Asetukset, joissa on merkintä "*1 ", koskevat vain malleja MF6180dw.
Merkinnällä "*2 " varustettujen asetusten oletusarvot vaihtelevat laitteen käyttömaan mukaan.

Verkkoasetukset
"Verkkoasetukset"

Järjestelmävalvojan tiedot
Tallenna järjestelmävalvojan tiedot laitteeseen.
Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN
Järj.valvojan tunnus: enintään seitsemän numeroa
Järj.valvojan PIN: enintään seitsemän numeroa
Järjestelmänvalvojan nimi: enintään 32 merkkiä
"Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen"

Laitetietojen asetukset
Tallenna laitteen nimi ja asennuspaikka.
Laitenimi: enintään 32 merkkiä
Sijainti: enintään 32 merkkiä
"Laitteen nimen ja asennuspaikan tallentaminen"

Osastotunnuksen hallinta Kyllä/Ei
Asetukset
Os.tunn. hallinta K/E

Kuvaukset
Määritä, käytetäänkö osastotunnusten hallintaa.
Ei, Kyllä
"Osastotunnusten hallinnan ottaminen käyttöön"

Turva-asetukset
Asetukset
Käytä SSL:ää

Kuvaukset
Määritä, käytetäänkö SSL-salausta aina, kun laite vaihtaa tietoja Etäkäyttöliittymän kanssa.
Ei, Kyllä
"SSL-asetuksen määrittäminen"

IPv4-osoitesuodatin

Tämä estää tai sallii tiedonsiirron tietyistä IPv4-verkon IP-osoitteista.
Lähetyssuodatin: Ei, Kyllä
Vastaanottosuodatin: Ei, Kyllä
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti"
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IPv6-osoitesuodatin

Tämä estää tai sallii tiedonsiirron tietyistä IPv6-verkon IP-osoitteista.
Lähetyssuodatin: Ei, Kyllä
Vastaanottosuodatin: Ei, Kyllä
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti"

MAC-osoitesuodatin

Tämä estää tai sallii tiedonsiirron tietyistä verkon MAC-osoitteista.
Lähetyssuodatin: Ei, Kyllä
Vastaanottosuodatin: Ei, Kyllä
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti"

Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset
Asetukset
Faksiasetukset

Kuvaukset
Määritä faksiasetukset.
Lähetyksen aloitusnopeus: 33600 bps, 14400 bps, 9600 bps, 7200 bps, 4800
bps, 2400 bps
Vastaanoton aloitusnopeus: 33600 bps, 14400 bps, 9600 bps, 7200 bps, 4800
bps, 2400 bps
R-avaimen asetus:
PSTN
PBX: Etuliite, Luuri *2
"Lähetyksen aloitusnopeus"
"Vastaanoton aloitusnopeus"
"R-avaimen asetus"

Muistinlukituksen
asetukset

Määrittää, tallennetaanko vastaanotetut asiakirjat muistiin tulostamatta niitä.
Ei, Kyllä
"Muistinlukituksen asetukset"

Muistin lukituksen
PIN

Määrittää PIN-numeron (seitsemän numeroa), joka tarvitaan muistin lukitusasetusten
muuttamiseen.
"Muistinlukituksen asetukset"

Tulosta raportti

Määrittää, tulostetaanko vastaanottoraportin tiedot.
Ei, Kyllä
"Muistinlukituksen asetukset"

Muistin lukitusaika

Määrittää, otetaanko asiakirjoja vastaan vain tiettynä aikana.
Ei
Kyllä:
Muistinlukituksen aloitusaika
Muistinlukituksen päättymisaika
"Muistinlukituksen asetukset"

Valitse maa/alue *A
Määritä laitteen käyttömaa tai alue:
Itävalta (AT), Valko-Venäjä (BY), Belgia (BE), Tsekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Egypti (EG), Suomi (FI),
Ranska (FR), Saksa (DE), Kreikka (GR), Unkari (HU), Irlanti (IE), Italia (IT), Jordania (JO), Luxenburg (LU),
Alankomaat (NL), Norja (NO), Puola (PL), Portugali (PT), Venäjä (RU), Saudi-Arabia (SA), Slovenia (SI), Etelä-
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Afrikka (ZA), Espanja (ES), Ruotsi (SE), Sveitsi (CH), Ukraina (UA), Iso-Britannia (GB) *2 , Muu

Välitysasetukset *A
Määrittää, välitetäänkö faksit ja sähköpostit eteenpäin muihin osoitteisiin.
Voit välittää faksinumeroihin, sähköpostiosoitteisiin, SMB:hen ja ryhmiin, jotka on tallennettu osoitekirjaan.
Ei, Kyllä

Tallenna/Tulosta välitettäessä
Asetukset
Tulosta kuvat

Kuvaukset
Määritä, tulostetaanko välitetyt kohteet.
Ei, Kyllä, Vain virheen esiintyessä
"Toimintojen määrittäminen siirtovirheitä varten"

Tall. kuvat muistiin

Määritä, tallennetaanko välitetyt kohteet kuvamuistiin.
Älä tallenna, Vain virheen esiintyessä
"Toimintojen määrittäminen siirtovirheitä varten"

Etäkäyttöliittymä Kyllä/Ei *A
Määrittää, käytetäänkö Etäkäyttöliittymää.
Etäkäyttöliittymällä voit määrittää laitteen asetuksia yms. verkossa olevasta tietokoneesta.
Ei, Kyllä
"Etäkäyttöliittymän määrittäminen"

Rajoitettu lähetystoiminto
Asetukset

Kuvaukset

Osoitekirjan PIN

Määritä PIN-koodi, joka suojaa osoitekirjan.
Kun määrität PIN-koodin, se on syötettävä ennen vastaanottajien tallentamista.
"Osoitekirjan PIN-koodin määrittäminen"

Rajoita uusia
vastaanottajia

Määrittää, voiko vastaanottajia määrittää käyttämällä numeropainikkeita.
Ei, Kyllä
"Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen"

Salli ajurifaksilähetys

Voit määrittää luvan faksien lähettämiseen tietokoneista faksiajurin avulla.
Ei, Kyllä
"Faksien tietokoneesta lähettämisen rajoittaminen"

Estä historian lähetys

Määrittää, sallitaanko vastaanottajien määrittäminen historiasta.
Ei, Kyllä
"Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen"

Faksinumeron
vahvistussyöttö

Määrittää, näytetäänkö faksinumeron uudelleensyöttönäyttö, kun faksinumero syötetään
numeropainikkeilla.
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Ei, Kyllä
"Syötetyn faksinumeron vahvistaminen"
Pikaval./Lyhytval.
lähetyksen vahvistus

Määritä, näytetäänkö vahvistusnäyttö vastaanottajan tiedoille, jotka on määritetty
pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla:
Ei, Kyllä
"Pikavalintapainikkeella tai lyhytvalintakoodilla valitun vastaanottajan vahvistaminen"

Estä sarjalähetykset

Määrittää, sallitaanko faksien lähettäminen useille vastaanottajille.
Voit myös määrittää vahvistusilmoituksen, kun lähetetään faksi useille vastaanottajille.
Ei, Vahvista sarjalähetykset, Hylkää sarjalähetykset
"Sarjalähetysten rajoittaminen"

Näytä työhistoria
Määrittää, näytetäänkö faksien, tulostustöiden tms. työhistoria.
Ei, Kyllä
"Työhistorian näyttöasetusten määrittäminen"

USB-laite Kyllä/Ei
Määrittää, käytetäänkö laitteen takana olevaa USB-porttia.
Ei, Kyllä
"Ulkoisien USB-laitteiden kytkennän rajoittaminen"

Muistivälinetallennus Kyllä/Ei
Määrittää, tallennetaanko skannatut tiedot USB-muistivälineeseen.
Ei, Kyllä
"Tietojen muistivälineeseen tallentamisen rajoittaminen"

USB-suoratulostus Kyllä/Ei
Määrittää, sallitaanko tulostus USB-muistista.
Ei, Kyllä
"Muistivälineen tietojen tulostamisen rajoittaminen"

Product Extended Survey Program K/E
Ota käyttöön tai poista käytöstä Product Extended Survey Program -ohjelma (ohjelma laitteen käyttötutkimusta varten).
Ei, Kyllä

Pilvitulostus Kyllä/Ei
Ota käyttöön tai poista käytöstä Google Cloud Print.
Ei, Kyll

Vahvista paperiasetukset
Määritä, näytetäänkö vahvistusnäyttö, kun paperikasetti asetetaan laitteeseen.
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Ei, Kyllä
"Paperikasetissa"

Turvatulostuksen asetukset
Määrittää, käytetäänkö turvatulostusta.
Ei
Kyllä
Turvatul. poistoaika: 10–30–240 (min)
"Turvatulostuksen ottaminen käyttöön"

Valitse PDL (Plug-n-Play)
Asetukset
Verkko

Kuvaukset
Tämä asettaa sivunkuvauskielen, joka valitaan, kun kytketään PnP-laite verkon kautta.
FAKSI, UFRII LT, UFRII LT (XPS), PCL5, PCL6, PS *1

USB

Tämä asettaa sivunkuvauskielen, joka valitaan, kun kytketään PnP-laite USB:n kautta.
UFRII LT, UFRII LT (XPS), PCL5, PCL6, PS *1

Päivitä laiteohjelmisto
Päivittää laiteohjelmiston. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
Tietokoneen kautta, Internetin kautta

Alusta avain ja varmenne
Palauttaa oletustilan alustamalla avaimen ja sertifikaatin. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
"Avaimen ja varmenteen alustaminen"

Alusta osoitekirja
Palauttaa osoitekirjan oletustilaan. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
"Osoitekirjan alustaminen"

Alusta järjestelmäasetukset
Palauttaa järjestelmäasetukset oletusarvoihin.
Verkkoasetukset
Järjestelmävalvojan tiedot
Laitetietojen asetukset
Osastotunnuksen hallinta Kyllä/Ei
Turva-asetukset
Tietoliikennöinnin hallinta-asetukset
Välitysasetukset
Tallenna/Tulosta välitettäessä
Etäkäyttöliittymä Kyllä/Ei
Rajoitettu lähetystoiminto
Tallenna LDAP-palvelin
Näytä työhistoria
USB-laite Kyllä/Ei
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Muistivälinetallennus Kyllä/Ei
USB-suoratulostus Kyllä/Ei
Product Extended Survey Program K/E
Pilvitulostuksen asetukset
Vahvista paperiasetukset
Turvatulostuksen asetukset
Valitse PDL (Plug-n-Play)
Alusta kaikki
"Järjestelmän hallinta-asetusten alustaminen"
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Alustusvalikko
Palauttaa valikkoasetukset oletusarvoihin.
Yleisasetukset
Ajastimen asetukset
Yleiset asetukset
Kopioasetukset
Faksiasetukset
Skannausasetukset
USB-suoratulostuksen asetukset
Tulostimen asetukset
Alusta kaikki
"Valikon alustaminen"
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Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan, miten tulee toimia, jos laitteeseen tulee paperitukos tai se antaa virheilmoituksen.
Kun virhekoodi
(kolminumeroinen
koodi) tulee
näyttöön tai tulostuu
asiakirjaan

Katso kohta "Virhekoodit".

Kun
virransyöttöhäiriö
ilmenee

Katso kohta "Virransyöttöhäiriöiden ilmetessä".

Tukosten
selvittäminen

Katso kohta "Tukosten selvittäminen".

Kun näyttöön tulee
ilmoitus

Katso kohta "Näytön ilmoitukset".

Kun laitteessa on
ilmennyt jokin
ongelma (lue tämä
osio ennen
huoltopyynnön
jättämistä)

Katso kohta "Vianmääritys".

Kun tulostuslaatu ei
ole hyvä

Katso kohta "Tulostustulos ei ole hyvä".

Kun haluat poistaa
ohjelmiston
asennuksen

Katso kohta "MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)".

Kun ongelmaa ei
voi ratkaista
vianmäärityksen
asianmukaisen
kohdan ohjeilla

Katso kohta "Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu".
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Virhekoodit
Virhekoodi on kolminumeroinen koodi, joka tallennetaan virhetilanteessa virhelokiin.
Koodin voi tarkistaa seuraavista raporteista ja lokista:

Virhekoodit

Lähetyksen virheraportti
Vastaanoton virheraportti
Järjestelmän tilanäytössä näytetty työhistoria

Raporteista on lisätietoja seuraavassa kohdassa:
"Raportin automaattinen tulostaminen"
Seuraavassa on luettelo virhekoodien kuvauksista ja vastaavista korjaustoimenpiteistä.
#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099
#401
#404
#406
#408
#701
#703
#752
#753
#755

#801
#802
#804
#806
#810
#812
#813
#822
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863
#995

#001
Ongelma
Toimenpide

Asiakirja on juuttunut syöttölaitteeseen.
Poista juuttunut asiakirja laitteesta.
"Syöttölaitteen paperitukokset"

#003
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Ongelma

Faksia ei voitu lähettää tai vastaanottaa sen suuren tiedostokoon vuoksi.

Kun lähetetään faksia: Pienennä tarkkuutta ja skannaa asiakirja.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
Toimenpide
Kun vastaanotetaan faksia: Pyydä lähettäjää jakamaan asiakirja useaan osaan tai pienentämään
tarkkuutta ennen lähettämistä.
#005
Ongelma

Faksia ei voitu lähettää, koska vastaanottajan laite ei vastannut aikarajan sisällä.

Kun vastaanottajan laitteessa ei ole virtaa tai linja on varattu, faksia ei voi lähettää. Pyydä vastaanottajaa
tarkistamaan laitteen tila tai odota hetki ja lähetä faksi uudelleen. Kun lähetät faksin ulkomaille, lisää tauot
Toimenpide
faksinumeroon.
"Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)"
#012
Ongelma

Faksia ei voit lähettää, koska vastaanottajan laitteesta loppui paperi.

Toimenpide Pyydä vastaanottajaa lisäämään paperia.
#018
Ongelma

Faksia ei voitu lähettää, koska vastaanottajan laite ei vastannut, koska linja oli varattu tai jostain muusta
syystä.

Kun vastaanottajan laitteessa ei ole virtaa tai linja on varattu, faksia ei voi lähettää. Pyydä vastaanottajaa
tarkistamaan laitteen tila tai odota hetki ja lähetä faksi uudelleen. Kun lähetät faksin ulkomaille, lisää tauot
Toimenpide
faksinumeroon.
"Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)"
#022
Ongelma 1

Faksin lähettäminen tietokoneesta on poistettu käytöstä.

Kun haluat lähettää faksin tietokoneesta, <Salli ajurifaksilähet.> -asetukseksi on asetettava <Kyllä>.
Toimenpide Lisätietoja saat pääkäyttäjältä.
"Faksien tietokoneesta lähettämisen rajoittaminen"
Ongelma 2

Faksia ei voitu välittää, koska määritetty vastaanottaja poistettiin osoitekirjasta.

Tallenna välityksen vastaanottaja uudestaan. Jos asiakirja, jota ei välitetty virheen vuoksi, on yhä
muistissa, voit lähettää sen uudestaan.
Toimenpide
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"
"Faksiasiakirjojen edelleenlähetys"
#037
Ongelma

Laitteen muisti on täynnä.

Toimenpide
Jos lähetys- tai tulostustyö on jonossa, odota, kunnes työ on valmis.
1
Toimenpide Jos muistiin on tallennettu vastaanotettu asiakirja, tulosta tai poista se.
2
"Muistiin tallennettujen faksien hallinta"
Toimenpide

㻤㻞㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

3

Jos lähetät monisivuista asiakirjaa, jaa se pienempiin osiin.

Toimenpide Jos lähetät faksia, pienennä asiakirjan skannaustarkkuutta.
4
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
#099
Ongelma
Toimenpide

Tulostus, lähetys tai vastaanotto peruutettiin.
Kun peruutat toiminnon, tämä virhekoodi näytetään, mutta se ei ole epänormaalia. Tulosta, lähetä tai
vastaanota asiakirjat uudelleen tarvittaessa.

#401
Ongelma

Skannattua asiakirjaa ei voitu tallentaa USB-muistilaitteeseen, koska muistin vapaa tila ei riitä.

Toimenpide Vapauta tilaa USB-muistilaitteessa poistamalla tarpeettomat tiedot tai kytke toinen USB-muistilaite.
#404
Ongelma

Yritettiin tallentaa asiakirja USB-muistilaitteeseen, mutta USB-muistilaitteeseen kirjoitus on estetty.

Toimenpide

USB-muistilaitetta, jossa on suojaustoiminto, ei voi käyttää. Jos USB-muistilaitteen asetus ei salli
kirjoittamista, peruuta asetus ja yritä tallentaa asiakirja uudelleen.

#406
Ongelma

Skannattua asiakirjaa ei voitu tallentaa USB-muistilaitteeseen virheen vuoksi.

Toimenpide Poista USB-muistilaite ja kytke se uudelleen.
1
"Skannauksen peruskulku (tallentaminen USB-muistivälineeseen)"
Toimenpide
Vähennä skannattavan alkuperäisen sivumäärää.
2
Toimenpide
Varmista, että USB-muistilaite on alustettu laitteen tukemaan tiedostojärjestelmään (FAT16 tai FAT32).
3
#408
Ongelma 1
Toimenpide
Ongelma 2

USB-muistilaite irrotettiin lukemisen aikana ja luku epäonnistui.
Tarkista, onko USB-muistilaite irrotettu, ja yritä lukemista uudelleen.
"Tulostuksen perustoimet (USB-muisti)"
Luettaessa tai käytettäessä kuvia USB-muistilaitteesta tapahtuu virhe eikä kuvia voi lukea normaalisti.

Toimenpide Tarkista USB-muistilaitteen tila ja yritä toimenpidettä uudelleen.
Ongelma 3

Kytketty USB-muistilaite on alustettu tiedostojärjestelmään, jota ei tueta.

Toimenpide Varmista, että USB-muistilaite on alustettu laitteen tukemaan tiedostojärjestelmään (FAT16 tai FAT32).
#701
Ongelma 1

Todennus epäonnistui, koska syötettiin väärä osastotunnus tai PIN-koodi, kun osastotunnusten hallinta on
käytössä.
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Toimenpide

Ongelma 2

Syötä oikea osastotunnus tai PIN-koodi.
"Osastotunnusten hallinnan edellyttämät toimenpiteet"
Käyttöä yritettiin jatkaa syöttämättä osastotunnusta, vaikka tuntemattomalla tunnuksella tulostaminen on
pois käytöstä.

Yritä uudestaan, kun olet ottanut käyttöön "toiminnot, jotka sallivat käytön ilman osastotunnusta" (työt
Toimenpide tuntemattomalla tunnuksella) Etäkäyttöliittymän järjestelmänvalvojantilassa.
"Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö"
#703
Ongelma

Tietoja ei voitu kirjoittaa, koska kuville varattu muistitila oli täysi, kun lähetettiin sähköpostia tai tallennettiin
jaettuun kansioon.

Toimenpide
Jos toinen lähetysasiakirja on jonossa, odota, kunnes se on valmis, ja lähetä uudelleen.
1
Toimenpide
Kun lähetät monisivuisen asiakirjan, jaa asiakirja osiin ennen lähettämistä.
2
Toimenpide
Poista muistiin tallennetut asiakirjat.
3
Toimenpide
Katkaise laitteen virta, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
4
#752
Ongelma 1
Toimenpide
Ongelma 2

Toimenpide

Ongelma 3

Toimenpide

Sähköpostia ei voitu lähettää, koska on asetettu virheellinen SMTP-palvelimen nimi.
Tarkista SMTP-palvelimen nimi ja korjaa asetus.
"Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen"
Sähköpostia ei voitu lähettää, koska on asetettu virheellinen toimialueen nimi.
Tarkista toimialueen nimi ja korjaa asetus.
"IPv4 DNS:n määrittäminen"
"IPv6 DNS:n määrittäminen"
Sähköpostia ei voitu lähettää, koska laite ei ollut yhdistettynä verkkoon oikein.
Tarkista, että laite on asennettu ja yhdistetty verkkoon oikein.
"Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon"
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"

#753
Ongelma

Skannattuja tietoja ei voitu lähettää sähköpostitse tai tallentaa jaettuun kansioon TCP/IP-virheen
(esimerkiksi Socket- tai Select-virheen) vuoksi.

Toimenpide Tarkista, että LAN-kaapeli on kytketty oikein.
#755
Ongelma 1

Skannattuja tietoja ei voitu lähettää sähköpostitse tai tallentaa jaettuun kansioon, koska TCP/IP ei toiminut
oikein.
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Toimenpide
Ongelma 2
Toimenpide

Ongelma 3

Tarkista <TCP/IP-asetukset> ja aseta ne oikein.
"Verkkoasetukset"
IP-osoitetta ei ole asetettu.
Aseta IP-osoite oikein.
"IP-osoitteen asettaminen"
Laite ei voi kommunikoida verkkolaitteen kanssa heti laitteen käynnistämisen jälkeen, koska tiedonsiirron
aloittamiselle on asetettu odotusaika.

Odota, kunnes kohdassa <Käynnistysasetukset> asetettu aika kuluu laitteen käynnistämisestä, ja lähetä
Toimenpide uudelleen.
"Verkkoyhteyden muodostamista edeltävän viiveen määrittäminen"
#801
Ongelma 1

Kun kommunikoitiin SMTP-palvelimen kanssa sähköpostin lähettämiseksi, palvelimella tapahtui
aikakatkaisuvirhe.

Toimenpide
Tarkista, toimiiko SMTP oikein verkossa.
1
Toimenpide
2

Tarkista, että laite on asennettu ja yhdistetty verkkoon oikein.
"Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon"
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"

Ongelma 2

Siirrettäessä tietoa SMTP-palvelimelle palvelin palautti virheen.

Toimenpide Tarkista, että SMTP-palvelin on asetettu oikein.
Ongelma 3

Vastaanottajaa ei ole asetettu oikein.

Toimenpide Tarkista vastaanottajan osoite.
Ongelma 4

Tallennettaessa skannattua asiakirjaa jaettuun kansioon, kansiossa tapahtui virhe.

Toimenpide Tarkista, toimivatko jaettu kansio ja tietokone, jossa on jaettu kansio, oikein.
#802
Ongelma
Toimenpide

SMTP-palvelimen nimeä ei ole asetettu oikein.
Aseta SMTP-palvelimen nimi oikein.
"Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen"

#804
Ongelma

Käyttöoikeutta jaetun kansion käyttämiseen ei myönnetä.

Tarkista, että kohteeseen tallennetut käyttäjänimi ja salasana ovat samat kuin jaettuun kansioon
tallennettu käyttäjätili (käyttäjätunnus ja salasana). Lisätietoja jaetuista kansioista on Lähetysasetusten
Toimenpide oppaassa (tulee User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) -levyn mukana).
"Tallentaminen tiedostopalvelimeen (jaettuun tiedostopalvelimeen)"
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"
#806
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Ongelma 1

Tallennettaessa tietoja jaettuun kansioon määritettiin väärä käyttäjänimi tai salasana.

Tarkista käyttäjätili (käyttäjänimi ja salasana), jotka on tallennettu käytettävään tietokoneeseen, ja tallenna
Toimenpide oikea käyttäjänimi ja salasana vastaanottajalle osoitekirjassa.
"Tallentaminen tiedostopalvelimeen (jaettuun tiedostopalvelimeen)"
Ongelma 2

Lähetettäessä sähköpostia määritettiin väärä vastaanottaja.

Jos vastaanottaja määritettiin numeropainikkeilla, syötä oikea sähköpostiosoite ja lähetä viesti uudelleen.
Toimenpide Jos käytettiin osoitekirjaan tallennettua vastaanottajaa, tallenna oikea sähköpostiosoite.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"
#810
Ongelma

Kun kommunikoitiin POP-palvelimen kanssa sähköpostin lähettämiseksi, palvelin palautti virheen.

Toimenpide
Tarkista, että POP-palvelin on asetettu oikein.
1
Toimenpide
Tarkista, että sähköpostipalvelin ja verkko toimivat oikein. Lisätietoja saat verkon pääkäyttäjältä.
2
#812
Ongelma

POP-todennukseen käytettävää salasanaa ei ole asetettu oikein.

Syötä POP-todennukseen käytettävä salasana oikein. Jos et ole varma POP-salasanasta, tarkista
Toimenpide Internet-palveluntarjoajalta saamasi asetuksia koskevat asiakirjat tai ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
"Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen"
#813
Ongelma

POP-todennukseen käytettävää kirjautumisnimeä ei ole asetettu oikein.

Toimenpide Syötä POP-todennukseen käytettävä kirjautumisnimi oikein.
#822
Ongelma
Toimenpide

USB-muistilaitteella olevaa kuvatiedostoa ei voitu tulostaa, koska kuvatiedoston muotoa ei tueta.
Tallenna kuva tuetussa tiedostomuodossa, jolloin voit tulostaa sen.
"Muistivälineestä tulostamisen yhteenveto"

#839
Ongelma
Toimenpide

SMTP-todennukseen käytettävää käyttäjänimeä ja salasanaa ei ole asetettu oikein.
Aseta käyttäjänimi ja salasana oikein.
"Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen"

#841
Ongelma

Lähetettäessä sähköpostia sähköpostin yleinen salausalgoritmi ei ole käytettävissä.

Toimenpide Tyhjennä [Käytä SSL:ää] -valintaruutu sekä SMTP- että POP-palvelimelta.
1
"Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen"
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Toimenpide
Lisää yleinen salausalgoritmi sähköpostipalvelimen asetuksiin.
2
#844
Ongelma 1

SSL-salattu tiedonsiirto POP-palvelimen kanssa epäonnistui, kun lähetettiin sähköpostia käyttäen POP
ennen SMTP:tä -protokollaa.

Toimenpide Tarkista POP-palvelimen SSL-salauksen asetukset.
1
"Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen"
Tyhjennä [Käytä SSL:ää] -valintaruutu POP-palvelimelta. Jos ongelma jatkuu, tyhjennä [Käytä POPToimenpide autentikointia ennen lähetystä] -valintaruutu ja aseta tiedonsiirron asetukseksi jotain muuta kuin POP
2
ennen SMTP:tä.
"Sähköpostin edistyneiden asetusten määrittäminen"
Ongelma 2

Varmistettaessa SSL-palvelimen varmennetta POP-palvelimen kanssa kommunikointia varten tapahtui
varmennusvirhe.

Tarkista, että POP-palvelimen SSL-palvelinvarmenteen allekirjoittanut CA-varmenne on tallennettu
Toimenpide
laitteeseen Etäkäyttöliittymän avulla.
1
"Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden määrittäminen"
Toimenpide
Tarkista, että POP-palvelimen SSL-palvelinvarmenne on voimassa.
2
Toimenpide
Tarkista, että SSL-palvelinvarmenne ei ole itse allekirjoitettu varmenne.
3
#846
Ongelma
Toimenpide

Sähköpostia ei voitu lähettää POP-todennusvirheen takia.
Tarkista asetus ja yritä uudelleen.
"Sähköpostin lähetysasetusten määrittäminen"

#852
Ongelma

Laite sammuu jostain syystä.

Toimenpide Tarkista, että virtajohto on kytkettynä pistorasiaan kunnolla.
#853
Ongelma 1

Asiakirjaa ei voitu tulostaa, koska sen tiedostokoko ylitti laitteen käsittelykapasiteetin ylärajan.

Laitteella ei välttämättä voida tulostaa monisivuisia asiakirjoja. Pienennä kerralla tulostettavien sivujen
Toimenpide määrää tai tulosta uudelleen, kun tulostusjonossa ei ole muita töitä eikä minkään asiakirjan tulostus ole
kesken. Jos tulostus ei vieläkään onnistu, tarkista asiakirjan tiedot virheiden varalta.
Ongelma 2
Toimenpide
Ongelma 3

Tulostaminen peruutettiin tietokoneesta.
Jos peruutat toiminnon tulostinajurista, kun tulostustietoja lähetetään tietokoneesta laitteeseen, tämä
virhekoodi näytetään, mutta se ei ole epänormaalia. Tulosta tarvittaessa uudelleen.
Tulostamatta jätetty turvatulostusasiakirja poistettiin.

Jos turvatulostusasiakirjaa ei tulosteta määritetyn ajan sisällä (oletus on 30 minuuttia), se poistetaan
Toimenpide muistista. Lähetä turvatulostusasiakirja uudelleen ja tulosta se määritetyn ajan sisällä.
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"PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten (turvatulostus)"
Ongelma 4

Turvatulostuksella tulostamista yritettiin turvatulostuksen ollessa rajoitettuna.

Kun <Turvatulostuksen asetukset> -asetuksena on <Ei>, et voi käyttää turvatulostusta. Määritä kohdan
Toimenpide
arvoksi <Kyllä>.
1
"Turvatulostuksen ottaminen käyttöön"
Toimenpide
Tulosta käyttämättä turvatulostusta.
2
#861
Ongelma 1

Asiakirjaa ei voitu tulostaa, koska käytettiin tulostinajuria, jota ei ole tarkoitettu tälle laitteelle.

Toimenpide Tulosta uudelleen käyttämällä tämän laitteen tulostinajuria.
Ongelma 2

Asiakirjaa ei voitu tulostaa, koska sen tiedoissa oli virhe.

Toimenpide Tarkista asiakirjan tiedot virheiden varalta.
#863
Ongelma
Toimenpide

Tapahtui virhe tulostettaessa tietokoneesta.
Katkaise laitteen virta, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen. Yritä uudelleenkäynnistyksen
jälkeen tulostamista uudelleen.

#995
Ongelma

Lähettämistä odottanut asiakirja peruutettiin.

