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VALDYMO SKYDELIS 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           11       12  13  14        15 
 

 Mygtukas [MODE SELECT] / režimų indikatoriai 
Spauskite, reikiamam režimui pasirinkti. Užsidegs pasirinkto režimo indikatorius (kopijavimas, spausdinimas, 
skenavimas, fakso režimo indikatoriai). 
 

 Ekranas 
Ekrane rodomi pranešimai apie aparato režimą, problemas, vartotojų programų ir nustatymų meniu.  
 

 Skaičių mygtukai 
Naudojami kopijų skaičiui ir kitiems skaitmeniniams dydžiams įvesti. Šie mygtukai taip pat gali būti naudojami 
meniu pranešimams ir funkcijoms pasirinkti.  
 

 Mygtukas [CLEAR] ( ) 
Spauskite, norėdami ištrinti nustatytą kopijų kiekį arba atšaukti atliekamą užduotį. Esant nustatymų meniu, šį 
mygtuką galite naudoti norėdami grįžti į ankstesnį meniu punktą. 
 

 Energijos taupymo mygtukas 
Užsidega įjungus energijos taupymo funkciją.  
 

 Dvipusio automatinio dokumentų tiektuvo indikatorius* 
Užsidega įdėjus dokumentą į dvipusį automatinį dokumentų tiektuvą. 
 

 Klaidos indikatorius 
Šis mygtukas dega pastoviai arba mirkčioja popieriui užsikimšus arba esant kitai klaidai.  
 

 Mygtukas [TRAY SELECT] ( ) 
Naudojamas reikiamo popieriaus formato popieriaus dėklui pasirinkti. 
 

 Popieriau dėklo vietos indikatorius 
Parodo pasirinktą popieriaus dėklą. Indikatorius mirkčioja, kai darbo metu dėkle pasibaigia popierius arba dėklas 
blogai uždarytas.  
 

 Mygtukas [MENU]  
Spauskite popieriaus formatui pasirinkti, vartotojo programai konfigūruoti arba bendram skaičiui 
parodyti.  
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11. Mygtukas [2-SIDED COPY] 
Spauskite šį mygtuką Kopijų režime dvipusiam arba vienpusiam kopijavimui arba popieriaus išleidimo režimui 
pasirinkti. 
 
12. Mygtukas [E-SORT/SP.FUN] 
Spauskite rūšiavimo funkcijai, kopijavimo funkcijai 2 IN 1 arba paraščių pakeitimo funkcijoms pasirinkti 
 
13. Mygtukai [ ] ( ), [ ] ( ), [ENTER] 
Spauskite mygtukus [ ] ( ) arba [ ] ( ) punktui nustatymų meniu pasirinkti. Spauskite mygtuką 
[ENTER] pasirinktai funkcijai įrašyti.  
 
14. Mygtukas [EXPOSURE] 
Spauskite norėdami perjungti automatinę ekspoziciją į teksto arba nuotraukos režimą.  
 
15. Mygtukas [COPY RATIO] 
Spauskite kopijai padidinti/sumažinti. Norėdami pasirinkti vieną iš nustatytų mastelio dydžių, paspauskite 
mygtuką [COPY RATIO] ir pasirinkite norimą mastelio dydį. Norėdami nustatyti kito dydžio mastelį, paspauskite 
mygtuką [COPY RATIO], pasirinkite arčiausią Jūsų norimam dydžiui mastelį ir su mygtukais [ ] ( ) arba 
[ ] ( ) didindami/mažindami mastelį 1% nustatykite reikiamą Jums mastelio dydį. 
 
16. Mygtukas [CLEAR ALL] ( ) 
Paspaudę šį mygtuką grįšite prie išankstinių nustatymų. Paspaudę šį mygtuką nustatymų meniu grįšite prie 
pradinių nustatymų.  
 
17. Mygtukas [START] ( )/indikatorius „Pasiruošęs“ 
Užsidega kai galima pradėti kopijuoti arba skenuoti. Norėdami pradėti kopijuoti, paspauskite mygtuką [START] 
( ). Taip pat spauskite šį mygtuką norėdami grįžti į įprastą režimą iš energijos taupymo režimo.  
 
