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A rendszer használata – Panel, azonosítás

Az érintőképernyő kezelése*

Azonosítás
1. Koppintson a PIN kód melletti
szövegbeviteli mezőbe.
2. A megjelenő párbeszédpanelen
írja be a PIN kódját.
3. Koppintson az OK gombra, majd
a Belépésre az érintőkijelzőn.

1. Koppintással kiválaszthat vagy meghatározhat egy menüt.
A Segítség képernyő
megnyitása Képernyő nagyítása
Megszakít egy
másolási feladatot

Kilépés

Átváltás a főmenübe
Billentyűzet (opció)

Figyelmeztető
fényjelző

Nagyítás

Érték vagy szám
beírása

2. Pöccintéssel görgetheti a menüt.

Érintőkijelző
Érték törlése
Előnézet

Próbamásolat

Energiatakarékos
mód ki/be
Beállítások
alapállapota
Váltás Szkennelés funkcióra*
Váltás Másolás funkcióra*

3. Koppintson a számokra vagy a képernyő beviteli területére a
számbillentyűk megjelenítéshez.

Művelet leállítása

Billentyűzet
megjelenítése

Elindít egy műveletet

Érintőképernyő – Főmenü
A nyomtatott oldalak összesített számának megjelenítése
Üzenetkijelzés
Aktív és készenlétben álló
feladatok megjelenítése

Ikonok megjelenítési területe

Festékfeltöltés jelzõk

4. Koppintson a cél bemeneti területre vagy ikonra, hogy
átváltson a beviteli vagy kiválasztási képernyőre.

Átváltás a gyorshívó
gombok funkcióira
Gyorshívó gomb
terület

Beállítások konfigurálása/
Segédanyagok élettartamának ellenőrzése

*	A rendelkezésre álló érintőképernyős funkció lehetőségei a megjelenített
képernyőtől függenek.

bizhub 224e/284e/C224e/C364e GYORS TÁJÉKOZTATÓ 2/2
Nyomtatás
1. Azonosítás előtt válassza Az összes nyomtatása: Nem opciót.

Szkennelés e-mailbe
3. Majd koppintson a Várakozó elemre.

1. Helyezze be az eredetit.

3. Koppintson a Scan to my email opcióra.

2. Azonosítás után a főmenüből válassza ki a SafeQ Scan opciót.

2. Azonosítás után a főmenüből válassza ki a SafeQ Print opciót.

4. A megjelenő listából koppintson a nyomtatni kívánt dokumentumra.
5. Nyomja meg a Start gombot.
4. Nyomja meg a Start gombot.

Alapvető másolási műveletek – Másolat készítése
1. Helyezze be az eredeti(ke)t.

Másolási műveletek – Másolás alapképernyője

Kezelés
1. Helyezze be az eredeti(ke)t.
2. Koppintson a másolási képernyőn a
billentyűre.
3. Koppintson a Kezelésre.
4. Végezze el a kívánt beállítás(oka)t*.

A Gyorsmásolat képernyő megjelenítése
Egy másolóprogram regisztrálása

Másolt példányok száma
A feladatok listájának
megjelenítése
A másolás beállításainak
ellenőrzése

Eredeti/kiadott kép
(csak akkor látható, ha az eredetiket a
tárgyüvegre vagy a dokumentumkezelőbe helyezte)

2. A főmenüben koppintson a Másolás
elemre.

Kétszer hét másolófunkció
helyezhető el mindegyik
funkciósávban

5. Koppintson az OK gombra.
6. Nyomja meg a Start gombot.
3. Koppintson a beviteli területre a
számbillentyűzet megjelenítéséhez.

*A használható funkciók a rendszer konfigurációjától függően eltérők
lehetnek.

A színes mód kiválasztása a másoláshoz

4. Írja be a példányszámot.
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5. Nyomja meg a Start gombot.

További másolási beállítások
meghatározása

Az eredei típusának meghatározása

Szettbe rendez
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Kezelés beállításai

A másolat denzitásának beállítása

1

1

Csoport

Tűzés

A papírformátum és az eredeti típus
kiválasztása/a tálcákba töltött papír
formátumának és fajtájának módosítása

Egy nagyítási tényező
beállítása

Duplex/kombinálás
beállításai