Toimenpide Lähetä asiakirja uudelleen tarvittaessa.
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Virransyöttöhäiriöiden ilmetessä
Laitetta ei voida käyttää, jos siihen ei tule virtaa.
Kun tapahtuu virransyöttöhäiriö, seuraavia faksitoimintoja ei ehkä voi suorittaa:
Et voi lähettää tai vastaanottaa fakseja.
Et ehkä voi soittaa puheluja ulkoisella puhelimella. Tämä määräytyy puhelinjärjestelmän mukaan.
Voit ehkä vastaanottaa puheluja ulkoiseen puhelimeen. Tämä määräytyy puhelinjärjestelmän mukaan.
TÄRKEÄÄ
Asiakirjojen tallentaminen muistiin, kun virta katkeaa
Jos virta katkeaa sähkökatkon vuoksi tai virtapistoke irrotetaan pistorasiasta vahingossa, tiedot voidaan tallentaa muistiin
noin 5 minuutin ajan, joten voit varmistaa ne. Asiakirjojen tallentaminen muistiin edellyttää, että laitteen kiinteää akkua
ladataan yli 16 tuntia. (Laitteeseen on kytketty virta virtakytkimestä yli 16 tunniksi.)
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Tukosten selvittäminen
Ennen kuin poistat juuttuneet paperit, katso kohta "Ylläpito ja tarkastukset" in "Tärkeitä turvallisuusohjeita".
Jos näyttöön tulee ilmoitus <Paperitukos.>, syöttölaitteessa tai jossain laitteen sisällä on paperitukos. Poista juuttuneet
asiakirjat tai paperit noudattamalla näytön ohjeita.
"Syöttölaitteen paperitukokset"
"Paperitukokset luovutusalueella"
"Paperitukokset monitoimitasolla"
"Paperitukokset paperikasetissa (kasetti 1 tai 2)"
"Paperitukokset takakannessa ja kaksipuoleisen tulostuksen yksikössä"
"Paperitukokset etukannessa"
"Paperitukokset kaksipuolisessa siirto-ohjaimessa"
TÄRKEÄÄ
Suorita toimenpide laitteen ollessa päällä
Jos virta katkaistaan, tulostettavat tiedot pyyhitään.
Jos juuttunut paperi repeää
Poista kaikki paperinpalaset, jottei laitteeseen tule uusia tukoksia.
Jos paperitukoksia tapahtuu toistuvasti
Tarkista seuraavat:
Ilmaa paperipino ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten, ennen kuin lisäät sen laitteeseen.
Varmista, että käyttämäsi paperi on käyttövaatimusten mukaista.
"Tuetut paperityypit"
Varmista, että olet poistanut kaikki paperinpalaset laitteen sisältä.
Älä koske suurijännitteisiin liitäntöihin (A) tai sähköliitäntöihin (B).
Laite voi vahingoittua.

Älä koske siirtotelaan (C).
Tulostuslaatu voi heikentyä.

Älä koske syöttötelaan (D).
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Laite voi vahingoittua tai toimia väärin.

HUOMAUTUS
Älä vedä juuttunutta asiakirjaa tai paperia laitteesta väkisin.
Ota yhteys Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
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Syöttölaitteen paperitukokset
Poista asiakirjat noudattaen näytön ohjeita sekä tässä osassa annettuja ohjeita.

1
Paina [

]-painiketta.

2
Poista syöttölaitteeseen asetettu asiakirja.

3
Avaa syöttölaitteen kansi.

4
Siirrä vapautusvipu (A) kuvassa näytettyyn asentoon.

5
Poista juuttunut asiakirja varovasti vetämällä.
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6
Avaa sisäkansi.

7
Poista juuttunut asiakirja varovasti vetämällä.

8
Nosta asiakirjojen syöttötaso ja poista asiakirja varovasti vetämällä.
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9
Palauta asiakirjojen syöttötaso paikalleen.

10
Sulje sisäkansi.

11
Sulje syöttölaitteen kansi.

12
Avaa syöttölaite tai valotuslasin kansi ja poista asiakirja varovasti vetämällä.
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13
Sulje syöttölaitteen tai valotuslasin kansi varovasti.

14
Aseta asiakirjat syöttölaitteeseen.
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Paperitukokset luovutusalueella
Noudata näytön ohjeita ja poista juuttuneet paperit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1
Paina [

]-painiketta.

2
Nosta skannaustasoa.

3
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.

4
Laske skannaustaso.

5
Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse <Kyllä> käyttämällä [
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

Laite on tulostusvalmis.
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Paperitukokset monitoimitasolla
Noudata näytön ohjeita ja poista juuttuneet paperit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1
Paina [

]-painiketta.

2
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.
Jos se ei lähde helposti, älä vedä sitä väkisin. Suorita toimet kohdassa, joka ilmoitetaan viestinäytössä.

3
Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse <Kyllä> käyttämällä [
Laite on tulostusvalmis.
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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Paperitukokset paperikasetissa (kasetti 1 tai 2)
Noudata näytön ohjeita ja poista juuttuneet paperit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1
Paina [

]-painiketta.

2
Vedä paperikasetti puoliksi ulos.

Jos paperi on juuttunut lisäpaperikasettiin (kasetti 2), vedä myös tämä kasetti puoliksi ulos.

3
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.

4
Aseta paperikasetti.
Jos lisäpaperikasetti (kasetti 2) on asennettu, sulje myös se.
Jos <Vahvista paperiasetukset> -asetuksena on <Kyllä>, vahvistusnäyttö tulee esiin, kun paperikasetti asetetaan
laitteeseen.
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"Järjestelmäasetukset"

5
Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse <Kyllä> käyttämällä [
Laite on tulostusvalmis.
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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Paperitukokset takakannessa ja kaksipuoleisen tulostuksen yksikössä
Noudata näytön ohjeita ja poista juuttuneet paperit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1
Paina [

]-painiketta.

2
Avaa takakansi.

3
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.

4
Sulje takakansi.

5
Avaa laitteen alempi takakansi.
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6
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.

7
Sulje laitteen alempi takakansi.

8
Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse <Kyllä> käyttämällä [
Laite on tulostusvalmis.
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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Paperitukokset etukannessa

1
Paina [

]-painiketta.

2
Jos monitoimitaso on käytössä, sulje se.

3
Avaa etukansi samalla, kun painat avauspainiketta.

4
Poista väriainekasetti.
Aseta väriainekasetti heti alkuperäiseen suojapussiinsa tai kiedo se paksuun kankaaseen.

5
Pidä kiinni vihreistä kielekkeistä (A) ja työnnä siirto-ohjainta eteen ja alas.
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Älä irrota otetta siirto-ohjaimesta ennen kuin se on saavuttanut alkuperäisen paikan vaiheessa 7.

6
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.
Poista se mahdollisimman vaakasuorassa, ettei irrallista väriainetta pääse varisemaan.

7
Siirrä siirto-ohjain hitaasti alkuperäiseen paikkaansa.

8
Pidä kiinni osasta, johon vihreä sinetti on kiinnitetty, ja avaa telan kansi.

9
Poista asiakirja varovasti vetämällä.
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10
Palauta telan kansi paikalleen varovasti.

11
Aseta väriainekasetti paikalleen.
Sovita (A) väriainekasetin molemmilla puolilla ohjaimiin, jotka ovat laitteen molemmilla puolilla, ja liu'uta väriainekasetti
laitteeseen, kunnes se pysähtyy laitteen takaosaa vasten.

12
Sulje etukansi.
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0HJ2-0KY

Paperitukokset kaksipuolisessa siirto-ohjaimessa

1
Paina [

]-painiketta.

2
Vedä paperikasetti ulos.

3
Pidä kiinni vihreistä kielekkeistä (A) ja avaa kaksipuolinen siirto-ohjain.

4
Poista juuttunut paperi varovasti vetämällä.
Jos se ei lähde helposti, älä vedä sitä väkisin. Siirry vaiheeseen 5.
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5
Pidä kiinni vihreistä kielekkeistä (A) ja sulje kaksipuolinen siirto-ohjain kunnolla.
Varmista, että paperinpoisto-ohjaimen molemmat päät ovat kiinni.

6
Aseta paperikasetti.
Jos <Vahvista paperiasetukset> -asetuksena on <Kyllä>, vahvistusnäyttö tulee esiin, kun paperikasetti asetetaan
laitteeseen.
"Järjestelmäasetukset"

7
Kun seuraava näyttö tulee esiin, valitse <Kyllä> käyttämällä [
Laite on tulostusvalmis.
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]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

0HJ2-0L0

Jos <Väärä koko/asetus> tulee näkyviin
Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin koko ei vastaa kokoa, joka on
määritetty kohdassa <Kasetti 1>, <Kasetti 2> tai <Monitoimitaso> valikossa <Paperin asetukset>. Kun tämä ilmoitus tulee
näkyviin, noudata seuraavia ohjeita.
HUOMAUTUS
Ohita ilmoitus ja jatka tulostusta
Voit tulostaa paperikasettiin tai monitoimitasolle asetetulle paperille, jos ohitat ilmoituksen painamalla [OK]-painiketta.
Huomaa, että tällä saattaa olla odottamattomia seurauksia, kuten esimerkiksi se, että osa kuvasta ei tulostu ollenkaan.

Paperikoon vaihtaminen <Paperin asetukset> -valikossa vastaamaan paperikasettiin tai
monitoimitasolle asetettua paperia
Peruuta työ ja katso kohta "Paperikoon ja -tyypin asettaminen", jos haluat vaihtaa paperikoon <Paperin asetukset> valikossa.
TÄRKEÄÄ
Kun tulostetaan tulostinohjaimesta
Varmista, että tulostinohjaimessa määritetty paperikoko vastaa myös paperikasettiin tai monitoimitasolle lisättyä paperia.

<Paperin asetukset> -valikossa määritetyn paperin asettaminen
Katso kohta "Paperin lisääminen" ja aseta laitteeseen <Paperin asetukset> -valikossa määritettyä paperia.
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0HJ2-0L1

Näytön ilmoitukset
Seuraavassa on luettelo näytön ilmoitusten kuvauksista ja vastaavista korjaustoimenpiteistä.
<XXXX. Kirjaudu?>
<Aseta salaus automaattiseksi.>
<Aseta väriainekasetti.>
<Avoin autentikointi epäonnistui. Tarkista WEP-asetukset.>
<Ei paperia>
<Ei tallennettuja vastaanottajia.>
<Ei vastausta.>
<Ei vastausta isännältä.>
<Ei voi kirjoittaa.>
<Ei voi suorittaa. Osoite on muuttunut tai poistettu.>
<Ei yhteyttä. Tunnistettu enemmän kuin yksi yhteysosoite.>
<Etäskannaus on estetty.>
<Jaetun avaimen autent. epäonnistui. Tark. WEP-asetukset.>
<Kytke päävirta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä myyjään tai huoltoon.>
<Langaton yhteys epäonnistui.>
<Liitetty USB-laite, jota ei tueta. Tarkista USB-laite.>
<Liitä muistiväline.>
<Liitä tietokone.>
<Lähetys ei onnistu, koska vastaanottajia on useita.>
<Lähetys historiasta on estetty.>
<Muisti on täynnä.>
<Muisti on täynnä. Skannaus peruutetaan. Tulosta?>
<Muisti on täynnä. Syötä alkup. tyyppiaset. uudelleen.>
<Muistivälineen käyttö on estetty.>
<Numero on väärä. Syötä uudelleen.>
<Numerot eivät täsmää. Syötä numerot uudelleen.>
<Osastotunnusta ei asetettu. Tallenna etäk.liittymästä.>
<Paperitukos.>
<Pilvitul. ei toimi. (Palv. autent.virhe.)>
<Pilvitul. ei toimi. (Palv. yhteysvirhe.)>
<Pilvitul. ei toimi. Tark. etäkäyttöl.:stä>
<Poista paperi luovutustasolta.>
<Puhdistus epäonnistui.>
<Ryhmää ei voi määrittää.>
<Ryhmään tallennetun vastaanottajan tyyppiä ei voi muuttaa.>
<Sulje etukansi.>
<Suorita turvatulostustyöt.>
<Syötetty väärä määrä merkkejä/epäkelpoja merkkejä.>
<Säätö epäonnistui.>
<Tietokone on estetty.>
<Tulostusmuisti täysi: Tilavalvonta/Peruuta>
<USB-keskitintä ei voi käyttää. Tarkista keskitin.>
<Uusia vastaanottajia on rajoitettu. >
<Valitse suurempi paperi kuin A4/LTR.>
<Valmistele värikasetti.>
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<Vastaanotettua dataa ei voi tulostaa.>
<WEP-avainta ei asetettu oikein. Tark. WEP-asetukset.>
<Voidaan välittää vain osoitekirjaan tallennetuille vastaanottajille.>
<WPS-yhteys epäonnistui.>
<Väärä koko/asetus>
<Yhteysosoitetta ei löydy.>
<Yhteyttä ei saatu. Tarkista PSK-asetukset.>
<Yhteyttä ei saatu. Tarkista turvaasetukset.>
<XXXX. Kirjaudu?>
* <XXXX> tarkoittaa seuraavia tietoja:
Kopiointi on estetty
Tulostus on estetty
Faksaus on kielletty
Skannaus on kielletty
Ongelma

Käytettävissä olevia toimintoja on rajoitettu osastotunnusten hallinnalla.

Toimenpide Osastotunnusten hallinnan asetuksia on muutettava. Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.
<Aseta salaus automaattiseksi.>
Ongelma

Yhteyden muodostaminen epäonnistui, koska laite käyttää "AES-CCMP"-todennusta, kun taas
langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste käyttää "TKIP"-todennusta.
Muuta langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen WPA/WPA2/PSK-salaus "AES-CCMP"salaukseksi ja suorita asetus uudestaan.
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

Toimenpide

Tietoja salaustavan muuttamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen
käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Jos et muuta langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetusta, muuta laitteen
WPA/WPA2-PSK-salaustavaksi <Automaattinen> (TKIP tai AES/CCMP) ja määritä ne uudestaan.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

<Aseta väriainekasetti.>
Ongelma

Väriainekasettia ei ole asetettu oikein tai väriainekasetti saattaa olla viallinen.

Aseta väriainekasetti uudelleen. Jos ilmoitus tulee yhä esiin, väriainekasetti saattaa olla viallinen. Ota
Toimenpide yhteys lähimpään Canon-jälleenmyyjään tai Canon Help Deskiin.
"Väriainekasetin vaihtaminen"
<Avoin autentikointi epäonnistui. Tarkista WEP-asetukset.>
Ongelma 1

Yhteyden muodostaminen epäonnistui, koska laite käyttää "Avoin järjestelmä" -todennusta, kun taas
langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste käyttää "Jaettu avain" -todennusta.
Vaihda laitteen WEP-todennustavaksi <Jaettu avain> ja määritä asetukset manuaalisesti.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

Toimenpide

Tietoja verkkoavaimen (WEP-avaimen) tarkistamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
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Ongelma 2

Yhteyden muodostaminen epäonnistui, koska laite esti MAC-osoitteen ja käyttämässäsi langattoman
lähiverkon reitittimessä tai liityntäpisteessä on käytössä MAC-osoitteen suodatus.
Vaihda laitteen ja käyttämäsi tietokoneen MAC-osoitteet sallituiksi.
Tietoja MAC-osoitteen suodatuksen asettamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

Toimenpide

<Ei paperia>
Ongelma 1
Toimenpide
Ongelma 2

Paperikasetissa tai monitoimitasolla ei ole paperia.
Lisää paperia.
"Paperin lisääminen"
Raportin tai luettelon tulostamiseen määritetty paperikoko ei ole sopiva.

Aseta paperikooksi <A4> tai <LTR>, kun haluat tulostaa raportin tai luettelon, ja lisää määritetyn kokoista
paperia paperikasettiin tai monitoimitasolle.
Toimenpide
"Paperin lisääminen"
"Paperikoon ja -tyypin asettaminen"
Ongelma 3

Kun vastaanotetaan faksia, sopivaa paperikokoa ei ole määritetty.

Aseta sopiva paperikoko ja -tyyppi vastaanotetun asiakirjan tulostamista varten.
Vastaanotetun asiakirjan tulostamisessa voidaan käyttää seuraavia paperikokoja.
Toimenpide
Käytettävissä oleva paperikoko: A4, LTR
Käytettävissä oleva paperityyppi: Tavallinen, Tavallinen L, Kierrätetty, Väri
<Ei tallennettuja vastaanottajia.>
Ongelma

Toimenpide

Painamaasi pikavalintapainikkeeseen tai lyhytvalintakoodiin ei ole tallennettu vastaanottajaa.
Tallenna vastaanottaja.
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"
"Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen"

<Ei vastausta.>
Ongelma
Toimenpide

Vastaanottajan laite ei vastannut 35 sekunnin kuluessa.
Ota yhteys vastaanottajaan ja pyydä häntä lähettämään faksi uudestaan. Kun olet vahvistanut äänimerkin,
valitse <Aloita vastaanotto> ja paina [OK]-painiketta.

<Ei vastausta isännältä.>
Ongelma
Toimenpide

Tarkistuksessa havaittiin, että laitetta ei ole kytketty verkkoon.
Kytke laite verkkoon ja määritä yhteys oikein.
Katso Aloittaminen-ohje.

<Ei voi kirjoittaa.>
Ongelma 1

Muistiväline irrotettiin, kun siihen oltiin tallentamassa, ja tallennus epäonnistui.

Toimenpide Tarkista, irrotettiinko muistiväline, ja yritä tallentaa uudelleen.
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Ongelma 2

Siirrettäessä kuvia tallennusvälineeseen tapahtui virhe eikä kuvia voitu siirtää normaalisti. (Kytketty
muistiväline on saattaa olla alustettu tiedostojärjestelmään, jota ei tueta.)

Toimenpide

Tarkista muistivälineen tila ja onko se alustettu laitteen tukemaan tiedostojärjestelmään (FAT16 tai
FAT32). Yritä tarkistuksen jälkeen uudelleen.

<Ei voi suorittaa. Osoite on muuttunut tai poistettu.>
Ongelma

Yritettiin muokata vastaanottajaa tai poistaa vastaanottaja laitteessa, mutta sitä oli jo muokattu tai se oli
poistettu Etäkäyttöliittymän kautta.

Toimenpide Vahvista vastaanottaja uudelleen.
<Ei yhteyttä. Tunnistettu enemmän kuin yksi yhteysosoite.>

Ongelma

Toimenpide

Yhteysetäisyydellä havaittiin muita langattoman lähiverkon reitittimiä tai liityntäpisteitä.
Useita langattomia verkkoreitittimiä ja/tai liityntäpisteitä ei voi kytkeä samanaikaisesti pitämällä niiden
WPS-painikkeita alhaalla.
Odota hetki ja yritä uudelleen.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)"

<Etäskannaus on estetty.>
Ongelma

Tietokonetta käyttämällä suoritettava skannaus on poistettu käytöstä osastotunnusten hallinnassa.

Kirjaudu Etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa, näytä vastaavan osastotunnuksen
Toimenpide muokkausnäyttö ja valitse valintaruutu [Salli skannaustyöt tuntemattomalla työtunnuksella.].
"Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö"
<Jaetun avaimen autent. epäonnistui. Tark. WEP-asetukset.>
Ongelma 1

Toimenpide

Ongelma 2

Langattoman lähiverkon reitittimen verkkoavainta (WEP-avain) ei ole määritetty oikein laitteeseen.
Tarkista langattoman reitittimen verkkoavain (WEP-avain) ja aseta se laitteeseen uudelleen.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"
Yhdistä uudelleen valitsemalla langaton reititin tai muuttamalla manuaalisesti WEP-todennustavaksi
<Avoin järjestelmä>.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
Laitteen todennustavaksi on asetettu <Jaettu avain>, mutta langattoman reitittimen todennustapa on
"Avoin järjestelmä".

Muuta langattomassa reitittimessä WEP-todennustavaksi "Jaettu avain" ja yhdistä uudelleen. Lisätietoja
muuttamisesta on verkkolaitteiden mukana tulleissa käyttöohjeissa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Toimenpide
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
<Kytke päävirta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä myyjään tai huoltoon.>
Ongelma

Laitteessa on toimintahäiriö.

Katkaise virta laitteen virtakytkimestä, odota 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei ratkea,
katkaise virta virtakytkimestä, irrota virtajohto ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun CanonToimenpide
jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Muista kertoa näytetty <Ennn-nnnn>.
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<Langaton yhteys epäonnistui.>
Ongelma

Laitteessa tapahtui virhe asetusten määrittämisen aikana ja tästä aiheutui yhteysvirhe.

Toimenpide
Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin. Tee sitten asetukset uudestaan.
1
Tarkista verkkoyhteys.
"Langattoman lähiverkon ongelmat (vain MF6180dw)"
Toimenpide
Jos liityntäpistettä ei löydy edes verkkoyhteyden tarkistamisen jälkeen, tarkista langattoman lähiverkon
2
reitittimen tai liityntäpisteen suojausasetukset.
"Kun langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen suojausasetuksia muutetaan"
<Liitetty USB-laite, jota ei tueta. Tarkista USB-laite.>
Ongelma

Toimenpide

USB-muisti tai jokin muu USB-laite, jota ei tueta, on kytketty.
Kytke tuettu USB-muisti.
"Muistivälineestä tulostamisen yhteenveto"
"Ennen USB-muistivälineen käyttöä"

<Liitä muistiväline.>
Ongelma
Toimenpide

Skannattuja tietoja ei voi tallentaa USB-muistiin. USB-muistia ei ole kytketty.
Kytke tuettu USB-muisti.
"Ennen USB-muistivälineen käyttöä"

<Liitä tietokone.>
Ongelma 1

Tietokoneesi ei ole kytketty laitteeseen, kun yrität skannata sillä asiakirjan.

Toimenpide Kytke tietokone.
Ongelma 2
Toimenpide
Ongelma 3
Toimenpide

Skanneria ei ole rekisteröity MF Network Scan Utility (MF-verkkoskannaustyökalu) -ohjelmaan.
Rekisteröi skanneri.
"Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan"
Skanneriajuria ei ole asennettu oikein.
Poista skanneriajurin asennus ja asenna ajuri uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

<Lähetys ei onnistu, koska vastaanottajia on useita.>
Ongelma
Toimenpide

Faksin lähettämistä useille vastaanottajille on rajoitettu.
Rajoitus on poistettava käytöstä. Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.
"Sarjalähetysten rajoittaminen"

<Lähetys historiasta on estetty.>
Ongelma

Automaattisen uudelleenvalinnan käyttöä on rajoitettu.

Toimenpide
Valitse numero uudestaan manuaalisesti.
1
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Toimenpide Jos haluat käyttää automaattista uudelleenvalintaa, asetus on muutettava. Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.
2
"Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen"
<Muisti on täynnä.>
Ongelma 1

Faksia ei voitu lähettää tai vastaanottaa tai asiakirjaa ei voitu skannata, koska muistin vapaa tila ei riitä.

Toimenpide
Jos laitteessa on lähetettäviä tai tulostettavia töitä, odota, että kaikki nämä työt on käsitelty.
1
Toimenpide Tulosta, lähetä tai poista muistiin tallennetut työt.
2
"Muistiin tallennettujen faksien hallinta"
Toimenpide
Jos lähetät monisivuista asiakirjaa, jaa se pienempiin osiin.
3
Toimenpide Jos lähetät faksia, pienennä asiakirjan skannaustarkkuutta.
4
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
Toimenpide Jos skannaat, muuta tiedostomuoto tiedoston koon pienentämiseksi.
5
"Skannausasetusten muuttaminen (tallentaminen USB-muistivälineeseen)"
Ongelma 2

Skannattua asiakirjaa ei voitu tallentaa USB-muistilaitteeseen, koska muistin vapaa tila ei riitä.

Toimenpide Vapauta tilaa USB-muistilaitteessa poistamalla tarpeettomat tiedot tai kytke toinen USB-muistilaite.
<Muisti on täynnä. Skannaus peruutetaan. Tulosta?>
Ongelma 1

Asiakirjojen skannaus epäonnistui, koska muisti ei riitä.

Toimenpide
Tulosta onnistuneesti skannatut sivut tai peruuta työ.
1
Toimenpide
Jaa työ pienempiin osiin ennen kopioimista.
2
Ongelma 2

Kopiointityö on lajiteltu, joten kaikkia sivuja ei voi skannata.

Toimenpide
Tulosta onnistuneesti skannatut sivut tai peruuta työ.
1
Toimenpide Jaa työ pienempiin osiin tai määritä <Alkuperäisen tyyppi> -asetukseksi <Teksti/Kuva> ennen kopiointia.
2
"Asiakirjan tyypin valitseminen"
<Muisti on täynnä. Syötä alkup. tyyppiaset. uudelleen.>
Ongelma
Toimenpide

Et voi kopioida asiakirjaa, koska muisti täyttyi kesken sen käsittelyn.
Määritä <Alkuperäisen tyyppi> -asetukseksi <Teksti/Kuva> ennen kopiointia.
"Asiakirjan tyypin valitseminen"

<Muistivälineen käyttö on estetty.>
Ongelma 1
Toimenpide

Skannattujen tietojen tallentamista USB-muistiin on rajoitettu.
Asetus on muutettava ennen kuin USB-muistiin voi tallentaa. Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.
"Tietojen muistivälineeseen tallentamisen rajoittaminen"

㻤㻢㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Ongelma 2
Toimenpide

Toiminto, joka tulostaa tiedostot USB-muistilaitteesta, on poistettu käytöstä.
Määritä kohdan <USB-suoratulostus Kyllä/Ei> arvoksi <Kyllä>.
"Muistivälineen tietojen tulostamisen rajoittaminen"

<Numero on väärä. Syötä uudelleen.>
Ongelma
Toimenpide

Antamasi osastotunnus tai PIN-koodi oli väärä.
Syötä oikeat numerot. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
"Osastotunnusten hallinta-asetuksen määrittäminen"

<Numerot eivät täsmää. Syötä numerot uudelleen.>

Ongelma

Vahvistukseen syöttämäsi numero ei vastaa ensin syöttämääsi numeroa. Tämä viesti tulee näyttöön, kun
<Järjestelmäasetukset>-valikon <Rajoitettu läh.toimin.> -kohdan <Faksinumeron vahvistussyöttö> asetukseksi on valittu <Kyllä>.

Toimenpide Varmista, että syötät saman numeron.
<Osastotunnusta ei asetettu. Tallenna etäk.liittymästä.>
Ongelma
Toimenpide

<Osastotunnuksen hallinta Kyllä/Ei> yritettiin ottaa käyttöön, mutta osastotunnuksia ei ole tallennettu.
Tallenna osastotunnus Etäkäyttöliittymästä.
"Osastotunnusten hallinta-asetuksen määrittäminen"

<Paperitukos.>
Ongelma

Laitteen sisällä on paperitukos.

Poista juuttunut paperi ja aseta paperi ja asiakirja uudelleen.
"Tukosten selvittäminen"
Toimenpide
"Paperin lisääminen"
"Asiakirjojen asettaminen"
<Pilvitul. ei toimi. (Palv. autent.virhe.)>
Ongelma

Pilvitulostus ei ole käytettävissä, koska palvelimen todennus epäonnistui.

Toimenpide Tarkista, että päivämäärä- ja aika-asetukset on määritetty oikein.
1
"Päivämäärän ja kellonajan asettaminen"
Tarkista, onko CA-varmenne vanhentunut. Jos se on vanhentunut, kirjaudu Etäkäyttöliittymään
Toimenpide
järjestelmänvalvojan tilassa ja asenna CA-varmenne.
2
"Avaimien ja varmenteiden/CA-varmenteiden määrittäminen"
<Pilvitul. ei toimi. (Palv. yhteysvirhe.)>
Ongelma
Toimenpide
1

Pilvitulostus ei ole käytettävissä virheen takia.
Tarkista, että laite on asennettu ja yhdistetty verkkoon oikein.
"Kytkeminen langalliseen lähiverkkoon"
"Kytkeminen langattomaan lähiverkkoon (vain MF6180dw)"

Toimenpide Palomuuri tai muu suojaus saattaa estää pilvitulostuksen käyttämän portin käyttämisen. Tarkista, onko
2
portti 5222 käytettävissä tietokoneessa.
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Toimenpide Jos verkossa käytetään välityspalvelinta, tarkista, ovatko välityspalvelimen ja tämän laitteen
3
välitysasetukset oikein. Kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä.
<Pilvitul. ei toimi. Tark. etäkäyttöl.:stä>
Ongelma

Pilvitulostus ei ole käytettävissä virheen takia.

Toimenpide
Tarkista, että käytössä on kelvollinen Google-tilipalvelu.
1
Toimenpide Tarkista, onko laite rekisteröity oikein Google Cloud Print -palveluun Etäkäyttöliittymästä.
2
"Google Cloud Print -palvelun käytön valmisteleminen"
<Poista paperi luovutustasolta.>
Ongelma

Tulostetut paperit ovat kerääntyneet luovutustasolle.

Toimenpide Poista tulostetut paperit luovutustasolta.
<Puhdistus epäonnistui.>
Ongelma 1

Toimenpide

Ongelma 2
Toimenpide

Kiinnitysyksikköä puhdistettaessa ilmeni paperitukos.
Poista juuttunut paperi ja lisää paperia uudelleen.
"Tukosten selvittäminen"
"Paperin lisääminen"
Väriaine melkein loppui kiinnitysyksikön puhdistuksen aikana.
Katso seuraavasta, miten ongelma korjataan.
"Väriainekasetin vaihtaminen"

<Ryhmää ei voi määrittää.>
Ongelma
Toimenpide

Vastaanottajaksi määritettiin ryhmä sen jälkeen, kun on painettu Luuri-painiketta.
Älä paina Luuri-painiketta, kun määrität vastaanottajaksi ryhmän.
"Faksien lähettämisen perustoiminnot"

<Ryhmään tallennetun vastaanottajan tyyppiä ei voi muuttaa.>
Ongelma

Valittua vastaanottajaa ei voi muokata, koska se on tallennettu ryhmävalintaan.