18. Rodo dabartinį kopijos proporcijas. 
 
19. Rodo pasirinktą popierius formatą.  
 
20. Rodo įvestą su skaičių mygtukais kopijų skaičių.  
 
21. Ženklas  rodomas pakeitus ekspoziciją arba paraštes, pasirinkus dvipusio kopijavimo, rūšiavimo arba 2 IN 
1 režimus.  
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POPIERIAUS KROVIMAS Į POPIERIAUS DĖKLĄ 
 
1. Pakelkite popieriaus dėklo rankenėlę ir ištraukite dėklą, kol jis sustos. 

 
2. Priderinkite popieriaus matuoklius prie popieriaus pločio ir ilgio. Suspauskite popieriaus 
matuoklio A svirtį ir priderinkite jį prie popieriaus pločio. Nustatykite popieriaus matuoklį B į 
reikiamą angą taip, kaip pažymėta ant dėklo. 
 
 
 
 
 
 
Popieriaus - - Popieriaus matuoklis A 
matuoklis B 
 
 
3. Išvėdinkite popierių ir įdėkite jį į dėklą. Įsitikinkite, kad kraštai yra žymesni už kampų 
kabliukus. 

 
4. Švelniai pastumkite popieriaus dėklą atgal i aparatą.  
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RANKINIS POPIERIAUS PADAVIMAS (įskaitant specialų popierių) 
 
Universalus popieriaus tiekimo dėklas gali būti naudojamas tam, kad pateikti standartinį popierių, 
permatomą juostelę,  lipdukus, vokus ir kitą popierių, skirta specialiems tikslams. Šiame dėkle gali būti 
naudojamas popierius nuo A4 iki A6 formato su svoriu nuo 56 iki 128 g/m2. (maksimalus popieriaus 
svorio dydis – nuo 105 iki 128 g/m2). 
 
Universalus  popieriaus tiekimo dėklas 
 
1. Atidarykite universalų popieriaus tiekimo dėklą ir išskleiskite dėklą. 

 
2. Priderinkite popieriaus matuoklį prie popieriaus pločio. Popierių iki pat galo įdekite į 

universalų popieriaus tiekimo dėklą (spausdinimo puse žemyn). 
 

 
 
 
 
 
 
- Spausdinimo pusė  
 

3. Paspauskite dėklo išrinkimo mygtuką  tam, kad išrinkti universalų popieriaus tiekimo 
dėklą. 
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KOPIJAVIMAS 

 
Aparatas turi vienos-pusės atminties buferį. Ši atmintis leidžia aparatui nuskenuoti originalą tik vieną 
kartą ir padaryti iki 99 jo kopijų. Tai gerina darbo eigą, mažina aparato darbo triukšmą ir ilgina aparato 
eksploatavimą, mažinant skenavimo mechanizmo nusidėvėjimą.  
 

Kopijų srautas 
 
1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle arba universaliame popieriaus tiektuvo dėkle yra popieriaus, 
ir patikrinkite popieriaus dydį. 
2. Įjunkite aparatą. 
3. Padekite originalą. 
Kopijuojant ant popieriaus, didesnio už A4 formatą, ištraukite popieriaus išėjimo dėklo ilgintuvą. 

 
4. Išrinkite kopijų nustatymus 
Jeigu Jūs pageidaujate kopijuoti, naudojant pradinius nustatymus, pereikite prie sekančio veiksmo. 
Nustatyti kopijų kiekį 
Nustatyti rezoliuciją ir kontrastą  
Padidinti ar sumažinti kopiją 
Pakeisti naudojamą dėklą.  
5. Pradėti kopijavimą 
Paspauskite Starto  mygtuką 
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MAITINIMO LAIDO PAJUNGIMAS 
 
1. Įsitikinkite, kad aparato elektros jungiklis nustatytas į OFF poziciją. Įstatykite pridėtą 
maitinimo laidą į lizdą, esantį užnugarinėje aparato pusėje. 

 
2. Įjunkite kitą laido galą į artimiausią kištukinį lizdą.  
Įjunkite elektrą. 
Įsitikinkite, kad aparato elektros jungiklis nustatytas į OFF poziciją.  Įjunkite kitą laido galą į artimiausią 
kištukinį lizdą. Nustatykite aparato elektros jungiklį, esantį kairėje aparato pusėje, į ON poziciją. 
Užsidegs Starto  indikatorius;  kiti indikatoriai, rodantys pradinius valdymo skydelio nustatymus, 
taip pat užsidegs, parodant, kad aparatas yra paruoštas. Norint peržiūrėti pradinius  nustatymus, žiūrėkite 
„Valdymo skydelio pradinius nustatymus“, aprašytus kitame puslapyje. 
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ORIGINALO PADĖJIMAS 
 
1. Pakelkite originalo dangtį ir padėkite originalą. 
2. Padėkite originalą tekstų/paveikslų žemyn ant originalo stiklo. Prilyginkite jį prie originalo 
stiklo liniuočių ir centravimo žymės . Švelniai uždarykite originalo dangtį. 
 
Originalo liniuotes - 

 
 
 
 

 
       

                                        Centravimo žymė  
 

 
 

Didelio originalo nustatymas 
 

1. Paprasčiausiai pakelkite originalo dangtį. 

 
2. Iš naujo pritvirtinkite originalo dangtį, priešingai procedūrai, aprašytai aukščiau. 
 
 

 
 

KOPIJŲ KIEKIO NUSTATYMAS 
 
 
Kopijuojant iš originalo stiklo arba iš Automatinio dokumentų tiektuvo iš viršaus, jeigu jis yra 
instaliuotas, nustatykite kopijų kiekį, naudojant du kopijos kiekio mygtukus  
 
Tam, kad nustatyti skaičių nuo 0 iki 9, paspauskite dešinį kopijos kiekio mygtuką. Šis mygtukas 
nekeičia dešimčių skaičiaus. Norint nustatyti dešimčių skaičių nuo 0 iki 9, paspauskite kairįjį  kopijos 
kiekio mygtuką. 

 
                                                      Dešimčių skaičius     Vieneto skaičius 
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EKSPOZICIJOS NUSTATYMAS/NUOTRAUKŲ KOPIJAVIMAS 
 
Ekspozicijos nustatymas 
Kopijų tankio nustatymas nereikalingas daugumai originalų automatiniame ekspozicijos režime. Tam, 
kad nustatyti kopijų tankį rankiniu būdu arba kopijuoti nuotraukas, ekspozicijos laipsnis gali būti 
nustatytas rankiniu būdu 2 žingsniais. 
1. Paspauskite ekspozicijos režimo išrinkimo  mygtuką  RANKINIAME būde arba  
PHOTO būde. 

 
2. Naudokite mygtukus „šviesiau“  arba „tamsiau“  tam, kad nustatyti ekspozicijos 
laipsnį. Jeigu yra išrinktas 2 ekspozicijos laipsnis, vienu metu užsidegs du patys dešinieji šio 
laipsnio indikatoriai. 

 
Automatinis ekspozicijos nustatymas 
Automatinis ekspozicijos laipsnis gali būti nustatytas tam, kad prisitaikyti prie Jūsų kopijavimo 
reikalavimu. Šis laipsnis nustatomas kopijuojant ir iš originalo stiklo, ir iš automatinio dokumentų 
tiektuvo iš viršaus 
1. Nustatant automatinį ekspozicijos laipsnį, kopijuojant iš automatinio dokumentų tiektuvo iš 
viršaus, padekite originalą į popieriaus tiektuvą ir įsitikinkite, kad automatinio dokumentų 
tiektuvo iš viršaus indikatorius įjungtas. Nustatant lygį, darant kopijas iš originalo stiklo, 
įsitikinkite, kad popieriaus tiektuve nėra kitų dokumentų. 
2. Paspauskite ekspozicijos režimo išrinkimo mygtuką tam, kad išrinkti PHOTO  režimą. 

 
3. Paspauskite ir laikykite ekspozicijos režimo išrinkimo mygtuką maždaug 5 sekundes. PHOTO 

 indikatorius užges ir AUTO indikatorius pradės mirksėti. Užsidegs vienas ar du šviesus ir 
tamsus pasirinkti  indikatoriai, atitinkantys automatiniam ekspozicijos laipsniui.  

 
4. Paspauskite mygtukus „šviesiau“  arba „tamsiau“  tam, kad nustatyti pageidaujamą 
šviesesnį arba tamsesnį ekspozicijos laipsnį. Jeigu yra išrinktas 2 ekspozicijos laipsnis, vienu metu 
užsidegs du patys kairieji šio laipsnio indikatoriai. Taip pat, jeigu yra išrinktas 4 laipsnis, vienu 
metu užsidegs du patys dešinieji šio laipsnio indikatoriai. 
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5. paspauskite ekspozicijos pasirinkimo mygtuką. AUTO indikatorius nustos mirksėti ir užsidegs. 
 