Jos haluat muuttaa ryhmävalintaan tallennettua vastaanottajatyyppiä, poista ensin tallennettu
vastaanottaja ryhmävalinnasta. Muuta sitten vastaanottajatyyppiä ja tallenna vastaanottaja ryhmävalintaan
Toimenpide
uudelleen.
"Ryhmävalinnan vastaanottajien tallentaminen ja muokkaaminen"
<Sulje etukansi.>
Ongelma

Etukantta ei ole suljettu kokonaan.

Toimenpide Tarkista, että etukansi on suljettu kokonaan.
<Suorita turvatulostustyöt.>
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Ongelma
Toimenpide

Muisti on täynnä tulostamattomia turvatulostustöitä.
Tulosta muistiin tallennetut turvatulostusasiakirjat.
"PIN-koodin syöttäminen tulostusta varten (turvatulostus)"

<Syötetty väärä määrä merkkejä/epäkelpoja merkkejä.>
Ongelma

Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen verkkoavainta (WPA/WPA2-PSK, WEP-avain) ei ole
määritetty oikein laitteeseen.

Tarkista käyttämäsi langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste, syötä oikea verkkoavain (WPA/WPA2PSK, WEP-avain) ja suorita asetus uudestaan.
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
Toimenpide
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
1
Tietoja verkkoavaimen (WPA/WPA2-PSK, WEP-avain) tarkistamisesta on langattoman lähiverkon
reitittimen tai liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

Toimenpide Tarkista verkkoyhteys.
2
"Verkkoyhteyden tarkistaminen (langaton lähiverkko)"
<Säätö epäonnistui.>
Ongelma 1

Toimenpide

Ongelma 2
Toimenpide
Ongelma 3

Toimenpide

Ongelma 4
Toimenpide

Paperikasettiin ei ole lisätty korjaukseen tarvittavaa paperia.
Lisää paperikasettiin tavallista tai kierrätettyä A4- tai Letter-kokoista paperia.
"Paperin lisääminen"
"Paperikoon ja -tyypin asettaminen"
Korjaukseen tarvittavaa säätökuvaa ei ole asetettu oikein valotuslasille.
Aseta säätökuva valotuslasille tulostettu puoli alaspäin ja musta raita laitteen vasempaan reunaan päin.
"Kopioitujen kuvien korjaaminen"
Paperi juuttui korjauksen aikana.
Poista juuttunut paperi ja suorita korjaus uudelleen.
"Tukosten selvittäminen"
"Paperin lisääminen"
Väriaineen määrä ei riitä korjaukseen.
Vaihda tilalle uusi väriainekasetti.
"Väriainekasettien vaihtaminen"

<Tietokone on estetty.>
Ongelma

Tietokonetta käyttämällä suoritettava skannaus on poistettu käytöstä osastotunnusten hallinnassa.

Kirjaudu Etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa, näytä vastaavan osastotunnuksen
Toimenpide muokkausnäyttö ja valitse valintaruutu [Salli skannaustyöt tuntemattomalla työtunnuksella.].
"Sen määrittäminen, vastaanotetaanko tuntemattomalla tunnuksella lähetetty tulostustyö"
<Tulostusmuisti täysi: Tilavalvonta/Peruuta>
Ongelma

Muisti täyttyi tulostustiedoista, joita ei virheiden vuoksi voitu tulostaa.

Toimenpide Peruuta virheitä sisältävien asiakirjojen tulostaminen tai tulosta asiakirjat valitsemalla <Ohita virhe>.
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<USB-keskitintä ei voi käyttää. Tarkista keskitin.>
Ongelma
Toimenpide

USB-muisti on kytketty USB-keskittimen kautta.
Kytke tuettu USB-muisti suoraan tähän laitteeseen.
"Ennen USB-muistivälineen käyttöä"

<Uusia vastaanottajia on rajoitettu. >
Ongelma 1
Toimenpide

Ongelma 2

Nykyiset asetukset eivät salli uusien vastaanottajien määrittämistä.
Jos haluat määrittää uusia vastaanottajia, asetus on poistettava käytöstä. Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.
"Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen"
Nykyiset asetukset eivät salli uusien vastaanottajien tallentamista tai osoitekirjaan tai
pikavalintapainikkeisiin tallennettujen vastaanottajien muokkaamista.

Jos haluat tallentaa uusia vastaanottajia tai muokata tallennettuja vastaanottajia, asetus on muutettava.
Toimenpide Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.
"Määritettävien vastaanottajien rajoittaminen"
<Valitse suurempi paperi kuin A4/LTR.>
Ongelma
Toimenpide

Henkilökortin kopiointiin on valittu pienempi paperikoko kuin A4/LTR.
Määritä paperikooksi A4 tai LTR.
"Paperikasetti"

<Valmistele värikasetti.>
Ongelma

Väriainekasetti on vaihdettava pian.

Ravista väriainekasettia varovasti, jotta väriaine jakautuu tasaisesti.
"Ennen väriainekasetin vaihtamista"
Toimenpide Valmistele uusi väriainekasetti tulevaa vaihtoa varten.
Suosittelemme vaihtamaan väriainekasetin, kun tulostetaan suuria asiakirjoja.
"Väriainekasetin vaihtaminen"
<Vastaanotettua dataa ei voi tulostaa.>

Ongelma

Vastaanotettuja fakseja ei voi tulostaa seuraavista syistä:
Väriainekasetti on vaihdettava pian.
Väriaineen kansi on auki.
Väriainekasettia ei ole asennettu.
Ei paperia
Paperi on juuttunut.
Tulostus ei onnistu jostain syystä.
Toinen tulostustyö on meneillään.

Toimenpide Jos virheilmoitus näytetään, noudata näytössä näkyviä ohjeita.
<WEP-avainta ei asetettu oikein. Tark. WEP-asetukset.>
Ongelma 1

Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen verkkoavainta (WEP-avainta) ei ole määritetty oikein
laitteeseen.
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Tarkista käyttämäsi langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste, syötä oikea verkkoavain (WEP-avain) ja
suorita asetus uudestaan.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
Toimenpide
Tietoja verkkoavaimen (WEP-avaimen) tarkistamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

Ongelma 2

Yhteyden muodostaminen epäonnistui, koska laite käyttää <Jaettu avain> -todennusta, kun taas
langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste käyttää "Avoin järjestelmä" -todennusta.
Muuta langattoman lähiverkon reitittimen WEP-todennustapa "Jaettu avain" -todennustavaksi ja
määritä asetukset uudelleen.
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

Toimenpide

Tietoja todennustavan muuttamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen
käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Jos et muuta langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetusta, muuta laitteen WEPtodennustavaksi <Avoin järjestelmä> ja suorita asetus uudelleen.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"

<Voidaan välittää vain osoitekirjaan tallennetuille vastaanottajille.>
Ongelma
Toimenpide

Yritit lähettää muistiin tallennetun asiakirjan vastaanottajalle, jota ei ole tallennettu osoitekirjaan.
Tallenna vastaanottaja osoitekirjaan.
"Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan"

<WPS-yhteys epäonnistui.>
Ongelma

Käytettäessä WPS-toimintoa asetusten tekemiseen tapahtui virhe, jonka vuoksi yhteyttä ei voi muodostaa.

Odota hetki ja aseta uudelleen. Jos kytkeminen ei vieläkään onnistu, tarkista, että käyttämäsi langaton
lähiverkon reititin tukee WPS-toimintoa.
WPS tuettu
Tarkista, saatko yhteyden verkkoon.
Toimenpide
"Langattoman lähiverkon tietojen tarkistaminen (vain MF6180dw)"
WPS ei tuettu
Aseta laite manuaalisesti.
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
<Väärä koko/asetus>
Ongelma
Toimenpide

Oikeaa paperikokoa ei ole määritetty.
Katso seuraavasta, miten ongelma korjataan.
"Jos <Väärä koko/asetus> tulee näkyviin"

<Yhteysosoitetta ei löydy.>
Ongelma 1

Kun määritettiin asetuksia WPS-toiminnolla, laite ei havainnut langattoman lähiverkon reititintä tai
liityntäpisteitä.
Toista asetustoimet uudestaan WPS-toiminnon avulla.
Painiketila: Paina WPS-painiketta kahden minuutin sisällä liityntäpisteen etsimisen aloittamisesta.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)"
PIN-kooditila: Syötä PIN-koodi tietokoneesta langattoman lähiverkon reitittimeen tai liityntäpisteeseen
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Toimenpide

10 minuutin sisällä liityntäpisteen etsimisen aloittamisesta.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (PIN-kooditila)"
"PIN-koodin syöttäminen langattoman lähiverkon reitittimeen/liityntäpisteeseen"
Lisätietoja WPS-painikkeen käytöstä tai PIN-koodin syöttämisestä saat käytettyjen langattoman
lähiverkon reitittimien ja/tai liityntäpisteiden käyttöohjeista tai ottamalla yhteyttä niiden valmistajiin.

Ongelma 2

Toimenpide

Ongelma 3

Kytkentätapaa ei ole valittu oikein.
Valitse oikea tapa ja kytke uudelleen.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen SSID syötettiin väärin tehtäessä manuaalisia
asetuksia.
Syötä SSID ja verkkoavain uudelleen oikein.

Toimenpide

Ongelma 4

* SSID ja verkkoavain saattavat löytyä langattoman lähiverkon reitittimestä. Katso ohjeita
langattoman lähiverkon reitittimen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä sen valmistajaan.

Verkko-ongelmat estävät laitetta havaitsemasta langattoman lähiverkon reititintä tai liityntäpistettä.

Tarkista verkkoyhteys.
"Verkkoyhteyden tarkistaminen (langaton lähiverkko)"
Toimenpide Jos liityntäpistettä ei löydy edes verkkoyhteyden tarkistamisen jälkeen, tarkista langattoman lähiverkon
reitittimen tai liityntäpisteen suojausasetukset.
"Kun langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen suojausasetuksia muutetaan"
<Yhteyttä ei saatu. Tarkista PSK-asetukset.>
Ongelma

Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen verkkoavainta (PSK) ei ole määritetty oikein
laitteeseen.

Tarkista käyttämäsi langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste, syötä oikea verkkoavain (PSK) ja
suorita asetus uudestaan.
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
Toimenpide
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
1
Tietoja verkkoavaimen (PSK) tarkistamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan

Toimenpide Jos verkkoavain (PSK) on oikein, tarkista verkkoyhteys.
2
"Verkkoyhteyden tarkistaminen (langaton lähiverkko)"
<Yhteyttä ei saatu. Tarkista turvaasetukset.>
Ongelma

Yhteys epäonnistui, koska langattoman verkkoreitittimen ja/tai liityntäpisteen asetukset ovat erilaiset kuin
laitteen suojausasetukset.

Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen suojausasetukset ja suorita asetus
Toimenpide uudestaan.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
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Vianmääritys
Jos tapahtuu virhe, kun laite on käytössä, kokeile tässä osassa ehdotettuja toimia ennen kuin otat yhteyttä tekniseen
tukeen.
Tarkista seuraavat asiat ensin:
Onko virta kytketty virtakytkimestä?
Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä juuri äsken?
Onko laite lepotilassa?
Onko asetukset määritetty oikein?
Palaako tai vilkkuuko virheen merkkivalo?
Näkyykö näytössä jokin ilmoitus?
Onko puhelinlinja liitetty laitteeseen ja määritetty oikein?

Onko virta kytketty virtakytkimestä?
Varmista, että virtajohto on kiinnitetty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Katso Aloittaminen-ohje.
Varmista, että virtajohdosta tulee virtaa.
Kokeile toista virtajohtoa tai tarkista johdon toimivuus jännitemittarilla.
Kytke virta virtakytkimestä.
Katso Aloittaminen-ohje.
Jos tämä auttaa, siirry kohtaan "Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä juuri äsken?".

Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä juuri äsken?
Odota hetki, että laite käynnistyy ja lämpenee.
Jos tämä auttaa, siirry kohtaan "Onko laite lepotilassa?".

Onko laite lepotilassa?
Peruuta lepotila painamalla käyttöpaneelin [

] (Tehonsäästö) -painiketta.

Jos tämä auttaa, siirry kohtaan "Palaako tai vilkkuuko virheen merkkivalo?".

Onko asetukset määritetty oikein?
Jos laitteesta kuuluu virheen ääni eikä se ala toimia edes [

] (Aloita) -painikkeen painamisen jälkeen, asetuksia ei

ehkä ole määritetty oikein. Tarkista määritetyt asetukset.

Palaako tai vilkkuuko virheen merkkivalo?
Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasoon on asetettu paperia oikein.
"Paperin lisääminen"
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Tarkista, onko laitteen sisällä paperitukos.
"Tukosten selvittäminen"
Katkaise virta laitteen virtakytkimestä, odota 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
Katso Aloittaminen-ohje.
Kun ongelma on ratkaistu, virheen merkkivalo sammuu ja näyttö palaa valmiustilaan. Jos virheen merkkivalo vilkkuu
edelleen, irrota virtajohto ja ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
Jos tämä auttaa, siirry kohtaan "Näkyykö näytössä jokin ilmoitus?".

Näkyykö näytössä jokin ilmoitus?
Jos näytössä näkyy virheilmoitus, katso seuraava osa ja kokeile asianmukaisia toimenpiteitä.
"Näytön ilmoitukset"
Tulosta liikennöinnin hallinnan raportti ja tarkista, näkyykö siinä virheitä.
"Liikennöinnin hallinnan raportin tulostaminen"
Jos tämä auttaa, siirry kohtaan "Onko puhelinlinja liitetty laitteeseen ja määritetty oikein?".

Onko puhelinlinja liitetty laitteeseen ja määritetty oikein?
Varmista, että puhelinjohto on kytketty oikein. Varmista, ettei laitteen takaosassa olevien puhelinlinjan ja ulkoisen laitteen
porttien johtoja ole kytketty väärinpäin. Katso Aloittaminen-ohje.
Varmista, että valikossa määritetty linjan tyyppi (äänitaajuus/pulssi) vastaa laitteeseen kytketyn puhelinlinjan tyyppiä.
"Valitse linjan tyyppi"
Varmista, ettei puhelinlinjaan tule häiriöitä läheisistä laitteista, kuten mikroaaltouunista. Tämä voi häiritä puhelinlinjan
toimintaa.

Jos ongelma ei ratkea tässä osassa ehdotettujen korjaustoimien avulla, katso seuraavista osista lisää ohjeita ongelmien
ratkaisemiseen:
"Paperinsyöttöhäiriöt"
"Faksiongelmat"
"Lähetysongelmat"
"Vastaanotto-ongelmat"
"Kopiointiongelmat"
"Tulostusongelmat"
"Skannausongelmat"
"Puhelimeen liittyvät ongelmat"
"Verkko-ongelmat"
"Asennukseen ja asennuksen poistoon liittyvät ongelmat"
"Muut ongelmat"
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Paperinsyöttöhäiriöt
Paperia ei syötetä ollenkaan tai syötetään useampi kuin yksi arkki kerralla.
Paperitukoksia tapahtuu toistuvasti.

Paperia ei syötetä ollenkaan tai syötetään useampi kuin yksi arkki kerralla.
Varmista, että paperi on lisätty oikein.
"Paperin lisääminen"
Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"
Varmista, että lisäät samankokoista ja -tyyppistä paperia paperikasettiin tai monitoimitasolle.

Paperitukoksia tapahtuu toistuvasti.
Varmista, että paperi on lisätty oikein.
"Paperin lisääminen"
Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"
Varmista, että skannaustaso ja takakansi on kokonaan suljettu.
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Faksiongelmat
"Lähetysongelmat"
"Vastaanotto-ongelmat"
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Lähetysongelmat
Tarkista seuraavat asiat ensin:
Tarkista, että puhelinlinjan asetukset on määritetty oikein.
"Valitse linjan tyyppi"
Katso sitten seuraavat osat:
Faksin lähettäminen ei onnistu
Numeroa ei voi valita uudelleen historiasta
Faksinumeron vahvistus vaaditaan vastaanottajaa valittaessa.
Faksia ei voi lähettää optista linjaa pitkin.
Muisti ei riitä faksin lähettämiseen.
Lähetysnopeus on liian alhainen.
Lähetyksessä ilmenee jatkuvasti virheitä.
Lähetetyt faksit tulostuvat huonosti vastaanottavassa faksilaitteessa (tahroja, liian pieni koko tai kontrastiongelmia).

Faksin lähettäminen ei onnistu
Katso seuraava osa:
"Faksin lähettäminen ei onnistu"

Numeroa ei voi valita uudelleen historiasta
Tarkista <Estä historian lähetys> -asetus.
"Työhistoriasta lähettämisen rajoittaminen"

Faksinumeron vahvistus vaaditaan vastaanottajaa valittaessa.
Tarkista <Faksinumeron vahvistussyöttö> -asetus.
"Syötetyn faksinumeron vahvistaminen"

Faksia ei voi lähettää optista linjaa pitkin.
Optisen linjan käyttöä ei taata.

Muisti ei riitä faksin lähettämiseen.
Suuret asiakirjat tai asiakirjojen lähettäminen suurella kuvalaadulla saattaa ylittää muistin enimmäismäärän. Aseta sopiva
kuvalaatu ja lähetä asiakirja uudelleen.
Jos haluat säilyttää suuren asiakirjan laadun, jaa asiakirja pienempiin osiin ja lähetä ne osa kerrallaan.
Jos asiakirjassa on pientä tekstiä tai valokuvia, lähetä se suoraan muistisiirron sijaan.
Jos asiakirjassa ei ole pientä tekstiä tai valokuvia, määritä tarkkuudeksi <200 x 100 dpi (Tavallinen)>.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
Tulosta, lähetä tai poista muistiin tallennetut työt.

Lähetysnopeus on liian alhainen.
㻤㻣㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Aseta alempi kuvalaatu. Lähetysaikaa voi lyhentää asettamalla tarkkuudeksi <200 x 100 dpi (Tavallinen)>.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"

Lähetyksessä ilmenee jatkuvasti virheitä.
Varmista, ettei puhelinlinjaan tule häiriöitä läheisistä laitteista, kuten mikroaaltouunista.

Lähetetyt faksit tulostuvat huonosti vastaanottavassa faksilaitteessa (tahroja, liian pieni koko
tai kontrastiongelmia).
Kun vastaanottavan faksilaitteen tulostamassa faksissa on tahroja
Tee kopio tyhjästä arkista ja tarkista, onko valotuslasilla tai syöttölaitteen skannausalueella tahroja. Puhdista
tarvittaessa tahrat valotuslasilta tai syöttölaitteen skannausalueelta. Jos arkissa ei ole tahroja, vastaanottava
faksilaite saattaa aiheuttaa tulosteiden tahrat.
"Valotuslasin puhdistaminen"
"Syöttölaitteen puhdistaminen automaattisesti"
"Syöttölaitteen puhdistaminen"
Varmista, että asiakirja on asetettu oikein.
"Asiakirjojen asettaminen"

Kun vastaanottavan faksilaitteen tulostama faksi on todellista koko pienempi
Varmista, että vastaanottavan faksilaitteen paperitasolla on oikeankokoista paperia.

Kun tulostetun faksin kontrasti on liian vaalea tai tumma
Säädä tummuusasetusta.
"Skannausasetuksien muuttaminen (faksi)"
Varmista, että valotuslasi ja syöttölaitteen skannausalue ovat puhtaat.
"Valotuslasin puhdistaminen"
"Syöttölaitteen puhdistaminen automaattisesti"
"Syöttölaitteen puhdistaminen"

㻤㻣㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Faksin lähettäminen ei onnistu
Onko valittu
oikea linjatyyppi?

EI

Varmista, että on valittu oikea linjatyyppi.
"Valitse linjan tyyppi"

EI

Siirry faksitilaan painikkeella [

EI

Aseta asiakirja oikein.
"Asiakirjojen asettaminen"

EI

Varmista, että numero on tallennettu oikein.
"Pikavalintojen tallentaminen ja muokkaaminen"
"Lyhytvalintakoodien tallentaminen ja muokkaaminen"

EI

Varmista, että numero on oikein.
"Vastaanottajien määrittäminen"

KYLLÄ
Onko laite
faksitilassa?

].

KYLLÄ
Onko asiakirja
asetettu oikein?
KYLLÄ
Onko valitsemasi
pikavalintapainike
tai
lyhytvalintakoodi
tallennettu
oikein?
KYLLÄ
Valitsitko oikean
numeron?
KYLLÄ
Lähettääkö laite
muistista
muitakin
asiakirjoja?

KYLLÄ Odota, kunnes lähetys on valmis.

EI
Vilkkuuko
käsittelyn/tietojen
merkkivalo?

KYLLÄ Ulkoinen puhelin tai luuri on varattu. Odota, kunnes ulkoinen puhelin tai luuri on
vapaa.

EI
Onko lähetyksen
aikana
tapahtunut virhe?

KYLLÄ Tulosta lähetyksen hallinnan raportti ja tarkista mahdolliset virheet.
"Liikennöinnin hallinta"

EI
Oletko
tarkistanut, onko
vastaanottavassa
faksilaitteessa
ongelma?

EI

Varmista, että vastaanottava faksilaite on yhteensopiva laitteesi kanssa (tarkista
esimerkiksi, onko se Super G3 -faksilaite).
Varmista, että vastaanottavan faksilaitteen paperitasolla on riittävästi paperia.
Varmista, että vastaanottava faksilaite ei ole varattu. (Jos linja on varattu,
virheraportissa näkyy teksti <Varattu/Ei yhteyttä>.)

KYLLÄ
Lähetätkö faksia
ulkomaille?

KYLLÄ Lisää numeroon tauko ja lähetä faksi sen jälkeen uudestaan.
"Faksin lähettäminen ulkomaille (Taukojen lisääminen)"
Muuta lähetyksen aloitusnopeutta.
"Lähetyksen aloitusnopeus"

㻤㻣㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Vastaanotto-ongelmat
Katso seuraavat osat:
Faksin automaattinen vastaanotto ei onnistu.
Tilaa ei voi vaihtaa automaattisesti puhelimen ja faksin välillä.
Faksin manuaalinen vastaanotto ei onnistu.
Faksia ei voi vastaanottaa optista linjaa pitkin.
Faksien tulostaminen ei onnistu tai faksin kuvat ovat suttuisia tai vääristyneitä.
Osa vastaanotetusta faksista leikkautuu pois.
Vastaanottonopeus on liian alhainen.
Asiakirjojen vastaanotto tietopalveluista ei onnistu.
Faksien vastaanotto keskeytyy jatkuvasti häiriöihin.
Vastaanotettujen faksien tulostaminen paperin molemmille puolille ei onnistu.

Faksin automaattinen vastaanotto ei onnistu.
Valitse vastaanottotilaksi jokin seuraavista:
<Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin>
<Automaattinen>
<Puhelinvastaaja>
"Vastaanottotapa"
"Vastaanottotavan muuttaminen"
Kun <Puhelinvastaaja> on asetettu, varmista, että laitteeseen on kytketty puhelinvastaajalla varustettu ulkoinen puhelin.
Varmista myös, että se on aina päällä ja että nauhoitettu vastausviesti on kuultavissa koska tahansa.
Tulosta, lähetä tai poista muistiin tallennetut työt.

Tilaa ei voi vaihtaa automaattisesti puhelimen ja faksin välillä.
Katso seuraava osa:
"Tilaa ei voi vaihtaa automaattisesti puhelimen ja faksin välillä"

Faksin manuaalinen vastaanotto ei onnistu.
Varmista, että laite on asetettu vastaanottamaan faksit manuaalisesti.
"Vastaanottotavan muuttaminen"
Valitse <Aloita vastaanotto> ja paina [OK]-painiketta. Palauta sitten luuri pidikkeeseen tai syötä etävastaanoton tunnus.
Muuten puhelu katkeaa.
Poista asiakirjat syöttölaitteesta ja vastaanota faksi manuaalisesti.
Jos painat [

] (Aloita) -painiketta, kun asiakirja on asetettuna syöttölaitteeseen, asiakirja lähetetään.

Faksia ei voi vastaanottaa optista linjaa pitkin.
Optisen linjan käyttöä ei taata.

Faksien tulostaminen ei onnistu tai faksin kuvat ovat suttuisia tai vääristyneitä.
㻤㻣㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Katso seuraava osa:
"Faksien tulostaminen ei onnistu tai faksin kuvat ovat suttuisia tai vääristyneitä"

Osa vastaanotetusta faksista leikkautuu pois.
Säädä paperikasetin ohjaimet paperikoon mukaan.
Määritä oikea paperikoko paperikasetille.
Määritä <Pienennä vastaanoton kokoa> -asetukseksi <Kyllä> ennen säätämistä.
"Pienennä vastaanoton kokoa"

Vastaanottonopeus on liian alhainen.
Ota yhteys lähettäjään ja varmista, että lähettäjän laitteen tarkkuus on määritetty oikein.

Asiakirjojen vastaanotto tietopalveluista ei onnistu.
Varmista, että puhelinlinjan tyypiksi on valittu äänitaajuusvalinta. Jos tyypiksi on määritetty pulssivalinta, siirry
] (Ääni) -painiketta.
äänitaajuusvalintaan painamalla [
Noudata tietopalvelujen antamia ohjeita.

Faksien vastaanotto keskeytyy jatkuvasti häiriöihin.
Pyydä lähettäjää tarkistamaan faksilaitteensa.

Vastaanotettujen faksien tulostaminen paperin molemmille puolille ei onnistu.
Tarkista kaksipuolisen tulostuksen asetukset.
"2-puolinen tulostus"

㻤㻣㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Tilaa ei voi vaihtaa automaattisesti puhelimen ja faksin välillä
Onko laite
asetettu
vaihtamaan
automaattisesti
tilaa puhelimen
ja faksin
välillä?

EI

Valitse vastaanottotavaksi <Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin> tai <Puhelinvastaaja>.
"Vastaanottotavan muuttaminen"
Kun <Puhelinvastaaja> on asetettu, varmista, että laitteeseen on kytketty
puhelinvastaajalla varustettu ulkoinen puhelin. Varmista myös, että se on aina päällä ja
että nauhoitettu vastausviesti on kuultavissa koska tahansa.

KYLLÄ
Onko <Soiton
alkamisaika>
määritetty liian
lyhyeksi?

KYLLÄ Jos aika on määritetty liian lyhyeksi, vastaanotettavia fakseja saatetaan käsitellä
ulkoiseen puhelimeen tai luuriin saapuvina puheluina. Määritä <Soiton alkamisaika> asetus suuremmaksi.
"Faksi/Puhelin -automaattinen kytkin -tilan lisäasetukset"

EI
Onko
lähettäjän
laitteen
käyttämä linja
hyvä?

EI

Muuta asetusta <Vast.oton aloitusnop.>.
"Vastaanoton aloitusnopeus"

KYLLÄ
Onko muisti
täynnä?

KYLLÄ Tulosta, lähetä tai poista muistiin tallennetut työt.

EI
Pystyykö
lähettäjän laite
lähettämään
vaihtosignaalin,
joka ilmoittaa
laitteellesi, että
kyseessä on
faksilähetys?

EI

Jotkin faksilaitteet eivät voi lähettää tätä signaalia. Faksi on tällöin vastaanotettava
manuaalisesti.

㻤㻣㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Faksien tulostaminen ei onnistu tai faksin kuvat ovat suttuisia tai
vääristyneitä
Onko laitteeseen
asetettu oikeanlaista
paperia?

EI

Lisää paperia, joka täyttää paperivaatimukset.
"Tuetut paperityypit"
Tarkista <Paperikoko> -asetus.
Katso Aloittaminen-ohje.

EI

Poista sinettiteippi väriainekasetista.
Katso Aloittaminen-ohje.

EI

Asenna väriainekasetti oikein.
"Väriainekasetin vaihtaminen"

EI

Katso seuraavasta näytön ohjeiden näyttäminen.
"Väriainekasettien vaihtaminen"

EI

Pyydä lähettäjää varmistamaan, että laitteen skannausosat ovat puhtaat.

KYLLÄ
Oletko irrottanut
sinettiteipin
väriainekasetista?
KYLLÄ
Onko väriainekasetti
asennettu oikein?
KYLLÄ
Onko
väriainekasetissa
tarpeeksi
väriainetta?
KYLLÄ
Toimiiko lähettäjän
laite oikein?

㻤㻣㻣㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Kopiointiongelmat
Katso seuraavat osat:
Kopio on vaivoin luettavissa ja kopioitu huonosti.
Asiakirjat kopioidaan <Kalenterityyppi>-asetuksella, kun on valittu <Kirjatyyppi>-asetus (tai päinvastoin).
Kopio on vinossa.
Kuuluu hälytys tai <Muisti on täynnä. Skannaus peruu- tetaan. Tulosta?> tulee näyttöön.
Korostusmerkintöjen skannaus ei onnistu.
Värien toisto ei parane edes kuvan säädön jälkeen
Asiakirjojen skannaaminen ei onnistu

Kopio on vaivoin luettavissa ja kopioitu huonosti.
Kopio on liian vaalea tai sen tummuus on epätasainen.
Kopiossa on pystysuoria valkoisia viivoja.
Kopiossa on tahroja ja likaa.
Kopio on vinossa.
Väriaine kiinnittyy huonosti paperiin.
Katso seuraava osa:
"Kopio on vaivoin luettavissa ja kopioitu huonosti."

Asiakirjat kopioidaan <Kalenterityyppi>-asetuksella, kun on valittu <Kirjatyyppi>-asetus (tai
päinvastoin).
Vaakasuunnassa olevan asiakirjan yksi puoli kopioidaan ylhäältä alas ja kääntöpuoli alhaalta ylös, kun on valittu
<Kirjatyyppi>. Kun on valittu <Kalenterityyppi>, molemmat puolet kopioidaan ylhäältä alas.
"2-puolinen kopiointi"

Kopio on vinossa.
Säädä asiakirjan ohjaimet asiakirjan mukaan.
"Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen"
Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"
Säädä paperinohjaimet paperin mukaan. Jos ongelma jatkuu, aseta paperi toinen puoli ylöspäin tai toisensuuntaisesti.
"Paperin lisääminen"
Varmista, ettei asiakirjojen palautustaso tai luovutustaso ole täynnä.

Kuuluu hälytys tai <Muisti on täynnä. Skannaus peruu- tetaan. Tulosta?> tulee näyttöön.
Ratkaise ongelma näytön ohjeiden mukaisesti.
Jaa asiakirja pienempiin osiin tai määritä <Alkuperäisen tyyppi> -asetukseksi <Teksti/Kuva> ennen kopiointia.
"Asiakirjan tyypin valitseminen"

Korostusmerkintöjen skannaus ei onnistu.
㻤㻣㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Voit ehkä ratkaista ongelman määrittämällä <Tausta>-asetukseksi <Ei>.
Tausta saattaa kuitenkin tulostua.
"Tausta"

Värien toisto ei parane edes kuvan säädön jälkeen
Suorita <Kopiokuvan säätö> uudelleen.
Ennen kuin teet sen, aseta kymmenen tyhjää paperiarkkia valotuslasille asetetun testikaavion päälle.
"Kopioitujen kuvien korjaaminen"

Asiakirjojen skannaaminen ei onnistu
Syöttölaitteeseen voidaan asettaa enintään 50 asiakirjaa. 51. ja sen jälkeiset asiakirjat jätetään skannaamatta.

㻤㻣㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Kopio on vaivoin luettavissa ja kopioitu huonosti.
Onko asiakirjojen
palautustasolla tai
luovutustasolla
vieraita esineitä?

KYLLÄ Poista kaikki esineet.

EI
Onko asiakirja tai
paperi asetettu
oikein?

EI

Aseta asiakirja oikein.
"Asiakirjojen asettaminen"
Aseta paperi oikein.
"Paperin lisääminen"

KYLLÄ
Onko laitteeseen
asetettu
oikeanlaista
paperia?

EI

Lisää paperia, joka täyttää paperivaatimukset.
"Tuetut paperityypit"

EI

Poista sinettiteippi väriainekasetista.
Katso Aloittaminen-ohje.

EI

Asenna väriainekasetti oikein.
"Väriainekasetin vaihtaminen"

EI

Jos väriainekasetin käyttöikä on päättynyt, vaihda se uuteen.
"Väriainekasettien vaihtaminen"

EI

Puhdista skannausosat tai kiinnitysyksikkö.
"Laitteen puhdistus"

KYLLÄ
Oletko irrottanut
sinettiteipin
väriainekasetista?
KYLLÄ
Onko
väriainekasetti
asennettu oikein?
KYLLÄ
Onko
väriainekasetissa
tarpeeksi
väriainetta?
KYLLÄ
Oletko
puhdistanut
skannausosat tai
kiinnitysyksikön?
KYLLÄ
Kopioitko paperin
oikealle puolelle?

KYLLÄ Varmista, että valitset oikean puolen paperista asiakirjan kopiointia varten, sillä
paperilähteeseen ylöspäin asetettava puoli vaihtelee käytetyn paperityypin mukaan.
Jos kopiointilaatu ei ole tyydyttävä, kokeile kopioida asiakirjan paperin toiselle
puolelle.

㻤㻤㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Tulostusongelmat
Katso seuraavat osat:
Tuloste on vaivoin luettavissa ja tulostettu huonosti.
Kaksipuolisten asiakirjojen tulostaminen ei onnistu.
Tuloste on vinossa.
Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta ei onnistu.
TCP/IP-verkon kautta tulostaminen ei onnistu.

Tuloste on vaivoin luettavissa ja tulostettu huonosti.
Tuloste on liian vaalea tai sen tummuus on epätasainen.
Tulosteessa on pystysuoria valkoisia viivoja.
Tulosteessa on tahroja ja likaa.
Tuloste on vinossa.
Väriaine ei kiinnity paperiin tasaisesti.
Katso seuraava osa:
"Kopio on vaivoin luettavissa ja kopioitu huonosti."

Kaksipuolisten asiakirjojen tulostaminen ei onnistu.
Määritä kaksipuolisen tulostuksen asetukset tulostinajurista.
Katso online-ohje.

Tuloste on vinossa.
Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"
Säädä paperinohjaimet paperin mukaan. Jos ongelma jatkuu, aseta paperi toinen puoli ylöspäin tai toisensuuntaisesti.
"Paperin lisääminen"
Varmista, ettei asiakirjojen palautustaso tai luovutustaso ole täynnä.

Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta ei onnistu.
Katso seuraava osa:
"Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta ei onnistu."

TCP/IP-verkon kautta tulostaminen ei onnistu.
Katso seuraava osa:
"TCP/IP-verkon kautta tulostaminen ei onnistu"

㻤㻤㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta ei onnistu.
Onko
tulostinajuri
asennettu
tietokoneeseen
oikein?

EI

Poista tulostinajurin asennus ja asenna ajuri uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

KYLLÄ
Onko
tulostusjonossa
vielä töitä?

KYLLÄ Kun tulostustyö jää tulostusjonoon, koska sitä ei voida viimeistellä odottamattoman
keskeytyksen vuoksi, laite ei ehkä vastaa. Poista työ ja yritä tulostaa se uudelleen. Voit
poistaa tulostustöitä tietokoneesta käsin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
(1) Avaa tulostinkansio.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"
(2) Kaksoisnapsauta laitteen kuvaketta.
(3) Tulostustöiden luettelo tulee näkyviin.
Jos haluat poistaa kaikki tulostustyöt
Valitse [Printer] (Tulostin) -> [Cancel All Documents] (Peruuta kaikki tiedostot).
Jos haluat poistaa tietyn työn
Napsauta poistettavaa työtä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Cancel] (Peruuta).
Jos tämä ei onnistu, poista tulostustyö(t) manuaalisesti laitteesta käsin.

EI
Ovatko
tulostinajurin
asetukset
(paperikoko ja
tulostuskoko)
oikeat?

EI

Määritä tulostinajurin asetukset.
"Oletustulostusasetusten määrittäminen"

EI

Kytke USB-kaapeli uudelleen ja tarkista yhteyden tila. Kokeile tarvittaessa toista USBkaapelia.

EI

Käynnistä tietokone ja laite uudelleen ja liitä laite johonkin toiseen tietokoneen USBporttiin.

KYLLÄ
Onko USBkaapeli
kytketty
oikein?
KYLLÄ
Toimiiko
tietokoneen
USB-portti
oikein?
KYLLÄ
Onko yhteys
muodostettu
langattoman
lähiverkon
kautta?

KYLLÄ Tarkista seuraavat:
Etäisyys langattoman lähiverkon reitittimien/liityntäpisteiden välillä on alle 50 m
(saattaa vaihdella tiedonsiirtonopeuden tai ympäristön olosuhteiden mukaan).
Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen ja laitteen välillä ei ole esteitä.
Asennuspaikan lähellä ei ole mikroaaltouuneja tai jääkaappeja.
Kun käytössä on useita verkkoja, kukin verkko on kanavien välisten häiriöiden
välttämiseksi asetettava kanavalle, joka on mahdollisimman kaukana muiden
verkkojen kanavista, esimerkiksi Ch. 1, Ch. 6 ja Ch. 11.
Tietoja kanavien tarkistamisesta ja asettamisesta on langattoman lähiverkon
reitittimen tai liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Jos tilanne ei korjaannu
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran
uudelleen.

㻤㻤㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0LH

TCP/IP-verkon kautta tulostaminen ei onnistu
Onko
tulostinajuri
asennettu
tietokoneeseen
oikein?

EI

Poista tulostinajurin asennus ja asenna ajuri uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

KYLLÄ
Onko
tulostettavan
tiedoston nimi
liian pitkä?

KYLLÄ Yleensä LPR lähettää töitä joko tulostamiseen käytettävän sovellusohjelman nimellä tai
tiedostonimellä. Työtä ei voi lähettää laitteeseen, jos tiedostonimi on yli 255 tavua
pitkä. Käytä lyhyempää tiedostonimeä.

EI
Oletko valinnut
oikean
tulostimen?

EI

Varmista, että valitset oikean tulostimen, jolle tulostustyö lähetetään. Voit valita
tulostimen tulostinkansiossa.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"

EI

Tarkista tulostinportin asetukset.
(1) Avaa tulostinkansio.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"
(2) Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Printer Properties]
(Tulostimen ominaisuudet) (tai [Properties] (Ominaisuudet)).
(3) Valitse [Ports] (Portit) -välilehti.
(4) Tarkista, että TCP/IP-tulostinportin asetukset, tulostimen IP-osoite ja nimi on
asetettu oikein [Print to the following port(s)] (Tulosta seuraaviin portteihin) -luettelossa.
Jos näin ei ole, valitse oikea portti ja paina [OK]-painiketta.
Jos porttia ei löydy, katso kohta "Porttiasetuksien määrittäminen TCP/IP-yhteyden
välityksellä" ja luo uusi portti.

EI

Tarkista, onko IP-osoite syötetty oikein.
"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"
Kun IP-osoite asetetaan käyttäen DHCP-, BOOTP- tai RARP-palvelinta, huomaa, että
DHCP-, BOOTP- tai RARP-palvelimen on oltava käynnissä.

EI

Tarkista verkkoasetukset.
"Verkko-ongelmat"

KYLLÄ
Onko
tietokoneen
tulostinportti
määritetty
oikein?

KYLLÄ
Onko TCP/IPverkkoasetukset
määritetty
oikein?
KYLLÄ
Onko laite
kytketty
verkkoon
oikein?
KYLLÄ
Onko yhteys
muodostettu
langattoman
lähiverkon
kautta?

KYLLÄ Tarkista seuraavat:
Etäisyys langattoman lähiverkon reitittimien/liityntäpisteiden välillä on alle 50 m
(saattaa vaihdella tiedonsiirtonopeuden tai ympäristön olosuhteiden mukaan).
Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen ja laitteen välillä ei ole esteitä.
Asennuspaikan lähellä ei ole mikroaaltouuneja tai jääkaappeja.
Kun käytössä on useita verkkoja, kukin verkko on kanavien välisten häiriöiden
välttämiseksi asetettava kanavalle, joka on mahdollisimman kaukana muiden
verkkojen kanavista, esimerkiksi Ch. 1, Ch. 6 ja Ch. 11.
Tietoja kanavien tarkistamisesta ja asettamisesta on langattoman lähiverkon
reitittimen tai liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Jos tilanne ei korjaannu

㻤㻤㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran
uudelleen.

㻤㻤㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Skannausongelmat
Katso seuraavat osat:
Asiakirjan skannaus ei onnistu.
Skannaus on liian hidasta.
Useiden asiakirjojen skannaaminen yhdistetyn monisivuisen PDF-tiedoston luontia varten ei onnistu.
<On tapahtunut virhe.>-viesti näkyy käyttöpaneelissa. (Kun skannaus on suoritettu käyttöpaneelista)
Laitteeseen kytketty tietokone menee jumiin tai yhteys katkeaa skannauksen aikana.
Jos laitteen mukana tulevalta User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) -levyltä
asennetut sovellukset eivät rekisteröidy oikein MF Toolbox -sovellukseen.
Toinen sovellus aukeaa, kun haluat skannata asiakirjan.
Skannatut kuvat ovat tahraisia tai vääristyneitä.
Skannattu kuva näkyy todellista kokoa suurempana (tai pienempänä) tietokoneen näytössä.
Korostusmerkintöjen skannaus ei onnistu.

Asiakirjan skannaus ei onnistu.
Katso seuraava osa:
"Asiakirjan skannaus ei onnistu."

Skannaus on liian hidasta.
Kun yhteys on muodostettu langattoman lähiverkon reitittimeen tai liityntäpisteeseen, tarkista seuraavat:
Etäisyys langattoman lähiverkon reitittimen ja liityntäpisteiden välillä on alle 50 m (saattaa vaihdella
tiedonsiirtonopeuden tai ympäristön olosuhteiden mukaan).
Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen ja laitteen välillä ei ole esteitä.
Asennuspaikan lähellä ei ole mikroaaltouuneja tai jääkaappeja.
Kun käytössä on useita verkkoja, kukin verkko on kanavien välisten häiriöiden välttämiseksi asetettava kanavalle,
joka on mahdollisimman kaukana muiden verkkojen kanavista, esimerkiksi Ch. 1, Ch. 6 ja Ch. 11.
Tietoja kanavien tarkistamisesta ja asettamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen
käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Jos skannaus on vieläkin hidasta, katkaise virta ja odota vähintään 10 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin.

Useiden asiakirjojen skannaaminen yhdistetyn monisivuisen PDF-tiedoston luontia varten ei
onnistu.
Käynnistä ennen skannaamista ScanGear MF -sovellus, avaa Preferences (Asetukset) -valintaikkuna ja tyhjennä kohdan
[Automatically Quit ScanGear after Scanning] (Lopeta ScanGear automaattisesti skannauksen jälkeen) -valintaruutu. Kun
tämä valintaruutu on valittuna, voit skannata vain valotuslasilta.

<On tapahtunut virhe.>-viesti näkyy käyttöpaneelissa. (Kun skannaus on suoritettu
käyttöpaneelista)
Sulje MF Toolbox -sovellus ja skannaa asiakirja uudelleen.

Laitteeseen kytketty tietokone menee jumiin tai yhteys katkeaa skannauksen aikana.
Vapauta muistia sulkemalla kaikki käynnissä olevat sovellukset.

㻤㻤㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Jos skannaat asiakirjoja suurella tarkkuudella, varmista, että laitteen kiintolevyllä on riittävästi tilaa. Esimerkiksi 600 dpi:n
tarkkuudella skannattu A4-kokoinen väriasiakirja vaatii vähintään 300 Mt vapaata levytilaa.
Jos tietyn kuvan Photoshop-skannauksen yhteydessä tapahtuu virhe, valitse [Edit] (Muokkaa) -valikosta [Preferences]
(Asetukset) ja valitse sitten [Memory & Image Cache] (Muisti ja kuvavälimuisti). Määritä [Memory Usage] (Muistin käyttö)
-asetukseksi noin 50–60 %.
Skanneriajuri voi olla asennettu väärin. Poista ohjelmiston asennus ja asenna se uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

Jos laitteen mukana tulevalta User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja
käyttöopas-DVD) -levyltä asennetut sovellukset eivät rekisteröidy oikein MF Toolbox sovellukseen.
Sovellukset rekisteröidään automaattisesti MF Toolbox -sovellukseen, kun ne on asennettu. Niitä ei kuitenkaan asenneta,
jos MF Toolbox on auki. Jotta voisit käyttää sovelluksia MF Toolbox -sovelluksesta, sinun on rekisteröitävä ne siihen
manuaalisesti.
"MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen"

Toinen sovellus aukeaa, kun haluat skannata asiakirjan.
Rekisteröi haluamasi sovellus MF Toolbox -sovelluksessa.
"MF Toolbox -sovelluksen käyttäminen"

Skannatut kuvat ovat tahraisia tai vääristyneitä.
Puhdista valotuslasi ja syöttölaitteen skannausalue.
Sovelluksesta riippuen skannattuja kuvia ei voi näyttää oikein, jos ne näytetään todellista kokoa pienempinä. Valitse
kuvan kooksi 100 %.
Aseta [Display Properties] (Näytön ominaisuudet) -kohdassa näytön värisyvyydeksi High Color (16-bittinen tai 24-bittinen)
tai enemmän.

Skannattu kuva näkyy todellista kokoa suurempana (tai pienempänä) tietokoneen näytössä.
Kokeile asettaa sopiva tarkkuus jollain seuraavista tavoista.
Suurenna tai pienennä kuvan kokoa käyttämässäsi sovelluksessa. Joissain sovelluksessa, kuten MS Paint tai
Imaging, kuva saatetaan näyttää todellista kokoa suurempana eikä sitä voi pienentää.
Tämän ongelman voi ratkaista skannaamalla kuvan uudelleen eri tarkkuudella. Jos kuva skannataan suurella
tarkkuudella, se näytetään todellista kokoa suurempana, ja päinvastoin.
"Tarkkuuden määrittäminen"

Korostusmerkintöjen skannaus ei onnistu.
Määritä MF Toolbox -sovelluksen [Scan Mode] (Skannaustila) -asetukseksi [Color (Magazine)] (Väri (Lehti)). Jos et
voi muuttaa MF Toolbox -sovelluksen [Scan Mode] (Skannaustila) -asetusta, määritä ScanGear MF -sovelluksen
yksinkertaisen tilan [Select Source] (Valitse lähde) -asetukseksi [Magazine (Color)] (Lehti (Väri)).
"Simple Mode (Yksinkertainen tila) -toiminnon käyttäminen"
Jos tilanne ei parane, poista ScanGear MF -sovelluksen edistyneessä tilassa valinta ruudusta [Use Unsharp Mask]
(Käytä epäterävää maskia).
"Advanced Mode (Tehokäyttötila) -toiminnon käyttäminen"

㻤㻤㻢㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Asiakirjan skannaus ei onnistu.
Onko skanneriajuri
asennettu
tietokoneeseen
oikein?

EI

Poista skanneriajurin asennus ja asenna ajuri uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

KYLLÄ
Onko ympäristö
IPv6?

KYLLÄ Skannaustoimintoa ei ehkä voi käyttää IPv6-yhteydellä. Käytä toimintoa USB:n
tai IPv4-yhteyden kanssa.

EI
Toimiiko tietokone
oikein?

EI

Käynnistä tietokone uudelleen.

EI

Asenna se.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

EI

Rekisteröi laite.
"Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan"

EI

Vähennä laitteeseen verkon kautta kytkettyjen tietokoneiden määrää.
"Skannerin rekisteröiminen MF Network Scan Utility -ohjelmaan"

EI

Valitse valotuslasi tai syöttölaite.

EI

Liitä USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen ja tarkista, toimiiko se oikein,
skannaamalla asiakirja. Jos skannaus onnistuu, varmista, että USB-keskitin tai
-toistin toimii oikein.

KYLLÄ
Onko MF Toolbox
asennettu?
KYLLÄ
Onko laite rekisteröity
MF Network Scan
Utility (MFverkkoskannaustyökalu)
-ohjelmassa?
KYLLÄ
Onko laitteeseen
kytketty enintään
kymmenen
tietokonetta verkon
kautta?
KYLLÄ
Oletko määrittänyt
asiakirjojen lähteen
oikein MF Toolboxtai ScanGear MF sovelluksessa tai
WIA-ajurissa?
KYLLÄ
Toimiiko USBkeskitin tai -toistin
oikein?
KYLLÄ
Käytätkö USB 2.0 yhteensopivaa USBkeskitintä?

KYLLÄ Noudata seuraavia ohjeita:
Liitä USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
Jos tietokoneessa on kaksi tai useampia USB-portteja, liitä laite toiseen
USB-porttiin.
Jos ongelma ei ratkea, muokkaa INI-tiedostoa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Varmuuskopion luominen tiedostosta ennen sen muokkaamista on
suositeltavaa.

㻤㻤㻤㻌㻛㻌㻥㻣㻝

(1) Avaa seuraavat tiedostot Muistiossa tai tekstinmuokkaussovelluksessa:
Windows XP/Vista/7/8
windows\system32\CNCMFP46.INI
(2) Vaihda [ScanSize] (Skannauskoko) -osion arvo "Read512Bytes=0" arvoksi
"Read512Bytes=1" ja tallenna tiedosto. Älä muuta mitään muita osia.
EI
Oletko asentanut
jonkin TWAINyhteensopivan
sovelluksen laitteen
mukana toimitetun
ohjelmiston
asentamisen
jälkeen?

KYLLÄ On mahdollista, että TWAIN on korvattu väärällä versiolla. Jos näin tapahtuu,
et voi skannata. Korjaa ongelma poistamalla ohjelmiston asennus ja
asentamalla se uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

EI
Näkyykö laite
tunnistettuna
tietokoneen
[Scanners and
Cameras]
(Skannerit ja
kamerat) luettelossa?

EI

Varmista, että tietokone tunnistaa laitteen.
(1) Avaa [Scanners and Cameras] (Skannerit ja kamerat) -kansio tai [Scanners
and Cameras Properties] (Skannerit ja kamerat - Ominaisuudet) -kansio.
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"
(2) Tietokone on tunnistanut laitteen, kun laitteen ajuri on näkyvissä. Jos näin
ei ole, poista ohjelmiston asennus ja asenna se uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

㻤㻤㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0LL

Puhelimeen liittyvät ongelmat
Katso seuraavat osat:
Puhelut eivät yhdisty tai laite valitsee väärän numeron.

Puhelut eivät yhdisty tai laite valitsee väärän numeron.
Kun kuulet valintaäänen, valitse numero, johon haluat soittaa. Jos numero valitaan ennen valintaäänen kuulumista,
puhelu ei välttämättä yhdisty tai se voi yhdistyä väärään numeroon.

㻤㻥㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0LR

Verkko-ongelmat
"Langallisen lähiverkon ongelmat"
"Langattoman lähiverkon ongelmat (vain MF6180dw)"

㻤㻥㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Langallisen lähiverkon ongelmat
Tarkista seuraavat osat:
Etäkäyttöliittymää ei näytetä.
Tulostinportin nimi ei ole näkyvissä kohdassa [Print to the following port (s)] (Tulosta seuraaviin portteihin)
Laite muodostaa automaattisesti yhteyden väärään kohteeseen käytettäessä puhelinverkkoyhteyttä (käytettäessä
puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä)

Etäkäyttöliittymää ei näytetä.
Tarkista verkkoyhteys.
"Verkkoyhteyden tarkistaminen (langallinen lähiverkko)"
Tarkista, vastaako laitteen IP-osoite tietokoneen IP-osoitteen aliverkon osoitetta.
Laitteen oletusasetuksissa <DHCP> ja <Automaattinen IP> ovat käytössä, joten laite hakee IP-osoitteen automaattisesti.
Jos laitteen ja tietokoneen aliverkon osoitteet eivät täsmää, aseta kummankin laitteen IP-osoite manuaalisesti niin, että
niillä on sama aliverkon osoite.
"IP-osoitteen asettaminen"
Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen:
"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"
Yleisten verkko-osoitteiden tunnistaminen
Kun aliverkon peitteeksi on asetettu "255.255.255.0", se tarkoittaa, että pisteillä erotetuista IP-osoitteen osista
oikeanpuolimmaisin korvataan arvolla "0".
Esimerkki:
IP-osoite: 192.168.127.123
Aliverkon peite: 255.255.255.0
Aliverkon osoite ylläolevassa esimerkissä: 192.168.127.0
Yhteyttä ei voi määrittää reititinten ohi. Käytä sitä saman segmentin sisällä (ympäristössä, joka ei mene reitittimen
ohi).

Varmista, että asetuksia <IPv4-osoitesuodatin>, <IPv6-osoitesuodatin> tai <MAC-osoitesuodatin> ei ole määritetty
laitteelle.
Jos toiminto on käytössä, muuta asetusta niin, että tietokoneen IP- ja MAC-osoitteet sallitaan.
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti"
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti"
Tarkista, onko laitteen <SNMPv1-asetukset>- tai <SNMPv3-asetukset>-kohdan arvo <Ei>.
Apuohjelmalla, joka käyttää tietojen hankintaan SNMP:tä, ei välttämättä pysty määrittämään ja selaamaan laitteen kaikkia
asetuksia ja toimintoja. Muuta asetuksen <SNMPv1-asetukset> tai <SNMPv3-asetukset> arvoksi <Kyllä>.
Voit asettaa <Kyllä> sekä kohtaan <SNMPv1-asetukset> että kohtaan <SNMPv3-asetukset>.
Kun <SNMPv1-asetukset>-kohdan arvo on <Kyllä>, laitetta ei tunnisteta, kun sitä yritetään käyttää
sovellusohjelmistolla, jonka yhteisönimi on eri kuin laitteen asetuksissa. Jos sitä ei tunnisteta, tarkista yhteisönimi.
"Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)"
Varmista, että <Nimetyn portin asetukset> -kohdan arvo on <Kyllä>.
"Nimetyn portin asettaminen"

Tulostinportin nimi ei ole näkyvissä kohdassa [Print to the following port (s)] (Tulosta
seuraaviin portteihin)
㻤㻥㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu oikea tulostinajuri.
Kun vaihdat langalliseen lähiverkkoyhteyteen jostain toisesta yhteystavasta (USB-yhteys tai langaton lähiverkkoyhteys),
poista MF-ajurin asennus.
Kun asennuksen poisto on valmis, asenna MF-ajuri uudestaan.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
Tarkista tulostinkansiosta, että laite on asennettu tietokoneen tulostuskohteeksi.

Laite muodostaa automaattisesti yhteyden väärään kohteeseen käytettäessä
puhelinverkkoyhteyttä (käytettäessä puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä)
Jos lähetyksen ei tarvitse käyttää puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä, määritä reititin niin, ettei lähetys käytä sitä.
Jos lähetyksen tarvitsee käyttää puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä, tarkista reitittimen asetukset.
Kun DNS-palvelin on ulkoisessa verkossa, määritä kohteen IP-osoite isäntänimen sijasta. Tämä on tehtävä myös, kun
toinen laite, johon haluat kytkeä tämän laitteen, ja tämä laite ovat samassa verkossa.
Kun DNS-palvelin ja laite ovat samassa verkossa ja DNS-palvelimelle rekisteröity laite on ulkoisessa verkossa, tarkista
asetukset.

㻤㻥㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0LU

Verkkoyhteyden tarkistaminen (langallinen lähiverkko)
Saako tietokoneesi
yhteyden
Internetiin?

EI

Kytke reitittimen yms. virtajohto, verkkojohdot jne.
Jos reitittimestä on katkaistu virta, kytke siihen virta.
Kun yhteys Internetiin ei onnistu tarkistusten jälkeen
Käynnistä kaikki laitteet uudestaan. Odota hetki ja tarkista sitten, saako tietokone
yhteyden Internetiin.
Tietoja uudelleenkäynnistyksestä, verkkoyhteydestä yms. on kunkin laitteen
mukana toimitetussa käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

EI

Kytke laitteeseen virta.
Jos laitteeseen on jo kytketty virta
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket virran
uudelleen.

EI

Käytä verkkokaapelina vähintään CAT-5-luokan kierrettyä parikaapelia.

EI

Jos kaapeli on kytketty reitittimen WAN-porttiin (tai Internet-porttiin), kytke se LANporttiin.
Jos verkkokaapeli on löysällä, kytke se kunnolla.
Tietoja kytkemisestä on käyttämäsi reitittimen käyttöoppaassa tai voit ottaa
yhteyttä valmistajaan.

EI

Valitse <Langallinen LAN> verkkoasetusten kohdassa <Valitse langallinen/langaton
LAN>.
"Vaihda kytkentätavaksi langaton tai langallinen lähiverkko (vain MF6180dw)"

KYLLÄ
Onko laitteeseen
kytketty virta?

KYLLÄ
Onko laite kytketty
reitittimeen tai
keskittimeen
oikeanlaisella
verkkojohdolla?
KYLLÄ
Kun käytetään
reititintä
Onko laitteen ja
tietokoneen
verkkojohdot
kytketty reitittimen
LAN-porttiin?
KYLLÄ
Onko
langallinen/langaton
LAN -laitteeseen
määritetty
langallinen
lähiverkko?

㻤㻥㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0LW

Langattoman lähiverkon ongelmat (vain MF6180dw)
Katso seuraavat osat:
Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID ei näy liityntäpisteiden luettelossa
Etäkäyttöliittymää ei näytetä
Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID tai verkkoavain ei ole tiedossa
Yhteys on huono (hidas tai ei käytettävissä)
Yhteyttä ei voi muodostaa, kun virta on katkaistu ja kytketty takaisin laitteen uudelleenkäynnistämiseksi
Tulostinportin nimi ei ole näkyvissä kohdassa [Print to the following port (s)] (Tulosta seuraaviin portteihin)
Laite muodostaa automaattisesti yhteyden väärään kohteeseen käytettäessä puhelinverkkoyhteyttä (käytettäessä
puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä)
Kun langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen suojausasetuksia muutetaan

Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID ei näy liityntäpisteiden luettelossa
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen SSID käyttäen Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant työkalua ja suorita asetus uudestaan.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
Tarkista verkkoyhteys.
"Verkkoyhteyden tarkistaminen (langaton lähiverkko)"
Jos liityntäpistettä ei löydy edes verkkoyhteyden tarkistamisen jälkeen, tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen suojausasetukset ja suorita asetus uudestaan.
"Kun langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen suojausasetuksia muutetaan"

Etäkäyttöliittymää ei näytetä
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen DHCP-toiminto tai liityntäpisteen verkkoavain.
Tehtaan jäljiltä laitteen oletusasetuksissa on <DHCP> ja <Automaattinen IP> käytössä, joten laite hakee IP-osoitteen
automaattisesti.
Ota DHCP-toiminto käyttöön langattoman lähiverkon reitittimessä tai liityntäpisteessä ja suorita asetus uudestaan.
DHCP-toiminto: Toiminto, joka määrittää automaattisesti IP-osoitteen ja muut tarvittavat tiedot kullekin verkkoon
kytketylle laitteelle tai tietokoneelle. Tietoja tarkistamisesta ja asettamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen
tai liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

Tarkista, vastaako laitteen IP-osoite tietokoneen IP-osoitteen aliverkon osoitetta.
Jos aliverkon osoitteet eivät täsmää, muuta kunkin laitteen IP-osoitetta niin, että ne täsmäävät.
"IP-osoitteen asettaminen"
Saat laitteen IP-osoitteen näkyviin seuraavien ohjeiden avulla.
"IP-osoiteasetusten tarkistaminen"
Yleinen verkko-osoitteen määritystapa
Kun aliverkon peitteeksi on asetettu "255.255.255.0", osoite on muuten sama kuin IP-osoite, mutta pisteillä erotetuista
osista oikeanpuolimmaisin korvataan arvolla "0".
Esimerkki:
IP-osoite: 192.168.127.123
Aliverkon peite: 255.255.255.0
Aliverkon osoite ylläolevassa esimerkissä: 192.168.127.0
Yhteyttä ei voida muodostaa reitittimen yli. Käyttäminen saman segmentin sisällä (ympäristössä, joka ei mene
reitittimen yli).