 

MAŽINIMAS/DIDINIMAS/ VAIZDO MASTELIO POKYTIS 
 
Gali būti išrinktos trys išankstinės mažinimo ir didinimo proporcijos. Vaizdo mastelio pokyčio funkcija 
leidžia padidinti  kopijos proporcijos pasirinkimą 1% intervale nuo 25% iki 400%. 
1. Padėkite originalą ir patikrinkite popieriaus formatą. 
2. Norėdami išrinkti norimą kopijos proporciją, spauskite kopijos proporcijos pasirinkimo arba/ir 
vaizdo mastelio pokyčio  mygtukus. 
3. Pasirinkti išankstinę kopijos proporciją: 
Išankstinės mažinimo ir didinimo proporcijos yra: 
50%, 70%, 86%, 141% ir 200%. 

 
Pasirinkti vaizdo mastelio pokytį: 
Kai yra paspaustas vaizdo mastelio pokyčio mygtukas , užsidegs  vaizdo mastelio pokyčio 
indikatorius, ir ekrane bus rodoma vaizdo mastelio pokyčio proporcija.  

 
Dėklo pasirinkimas 

 
Paspauskite dėklo pasirinkimo mygtuką . 
Kiekvieną kartą, kai Jūs spaudžiate dėklo pasirinkimo mygtuką , vieta, nurodyta popieriaus tiektuvo 
vietos indikatoriumi, keičiasi tokia tvarka: popieriaus dėklas 1, popieriaus dėklas 2 (jeigu instaliuotas), 
universalus tiekimo dėklas.  
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Spausdinimo/skenavimo funkcijos 
 
 
Aparate instaliuota USB jungtis. 
Aparato savybės: 

• Greitas duomenų perdavimas (prisijungus prie USB 2.0 jungties); 
• ROPM* funkcija 
*ROPM (angl. „Rip Once Print Many“) – vieną kartą konvertavus dokumentą jį galima spausdinti 
daug kartų. Prieš spausdinimą ši funkcija įrašo į atmintį kelis spausdinamus dokumentus. 
Spausdinant daug kopijų Jums nereikės iš naujo perdavinėti spausdinamus duomenys iš kompiuterio.  

Norėdami naudoti aparatą kaip spausdintuvą arba skenerį turite prieš tai instaliuoti 
spausdinimo/skenavimo tvarkyklę.  
 
 
Pastaba  

• Prieš naudodamiesi USB 2.0 (didelio greičio režimas) perskaitykite esančius žemiau „Sistemos 
reikalavimus USB 2.0 (didelio greičio režimas)“ ir įsitikinkite, kad Jūsų sistemos ir aparato 
nustatymai atitiktų šiuos reikalavimus.  

 
 
Sistemos reikalavimai USB 2.0 (didelio greičio režimas) 

• Windows 2000 Professional/XP/Vista; 
• Kompiuteryje turi būti instaliuota Microsoft USB 2.0 tvarkyklė; 
• „USB 2.0 MODE SWITCH“ nustatymas, esantis aparato vartotojų programose turi būti 

nustatytas į „HI-SPEED“.  
*Net tuo metu, kai yra instaliuota Microsoft USB 2.0 tvarkyklė, kai kurios USB 2.0 išplėtimo plokštės negali pasiekti 
standartinio Hi-speed greičio lygio. Ši problema sprendžiama instaliuojant naujesnę plokščių tvarkyklę. Norėdami gauti 
naujausią plokščių tvarkyklę, susisiekite su plokščių gamintoju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPAUSDINIMO REŽIMAS 
 

• Spausdinimo darbai, gaunami aparato kopijavimo metu, įrašomi į aparato atmintį. Aparatui 
pabaigus kopijuoti, bus atliekami įrašyti į atminti kopijavimo darbai. 

• Spausdinimas negalimas kai atidaryti aparato priekinis arba šoninis dangčiai arba užsikimšta 
popierius, pasibaigia popierius arba spausdinimo dažai.  

 

 
PAGRINDINIS KOPIJAVIMO PROCESAS  
Žemiau aprašytas pagrindinis kopijavimo procesas.  
 
1. Įsitikinkite, kad dėkle būtų popieriaus ir kad nustatytas popieriaus formatas atitiktų pasirinktu dėklo 
popieriaus formatą.  
 
2. Atidarykite dokumentą, kurį norėtumėte spausdinti ir Failo meniu pasirinkite „Print“. 
 
3. Įsitikinkite, kad būtų pasirinkta spausdintuvo tvarkyklę ir joje nustatykite spausdinimo nustatymus. 
 