㻤㻥㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Tarkista, oletko valinnut väärän SSID:n.
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen SSID käyttäen Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant työkalua ja suorita asetus uudestaan.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen verkkoavain (WEP-avain).
Syötä oikea verkkoavain (WEP-avain) ja suorita asetus uudestaan.
Tietoja verkkoavaimen (WEP-avaimen) tarkistamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen
käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan

Varmista, että asetuksia <IPv4-osoitesuodatin>, <IPv6-osoitesuodatin> tai <MAC-osoitesuodatin> ei ole määritetty
laitteelle.
Jos toiminto on käytössä, muuta asetusta niin, että tietokoneen IP- ja MAC-osoitteet sallitaan.
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen IP-osoitekohtaisesti"
"Lähettämisen/vastaanottamisen rajoittaminen MAC-osoitekohtaisesti"
Tarkista, onko laitteen <SNMPv1-asetukset>- tai <SNMPv3-asetukset>-kohdan arvo <Ei>.
Apuohjelmalla, joka käyttää tietojen hankintaan SNMP:tä, ei välttämättä pysty määrittämään ja selaamaan laitteen kaikkia
asetuksia ja toimintoja.
Muuta <SNMPv1-asetukset>- tai <SNMPv3-asetukset>-kohdan asetukseksi <Kyllä>, jos asetus on <Ei>.
Voit asettaa <Kyllä> sekä kohtaan <SNMPv1-asetukset> että kohtaan <SNMPv3-asetukset>.
Kun <SNMPv1-asetukset>-kohdan arvo on <Kyllä>, laitetta ei tunnisteta, kun sitä yritetään käyttää
sovellusohjelmistolla, jonka yhteisönimi on eri kuin laitteen asetuksissa. Jos sitä ei tunnisteta, tarkista yhteisönimi.
"Laitteiden valvonta/ohjaus SNMP:llä (SNMP:n määrittäminen)"
Varmista, että <Nimetyn portin asetukset> -kohdan arvo on <Kyllä>.
"Nimetyn portin asettaminen"

Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID tai verkkoavain ei ole tiedossa
Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen SSID käyttäen Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant työkalua.
"Langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen SSID:n tai verkkoavaimen tarkistaminen"

Yhteys on huono (hidas tai ei käytettävissä)
Tarkista verkkoyhteys. Katso Aloittaminen-ohje.

Kun käytetään useita verkkoja
Tarkista, että langattoman lähiverkon reitittimien tai liityntäpisteiden tiedonsiirtokanavat ovat vähintään viiden kanavan
päässä toisistaan.
Jos kanavia ei ole asetettu riittävän kauas toisistaan, häiriöitä saattaa esiintyä. Aseta kanava mahdollisimman kauas
toisista verkkokanavista, esimerkiksi Ch. 1, Ch. 6 ja Ch. 11.
Tietoja kanavien tarkistamisesta ja asettamisesta on langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen
käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

Yhteyttä ei voi muodostaa, kun virta on katkaistu ja kytketty takaisin laitteen
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uudelleenkäynnistämiseksi
Jos laitteesta katkaistaan virta ja se kytketään takaisin, ongelma johtuu siitä, että on määritetty uusi IP-osoite.
Kun käytetään DHCP:tä, kysy neuvoa verkon pääkäyttäjältä ja suorita yksi seuraavista:
DNS:n dynaamisen päivityksen määrittäminen
"IPv4 DNS:n määrittäminen"
Laitteen asettaminen käyttämään samaa IP-osoitetta aina, kun se käynnistetään.

Tulostinportin nimi ei ole näkyvissä kohdassa [Print to the following port (s)] (Tulosta
seuraaviin portteihin)
Varmista, että tietokoneeseen on asennettu oikea tulostinajuri.
Kun vaihdat langattomaan lähiverkkoyhteyteen jostain toisesta yhteystavasta (USB-yhteys tai langallinen
lähiverkkoyhteys), poista MF-ajurin asennus.
Kun asennuksen poisto on valmis, asenna MF-ajuri uudestaan.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
Tarkista tulostinkansiosta, että laite on asennettu tietokoneen tulostuskohteeksi.

Laite muodostaa automaattisesti yhteyden väärään kohteeseen käytettäessä
puhelinverkkoyhteyttä (käytettäessä puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä)
Jos lähetyksen ei tarvitse käyttää puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä, määritä reititin niin, ettei lähetys käytä sitä.
Jos lähetyksen tarvitsee käyttää puhelinverkkoyhteyttä käyttävää reititintä, tarkista reitittimen asetukset.
Kun DNS-palvelin on ulkoisessa verkossa, määritä kohteen IP-osoite isäntänimen sijasta. Tämä on tehtävä myös, kun
toinen laite, johon haluat kytkeä tämän laitteen, ja tämä laite ovat samassa verkossa.
Kun DNS-palvelin ja laite ovat samassa verkossa ja DNS-palvelimelle rekisteröity laite on ulkoisessa verkossa, tarkista
asetukset.

Kun langattoman lähiverkon reitittimen/liityntäpisteen suojausasetuksia muutetaan
Tietyt langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetukset eivät salli yhteyttä/tiedonsiirtoa laitteeseen.
Yhteys/tiedonsiirto laitteeseen ei ole mahdollista, kun seuraavat asetukset ovat käytössä.
Tietoja langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetuksista on langattoman lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
Laite ei löydä langattoman lähiverkon reititintä/liityntäpistettä seuraavissa tapauksissa
Stealth-toiminto: käytössä
- Toiminto, joka estää langattoman lähiverkon reititintä tai liityntäpistettä näyttämästä SSID:tä toisille laitteille.
Jos haluat muodostaa yhteyden poistamatta toimintoa käytöstä, syötä asetukset manuaalisesti.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
ANY-kielto: käytössä
- Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen toiminto, joka estää yhteydet sellaisten laitteiden kanssa,
joiden SSID on "Any" tai tyhjä.
Jos haluat muodostaa yhteyden poistamatta toimintoa käytöstä, syötä asetukset manuaalisesti.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
Laite ei saa yhteyttä langattoman verkon reitittimeen/liityntäpisteeseen
MAC-osoitteen suodatus: Yhteyksiä laitteen tai tiettyjen tietokoneiden MAC-osoitteista ei sallita.
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- Langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen toiminto, joka estää yhteydet kaikista muista laitteista paitsi
niistä, joiden MAC-osoitteet (kullekin laitteelle annettu ainutkertainen tunnusnumero) on tallennettu langattoman
lähiverkon reitittimeen tai liityntäpisteeseen.
Etäkäyttöliittymää ei näytetä, koska laite ei saa yhteyttä langattoman lähiverkon reitittimeen tai
liityntäpisteeseen
Käytetty WEP-avainnumero: Aseta väliltä 2–4
Voit muodostaa yhteyden muuttamatta langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetuksia, kun syötät
asetukset manuaalisesti.
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
Automaattisesti luotu WEP-avain langattoman lähiverkon reitittimessä tai liityntäpisteessä (heksadesimaali)
Voit muodostaa yhteyden muuttamatta langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen asetuksia, kun syötät
asetukset manuaalisesti.
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0HJ2-0LX

Verkkoyhteyden tarkistaminen (langaton lähiverkko)
Saako tietokoneesi
yhteyden
Internetiin?

EI

Tee tietokoneen ja langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen
asetukset loppuun.
Kytke langattoman lähiverkon reitittimen tai liityntäpisteen virtajohdot,
verkkojohdot yms. kunnolla.
Jos langattoman lähiverkon reitittimestä tai liityntäpisteestä on katkaistu virta,
kytke se takaisin.
Kun yhteys Internetiin ei onnistu tarkistusten jälkeen
Käynnistä kaikki laitteet uudestaan. Odota hetki ja tarkista sitten, saako
tietokone yhteyden Internetiin.
Tietoja uudelleenkäynnistyksestä, verkkoyhteydestä yms. on kunkin
laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa tai voit ottaa yhteyttä
valmistajaan.

EI

Kytke laitteeseen virta.
Jos laitteeseen on jo kytketty virta
Katkaise laitteen virta ja odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket
virran uudelleen.

EI

Asenna laite ja langattoman lähiverkon reititin tai liityntäpiste paikkaan, joka
täyttää vasemmalla luetellut asennusehdot.
"Asentaminen ja laitteen käsittely"

KYLLÄ
Onko laitteeseen
kytketty virta?

KYLLÄ
Täyttääkö langattoman
lähiverkon reitittimen tai
liityntäpisteen ja laitteen
asennuspaikka seuraavat
ehdot?
Etäisyys
liityntäpisteiden
välillä on alle 50 m
(saattaa vaihdella
tiedonsiirtonopeuden
tai ympäristön
olosuhteiden
mukaan).
Liityntäpisteen ja
laitteen välillä ei ole
esteitä.
Lähellä ei ole
mikroaaltouuneja tai
jääkaappeja.
KYLLÄ
Kun olet tarkistanut edellä luetellut kohdat, suorita asetustoimenpiteet uudestaan.
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (painiketila)"
"Laitteen asetukset WPS-toiminnolla (PIN-kooditila)"
"Asettaminen valitsemalla liityntäpiste manuaalisesti"
"Asettaminen syöttämällä SSID manuaalisesti"
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0HJ2-0LY

Asennukseen ja asennuksen poistoon liittyvät ongelmat
Katso seuraavat osat:
Ohjelmiston asennus ei onnistu.
Ajurien poisto vie liian kauan (Windows XP).
[Canon]-kansio jää Käynnistä-valikkoon ohjelmiston poistamisen jälkeen.
Ohjelmistoa ei voi käyttää sen jälkeen, kun tietokoneen käyttöjärjestelmäksi on päivitetty Windows XP/Vista/7/8.

Ohjelmiston asennus ei onnistu.
Kun käytössä on IPv6-ympäristö, DVD-ROM-asetusnäyttö ei ehkä aukea etkä voi asentaa MF-ajureita. Asenna ajurit
käyttäen WSD-porttia.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
Skannaustoimintoa ei ehkä voi käyttää IPv6-yhteydellä.

Asenna ohjelmiston näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos asennuksen aikana tapahtuu virhe, poista ohjelmiston
asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna ohjelmisto uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ja asenna ohjelmisto uudelleen.

Ajurien poisto vie liian kauan (Windows XP).
Lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset (myös virustentorjuntaohjelmisto) ennen ohjelmiston asennuksen poistamista.

[Canon]-kansio jää Käynnistä-valikkoon ohjelmiston poistamisen jälkeen.
Poista MF Toolbox -sovellus ennen MF-ajureiden poistamista. Jos poistat MF-ajurit ensin, [Canon]-kansio saattaa jäädä
MF Toolbox -sovelluksen poiston jälkeen.
Poista kansio seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Windows XP
Napsauta [Start] (Käynnistä) -valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja avaa Resurssienhallinta. Valitse [All Users]
(Kaikki käyttäjät) -kohdasta [Start Menu] (Käynnistä-valikko) -> [Programs] (Ohjelmat) ja poista [Canon]-kansio.
Windows Vista
Napsauta [Start] (Käynnistä) -valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Explore All Users] (Selaa kaikkia
käyttäjiä). Poista [Canon]-kansio kohdasta [Start Menu] (Käynnistä-valikko) -> [Programs] (Ohjelmat).
Windows 7
Poista [Canon]-kansio [Start] (Käynnistä) -valikon kohdasta [All Programs] (Kaikki ohjelmat).

Ohjelmistoa ei voi käyttää sen jälkeen, kun tietokoneen käyttöjärjestelmäksi on päivitetty
Windows XP/Vista/7/8.
Poista ohjelmiston asennus tästä laitteesta ennen kuin päivität tietokoneen käyttöjärjestelmän. Kun päivitys on valmis,
asenna ohjelmisto uudelleen.
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"
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0HJ2-0R0

Muut ongelmat
Katso seuraavat osat:
Laitteen tulostusalueelta nousee höyryä.
Käyttöpaneelin taakse ja tulostusalueelle muodostuu pieniä vesipisaroita.
Laitteesta kuuluu napsahduksia.
Määrittämiäsi asetuksia ei otettu käyttöön tai tallennettu.

Laitteen tulostusalueelta nousee höyryä.
Käytä laitteessa vain kuivaa paperia. Kosteasta paperista höyrystyy kosteutta kiinnitysyksikön synnyttämän lämmön takia
(tämä on todennäköisintä, jos ympäristön lämpötila on matala). Tämä ei ole toimintahäiriö, mutta voit silti estää tämän
käyttämällä avaamattomasta paketista otettua paperia.
Jos laitteesta kuitenkin tulee palaneen käryä, katkaise laitteen virta heti. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun. Laitteen käytön jatkamisesta voi seurata
tulipalo tai sähköisku.

Käyttöpaneelin taakse ja tulostusalueelle muodostuu pieniä vesipisaroita.
Käytä laitteessa vain kuivaa paperia. Kosteasta paperista höyrystyy kosteutta kiinnitysyksikön synnyttämän lämmön takia
(tämä on todennäköisintä, jos ympäristön lämpötila on matala). Tämä ei ole toimintahäiriö, mutta voit silti estää tämän
käyttämällä avaamattomasta paketista otettua paperia.
Jos laitteesta kuitenkin tulee palaneen käryä, katkaise laitteen virta heti. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun. Laitteen käytön jatkamisesta voi seurata
tulipalo tai sähköisku.

Laitteesta kuuluu napsahduksia.
Varmista, että puhelinjohto on kytketty oikein. Varmista, ettei laitteen takaosassa olevien puhelinlinjan ja ulkoisen laitteen
porttien johtoja ole kytketty vahingossa väärin päin.
Katso Aloittaminen-ohje.

Määrittämiäsi asetuksia ei otettu käyttöön tai tallennettu.
Jos laite sammutetaan heti sen jälkeen, kun asetuksia on muutettu käyttöpaneelista tai Etäkäyttöliittymästä, asetuksia ei
välttämättä tallenneta laitteeseen.
Odota noin viisi sekuntia asetusten muuttamisen jälkeen ennen kuin katkaiset laitteesta virran.
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Tulostustulos ei ole hyvä

Paperi käpristyy tai rypistyy.
"Paperi käpristyy"
"Paperitaitokset"

Tulosteessa on raitoja, epätasaisuutta tai tahroja.
"Esiintyy pystyviivoja, joita ei ole alkuperäisessä"
"Tulosteessa on pystysuoria raitoja"
"Tekstin ja kuvien ympärillä näkyy väriainetahroja ja -roiskeita"
"Paperin alalaidassa tai seuraavassa paperissa on tahroja"

Tuloste puuttuu tai siinä on ylimääräistä tyhjää tilaa.
"Osa sivusta ei tulostu"
HUOMAUTUS
Yhteyden ottaminen paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään
Jos ilmenee ongelma, jota ei ole sähköisessä käyttöoppaassa eOpas, jos mikään ehdotetuista korjaustoimista ei korjaa
ongelmaa tai jos et voi määrittää ongelmaa, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
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0HJ2-0R2

Paperi käpristyy

Kokeile ratkaista ongelma jollain seuraavista tavoista.

<Syy 1> On käytetty kosteaa paperia.
Ratkaisu 1

Vaihda paperin tilalle paperia uudesta avaamattomasta pakkauksesta.
"Tuetut paperityypit"
Noudata seuraavia ohjeita, kun on lisätty tavallista paperia (60–89 g/m²).

Ratkaisu 2

1. Avaa [Sivun asetukset] -välilehti.
2. Määritä kohdan [Paperityyppi] arvoksi [Tavallinen paperi L].

Muuta <Erikoistila V> -asetusta käyttöpaneelissa.
"Erikoistila"
Vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi numero on
<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2>
Ratkaisu 3

(matala)

(korkea)

Paperin käpristymistä ja rypistymistä voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita
ilman asetusten muuttamista.
Mitä tehokkaampaa asetusta käytetään, sen hitaampi on tulostusnopeus.

<Syy 2> Lisätyn paperin tyyppi ei ole sopiva.

Ratkaisu

Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat
paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"
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Paperitaitokset

Kokeile ratkaista ongelma jollain seuraavista tavoista.

<Syy 1> Paperia ei ole asetettu oikein.
Ratkaisu

Aseta paperipino oikein.
"Paperin lisääminen"

<Syy 2> On käytetty kosteaa paperia.
Ratkaisu

Vaihda paperin tilalle paperia uudesta avaamattomasta pakkauksesta.
"Tuetut paperityypit"

<Syy 3> Lisätyn paperin tyyppi ei ole sopiva.

Ratkaisu

Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat
paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"

<Syy 4> Laitteen sisällä on vieras esine.
Ratkaisu

Poista vieras esine laitteen sisältä.

<Syy 5> Paperi rypistyy käytetyn paperityypin tai laitteen käyttöolosuhteiden vuoksi.
Muuta <Erikoistila V> -asetusta käyttöpaneelissa.
"Erikoistila"
Vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi numero on
<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2>
Ratkaisu

(matala)

(korkea)

Paperin käpristymistä ja rypistymistä voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita
ilman asetusten muuttamista.
Mitä tehokkaampaa asetusta käytetään, sen hitaampi on tulostusnopeus.
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0HJ2-0R4

Esiintyy pystyviivoja, joita ei ole alkuperäisessä

Tee jokin seuraavista ratkaisuista syyn mukaan.

<Syy> Skannausosa on likainen.
Ratkaisu

Puhdista skannausosa.
"Syöttölaitteen puhdistaminen"
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0HJ2-0R5

Tulosteessa on pystysuoria raitoja

Kokeile ratkaista ongelma jollain seuraavista tavoista.

<Syy 1> Tulostetussa paperissa näkyy pystysuuntaisia raitoja paperityypin tai
käyttöolosuhteiden vuoksi.
Ratkaisu 1

Vaihda paperin tilalle paperia uudesta avaamattomasta pakkauksesta.
"Tuetut paperityypit"
Kopiointi
Muuta <Erikoistila Z> -asetusta käyttöpaneelissa.
Tulostaminen USB-suoratulostuksella tai tietokoneesta
Muuta USB-suoratulostuksessa <Erikoistila X> -asetusta käyttöpaneelissa.
Muuta tietokoneesta tulostettaessa tulostinajurin [Special Print Adjustment] (Erikoistulostussäätö) -asetusta.
"Erikoistila"
Vaikutus on suurempi, kun numero on suurempi.

Ratkaisu 2

<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2> -> <Tila 3>
(matala)

(korkea)

Raitoja voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita ilman asetusten muuttamista.
Mitä tehokkaampaa asetusta käytetään, sen pienempi on tiheys. Lisäksi tekstin ja kuvien ääriviivat
voivat olla tavallista epäselvempiä ja kuvat saattavat näyttää hieman teräväreunaisilta.
Jos ongelma ei ratkea edes <Erikoistila X> -asetuksella, aseta <Erikoistila D> -asetukseksi <Kyllä>.

Vastaanotettujen faksien tai tulostusraportin tulostaminen
Muuta <Erikoistila C> -asetukseksi <Kyllä> käyttöpaneelissa.
Ratkaisujen käyttäminen kaikkiin töihin
Ratkaisu 3

Muuta <Erikoistila D> -asetukseksi <Kyllä> tulostinajurissa.
"Erikoistila"
Raitoja voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita ilman asetusten muuttamista.
Jos asetat tämän asetuksen arvoksi <Kyllä>, tulostusnopeus hidastuu.

<Syy 2> Väriainekasetti on vaihdettu äskettäin tai laitteella ei ole tulostettu mitään pitkään
aikaan.
Muuta <Erikoistila B> -asetusta käyttöpaneelissa.
"Erikoistila"
Vaikutus on suurempi, kun numero on suurempi.
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<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2> -> <Tila 3>
Ratkaisu

(matala)

(korkea)

Raitoja voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita ilman asetusten muuttamista.
Jos asetat tämän asetuksen arvoksi <Kyllä>, tulostusnopeus hidastuu.
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0HJ2-0R6

Tekstin ja kuvien ympärillä näkyy väriainetahroja ja -roiskeita

Kokeile ratkaista ongelma jollain seuraavista tavoista.

<Syy 1> Lisätyn paperin tyyppi ei ole sopiva.

Ratkaisu

Varmista, että paperikasettiin tai monitoimitasolle lisätyn paperin arkkimäärä ja paperityyppi vastaavat
paperivaatimuksia.
"Tuetut paperityypit"

<Syy 2> Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin (esimerkiksi paksu
paperi) tai käyttöolosuhteiden (esimerkiksi kuiva ympäristö) vuoksi.
Muuta <Erikoistila U> -asetukseksi <Kyllä> käyttöpaneelissa.
"Erikoistila"
Ratkaisu

Aseta tämän asetuksen arvoksi <Ei> muulloin kuin yllä mainitun ongelman esiintyessä.
Tulostuslaatu saattaa heiketä, kun tämä asetus on käytössä, riippuen käytetystä paperityypistä
(esimerkiksi ohut paperi) tai käyttöolosuhteista (kostea ympäristö).
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Paperin alalaidassa tai seuraavassa paperissa on tahroja

Toimi seuraavasti:

<Syy> Tulostettiin asiakirja, jossa ei ole reunuksia.
Ratkaisu 1

Tiedot tulostetaan niin, että reunus on 5 mm (10 mm kirjekuorille). Jätä tietojen ympärille reunukset.
"Tulostusalue"
Suorita seuraavat toimet tulostinajurissa.
1. Näytä [Viimeistely] -välilehti.

Ratkaisu 2

2. Valitse [Laajennetut asetukset].
3. Aseta [Suurenna tulostusalue] -asetukseksi [Ei käytössä].

㻥㻜㻥㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Osa sivusta ei tulostu

Tee jokin seuraavista ratkaisuista syyn mukaan.

<Syy> Tulostettiin asiakirja, jossa ei ole reunuksia.
Ratkaisu 1

Tiedot tulostetaan niin, että reunus on 5 mm (10 mm kirjekuorille). Jätä tietojen ympärille reunukset.
"Tulostusalue"
Suorita seuraavat toimet tulostinajurissa.
1. Näytä [Viimeistely] -välilehti.

Ratkaisu 2

2. Valitse [Laajennetut asetukset].
3. Aseta [Suurenna tulostusalue] -asetukseksi [Ei käytössä].

㻥㻝㻜㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
Jos ongelma ei ratkea tämän luvun tietojen perusteella, ota yhteys valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla, kun otat yhteyden Canon-asiakaspalveluun:
Tuotenimi (MF6180dw/MF6140dn)
Sarjanumero (merkkijono, jossa on 3 kirjainta ja 5 numeroa ja joka sijaitsee luokitustarrassa laitteen takana tai laitteen
etukannen sisäpuolella olevassa tarrassa)

Ostopaikka
Ongelman luonne
Toimenpiteet, joilla olet yrittänyt ratkaista ongelman, sekä niiden tulokset

VAROITUS
Jos laitteesta lähtee epätavallisia ääniä, savua tai outoa hajua
KATKAISE virta pääkytkimestä välittömästi, irrota virtajohto ja ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun. Älä yritä itse purkaa
tai korjata laitetta.
TÄRKEÄÄ
Jos yrität purkaa tai korjata laitteen itse
Rajoitettu takuu saattaa mitätöityä.

㻥㻝㻝㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Ylläpito
Tässä luvussa kuvataan laitteen puhdistaminen, väriainekasettien vaihtaminen, säätöjen tekeminen ja laitteen kuljettaminen.

Laitteen
puhdistaminen

Väriainekasetin
vaihtaminen

Laitteen säätäminen

Kun laite on likainen
Katso "Laitteen pinnan puhdistaminen".
Kun tulostuspaperiin tulee mustia raitoja
Katso "Kiinnitysyksikön puhdistaminen".
Kun valotuslasi on likainen
Katso "Valotuslasin puhdistaminen".
Kun syöttölaite on likainen
Katso "Syöttölaitteen puhdistaminen", "Syöttölaitteen puhdistaminen automaattisesti".
Katso kohta "Väriainekasettien vaihtaminen".
Kopioitujen kuvien korjaaminen
Katso kohta "Kopioitujen kuvien korjaaminen".
Tummuuden säätäminen
Katso kohta "Tummuuden säätäminen".
Sen säätäminen, skannataanko väriasiakirjojen musta teksti mustavalkoisena vai värillisenä
Katso kohta "Värillisissä asiakirjoissa olevan mustan tekstin säätäminen (mustan tekstin
käsittelyn säätäminen väriasiakirjoissa)"

Tulostuslaadun
ongelmien
ratkaiseminen

Katso kohta "Erikoistila".

Laitteen siirtäminen

Katso kohta "Laitteen siirtäminen".

㻥㻝㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Laitteen puhdistus
Katso seuraavista osista ohjeita laitteen osien puhdistamiseksi.
"Laitteen pinnan puhdistaminen"
"Kiinnitysyksikön puhdistaminen"
"Valotuslasin puhdistaminen"
"Syöttölaitteen puhdistaminen"
"Syöttölaitteen puhdistaminen automaattisesti"

㻥㻝㻟㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Laitteen pinnan puhdistaminen
Katso kohta "Huomautus (Laitteen puhdistaminen)" etukäteen.
Puhdista laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot.

1
Katkaise virta virtakytkimestä ja irrota virtajohto.

2
Pyyhi laite ulkopuolelta pehmeällä ja melkein kuivaksi puristetulla liinalla, joka on kostutettu vedellä
tai laimennetulla pesuaineella.

3
Odota, että laite on täysin kuiva, ja kytke sitten virtajohto takaisin ja kytke laitteeseen virta.

㻥㻝㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝
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Kiinnitysyksikön puhdistaminen
Kiinnitysyksikkö voi olla likainen seuraavissa tapauksissa. Puhdista siinä tapauksessa kiinnitysyksikkö.
Kun tulostuspaperiin tulee mustia raitoja
Kun väriainekasetti vaihdetaan

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Puhdista kiinn.yksikkö> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Tarkista, että paperikasetissa oleva paperi on tuettua tyyppiä, ja paina [OK]-painiketta.

5
Tarkista näytössä näytetyt toimet ja paina [OK]-painiketta.

㻥㻝㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

Puhdistusarkki tulostetaan.

6
Aseta puhdistusarkki monitoimitasolle se puoli ylöspäin, jossa on musta raita.

7
Tarkista näyttö ja paina [OK]-painiketta.
Puhdistus alkaa. Toimenpiteen suorittamiseen menee noin 80 sekuntia.

Suosittelemme lisäämään tyhjiä paperiarkkeja, kun kiinnitysyksikkö puhdistetaan.
Kun puhdistus ei ala
Et voi käyttää tätä toimintoa, kun muistissa on tallennettuja töitä.

8
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Valotuslasin puhdistaminen
Katso kohta "Huomautus (Laitteen puhdistaminen)" etukäteen.
Puhdista valotuslasi ja syöttölaitteen alapuoli seuraavasti:

1
Katkaise virta virtakytkimestä ja irrota virtajohto.

2
Avaa syöttölaite.

3
Puhdista valotuslasi ja syöttölaitteen alapuoli.
(1) Puhdista alueet veteen kostutella liinalla.
(2) Pyyhi alueet pehmeällä ja kuivalla liinalla.

TÄRKEÄÄ
Varotoimet puhdistettaessa valotuslasia
Varo taivuttamasta kirkasta arkkia (A) valotuslasin vasemmassa reunassa.
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4
Sulje syöttölaite.

5
Kytke virtajohto uudelleen ja kytke virta päävirtakytkimestä.
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Syöttölaitteen puhdistaminen
Katso kohta "Huomautus (Laitteen puhdistaminen)" etukäteen.
Jos asiakirjoissa on mustia juovia tai jos ne vaikuttavat likaisilta syöttölaitteella skannaamisen jälkeen, syöttölaitteen sisällä
olevat telat voivat olla likaisia. Puhdista syöttölaitteen skannausalue ja telat.

1
Katkaise virta virtakytkimestä ja irrota virtajohto.

2
Avaa syöttölaitteen kansi.

3
Puhdista syöttölaitteen sisällä olevat telat (A) puhtaalla veteen kostutetulla, kuivaksi puristetulla
liinalla. Pyyhi ne sitten pehmeällä, kuivalla liinalla.

4
Sulje syöttölaitteen kansi.
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5
Pyyhi valotuslasin skannausalue (A).
(1) Pyyhi veteen kostutetulla liinalla, josta vesi on väännetty pois.
(2) Pyyhi pehmeällä ja kuivalla liinalla.

TÄRKEÄÄ
Varotoimet puhdistettaessa valotuslasia
Varo taivuttamasta kirkasta arkkia (A) valotuslasin vasemmassa reunassa.

6
Sulje syöttölaite.

7
Kytke virtajohto uudelleen ja kytke virta päävirtakytkimestä.
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Syöttölaitteen puhdistaminen automaattisesti
Jos asiakirjoissa on mustia juovia tai jos ne vaikuttavat likaisilta syöttölaitteella skannaamisen jälkeen, syöttölaitteen sisällä
olevat telat voivat olla likaisia. Puhdista tela tyhjän paperin avulla.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Puhdista syöttölaite> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Lisää 10 arkkia A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia syöttölaitteeseen ja paina [OK]-painiketta.
Puhdistus alkaa. Toimenpiteen suorittamiseen menee noin 44 sekuntia.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Huomautus (Laitteen puhdistaminen)
Katso myös kohta "Tärkeitä turvallisuusohjeita" - "Ylläpito ja tarkastukset".
Tarkista seuraavat seikat ennen laitteen puhdistamista:
Varmista, ettei laitteen muistiin ole tallennettu töitä, ennen kuin katkaiset virran virtakytkimestä ja irrotat virtajohdon.
Käytä pehmeää liinaa, jotta et naarmuta osia.
Älä puhdista laitteen osia paperipyyhkeillä, paperinenäliinoilla tai vastaavilla materiaaleilla. Nämä materiaalit tarttuvat
laitteen osiin tai tuottavat staattista sähköä.

HUOMIO
Varotoimet puhdistettaessa syöttölaitetta
Älä kostuta liinaa liikaa, tai syötettävät asiakirjat saattavat revetä tai laite vaurioitua.
Varotoimet suljettaessa syöttölaitetta
Varo, etteivät sormesi jää osien väliin.
Varotoimet, kun saat väriainetta käsillesi tai vaatteillesi
Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu väriainetta, huuhtele se heti pois kylmällä vedellä. Älä käytä lämmintä vettä, sillä se
kiinnittää väriaineen ja tahrojen poistaminen on vaikeaa.
HUOMAUTUS
Tietoja faksien lähettämisestä ja vastaanottamisesta
Laitteella ei voi lähettää tai vastaanottaa fakseja, jos virtajohto ei ole pistorasiassa.
Kun työ on odottamassa tulostamista
Työ poistetaan, kun virta katkaistaan virtakytkimestä.
Tietoja muistiin tallennetuista töistä
Työt voidaan säilyttää muistissa noin yhden tunnin ajan sen jälkeen, kun virtajohto on irrotettu. Lisätietoja muistiin
tallennettujen töiden tarkistamisesta on seuraavissa kohdissa.
"Muistiin tallennettujen faksien hallinta"

㻥㻞㻞㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0RR

Väriainekasettien vaihtaminen
Väriainekasetit ovat kulutustavaroita. Kun väriaine on vähissä tai loppuu kokonaan kesken tulostustyön, näyttöön ilmestyy
viesti tai saattaa esiintyä seuraavia ongelmia. Tee asianmukaiset toimet.
Näyttöön tulee ilmoitus
Kun näkyviin tulee viesti
Tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut.
Kun tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut
TÄRKEÄÄ
Tietoja väriainekaseteista
Katso lisätietoja väriainekaseteista seuraavista kohdista:
"Mukana toimitettu värikasetti"
"Tietoja väriainekasettien vaihtamisesta"
"Väriainekasettien käsitteleminen"
"Väriainekasettien säilyttäminen"
"Väriaineen säästöasetuksen käyttäminen"
"Tarvikkeiden hankkiminen"
Vaihtovärikasetin keskimääräinen riittävyys eroaa laitteen mukana toimitetun kasetin riittävyydestä.

Kun näkyviin tulee viesti
Kun väriaine on vähissä kesken tulostustyön, näyttöön ilmestyy viesti.
Viesti

<Valmistele
värikasetti.>

Kun näyttöön ilmestyy viesti

Kun väriainekasetti on
vaihdettava pian.

Kuvaus ja ratkaisut
Ravista väriainekasettia varovasti, jotta väriaine
jakautuu tasaisesti.
"Ennen väriainekasetin vaihtamista"
Suosittelemme vaihtamaan väriainekasetin
ennen suurten asiakirjojen tulostamista.
"Väriainekasetin vaihtaminen"

TÄRKEÄÄ
Kun tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut
Kun tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut, väriainekasetin käyttöikä on melkein lopussa, vaikka
näytössä ei näkyisikään mitään viestiä. Kun tulostuslaatu on liian heikko, katso ongelman ratkaisu seuraavasta kohdasta.
Kun tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut

Kun tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut
Kun väriaine on lähes lopussa, tulosteessa on valkoisia raitoja tai tuloste on osittain haalistunut.
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Näyttöön ei tule viestiä, jos väriaine on lähes lopussa. Vaihda väriainekasetti, kun tulosteessa on valkoisia raitoja
tai tuloste on osittain haalistunut.
Älä suorita <Kopiokuvan säätö> -toimintoa yllämainituissa tilanteissa. Vaikka yrittäisit säätää tätä toimintoa, tilanne
ei ehkä korjaannu.

Kun tämä ongelma ilmenee
Tee seuraavien ohjeiden mukainen toimenpide ennen väriainekasetin vaihtamista. Laite jatkaa tulostusta, kunnes väriaine
loppuu kokonaan.
"Ennen väriainekasetin vaihtamista"
Kun tulostuslaatu ei vieläkään ole hyväksyttävä
Jos ongelma jatkuu, vaikka olet suorittanut seuraavien ohjeiden mukaisen toimenpiteen, vaihda väriainekasetti.
"Väriainekasetin vaihtaminen"

㻥㻞㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

0HJ2-0RS

Ennen väriainekasetin vaihtamista
Katso kohta "Huomautus (Väriainekasetin vaihtaminen)" etukäteen.
Kun väriaine on melkein lopussa, toimi alla kuvatulla tavalla ennen väriainekasetin vaihtamista. Laite jatkaa tulostusta,
kunnes väriaine loppuu kokonaan.

1
Avaa etukansi samalla, kun painat avauspainiketta.

2
Poista väriainekasetti.

3
Ravista väriainekasettia varovasti viisi tai kuusi kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetin
sisällä.

㻥㻞㻡㻌㻛㻌㻥㻣㻝

4
Aseta väriainekasetti paikalleen.
Sovita (A) väriainekasetin molemmilla puolilla ohjaimiin, jotka ovat laitteen molemmilla puolilla, ja liu'uta väriainekasetti
laitteeseen, kunnes se pysähtyy laitteen takaosaa vasten.

5
Sulje etukansi.

Jos etukansi ei sulkeudu
Varmista, että väriainekasetti on asennettu oikein. Älä sulje väriaineen kantta väkisin, sillä laite voi rikkoutua.
Jos tulosteessa on valkoisia raitoja tai se on epäterävä tai vääristynyt, vaikka olet tehnyt edellä kuvatut toimet,
vaihda väriainekasetti uuteen.
"Väriainekasetin vaihtaminen"
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Väriainekasetin vaihtaminen
Katso kohta "Huomautus (Väriainekasetin vaihtaminen)" etukäteen.

1
Avaa etukansi samalla, kun painat avauspainiketta.

2
Poista väriainekasetti.

3
Ota uusi väriainekasetti suojapussista.
Suojapussin voi avata käsin siinä olevasta pykälästä.
Säilytä suojapussi. Tarvitset sitä myöhemmin, kun poistat väriainekasetin laitteen huoltoa tai muita toimenpiteitä varten.
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4
Ravista väriainekasettia varovasti viisi tai kuusi kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetin
sisällä.

5
Aseta väriainekasetti tasaiselle alustalle.

6
Taita kieleke ja vedä sitten sinettiteipit ulos (noin 50 cm).

TÄRKEÄÄ
Varotoimet sinettiteippiä ulos vedettäessä
Älä vedä sinettiteippiä ulos kulmassa tai ylös- tai alaspäin. Jos teippi katkeaa, sitä ei ehkä saa kokonaan ulos.

Jos sinettiteippi roikkuu vielä väriainekasetin ulkopuolella, vedä se ulos kokonaan. Jos väriainekasettiin jää yhtään
teippiä, tulostuslaatu saattaa heiketä. Jos käytät faksia, huomaa, että voit tulostaa vastaanotetut tiedot vain kerran,
sillä vastaanotetut tiedot poistetaan tulostuksen jälkeen.
Hävitä sinettiteippi paikallisten säännösten mukaisesti.
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7
Aseta väriainekasetti paikalleen.
Sovita (A) väriainekasetin molemmilla puolilla ohjaimiin, jotka ovat laitteen molemmilla puolilla, ja liu'uta väriainekasetti
laitteeseen, kunnes se pysähtyy laitteen takaosaa vasten.

8
Sulje etukansi.

Jos etukansi ei sulkeudu
Varmista, että väriainekasetti on asennettu oikein. Älä sulje väriaineen kantta väkisin, sillä laite voi rikkoutua.
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Huomautus (Väriainekasetin vaihtaminen)
Katso myös kohta "Tärkeitä turvallisuusohjeita" - "Ylläpito ja tarkastukset".

VAROITUS
Älä hävitä käytettyä väriainekasettia avotulessa polttamalla.
Kasetin sisälle jäänyt väriaine saattaa syttyä, mikä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Kun puhdistetaan läikkynyttä tai levinnyttä väriainetta:
Jos vahingossa läikytät tai levität väriainetta, kerää väriainehiukkaset huolellisesti kokoon tai pyyhi ne pois pehmeällä,
kostealla liinalla sellaisella tavalla, joka estää niiden sisäänhengittämisen.
Älä koskaan käytä läikkyneen väriaineen poistamiseen pölynimuria, jossa ei ole suojausta pölyräjähdysten varalta.
Muuten seurauksena voi olla pölynimurin toimintahäiriö tai staattisesta purkauksesta aiheutuva pölyräjähdys.

HUOMIO
Varotoimet, kun saat väriainetta käsillesi tai vaatteillesi
Jos käsillesi tai vaatteillesi joutuu väriainetta, huuhtele se heti pois kylmällä vedellä. Älä käytä lämmintä vettä, sillä se
kiinnittää väriaineen ja tahrojen poistaminen on vaikeaa.
Älä päästä väriainetta varisemaan.
Älä vedä sinettiteippiä ulos väkisin tai keskeytä vetämistä, koska väriainetta saattaa valua ulos. Jos käytät faksia,
huomaa, että voit tulostaa vastaanotetut tiedot vain kerran, sillä vastaanotetut tiedot poistetaan tulostuksen jälkeen.
Jos väriainetta joutuu silmiin tai suuhun, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
TÄRKEÄÄ
Tietoja vaihtovärikaseteista
Optimaalisen tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää alkuperäisiä Canon-värikasetteja.
Mallinimi
MF6180dw/MF6140dn

Tuettu alkuperäinen Canon-värikasetti
Canon Cartridge 719
Canon Cartridge 719 H

Varo väärennettyjä värikasetteja.
Muista, että markkinoilla on väärennettyjä Canon-värikasetteja.
Väärennetyn värikasetin käyttäminen voi johtaa huonoon tulostuslaatuun tai laitteen suorituskyvyn heikkenemiseen.
Canon ei ole vastuussa väärennetyn värikasetin käytöstä aiheutuneista toimintahäiriöistä tai vahingoista.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.canon.com/counterfeit.
Ravista värikasettia ennen vaihtamista.
Jos väriaine ei ole jakautunut tasaisesti värikasetin sisällä, tulostuslaatu saattaa kärsiä.
Pidä värikasetista oikein kiinni.
Kun käsittelet värikasettia, pidä siitä kiinni oikein alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Älä aseta sitä pystyasentoon tai
pidä sitä ylösalaisin.
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Älä koske sähköliitäntöihin (A) tai väriainekasetin muistiin (B) äläkä avaa rummun suojakantta
(C).
Sähköliitäntöjen (A) tai väriainekasetin muistin (B) koskettaminen saattaa vahingoittaa laitetta.
Tulostuslaatu saattaa kärsiä, jos kosketa tai vahingoitat rumpuyksikköä. Älä koskaan kosketa sitä tai avaa rummun
suojakantta (C).

Älä koske suurijännitteisiin liitäntöihin (D) tai sähköliitäntöihin (E).
Kasetti voi vahingoittua.

Muut huomioitavat seikat
Älä altista väriainekasettia suoralle auringonvalolle tai muulle kirkkaalle valolle.
Älä koskaan pura tai muokkaa sitä.
Kondensaatiota saattaa tiivistyä värikasettiin, joka on tuotu ympäristöön, jossa lämpötila tai kosteus yhtäkkiä
muuttuu.
Jos viet väriainekasetin paikkaan, joka on lämpimämpi tai kosteampi, jätä kasetti uudessa paikassa kahdeksi
tunniksi suojapussiinsa, jotta se sopeutuu uuteen lämpötilaan.
Älä jätä etukantta auki pitkäksi aikaa, kun väriainekasetit ovat paikallaan.
Pidä väriainekasetti erossa magneettikenttiä tuottavista laitteista, kuten tietokoneista ja nestekidenäytöistä.
Värikasetti on magneettinen tuote. Pidä väriainekasetti poissa levykkeiden, levyasemien ja muiden sellaisten
tuotteiden läheltä, joita magneettisuus voi vahingoittaa. Muuten seurauksena voi olla tietojen menetys.
HUOMAUTUS
Tietoja pakkausmateriaaleista
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Pakkausmateriaalien muotoa, paikkaa ja määrää voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Kun <Jatka tulostusta kun väri on vähissä> -asetuksena on <Kyllä>
Laite jatkaa vastaanotetun faksin tulostamista, jos väriainekasettia ei vaihdeta. Huomaa, että tuloste saattaa olla
epäselvä, koska tarkkoja yksityiskohtia, kuten ohuita viivoja ja vaaleita värejä, ei ehkä tulosteta selvästi, kun
väriainekasetissa on vain vähän väriainetta jäljellä. Lisäksi tiedot poistetaan tulostuksen jälkeen.
"Jatka tulostusta kun väri on vähissä"
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0HJ2-0RX

Laitteen säätäminen
Voit säätää tulostusasetuksia yksityiskohtaisesti.
"Kopioitujen kuvien korjaaminen"
"Tummuuden säätäminen"
"Värillisissä asiakirjoissa olevan mustan tekstin säätäminen (mustan tekstin käsittelyn säätäminen väriasiakirjoissa)"
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Kopioitujen kuvien korjaaminen
Katso ennen kopioitujen kuvien korjaamista lisätietoja kohdasta "Huomio (Kopioitujen kuvien korjaaminen)".
Normaalisti kopioitua kuvaa ei tarvitse korjata (säätää).
Suorita tämä toiminto, jos tulosteen sävytys tai tummuus poikkeaa huomattavasti alkuperäisestä asiakirjasta.
TÄRKEÄÄ
Koska kopioidun kuvan korjaus voidaan tehdä
Näytössä ei näy seuraavia ilmoituksia:
<Kasetin ikä loppun.>
<Valmistele värikasetti.>
Töitä, jotka käyttävät skanneri- ja tulostintoimintoja, ei ole kesken.
Paperikasettiin on lisätty seuraavanlaista paperia.
- Paperikoko: A4 tai Letter
- Paperityyppi: tavallinen paperi tai kierrätyspaperi
- Arkkien määrä: 1 arkki tai enemmän
Jos suoritat kopioidun kuvan säädön, kun väriaine on loppumassa
Vaikka yrittäisit säätää tätä toimintoa, kuva ei ehkä muutu paremmaksi.
Vaihda väriainekasetti ja tee säätö uudelleen.
"Väriainekasettien vaihtaminen"

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Kopiokuvan säätö> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Varmista, että laitteessa on paperia, ja paina sitten [OK]-painiketta.
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Lisää näytössä ilmoitettua paperia.

5
Varmista kopioidun kuvan säätötoimet ja paina sitten [OK]-painiketta.
Suorita sävytyksen automaattinen säätö noudattamalla näytössä näytettyjä kahta toimenpidettä (tulostus -> skannaus).

Testikaavio (säädetty kuva 1) tulostetaan.

6
Avaa syöttölaite, kun tulostuksen aikana näytetty näyttö katoaa.

7
Aseta tulostettu paperi valotuslasille tulostettu puoli alaspäin.
Aseta musta raita (A) vasemmalle.
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8
Sulje syöttölaite varovasti.

9
Paina [

] (Aloita) -painiketta.

Testikaavion skannaus alkaa.

HUOMAUTUS
Tarkista asennuspaikan lämpötila
Jos huoneen lämpötila on liian alhainen, korjausta ei ehkä suoriteta oikein.
Jos <Säätö epäonnistui.> tulee näkyviin
Onko paperi lisätty oikein?
ĺ Lisää paperikasettiin tavallista tai kierrätettyä A4/Letter-kokoista paperia.
Onko testikaavio asetettu valotuslasille oikein?
ĺ Aseta testikaavio valotuslasille tulostuspuoli alaspäin ja aseta musta raita vasemmalle.
Onko tapahtunut paperitukos?
ĺ Poista juuttunut paperi laitteesta.

10
Kun korjaus on valmis, vaiheen 3 näyttö tulee uudelleen näkyviin. Sulje valikkonäyttö painamalla [
] (Valikko) -painiketta.
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11
Poista testikaavio (säädetty kuva 1), joka asetettiin valotuslasille vaiheessa 7.
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Huomio (Kopioitujen kuvien korjaaminen)
TÄRKEÄÄ
Aseta testikaavio oikein.
Jos testitulostetta ei skannata kunnolla, korjausta ei voida tehdä kunnolla.
Tarkista asennuspaikan lämpötila
Jos huoneen lämpötila on liian alhainen, korjausta ei ehkä suoriteta oikein.
HUOMAUTUS
Kopioidun kuvan korjaukseen kuluva aika
Noin 40 sekuntia
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Tummuuden säätäminen
Säädä tiheys tasolle, joka on sopivin kopioimista, vastaanotettujen faksien tulostamista, muistivälineestä tulostamista tai
raporttien tulostamista varten.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Tulostuksen tummuus> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

4
Säädä tummuutta käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

[

]

Muuttaa tiheyttä vaaleammaksi.

[

]

Muuttaa tiheyttä tummemmaksi.

5
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Värillisissä asiakirjoissa olevan mustan tekstin säätäminen (mustan
tekstin käsittelyn säätäminen väriasiakirjoissa)
Tällä säädetään, skannataanko väriasiakirjojen musta teksti mustavalkoisena vai värillisenä.

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

3
Valitse <Mustan tekstin käsittely värilliseksi> käyttämällä [
painiketta.

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-

4
Valitse säädettävä skannausalue käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.

5
Säädä käyttämällä [

]- tai [

]-painiketta ja paina [OK]-painiketta.
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[

]

Teksti tunnistetaan helpommin värillisenä.

[

]

Teksti tunnistetaan helpommin mustavalkoisena.

6
Sulje valikkonäyttö painamalla [

] (Valikko) -painiketta.
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Erikoistila
Käytä Erikoistilan asetuksia tulostuslaadun ongelmien korjaamiseen.
Lue seuraavat tiedot huolellisesti, ennen kuin muutat asetuksia.
TÄRKEÄÄ
Käytä oletusasetuksia normaalikäytössä
Muuta asetuksia vain, jos ilmenee seuraavassa mainittuja ongelmia.

Asetukset, jotka voi määrittää käyttöpaneelista
Asetukset
Oletusasetukset on lihavoitu.
* Tämä toiminto on käytettävissä vain mallissa MF6180dw.

Erikoistila

Valinnat

Lisätiedot
Tulosteessa on väriainetahroja ja -roiskeita käytetyn paperityypin (esimerkiksi
paksu paperi) tai käyttöolosuhteiden (esimerkiksi kuiva ympäristö) vuoksi. Jos
näin käy, vaihda asetukseksi <Kyllä>.

Erikoistila U

Ei, Kyllä

Tulostuslaatu saattaa heiketä, kun tämä asetus on käytössä, riippuen
käytetystä paperityypistä (esimerkiksi ohut paperi) tai käyttöolosuhteista
(kostea ympäristö).
Jos tulostukseen käytetään kosteaa paperia, ulos tuleva paperi saattaa käpristyä
(tulostettu puoli käpristyy). Jos näin käy, muuta tätä asetusta. Korjausvaikutus
lisääntyy seuraavassa järjestyksessä.
<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2>

Erikoistila V

Ei, Tila 1,
Tila 2

(matala)

(korkea)

Paperin käpristymistä ja rypistymistä voi vähentää vaihtamalla
paperityyppiä ja käyttöolosuhteita ilman asetusten muuttamista.
Mitä tehokkaampaa asetusta käytetään, sen hitaampi on tulostusnopeus.
Paperityyppi tai käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, että tulostetussa asiakirjassa
näkyy juovamaisia tahroja. Jos näin tapahtuu, muuta tämä asetus.
Korjausvaikutus lisääntyy seuraavassa järjestyksessä:
<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2> -> <Tila 3>
Erikoistila X (vain
muistivälineestä ja
PS */PCLtulostinajurista
tulostaminen)

(Vaikutus: heikko)
Ei, Tila 1,
Tila 2, Tila
3

(Vaikutus: voimakas)

Jos muutat paperityyppiä tai tulostusympäristöä, tahrojen ilmaantuminen
tulosteisiin saattaa loppua ilman asetusten muuttamista.
Mitä suurempi korjauksen vaikutus on, sitä alempi on tulostustummuus.
Tästä saattaa aiheutua ääriviivojen epäterävyyttä tai lisääntynyttä
karkeutta.
Jos ongelma ei ratkea edes asettamalla tämä kohde, kokeile asettaa
<Erikoistila D> -asetukseksi <Kyllä>.
Tulostetussa paperissa näkyy pystysuuntaisia raitoja paperityypin tai
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käyttöolosuhteiden vuoksi. Kun näin tapahtuu, muuta tätä asetusta.
Korjausvaikutus lisääntyy seuraavassa järjestyksessä.
<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2> -> <Tila 3>
(matala)
Erikoistila Z (vain
kopiointiin)

Ei, Tila
1, Tila 2,
Tila 3, Tila
4

(korkea)

Raitoja voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita ilman
asetusten muuttamista.
Mitä tehokkaampaa asetusta käytetään, sen pienempi on tiheys. Lisäksi
tekstin ja kuvien ääriviivat voivat olla tavallista epäselvempiä ja kuvat
saattavat näyttää hieman teräväreunaisilta.
Jos ongelma ei ratkea edes asettamalla tämä kohde, kokeile asettaa
<Erikoistila D> -asetukseksi <Kyllä>.
Tulosteessa näkyy pystysuoria viivoja sen jälkeen, kun väriainekasetti on
äskettäin vaihdettu tai laitteella ei ole tulostettu mitään pitkään aikaan.
Kun näin tapahtuu, muuta tämä asetus.
Vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi numero on

Erikoistila B

<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2> -> <Tila 3>

Ei, Tila 1,
Tila 2, Tila
3, Kyllä

(matala)

(korkea)

Jos muutat paperityyppiä tai tulostusympäristöä, tahrojen ilmaantuminen
tulosteisiin saattaa loppua ilman asetusten muuttamista.
Jos valitset tässä kohdassa <Kyllä>, tulostusnopeus hidastuu.
Erikoistila C
(vain
vastaaotettujen
faksien ja raporttien
tulostamiseen)

Ei, Kyllä

Erikoistila D

Ei, Kyllä

Tulostetussa paperissa näkyy pystysuuntaisia raitoja paperityypin tai
käyttöolosuhteiden vuoksi. Jos näin käy, vaihda jonkin seuraavan asetuksen
arvoksi <Kyllä>. Melu voidaan myös minimoida.
Raitoja voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita ilman
asetusten muuttamista.
Jos valitset tässä kohdassa <Kyllä>, tulostusnopeus hidastuu.
Paperityypistä riippuen (karkea paperi, erityisesti 16K-koko) tulostemäärä saattaa
kärsiä. Jos näin käy, vaihda asetukseksi <Kyllä>.
Kun <Kyllä> on asetettu, jatkuvan tulostuksen tulostusnopeus saattaa
hidastua.

Erikoistila G

Ei, Kyllä

Paperi siirretään enimmäisnopeudella, joten käytön aiheuttama ääni on
kovempi.
Jos asetat <Kyllä> kohdassa <Erikoistila V>, <Erikoistila C> tai
<Erikoistila D>, tätä asetusta ei käytetä.

Erikoistilan asetusten määrittäminen käyttöpaneelista

1
Paina [

] (Valikko) -painiketta.

2
Valitse <Säätö/Ylläpito> painikkeella [

] tai [

] ja paina [OK]-painiketta.
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3
Valitse <Erikoiskäsittely> painikkeella [

] tai [

] ja paina [OK]-painiketta.

Asetukset, jotka voi määrittää tulostinajurista
Asetukset
Oletusasetukset on lihavoitu.
Erikoistila

Asetusvaihtoehdot

Lisätiedot
Tulostetussa paperissa näkyy pystysuuntaisia raitoja paperityypin tai
käyttöolosuhteiden vuoksi. Kun näin tapahtuu, vaihda tämä asetus.
Vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi numero on.
<Ei> -> <Tila 1> -> <Tila 2> -> <Tila 3>
(matala)
(korkea)

Erikoistulostussäätö

Ei, Tila 1, Tila
2, Tila 3

Raitoja voi vähentää vaihtamalla paperityyppiä ja käyttöolosuhteita
ilman asetusten muuttamista.
Mitä tehokkaampaa asetusta käytetään, sen pienempi on tummuus.
Lisäksi tekstin ja kuvien ääriviivat voivat olla tavallista epäselvempiä
ja kuvat saattavat näyttää hieman teräväreunaisilta.

Erikoistilan asetusten määrittäminen tulostinajurista

1
Valitse [Viimeistely] –välilehti.

㻥㻠㻠㻌㻛㻌㻥㻣㻝

HUOMAUTUS
Ohjeita tulostinajurin näytön avaamisesta on kohdissa "Tulostaminen" ja "Oletustulostusasetusten määrittäminen".

2
Valitse [Laajennetut asetukset].
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Laitteen siirtäminen
Katso kohta "Huomautus (Laitteen siirtäminen)" etukäteen.
Noudata seuraavassa annettuja ohjeita, kun haluat siirtää laitteen toiseen paikkaan huollon tai jonkin muun syyn takia.

1
Katkaise laitteesta virta ja irrota sitten kaapelit ja virtajohto laitteesta.

<Kaapeleiden ja virtajohdon irrottaminen>

*

USB-kaapeli *

(2) Sammuta tietokone.
(3) Irrota se laitteesta.

Verkkokaapeli*

(4) Irrota se laitteesta.

Virtajohto

(5) Irrota virtapistoke pistorasiasta.
(6) Irrota se laitteesta.

Puhelinkaapelit *

(7) Irrota se laitteesta.

Kaapelia ei ole välttämättä kytketty laitteeseesi. Tämä riippuu käyttöympäristöstäsi.

2
Jos monitoimitaso on käytössä, sulje se.
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3
Vedä paperikasetti ulos.

4
Siirrä laite uuteen asennuspaikkaan.
Kun olet varmistanut, että kansi ja taso on suljettu, ja tartu laitteen etupuolen nostokahvaan ja siirrä laite. Tarkista laitteen
paino ja pystytkö kantamaan sitä turvallisesti.

Kun lisävarusteena saatava syöttölaite on asennettu
Irrota syöttölaite laitteesta, asenna se uuteen asennuspaikkaan ja siirrä sitten laite.
Älä kanna laitetta syöttölaitteen ollessa paikoillaan. Jos teet niin, syöttölaite saattaa pudota, mikä voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
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5
Aseta laite varovasti alas uuteen asennuspaikkaan.

HUOMAUTUS
Asennusohjeet
Katso laitteen mukana toimitettu Aloittaminen-ohje.

Jos laitteen kuljetusmatka on pitkä
Voit estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen aikana seuraavasti:
Poista väriainekasetit
Katso myös kohta "Väriainekasettien säilyttäminen".
Pakkaa laite alkuperäiseen laatikkoonsa käyttäen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.
Jos alkuperäistä laatikkoa ja pakkausmateriaaleja ei ole saatavilla, etsi sopiva laatikko ja pakkausmateriaalit, ja
pakkaa laite ja osat mahdollisimman hyvin.
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Huomautus (Laitteen siirtäminen)
VAROITUS
Ennen laitteen siirtämistä
Muista kytkeä laitteen ja tietokoneen virtakytkimet pois päältä ja irrottaa sekä virtapistoke että liitäntäjohdot.
Jos et toimi näin, johdot ja kaapelit voivat vaurioitua, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.

HUOMIO
Aseta laite alas hitaasti ja varovasti.
Varo satuttamasta käsiäsi tai sormiasi.
TÄRKEÄÄ
Älä kanna laitetta, jos jokin kansi tai taso on auki.
Varmista ennen laitteen nostamista, kantamista ja siirtämistä, että skannaustaso ja paperikasetti on suljettu.
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Liite
"Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot"
"Macintosh-käyttäjille"
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Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot
Tulostinkansion näyttäminen
[Scanners and Cameras] (Skannerit ja kamerat)- tai [Scanners and Cameras Properties] (Skannerien ja kameroiden
ominaisuudet) -valintaikkunan avaaminen
[Windows Fax & Scan] (Windowsin faksi ja skannaus) -ikkunan avaaminen
CD-ROM-levyn aloitussivun näyttäminen
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 -käyttöjärjestelmän prosessoriversion tarkistaminen

Tulostinkansion näyttäminen
Windows XP Professional/Server 2003
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Printers and Faxes] (Tulostimet ja faksit).
Windows XP Home Edition
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli), valitse [Printers and Other Hardware] (Tulostimet ja
muut laitteet) ja [Printers and Faxes] (Tulostimet ja faksit).
Windows Vista
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja valitse sitten [Printer] (Tulostin).
Windows 7/Server 2008 R2
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Devices and Printers] (Laitteet ja tulostimet).
Windows Server 2008
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta kohtaa [Printers] (Tulostimet).
Windows 8 ja Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa ja valitse [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja sitten [View
devices and printers] (Näytä laitteet ja tulostimet).

[Scanners and Cameras] (Skannerit ja kamerat)- tai [Scanners and Cameras Properties]
(Skannerien ja kameroiden ominaisuudet) -valintaikkunan avaaminen
Windows XP
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja valitse [Printers and Other Hardware] (Tulostimet ja
muut laitteet) -> [Scanners and Cameras] (Skannerit ja kamerat).
Windows Vista
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja valitse [Hardware and Sound] (Laitteisto ja äänet) ->
[Scanners and Cameras] (Skannerit ja kamerat).
Windows 7
1. Kirjoita [Start] (Käynnistä) -valikon [Search programs and files] (Etsi ohjelmia ja tiedostoja) -kohtaan "skanneri".
2. Napsauta [View scanners and cameras] (Näytä skannerit ja kamerat).
Windows 8
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa ja valitse [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
2. Kirjoita "skanneri" kohtaan [Search Control Panel] (Hae ohjauspaneelista) ikkunan oikeassa yläkulmassa.
3. Napsauta [View scanners and cameras] (Näytä skannerit ja kamerat).
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[Windows Fax & Scan] (Windowsin faksi ja skannaus) -ikkunan avaaminen
Windows Vista
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -> [Hardware and Sound] (Laitteisto ja äänet) ->
[Scanners and Cameras] (Skannerit ja kamerat) -> [Scan a document or picture] (Skannaa asiakirja tai kuva).
Windows 7
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [All Programs] (Kaikki ohjelmat) -> [Windows Fax and Scan] (Windowsin faksi ja
skannaus).
Windows 8
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa ja valitse [Search] (Etsi).
2. Kirjoita "skannaa" ja valitse [Windows Fax & Scan] (Windowsin faksi ja skannaus).

CD-ROM-levyn aloitussivun näyttäminen
Jos et näe aloitussivua, kun asetat CD-ROM-levyn asemaan, suorita seuraavat toimet:
CD-ROM-aseman nimi on merkitty kirjaimella "D:" tässä ohjeessa. CD-ROM-aseman nimi saattaa vaihdella käytetyn
tietokoneen mukaan.
Windows XP ja Server 2003
1. Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Run] (Suorita).
2. Kirjoita "D:\MInst.exe" ja valitse sitten [OK].
Windows Vista/7/Server 2008
1. Kirjoita "D:\Minst.exe" [Start] (Käynnistä) -valikon kohtaan [Search programs and files] (Etsi ohjelmia ja tiedostoja) (tai
[Start Search] (Aloita haku)).
2. Paina [ENTER]-näppäintä.
Windows 8 ja Server 2012
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa ja valitse [Run] (Suorita).
2. Kirjoita "D:\Minst.exe" ja valitse sitten [OK].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 -käyttöjärjestelmän prosessoriversion
tarkistaminen

1
Avaa [Control Panel] (Ohjauspaneeli).

Windows Vista/Windows 7/Server 2008
Valitse [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa ja valitse [Control Panel] (Ohjauspaneeli).

2
Näytä [System] (Järjestelmä).
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Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012
Valitse [System and Maintenance] (Järjestelmä ja ylläpito) tai [System and Security] (Järjestelmä ja suojaus) -> [System]
(Järjestelmä).
Windows Server 2008
Valitse [System] (Järjestelmä).

3
Tarkista prosessoriversio.

32-bittiset versiot
[32-bit Operating System] (32-bittinen käyttöjärjestelmä) tulee näkyviin.
64-bittiset versiot
[64-bit Operating System] (64-bittinen käyttöjärjestelmä) tulee näkyviin.
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Vastuuvapauslausekkeet
Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
CANON INC. EI MYÖNNÄ TÄLLE MATERIAALILLE TÄSSÄ MAINITUN LISÄKSI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTTIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON
INC. EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISTA VAHINGOISTA
TAI VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
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Tekijänoikeudet
Copyright CANON INC. 2013
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle millään
tavalla tai missään muodossa sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla
tavoin ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon Inc.
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Tavaramerkit
Canon, Canon-logo, i-SENSYS ja imageWARE ovat Canon Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja voivat olla
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä myös muissa maissa.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, and OS X ovat Apple Inc. -yrityksen tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc. -yrityksen tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tämä tuote sisältää Universal Font Scaling Technology- eli UFST ®-teknologiaa, joka on lisensoitu Monotype Imaging, Inc.
-yhtiöltä.
UFST ® on Monotype Imaging, Inc. -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja
tavaramerkkitoimistossa ja saattaa olla rekisteröity tietyillä muilla alueilla.
UFST: Copyright © 1989–1996, 1997, 2003, 2004, 2008, kaikki oikeudet pidätetään, Monotype Imaging Inc.
Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä.
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Yhteystiedot
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON CHINA CO. LTD.
15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC
CANON SINGAPORE PTE LTD
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON AUSTRALIA PTY LTD
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

MAAILMANLAAJUISET CANON-SIVUSTOT
http://www.canon.com/
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Macintosh-käyttäjille
eOpas-ohjeen ja MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas) esimerkeissä selitetään käyttö Windowsympäristössä. Ohjeita tulostinajurien ja sovellusten käyttämiseksi Macintosh-ympäristössä on seuraavissa ajurioppaissa
(HTML-tiedostoissa) ja ajurin ohjetiedostossa.
Toiminto

Tavoite

Viite

Tulostinajurin asentaminen

"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin
asennusopas)"
Printer Driver Guide (Tulostinajurin opas)

Tulostamista

Printer Driver Guide (Tulostinajurin opas)

Kunkin toiminnon käyttäminen

Printer Driver Guide (Tulostinajurin opas)

Faksiajurin asentaminen

"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin
asennusopas)"
Canon Fax Driver Guide (Canonfaksiajurin opas)

Faksin lähettäminen

Canon Fax Driver Guide (Canonfaksiajurin opas)

Kunkin toiminnon käyttäminen

Canon Fax Driver Guide (Canonfaksiajurin opas)

Skanneriajurin asentaminen

"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin
asennusopas)"
Canon Scanner Driver Guide (Canonskanneriajuriopas)

Skannaus
(MF Toolbox- tai ScanGear MF -sovelluksen
asettaminen)

Canon Scanner Driver Guide (Canonskanneriajuriopas)

Tulostustoiminto

Faksitoiminto

Skannaustoiminto

Ajurioppaiden näyttäminen
Kaksoisnapsauta seuraavia HTML-tiedostoja mukana toimitetun CD-ROM-levyn [Documents] (Asiakirjat)-kansiossa.
Canon MF Printer Driver Guide (Canon
MF -tulostinajurin opas)

ĺ [Documents] (Asiakirjat) - [Print] (Tulosta) - [XXXXXX]* [Guide] (Opas) - [index.html]

Canon PS Printer Driver Guide (Canon PS
-tulostinajurin opas)

ĺ [Documents] (Asiakirjat) - [Print(PS)] (Tulosta(PS)) [XXXXXX]* - [Guide] (Opas) - [index.html]

Canon Fax Driver Guide (Canonfaksiajurin opas)

ĺ [Documents] (Asiakirjat) - [FAX] (FAKSI) - [XXXXXX]* [Guide] (Opas) - [index.html]

Canon Scanner Driver Guide (Canonskanneriajuriopas)

ĺ [Documents] (Asiakirjat) - [Scan] (Skannaa) - [XXXXXX]* [Guide] (Opas) - [index.html]

* Valitse kieli, jota haluat käyttää seuraavan katsomisessa: [XXXXXX].

Ajurin ohjeen näyttäminen
Voit käyttää ajurin ohjetiedostoja, kun olet asentanut kyseisen ajurin.
Tulostinajurin ohje
Lisätietoja kaikista ajurin ominaisuuksista ja asetuksista on Ohjeessa.
Kun olet asentanut ajurin, voit näyttää Ohjeen valitsemalla [Print] (Tulosta) -valintaikkunassa [
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].

Faksiajurin ohje
Lisätietoja kaikista ajurin ominaisuuksista ja asetuksista on Ohjeessa.
Kun olet asentanut ajurin, voit näyttää Ohjeen valitsemalla [Print] (Tulosta) -valintaikkunassa [

].

eOpas-ohjeen ja MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas) sisältö koskien
toimintoja, jotka eivät ole käytettävissä Macintosh-tietokoneessa
eOpas-ohjeessa ja MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas) selitetyistä toiminnoista seuraavat eivät ole
käytettävissä Macintosh-tietokoneessa.
eOpas-ohjeen asentaminen ja asennuksen poistaminen
MF Driver
Installation Guide
(MF-ajurin
asennusopas) kohta

"MF Drivers (MF-ajurien) ja MF Toolbox -sovelluksen asentaminen"
"eOpas-ohjeen asennuksen poistaminen"
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

Apuohjelmistot
Presto! PageManager
MF Driver
Installation Guide
(MF-ajurin
asennusopas) kohta

"Tietoja ajureista ja ohjelmistoista"
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

WSD-verkon käyttäminen
MF Driver
Installation Guide
(MF-ajurin
asennusopas) kohta

"MF-ajurien asentaminen WSD-verkossa"
"MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)"

Jotkin tulostustoiminnot
<Esimerkkejä>
Käyttäminen tulostuspalvelinympäristössä
Vesileimatulostus
PageComposer (useiden tiedostojen yhdistäminen ja tulostaminen)
Tietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä Macintosh-tietokoneessa, on Printer Driver Guide (Tulostinajurin opas).
Esitystapa eOpasohjeessa

"Asiakirjojen tulostaminen tietokoneesta"

Jotkin skannaustoiminnot
<Esimerkkejä>
"Etsittävän PDF-tiedoston" luominen
Useiden asiakirjojen yhdistäminen yhteen PDF-tiedostoon.
Tietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä Macintosh-tietokoneessa, on Canon Scanner Driver Guide (Canonskanneriajuriopas).
Esitystapa eOpasohjeessa

"Skannaaminen"

Product Extended Survey Program -ohjelma
Esitystapa eOpasohjeessa

"Product Extended Survey Program K/E"
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eOpas-ohjeen käyttäminen
Tässä luvussa kuvataan eOpas-ohjeen käyttö.
Voit tarkastella eOpas-ohjeen sisältöä milloin tahansa ilman DVD-levyä sen jälkeen, kun olet asentanut sen
tietokoneeseen. Katso kohta "MF Driver Installation Guide (MF-ajurin asennusopas)".
eOpas-ohjeessa on erilaisia hakutyökaluja, joiden avulla oikeat tiedot löytyvät nopeasti.
Tiedonhaku
Etsiminen luokista
Voit etsiä haluamaasi kuvausta napsauttamalla luokan kuvaketta yläsivulla.
"Alkuun"
Etsiminen sisältöluettelosta
Koko ohjetoiminnon sisältö näytetään sisältösivulla. Napsauta sisällön kohtaa, jota haluat tarkastella.
"Sivustokarttasivu"
Koko tekstin hakutoiminto
Tämä toiminto mahdollistaa hakusanojen käyttämisen etsimisessä. Kirjoita hakusana tai -lauseke tekstikenttään tai
hakuruutuun. Hakua vastaavat tulokset näytetään. Tämä toiminto tukee hakua AND-operaattorilla.
"Hakutapa"
* Uusimman version eOpas-ohjeesta löydät Canonin sivustolta.
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eOpas-ohjeen käyttäminen
Voit näyttää eOpas-ohjeen järjestelmävaatimukset sekä eOpas-ohjeen käyttöohjeet napsauttamalla seuraavia linkkejä:

Järjestelmävaatimukset

eOpas-ohjeen avaaminen
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Järjestelmävaatimukset
Voit näyttää eOpas-ohjeen web-selaimessa. Tuetut (testatut) selaimet on lueteltu alla.
Windows:
Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
Firefox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x/13.x/14.x/15.x/16.x/17.x/18.x/19.x
Mac OS:
Safari 3.x/4.x/5.0/5.1/6.0
Firefox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10.x/11.x/12.x/13.x/14.x/15.x/16.x/17.x/18.x/19.x
HUOMAUTUS
Javascript
eOpas-ohjeen käyttäminen edellyttää, että javascript on käytössä web-selaimessa.
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eOpas-ohjeen avaaminen
Kaksoisnapsauta kuvaketta [MF6180dw MF6140dn Manual_fin] työpöydällä.

Jos suojausilmoitus tulee näyttöön

Toimi seuraavasti:
1. Napsauta tietopalkkia ja valitse avautuvasta valikosta [Salli estetty sisältö].

2. Valitse [Kyllä].

HUOMAUTUS
eOpas-ohjeen avaaminen suoraan DVD-levyltä
Voit myös avata eOpas-ohjeen suoraan DVD-levyltä asentamatta sitä tietokoneeseen.
1. Aseta User Software and Manuals DVD-ROM (Ohjelmisto- ja käyttöopas-DVD) tietokoneen CD-ROMasemaan.
2. Valitse [Manuals] (Oppaat).
3. Valitse [e-Manual] (eOpas).
Käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä riippuen esiin saattaa tulla suojausilmoitus.
Salli sisällön näyttäminen.
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eOpas-ohjeen näytön asettelu
Tässä osassa kuvataan eOpas-ohjeen näytön asettelu.
"Alkuun" tarkoittaa oletussivua, joka näytetään, kun eOpas-ohje käynnistetään. "Aihesivu" tarkoittaa sivua, jossa on
ohjetoiminnon pääsisältö.
"Sivustokarttasivu" tarkoittaa sivua, joka voidaan avata napsauttamalla kunkin sivun oikeassa ylänurkassa olevaa
"Sivukartta"-kohtaa. Haku voidaan suorittaa hakupaneelin avulla.
Näytön asettelu on erilainen sivun eri osissa. Lisätietoja on saatavana napsauttamalla seuraavia linkkejä:

Alkuun

Aihesivu

Sivustokarttasivu

Hakutapa
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Alkuun

(1) Valitse toiminnoista
Tämä kohta toimii linkkinä valikoituun sisältöön, joka auttaa laitteen toimintojen käyt opettelussa.
(2) Laitteen hallinta ja määrittäminen
Tämä kohta toimii linkkinä järjestelmänvalvojille tarkoitettuun valikoituun sisältöön, jossa kuvataan laitteen hallinta- ja
määritystoiminnot sekä muut vastaavat ominaisuudet.
(3) Aivan ensiksi...
Tämä kohta toimii linkkinä valikoituun sisältöön, jossa kuvataan laitteen turvallisuusohjeet ja ominaisuudet sekä
annetaan määritysohjeita ja laitteen tehokkaaseen käyttämiseen liittyviä ohjeita (kuten paperin lisääminen
laitteeseen tai lepotilan käyttäminen).
(4) Vianmääritys ja ylläpito
Tämä kohta toimii linkkinä valikoituun sisältöön, jossa kuvataan vianmääritys ongelmatilanteissa sekä laitteen
ylläpitotoimet.
(5) [Alkuun]
Palaa aloitussivulle.
(6) [Sivukartta]
Linkki sisältösivulle, jossa on ohjetoiminnon sisällysluettelo.
(7) [Ohje]
Vinkkejä eOpas-ohjeen tehokkaaseen käyttöön.
(8) [Sanasto]
Näyttää eOpas-ohjeessa käytettyjen termien sanaston.
(9) [Haku]
]. Hakuruutu tulee näkyviin. Lisätietoja on kohdassa "Hakutapa".
Syötä hakusana tähän kenttään ja valitse [
(10) [Macintosh-käyttäjille]
Huomioitavia asioita Macintosh-käyttäjille.
(11) [Vastuuvapauslauseke]
Näyttää vastuuvapauslausekkeet.
(12) [Tekijänoikeudet]
Näyttää tekijänoikeustiedot.
(13) [Tavaramerkit]
Näyttää tavaramerkkitiedot.
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(14) [Kolmansien osapuolien ohjelmistot]
Tiedot kolmansien osapuolien ohjelmistoista näytetään.
(15) [Toimistojen sijainnit]
Näyttää yhteystiedot kyselyjä varten.
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Aihesivu

(1) Luokan sisältö
Näyttää valitun luokan sisällön. Jonkin kohdan napsauttaminen näyttää kohdan kuvauksen aihesivulla. Kun valitset [
], valikko aukeaa, ja kun valitset [ ] valikko sulkeutuu.
Kun valitset [

Laajenna kaikki], kaikki valikot avataan, ja kun valitset [

Supista kaikki], ne suljetaan.

(2) Aihesivu
Näyttää valitun sisällön kuvauksen.
Aihesivun vasemmassa yläkulmassa näytetään avatun aiheen nykyinen sijainti. Linkkiä napsauttamalla pääset
ylemmälle tasolle.
(3) [Luku]-valikko
Voit valita eri lukuja avattavasta valikosta.
(4) [Sisällys]
Voit valita luokat avattavasta valikosta.
(5) [Haku]
Napsauta tätä, kun haluat hakea tietoja hakusanoilla. Lisätietoja on kohdassa "Hakutapa".
(6) [
]
Tällä voit sulkea [Sisällys]- ja [Haku]-paneelit.
(7) [
Edellinen]/[
Seuraava]
Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan luokkaan napsauttamalla tätä kohtaa.
(8) [Tulosta tämä aihe]
Napsauta tätä, kun haluat tulostaa vain aihesivulla näkyvissä olevan sisällön.
(9) [Tulosta kaikki]
Napsauta tätä, kun haluat tulostaa nykyisen luokan koko sisällön.
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Sivustokarttasivu

(1) Luokat
Näyttää eOpas-ohjeen aiheluokat. Napsauttamalla luokkaa saat näkyviin aiheluettelon.
(2) Koko sisältö
Näyttää eOpas-ohjeen koko sisällön. Napsauttamalla otsikkoa voit avata aiheen.
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Hakutapa

(1) [Haku]
Kirjoita hakusana "alkuun" tai "aihesivun" oikeassa yläkulmassa olevaan hakusana-/tekstikenttään ja napsauta sitten
]-kohtaa. Hakuruutu tulee näkyviin.
[
Voit kirjoittaa hakusanat myös hakuruutuun. Voit etsiä useita hakusanoja erottamalla sanat välilyönnillä (esimerkiksi
"väriaine ilmoitus" hakee aiheet, jotka sisältävät hakusanat "väriaine" ja "ilmoitus").
(2) Hakutulos
Hakutulokset näytetään tässä kohdassa. Mikäli hakutuloksia on enemmän kuin 10, voit selata niitä napsauttamalla
]- ja [
]-kohtia tai sivunumeroita.
sivun alareunassa olevia [
(3) [Haun vaihtoehdot]
Napsauttamalla tätä voit rajoittaa haun tiettyyn luokkaan.

Määritä hakuehdot, kuten luvut, joista etsitään, huomioidaanko kirjainten koko ja erottelu yksi- ja kaksitavuisiin.
Hae määritetyillä ehdoilla valitsemalla [Hae näillä ehdoilla].
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eOpas-ohjeen tarkasteleminen
Tässä oppaassa käytetyt symbolit
Seuraavassa kuvataan eOpas-ohjeessa käytetyt varoitukset ja huomautukset, joissa selitetään käsittelyrajoitukset,
huomioitavat asiat ja turvallisuusohjeet.

VAROITUS
Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa käyttäjän kuolemaan tai loukkaantumiseen. Varmista
laitteen turvallinen käyttö noudattamalla näitä varoituksia joka tilanteessa.

HUOMIO
Varoitus toimista, jotka voivat väärin tehtyinä aiheuttaa vammoja tai kuoleman. Varmista laitteen turvallinen käyttö
noudattamalla näitä huomautuksia joka tilanteessa.
TÄRKEÄÄ
Varoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Muista lukea nämä kohdat huolellisesti. Niitä noudattamalla osaat käyttää
laitetta oikein ja estää sekä laitteen että muiden esineiden vahingoittumisen.
HUOMAUTUS
Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin suositeltavaa.

Ilmoittaa toimenpiteestä, jota ei saa tehdä. Lue nämä kohdat huolellisesti ja varmista, että et tee niissä kuvattuja toimia.

Tässä oppaassa käytetyt painikkeet
eOpas-ohjeessa käytetään seuraavia näppäimiä ja painikkeita:
Tyyppi

Oppaassa käytetty kuvaus

Esimerkki
] (Pysäytys)

Käyttöpaneelin painikkeet

[Painikkeen kuvake] + (Painikkeen nimi)

[

Käyttöpaneelin näyttö

<Painikkeiden nimet ja asetusten arvot>
<Viesti>

<Ajastimen asetukset>
<Määrittele vast.ott.>

Tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeet yms.

[Painikkeen nimi tms.]

[Preferences] (Asetukset)

eOpas-ohjeen näytön asettelu
eOpas-ohjeen näytön asettelu on valmiiksi määritetty.
Se voi vaihdella käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaisesti.
Ajurin tai ohjelmiston toiminnot saattavat muuttua päivityksien yhteydessä.

eOppaassa käytetyt lyhenteet
Käyttöjärjestelmien lyhenteet
eOpas-ohjeessa käytetään seuraavia lyhenteitä viitattaessa käyttöjärjestelmiin:
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Microsoft Windows XP

Windows XP

Microsoft Windows Vista

Windows Vista

Microsoft Windows 7

Windows 7

Microsoft Windows 8

Windows 8

Microsoft Windows Server 2003

Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008

Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä

Windows
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Before Using the Driver
3
About the Drivers and Software
4
Supported Operating Systems
5
Selecting the Driver to Be Installed
6
Installing the MF Drivers and MF Toolbox
8
Installing Using [Easy Installation] (For Windows)
9
Installing Using [Custom Installation] (For Windows)
17
Installing the Software (For Macintosh)
28
USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)
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Before Using the Driver

Before Using the Driver
Read this chapter before installing the software such as the MF Drivers.
"About the Drivers and Software"
"Supported Operating Systems"
"Selecting the Driver to Be Installed"
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About the Drivers and Software
MF Drivers
Printer driver

You can print from an application to the machine once you have the printer driver installed on
your computer.

Fax driver *1

If you install the fax driver on your computer, you can select "Print" from an application, select
the Canon fax driver as a printer, and specify the output destination and options. The fax driver
converts the data into an image that conforms to standard fax protocols so that the data can be
printed or saved using the recipient's fax machine.

Scanner driver

You can use the machine as a scanner once you have the scanner driver installed on your
computer.

Network Scan
Utility

You need this utility software to use the machine as a network scanner. It is automatically
installed along with the scanner driver.

MF Toolbox

*2

The MF Toolbox provides a group of commands for you to open a scanned image in an
application, send it as an e-mail attachment file, store it on the hard disk, etc.

Additional Software Program
Canon MF/LBP
Wireless Setup
Assistant

You can check the SSID, the network key, etc. when connecting to a wireless LAN using
"Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant."

Presto!
PageManager*3

You can handle scanned images in many ways using this software.

*1

Fax driver may not be supplied depending on the model you are using.

*2

Some features of the MF Toolbox for Macintosh may differ from those of the MF Toolbox for Windows. For details, see the Canon
Scanner Driver Guide.

*3 This software may not be supplied depending on your model or your country or region.

NOTE
Depending on the operating system you are using, some functions of the driver software included in the CD-ROM (or
DVD-ROM) may not be usable. The newest software is posted on the Canon web site. Please verify the operating
environment etc. and download the appropriate software if required.
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Supported Operating Systems
: Supported
: Not supported
Windows
XP

Windows
Vista/7/8

Windows
Windows
Server 2003 Server 2008

Printer driver (UFRII
LT)

*1

Printer driver (UFRII
LT (XPS))

Windows Server 2008
R2/Server 2012

*1

*1

*1

*1

Printer driver
(PCL5) *3

*1

*1

*1

Printer driver
(PCL6) *3

*1

*1

*1

Printer driver (PS)*3

*1

*1

*1

Fax driver *3

*1

*1

*1

*2

*2

*2

Scanner driver
Network Scan Utility

*1

*1

*2

*2

MF Toolbox
Canon MF/LBP
Wireless Setup
Assistant *3
Presto!
PageManager*3
*1

Supported only over network connection.

*2

Supported only over wireless LAN connection.

*3

These software may not be supplied depending on your model or your country or region.
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Mac OS X (version
10.5.8 or later)*3
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Selecting the Driver to Be Installed
After selecting the connection method between the machine and a computer, select the driver to be installed.

1
Press

.

2
Press [

] or [

] to highlight <System Settings>, and then press [OK].

] or [

] to highlight <Select PDL (Plug-n-Play)>, and then press [OK].

] or [

] to highlight <Network > or <USB>, and then press [OK].

] or [

] to highlight the printer driver you are using, and then press [OK].

3
Press [

4
Press [

5
Press [
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Selectable page description language

Network

FAX
UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6
PS

USB

UFRII LT
UFRII LT (XPS)
PCL5
PCL6
PS

* The options to be displayed differ depending on your country or region.

6
Restart the machine.
It is necessary to restart the machine for the settings to take effect.
Turn OFF the machine and wait for at least 10 seconds before turning it back ON.
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Installing the MF Drivers and MF Toolbox

Installing the MF Drivers and MF Toolbox
Install the software to use the machine.
"Installing Using [Easy Installation] (For Windows)"
"Installing Using [Custom Installation] (For Windows)"
"Installing the Software (For Macintosh)"
"USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)"
"Checking the Installation Results (For Windows)"
"Registering the Printer and Fax (For Macintosh)"
"Installing the Drivers Downloaded from the Canon Homepage"
The method of installation varies depending on the connection method or environment.
* If the User Manual CD-ROM is supplied with the machine, install the e-Manual from the User Manual CD-ROM.

OS

Connection method
USB connection

Windows

Network connection
(IPv4 environment)
Network connection
(IPv6 environment)*
USB connection

Macintosh

Installation method
"Installing Using [Easy Installation] (For Windows)"*
"Installing Using [Custom Installation] (For Windows)"

"Installing the MF Drivers on the WSD Network (For Windows)"

"Installing the Software (For Macintosh)"

Network connection
When installing downloaded drivers

"Installing the Drivers Downloaded from the Canon Homepage"

Connect the USB cable after installing the MF drivers. If you connected the USB cable before installing the MF drivers,
refer to "The USB cable was connected before installing the MF drivers."
Presto! PageManager is not installed by selecting [Easy Installation]. To install the software, select [Custom Installation].
If you are operating in the IPv6 environment, you cannot install the drivers or software following procedures below.
Refer to "Installing the MF Drivers on the WSD Network (For Windows)" to install MF Drivers.
You may not be able to use the scan function in the IPv6 environment.
IMPORTANT
User rights for logging on to Windows
Log on as a user with administrative rights.
When installing via USB connection
Connect the USB cable after the software installation.
Make sure that the power of the machine is turned ON when connecting the USB cable.
When installing via network connection
Before starting the installation, check the following.
The computer and machine are connected via the network.
The power of the machine is turned ON.
The IP addresses are properly set up.
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Installing Using [Easy Installation] (For Windows)

1
Insert the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM) into the slot on your computer.

2
Click [Easy Installation].

The options to be displayed differ depending on your country or region.
If the above CD-ROM/DVD-ROM Setup screen does not appear:
Windows XP and Server 2003
1. From the [Start] menu, select [Run].
2. Enter "D:\MInst.exe", and then click [OK].
Windows Vista, 7, and Server 2008
1. Enter "D:\MInst.exe" in [Start Search] or [Search programs and files] under the [Start] menu.
2. Press the [ENTER] key on the keyboard.
Windows 8 and Server 2012
1. Right-click the lower-left corner of the screen and select [Run].
2. Enter "D:\MInst.exe", and then click [OK].
* The CD-ROM (or DVD-ROM) drive name is indicated as "D:" in this manual. The CD-ROM (or DVD-ROM) drive
name may differ depending on the computer you are using.
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If the language selection screen is displayed before the CD-ROM/DVD-ROM setup screen appears:
Select the language and click [OK].

3
When the following screen appears, select the connection to a computer.

For USB Connection:
Select [USB Connection], and click [Next].

For Network Connection:
Select [Network Connection], and click [Next].

NOTE
Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012
This screen is not displayed. Proceed to the following procedure.

4
Click [Install].
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The options to be displayed differ depending on your country or region.

5
Read the License Agreement and click [Yes].

6
Click [Next].
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The following screen appears. Click [Yes].

For USB Connection:
Proceed to step 9.
For Network Connection:
Proceed to step 7.

7
Select the machine to be installed.
(1) Select the machine.
(2) Click [Next].

If no machines are displayed in [Device List]:
Perform the following procedure.
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1. Check the following.
The computer and machine are connected via the network.
The machine is turned on.
The IP address is set correctly.
The computer and machine are on the same subnet.
Security software has been exited.
2. Click [Update Device List].
If any machines are not displayed by performing the above procedure, perform the following procedure.
1. Click [Search by IP Address].
2. Enter the IP address of the machine to be installed.
"Confirming IP Address Settings"
If the IP address of the machine is between "169.254.1.0 and 169.254.254.255", the IP address is the one
assigned by the AutoIP function.
If an IP address other than link-local addresses is set for the computer, set an IP address in the same subnet
as the computer (other than link-local addresses) also for this machine manually.
This enables the installer to search for this machine.
e-Manual -> "Setting the IPv4 Address"

3. Click [OK].

8
Check the displayed information, and click [Start] to start installation.

9
Click [Exit].
For Network Connection:

For USB Connection:
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Next, installation of MF Toolbox starts.
In Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012, MF Toolbox is not installed. Proceed to step 12.

10
Click [Start].

11
Click [Exit].

㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻢

If you are using the iR1133 Series, the manuals and Product Extended Survey Program are not installed. Proceed to
step 14.

12
Follow on-screen instructions to install the manual.

13
When the following screen appears, read the displayed information, click [Accept] or [Do Not Accept], and
then click [Next].
This screen may not be displayed depending on your environment.

If you select [Accept]:
The Product Extended Survey Program (the program to investigate the state of usage) will be installed.
The Product Extended Survey Program is the program to send the information related to the usage of this machine to Canon
every month for ten years. Any other information including your personal information is not sent.
You can also uninstall the Product Extended Survey Program.
"Uninstalling the Product Extended Survey Program (For Windows)"

14
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Confirm that the application is selected [

] under [Install] and click [Next].

The options to be displayed differ depending on your country or region.

15
Restart your computer.
(1) Select the [Restart Computer Now (Recommended)] check box.
(2) Click [Restart].
Remove the CD-ROM (or DVD-ROM) once this screen appears.

The options to be displayed differ depending on your country or region.
In the case of USB connection, wait until your computer is restarted.
"USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)"
In the case of network connection, check the installation results.
"Checking the Installation Results (For Windows)"
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Installing Using [Custom Installation] (For Windows)

1
Insert the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM) into the slot on your computer.

2
Click [Custom Installation].

The options to be displayed differ depending on your country or region.
If the above CD-ROM/DVD-ROM Setup screen does not appear:
Windows XP and Server 2003
1. From the [Start] menu, select [Run].
2. Enter "D:\MInst.exe", and then click [OK].
Windows Vista, 7, and Server 2008
1. Enter "D:\MInst.exe" in [Start Search] or [Search programs and files] under the [Start] menu.
2. Press the [ENTER] key on the keyboard.
Windows 8 and Server 2012
1. Right-click the lower-left corner of the screen and select [Run].
2. Enter "D:\MInst.exe", and then click [OK].
* The CD-ROM(or DVD-ROM) drive name is indicated as "D:" in this manual. The CD-ROM(or DVD-ROM) drive
name may differ depending on the computer you are using.
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If the language selection screen is displayed before the CD-ROM/DVD-ROM setup screen appears:
Select the language and click [OK].

3
When the following screen appears, select the connection method to a computer.

For USB Connection:
Select [USB Connection], and click [Next].

For Network Connection:
Select [Network Connection], and click [Next].

NOTE
Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012:
This screen is not displayed. Proceed to the following procedure.

4
Select the check box next to the application you want to install and click [Install].
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The options to be displayed differ depending on your country or region.

5
Read the License Agreement and click [Yes].

6
Click [Next].
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The following screen appears. Click [Yes].

For USB Connection:
Proceed to step 13.
For Network Connection:
Proceed to step 7.

7
Select the machine to be installed.
(1) Select the machine.
(2) Click [Next].

If no machines are displayed in [Device List]:
Perform the following procedure.
1. Check the following.
The computer and machine are connected via the network.
The machine is turned on.
The IP address is set correctly.
The computer and machine are on the same subnet.
Security software has been exited.
2. Click [Update Device List].
If any machines are not displayed by performing the above procedure, perform the following procedure.
1. Click [Search by IP Address].
2. Enter the IP address of the machine to be installed.
"Confirming IP Address Settings"
If the IP address of the machine is between "169.254.1.0 and 169.254.254.255", the IP address is the one
assigned by the AutoIP function.
If an IP address other than link-local addresses is set for the computer, set an IP address in the same subnet

㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻢

as the computer (other than link-local addresses) also for this machine manually.
This enables the installer to search for this machine.
e-Manual -> "Setting the IPv4 Address"

3. Click [OK].

8
Select the function you want to use.
(1) Select the function you want to use (driver to be installed).
(2) Click [Next].

[Printer]

Select when using the print function.

[Fax (for Supported
Models)]

Select when using the PC fax function. (This function sends documents or images that were created
on a computer directly as a fax transmission.)

[Scanner]

Select when using the scan function.

If another Select Driver screen is displayed, repeat this step until the Confirm Settings screen is displayed.

9
Set the printer or fax information.
(1) Specify the settings for each option as needed.
(2) Click [Next].
Printer information *1

Fax information*2
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*1

Appears if you selected [Printer] in step 8.

*2

Appears if you selected [Fax (for Supported Models)] in step 8.

[Printer Name]
Enter a new name if you want to change the printer or fax name.
[Fax Name]
[Use as Shared
Printer]
Select the check box to share the printer or fax.
[Use as Shared
Fax]
[Shared Name]

Change the shared name as needed.

NOTE
If you selected the [Use as Shared Printer] or [Use as Shared Fax] check box:
Install the additional driver as follows.
1. Click [Drivers to Add].
2. Select the operating system displayed in [Drivers to Add].

3. Click [OK].
If a 64-bit operating system is running on a computer on which the installation is being performed, the download
installation (installation from a network) for a client computer on which any of the following 32-bit operating systems is
running is not supported due to a Windows restriction.
Windows XP (on which no service pack or SP1 is installed)
Windows Server 2003 (on which no service pack is installed)
If you download and install the software on any of the above 32-bit operating systems, you may fail to install the software.
If any of the following 32-bit operating systems is running on a computer on which the installation is being performed, the
additional driver for a 64-bit operating system cannot be installed.
Windows XP (on which no service pack or SP1 is installed)
Windows Server 2003 (on which no service pack is installed)
If you download and install the software on any of the above 64-bit operating systems, you may fail to install the software.
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10
Check the displayed information, and click [Start] to start installation.

11
Select the machine you would like to make your default printer.
(1) Select the machine you would like to make your default printer.
(2) Click [Next].
This screen appears only when installing the printer driver and fax driver.

12
Select to print a test page.
(1) Select the check box to print a test page.
(2) Click [Next].
This screen appears only when installing the printer driver and fax driver.
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13
Click [Exit].
For Network Connection:

For USB Connection:

Next, installation of MF Toolbox starts.
In any of the following cases, MF Toolbox is not installed.
If you are using Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012. Proceed to step 18.
If you did not select the [MF Toolbox] check box in step 4. Proceed to step 16.

14
Click [Next].
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The screens for specifying a location in which the MF Toolbox is installed and position to which the start menu is added appear.
Specify the settings in the respective screens, and then click [Next]. Click [Start] in the displayed screen.

15
Click [Exit].

The software for which the check box was selected in step 4 is installed.
Follow the on-screen instructions.
If you are using the iR1133 Series, the manuals and Product Extended Survey Program are not installed. Proceed to
step 18.

16
If you selected Manuals in step 4, installation of the manuals starts.
Follow on-screen instructions to install the manual.

17
When the following screen appears, read the displayed information, click [Accept] or [Do Not Accept], and
then click [Next].
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If you select [Accept]:
The Product Extended Survey Program (the program to investigate the state of usage) will be installed.
The Product Extended Survey Program is the program to send the information related to the usage of this machine to Canon
every month for ten years. Any other information including your personal information is not sent.
You can also uninstall the Product Extended Survey Program.
"Uninstalling the Product Extended Survey Program (For Windows)"

18
Confirm that the applications are selected [

] under [Install] and click [Next].

The options to be displayed differ depending on your country or region.

19
Restart your computer.
(1) Select the [Restart Computer Now (Recommended)] check box.
(2) Click [Restart].
Remove the CD-ROM (or DVD-ROM) once this screen appears.
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The options to be displayed differ depending on your country or region.
In the case of USB connection, wait until your computer is restarted.
"USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)"
In the case of network connection, check the installation results.
"Checking the Installation Results (For Windows)"
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Installing the Software (For Macintosh)
To connect with USB, connect the USB cable after installing the software.
After completing the procedures described in this section, proceed to the procedures in "Registering the Printer and Fax
(For Macintosh)."
The installation screen varies depending on the version of Mac OS X.
Be sure to close all applications that are running.

1
Insert the User Software CD-ROM into the slot on your computer.

2
Double-click the CD-ROM icon, and then double-click the [Canon_MF_Driver.pkg] icon.

3
Click [Continue].
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4
Read the License Agreement and click [Continue].

5
Click [Agree].

6
When the following screen appears, click [Continue].
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You cannot change the installation location.

7
Click [Install].

The [Change Install Location] button may appear, but you cannot change the installation location.

8
Enter your [Name] and [Password], and click [OK].
If you are using Mac OS X 10.7.x or later, click [Install Software].
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9
When the following screen appears, click [Close].

In the case of USB connection, proceed to "USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)."
In the case of network connection, proceed to "Registering the Printer and Fax (For Macintosh)."
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USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)

1
Remove the cap that covers the USB port on the back side of the machine.
Pull the string forward to remove the cap, as shown below.

2
Connect the USB cable.
Connect the flat end (a) to the USB port on the computer.
Connect the square end (b) to the USB port on the machine.

If a dialog box is displayed:
Follow the on-screen instructions and complete installation.
In the case of Windows, check the installation results.
"Checking the Installation Results (For Windows)"
In the case of Macintosh, registering the machine is required.
"Registering the Printer and Fax (For Macintosh)"
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Checking the Installation Results (For Windows)
Check if the MF drivers, MF Toolbox, and e-Manual are installed correctly.
Check if the following icons are displayed for the installed applications.
NOTE
About Icons That Are Displayed:
Icons for each driver may be displayed separately or only representative icon may be displayed depending on the
operating system.
Software

Location

Printer driver

[Printers and Faxes], [Printers], or [Devices and Printers] folder

Fax driver

[Printers and Faxes], [Printers], or [Devices and Printers] folder

Icon

For network
connection

Scanner driver

[Scanners and Cameras] or [Scanners and Cameras Properties]
folder
For USB connection

MF Toolbox

Desktop

Network Scan Utility

Taskbar

e-Manual

Desktop
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Registering the Printer and Fax (For Macintosh)
To print or send faxes from a Macintosh, you need to register this machine in the Macintosh. The registration method
varies depending on the connection method. Select a method according to your environment.
To use the scanning function via a network connection, you need to register the scanner to the MF Toolbox. For details,
see the Canon Scanner Driver Guide.
Connection method

Registration method

Auto IP (Bonjour)

"Bonjour Connection"

TCP/IP connection

"TCP/IP Connection"

USB connection

"USB Connection"

Bonjour Connection

1
Open [System Preferences], and click [Printer & Fax] or [Print & Scan].

2
Click the [+] icon.

3
Click [Default], and then select a printer name for which [Bonjour] is displayed in the [Kind] or
[Connection] column.
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4
Select [Select Printer Software] from [Print Using].

5
Select a driver that is capable for this machine from the driver list, and then click [OK].
If you are using Mac OS X 10.5.x, clicking [OK] is not required.

6
Click [Add].

7
Check that this machine is added to the [Printer & Fax] or [Print & Scan] dialog box.
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8
Close the dialog box.

TCP/IP Connection
Register the printer and fax respectively following the procedure below.
The fax driver cannot be used in an IPv6 environment.

1
Open [System Preferences], and click [Printer & Fax] or [Print & Scan].

2
Click the [+] icon.

3
Click [IP], and then select a print protocol from [Protocol].
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4
Enter the IP address of the machine to [Address], and then select [Select Printer Software] from
[Print Using].

5
Select a driver that is capable for this machine from the driver list, and then click [OK].
If you are using Mac OS X 10.5.x, clicking [OK] is not required.

6
Click [Add].

7
Check that this machine is added to the [Printer & Fax] or [Print & Scan] dialog box.
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8
Close the dialog box.

USB Connection
Register the printer and fax respectively following the procedure below.

1
Open [System Preferences], and click [Printer & Fax] or [Print & Scan].

2
Click the [+] icon.
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3
Click [Default], and then select a printer name for which [USB] is displayed in the [Kind] or
[Connection] column.

4
Select [Select Printer Software] from [Print Using].

5
Select a driver that is capable for this machine from the driver list, and then click [OK].
If you are using Mac OS X 10.5.x, clicking [OK] is not required.

6
Click [Add].

7
Check that this machine is added to the [Printer & Fax] or [Print & Scan] dialog box.
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8
Close the dialog box.
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Installing the Drivers Downloaded from the Canon Homepage
This section describes the outline of the procedure to install the drivers/software downloaded from the Canon homepage.
For the procedure to download drivers/software, refer to the download site of the Canon homepage.

1
Decompress the downloaded file.

2
Open the [DRIVERS] folder, and then double-click [Setup] or [Setup.exe]
If the [User Account Control] screen appears, click [Yes] or [Continue].

3
Follow the on-screen instructions.

After the installation completes, perform the following procedure.
In the case of Windows:
"USB Cable Connection (Only when Connecting with USB)"
"Checking the Installation Results (For Windows)"
In the case of Macintosh:
"Registering the Printer and Fax (For Macintosh)"
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Installing the MF Drivers on the WSD Network (For Windows)

Installing the MF Drivers on the WSD Network (For
Windows)
You can print from a Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012 computer using the WSD (Web Services on Devices)
protocol.
To use WSD, follow the procedures in both "Installing the MF Drivers" and "Setting WSD"
IMPORTANT
To enable or disable WSD:
Use the operation panel on the machine.
e-Manual -> "Selecting the Connection Method (LPD/RAW/WSD)"

㻠㻞㻌㻛㻌㻣㻢

0H50-00F

Installing the MF Drivers

1
Open the printer folder.

For Windows Vista:
From the [Start] menu, select [Control Panel], and then click [Printer].
For Windows 7/Server 2008
From the [Start] menu, select [Devices and Printers].
For Windows 8/Server 2012
Right-click the lower-left corner of the screen, select [Control Panel], and then click [View devices and printers].

2
Click [Add a printer].

3
Click [Add a local printer].
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4
Confirm that [LPT1: (Printer Port)] is displayed for [Use an existing port] and click [Next].

5
Click [Have Disk].

6
Insert the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM) into the slot on your computer.
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When the following screen appears, click [Exit].

The options to be displayed differ depending on your country or region.
When [AutoPlay] is displayed:
Click [

] to close the dialog box.

7
Click [Browse].

8
Open the folder where the printer driver files are stored.

For 32-bit versions:
Open [DRIVERS] -> [us_eng] or [uk_eng] -> [32bit] -> [Driver] on the CD-ROM (or DVD-ROM) and click [Open].
For 64-bit versions:
Open [DRIVERS] -> [us_eng] or [uk_eng] -> [x64] -> [Driver] on the CD-ROM (or DVD-ROM) and click [Open].
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When you are not sure which operating system that you are using on your computer:
"How to Check the Bit Architecture (For Windows)"

9
Click [OK].

10
Select the printer driver you are using, and then click [Next].
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11
Specify the printer name.
(1) Enter a different name to change the default printer name.
When [Set as default printer] is displayed, specify whether to choose the machine as the default printer (Windows
Vista/Server 2008).
(2) Click [Next].

Installation begins. Wait until the following screen closes.
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When [User Account Control] appears:
Click [Yes] or [Continue].

12
Select [Do not share this printer] and click [Next].
To set the machine as a shared printer, configure the related settings after you have performed the procedure provided in
"Setting WSD."

13
Click [Finish].
When [Set as the default printer] is displayed, specify whether to choose the machine as the default printer (Windows
7/8/Server 2008 R2/Server 2012).
Eject the CD-ROM (or DVD-ROM) when the following screen appears.
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The icon is added to the printer folder.
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Setting WSD

1
Open the network folder.

For Windows Vista/Server 2008:
Select [Network] from the [Start] menu.
For Windows 7/Server 2008 R2:
Select [Computer] from the [Start] menu and click [Network].
For Windows 8/Server 2012
Right-click the lower-left corner of the screen, select [File Explore], and then click [Network].

2
Right-click the machine icon and select [Install] from the pop-up menu.

The icon is add to the printer folder. Installation is complete.
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When [User Account Control] appears:
Click [Yes] or [Continue].
Follow the steps in the procedure below to delete the icon added in step 13 of "Installing the MF Drivers," if you do not
need it.
(1) Right-click the icon and select [Remove device] or [Delete] from the pop-up menu.
(2) Click [Yes].
(3) When [User Account Control] appears, click [Yes] or [Continue].
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Uninstalling the Software

Uninstalling the Software
If you do not need the drivers or applications, you can uninstall them with the following procedure.
"Uninstalling
"Uninstalling
"Uninstalling
"Uninstalling
"Uninstalling
"Uninstalling

the
the
the
the
the
the

Printer/Fax/Scanner Driver (For Windows)"
MF Toolbox (For Windows)"
Drivers for the WSD Device (For Windows)"
Product Extended Survey Program (For Windows)"
Software (For Macintosh)"
e-Manual (For Windows)"

IMPORTANT
Confirm the following before uninstalling the software:
You must have administrative privileges on the computer.
You should have the installation software (in case you want to re-install the drivers).
You have closed all applications on your computer desktop.
NOTE
If you are using the iR1133 Series, see the following for uninstalling the e-manual.
e-manual -> "Uninstalling the e-Manual"
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Uninstalling the Printer/Fax/Scanner Driver (For Windows)

1
Open [Programs and Features].

For Windows XP:
From the [Start] menu, select [Control Panel], and then double-click [Add or Remove Programs].
For Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:
1. From the [Start] menu, select [Control Panel].
2. Click [Uninstall a Program] or double-click [Programs and Features].
For Windows 8/Server 2012:
Right-click the lower-left corner of the screen and select [Programs and Features].

2
Select [Canon MF6100 Series] (or [Canon iR1133 Series]), and then click [Uninstall].

3
Click [Delete].

4
Click [Yes] to confirm the uninstallation.

5
Click [Exit] (or [Restart]).
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Uninstalling the MF Toolbox (For Windows)

1
Open [Programs and Features].

For Windows XP:
From the [Start] menu, select [Control Panel], and then double-click [Add or Remove Programs].
For Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008:
1. From the [Start] menu, select [Control Panel].
2. Click [Uninstall a Program] or double-click [Programs and Features].
For Windows 8/Server 2012:
Right-click the lower-left corner of the screen and select [Programs and Features].

2
Select [Canon MF Toolbox 4.9], and then click [Uninstall].

3
Click [Remove].

4
Click [Exit].
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Uninstalling the Drivers for the WSD Device (For Windows)

1
Insert the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM).

When the following screen appears, click [Exit].

The options to be displayed differ depending on your country or region.
If [AutoPlay] is displayed:
click [

] to close the dialog box.

2
Open the folder that contains the uninstaller on the CD-ROM (or DVD-ROM).

For 32-bit:
\DRIVERS\us_eng (or uk_eng)\32bit\misc\
For 64-bit:
\DRIVERS\us_eng (or uk_eng)\x64\misc\

3
Double-click [DelDrv.exe].
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When [User Account Control] appears
Click [Yes] or [Continue].

4
Click [Delete].

5
Click [Yes].

6
Click [Exit].
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7
Open the Explorer, and click [Network].

8
Right-click the machine icon and select [Uninstall] from the pop-up menu.

When [User Account Control] appears
Click [Yes] or [Continue].
The machine icon is deleted from the printer folder, and uninstall is completed.
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Uninstalling the Product Extended Survey Program (For Windows)

1
Open [Programs and Features].

For Windows XP:
From the [Start] menu, select [Control Panel], and then double-click [Add or Remove Programs].
For Windows Vista/7:
1. From the [Start] menu, select [Control Panel].
2. Click [Uninstall a program] or double-click [Programs and Features].
For Windows 8:
Right-click the lower-left corner of the screen and select [Programs and Features].

2
Select [Canon Laser Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program], and then click [Uninstall].

3
Follow the on-screen instructions.
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Uninstalling the Software (For Macintosh)

1
If the machine is connected to a computer with a USB cable, disconnect the USB cable.
If you want to delete the scanner driver or MF Toolbox, proceed to Step 4.

2
Open [System Preferences], and click [Printer & Fax] or [Print & Scan].

3
Select the machine, and click the [-] icon.

4
From the menu bar, click [Go] -> [Go to Folder].

5
Delete the files or folders below that correspond to the driver you want to uninstall.
Drag files or folders to [Trash] icon on the Dock to delete.
If [Authenticate] dialog box appears, enter the administrator’s name and password, and then click [OK].
Software

Location of the folder to enter
/Library/Printers/Canon/

Name of the file or folder to delete
CUPS_MF_Printer

Printer driver
/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
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CNPZBxxxZB.ppd.gz

(xxx may differ depending on the model.)
/Library/Printers/Canon/

CUPSFAX

/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

CNMCxxxFB.ppd.gz
(xxx may differ depending on the model.)

/Applications/

Canon MF Utilities

/Library/Application Support/Canon/

ScanGear MF

/Library/Application Support/Canon/

WMCLibrary.framework

/Library/Application Support/Canon/

WMCReb.plist

/Library/Image Capture/Devices/*

Canon MFScannerxxx.app*
(xxx may differ depending on the model.)

/Library/Image Capture/TWAIN Data
Sources/

Canon xxx.ds
Canon xxx USB.ds
(xxx may differ depending on the model.)

/Library/Printers/Canon/

MFScanner

/Library/LaunchAgents

jp.co.canon.ScanGearMF.appl.Canon-MF-ScanAgent.plist

Fax driver

Scanner driver/MF
Toolbox

* Max OS X 10.6 or later.

6
Close all windows open.

7
Restart the computer.
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Uninstalling the e-Manual (For Windows)

1
Insert the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM) into the slot on your computer.

2
Click [Start Software Programs].

The options to be displayed differ depending on your country or region.
If the above CD-ROM/DVD-ROM Setup screen does not appear:
Windows XP and Server 2003
1. From the [Start] menu, select [Run].
2. Enter "D:\MInst.exe", and then click [OK].
Windows Vista, 7, and Server 2008
1. Enter "D:\MInst.exe" in [Start Search] or [Search programs and files] under the [Start] menu.
2. Press the [ENTER] key on the keyboard.
Windows 8 and Server 2012
1. Right-click the lower-left corner of the screen and select [Run].
2. Enter "D:\MInst.exe", and then click [OK].
* The CD-ROM (or DVD-ROM) drive name is indicated as "D:" in this manual. The CD-ROM (or DVD-
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ROM) drive name may differ depending on the computer you are using.

If the language selection screen is displayed before the CD-ROM/DVD-ROM setup screen
appears:
Select the language and click [OK].

3
Click [Start] for [Manual Uninstaller].

4
Follow on-screen instructions.
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Troubleshooting
See the following sections:
"Cannot Install the Software."
"Applications Installed from the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM) Supplied with the Machine Are
Not Properly Registered in the MF Toolbox."
"It Takes Too Long to Uninstall the Drivers (Windows XP)."
"The [Canon] Folder Remains in the Start Menu After the Software Has Been Uninstalled."
"Cannot Use the Software After Upgrading the Operating System."
"The USB cable was connected before installing the MF drivers."

Cannot Install the Software.
When you are in an IPv6 environment, the CD-ROM/DVD-ROM setup screen may not appear, and you cannot install the
MF drivers. Install the drivers using the WSD port.
"Installing the MF Drivers on the WSD Network (For Windows)"
You may not be able to use the scan function over an IPv6 connection.
Follow the on-screen instructions to install the software. If an error occurs during the installation, uninstall the software,
restart your computer, and install it again.
"Uninstalling the Software"
"Installing the MF Drivers and MF Toolbox"
Quit all running applications and install the software again.

Applications Installed from the User Software and Manuals CD-ROM (or DVD-ROM) Supplied
with the Machine Are Not Properly Registered in the MF Toolbox.
Applications are automatically registered to the MF Toolbox once they have been installed. They are not, however, if
installed while the MF Toolbox is open. To access these applications from the toolbox, you need to manually register
them to the toolbox.
e-Manual -> "Using the MF Toolbox"

It Takes Too Long to Uninstall the Drivers (Windows XP).
Quit all running applications (including anti-virus applications) before uninstalling the software.

The [Canon] Folder Remains in the Start Menu After the Software Has Been Uninstalled.
Uninstall the MF Toolbox first before uninstalling the MF drivers. If you uninstall the MF drivers first, the [Canon] folder may
remain after the MF Toolbox has been uninstalled.
Follow the steps in the procedure below to remove the folder.
For Windows XP
Right-click the [Start] menu and open Windows Explorer. From [All Users], select [Start Menu] -> [Programs] and delete
the [Canon] folder.
For Windows Vista
Right-click the [Start] menu and select [Explore All Users]. From [Programs] in [Start Menu], delete the [Canon] folder.
For Windows 7
Delete the [Canon] folder in [All Programs] under the [Start] menu.
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Cannot Use the Software After Upgrading the Operating System.
Uninstall the software for this machine before upgrading the operating system on your computer. Once the upgrade has
been complete, reinstall the software.
"Uninstalling the Software"
"Installing the MF Drivers and MF Toolbox"
"Installing the MF Drivers on the WSD Network (For Windows)"

The USB cable was connected before installing the MF drivers.
For Windows 8 (MF6180dw/MF6160dw/MF6150dw/MF6140dn)
The driver included with the OS (inbox driver) is installed.
If you installed it unintentionally, follow the steps below to delete it, and install the MF drivers.
1.
2.
3.
4.
5.

Right-click the lower-left corner of the screen, select [Control Panel], and click [View devices and printers].
Right-click the icon for the machine.
Click [Remove device].
Remove the USB cable from the computer.
Install the MF drivers.
"Installing the MF Drivers and MF Toolbox"

For Windows 7/8
1. Remove the USB cable from the computer.
2. Install the MF drivers.
"Installing the MF Drivers and MF Toolbox"
For Windows XP/Vista
1. When the following screen appears, remove the USB cable from the computer.
For Windows XP:

For Windows Vista:

2. Click [Cancel].
If the dialog box closed after you removed the USB cable, proceed to the next step.
3. Install the MF drivers.
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"Installing the MF Drivers and MF Toolbox"
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How to Use the Online Help
In the Online Help, all the functions of the driver software and information about options are included. If you want to know
descriptions of the functions and settings immediately when using the driver software, make use of the Online Help.
For Windows:
(1) Select [File] -> [Print] from the menu bar in the application.
(2) Select the printer in [Select Printer] or [Name] in the [Print] dialog box.
(3) Click [Preferences] or [Properties].
(4) Click [Help].

How to display the
Help screen

Click [Contents] in the Help screen, and then double-click the desired title to display the
information.

Searching from
Contents

For Macintosh:
(1) Select [File] -> [Print] from the menu bar in the application.
(2) Select the printer in [Printer].
(3) Change the content displayed in lower pane of the dialog to [Layout], [Basic],
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[Summary], etc.
(4) Click

.

How to display the
Help screen

You can search a content by entering a keyword.

Searching from
Contents
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Confirming IP Address Settings
NOTE
If the machine is not connected to the network properly:
The IP address is displayed as "0.0.0.0".
When the startup time setting is specified:
The IP address, subnet mask, and gateway address will be displayed when the specified time has elapsed.
e-Manual -> "Specifying a Delay Before Establishing the Network Connection"
When the machine is connected to a switching hub:
The machine may not be able to connect to a network even if your network settings are appropriate. In this case, the
startup time of the machine needs to be set to a waiting state.
e-Manual -> "Specifying a Delay Before Establishing the Network Connection"

Confirming IPv4 address settings

1
Press

(Status Monitor/Cancel).

2
Press [

] or [

] to highlight <Network Information>, and then press [OK].

] or [

] to highlight <IPv4>, and then press [OK].

] or [

] to highlight the option you want to confirm, and then press [OK].

3
Press [

4
Press [
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5
View the information.

6
Press

(Status Monitor/Cancel) to close the screen.

Confirming IPv6 address settings

1
Press

(Status Monitor/Cancel).

2
Press [

] or [

] to highlight <Network Information>, and then press [OK].

] or [

] to highlight <IPv6>, and then press [OK].

3
Press [

4
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Press [

] or [

] to highlight the option you want to confirm, and then press [OK].

5
View the information.

6
Press

(Status Monitor/Cancel) to close the screen.
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How to Check the Bit Architecture (For Windows)

1
Open [Control Panel].

Windows Vista/7/Server 2008:
Select [Control Panel] from [Start] menu.
Windows 8/Server 2012:
Right-click the lower-left corner of the screen and select [Control Panel].

2
Display [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012:
Click [System and Maintenance] or [System and Security], and then click [System].
Windows Server 2008:
Click [System].

3
Check the bit architecture.

For 32-bit versions:
[32-bit Operating System] is displayed.
For 64-bit versions:
[64-bit Operating System] is displayed.
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Disclaimers
The information in this document is subject to change without notice.
CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEREOF, WARRANTIES AS TO
MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE OR NON-INFRINGEMENT.
CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

㻣㻠㻌㻛㻌㻣㻢

0H50-013

Copyright
Copyright CANON INC. 2013
No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any
language or computer language in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual,
or otherwise, without the prior written permission of Canon Inc.
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Trademarks
Canon and the Canon logo are registered trademarks of Canon Inc. in the United States and may also be trademarks or
registered trademarks in other countries.
Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries.
Bonjour, Finder, Macintosh, Mac OS, and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and/or
other countries.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST®
is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be
registered in certain jurisdictions.
Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
All other product and brand names are registered trademarks, trademarks or service marks of their respective owners.
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