4. Paspauskite mygtuką „Print“ arba „OK“. Aparatas pradės spausdinti. 
Atspausdintos kopijos bus paduodamos į kopijų išleidimo dėklą.  
 
Spausdinimo darbo atšaukimas 
 
1. Su mygtuku [MODE SELECTION] aparato valdymo skydelyje pasirinkite spausdinimo režimą ir 
paspauskite mygtuką [CLEAR] ( ) arba mygtuką [CLEAR ALL] ( ). 
 
2. Ekrane bus rodomas užrašas: „CANCEL PRINT JOB?“ („Atšaukti spausdinimą?“). Įsitikinkite, kad 
prie „YES“ būtų uždėta varnelė ir paspauskite mygtuką [ENTER]. 
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SKENAVIMO REŽIMAS 
 
Skenavimo režimas negali būti naudojamas šiais atvejais: 

• Užsikimšus popieriui (originaliam dokumentui iš dvipusio automatinio dokumentų tiektuvo arba 
popieriui ir popieriaus dėklų); 

• Naudojantis vartotojų programomis; 
• Nustatant dėklo popieriaus formatui; 
• Aparatas dirba kopijavimo režime; 
• Atidaryti priekinis arba šoninis dangčiai. 

 

 
Skenavimas naudojantis aparato mygtukais 
Kai skenavimas daromas šiuo būdu, nustatytas Mygtukų meniu priedas pradės veikti automatiškai ir 
skenuojamas paveikslas bus įdėtas į priedą.  
 
Pastaba 

Jeigu aparate nustatytas kopijavimo režimas, paspauskite mygtuką [MODE SELECT], 
perjunkite režimą į skenavimą ir ištrinkite anksčiau nustatytus kopijavimo nustatymus.  

  
SKENAVIMAS IŠ APARATO VALDYMO SKYDELIO 
 
1. Norėdami nustatyti skenavimo režimą, paspauskite mygtuką [MODE SELECT]. 
Užsidegs indikatorius „SCAN“, rodantis kad yra pasirinktas skenavimo režimas. 
 
 
2. Padekite originalų dokumentą. 
 
 
3. Su mygtukais [ ] ( ) arba [ ] ( ) pasirinkite reikiama Mygtukų Vadovo 
skenavimo meniu nustatymą.  
 
 
4. Norėdami pradėti skenavimą, spauskite mygtuką ( ). 
 
 
Pastaba 

Skenavimo režimas lieka po skenavimo pabaigos. (Norėdami pakeisti darbo režimą, naudokite 
mygtuką [MODE SELECT]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spausdinimo/skenavimo funkcijos 
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SKENAVIMAS IŠ JŪSŲ KOMPIUTERIO 
 
Aparatas palaiko TWAIN standartą (vaizdo gavimo ir prisijungimo prietaisų standartą). Tai leidžia 
skenuoti iš TWAIN standartą atitinkančių prietaisų. Aparatas taip pat palaiko WIA (Windows Image 
Acquisition). Tai leidžia atlikti skenavimą Windows XP iš „Skenerių ir Kamerų vedlių“. 
 

 
OPERACIJOS KOPIJAVIMO, SPAUSDINIMO IR SKENAVIMO REŽIMUOSE 
Kai kurios operacijos negali būti atliekamos vienu metu, kai aparatas nustatytas spausdinimo, 
kopijavimo arba skenavimo režimas.  
 

Režimai Kopijavimas Spausdinimas Skenavimas iš 
kompiuterio 

Skenavimas iš 
aparato 

Kopijavimo mygtuko įvedimas Taip Taip Taip Ne Kopijavimas 
Kopijavimo metu   Ne Ne Ne 

Spausdinimas  Spausdinimo metu  Taip*  Taip Taip 
Skenavimas  Skenavimo darbo peržiūros 

metu / skenavimo metu    
Ne Taip   

 
• Dvipusio kopijavimo metu kopijavimas prasideda po spausdinimo pabaigos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARTOTOJO NUSTATYMAI 
 
Vartotojo nustatymai suteikia Jums galimybę pritaikyti aparatą Jūsų poreikiams.  
 
 

 
VARTOTOJO PROGRAMOS 
Į Vartotojo nustatymus įeina šie punktai. 
Norėdami pakeisti Vartotojo programos nustatymus žiūrėkite „Vartotojo programos nustatymu 
pasirinkimas“ (p. 9). 
 
Kopijavimo režimas 

 
Programos 

numeris 

Programos pavadinimas Nustatymo kodas 
(gamyklos nustatymas 

paryškintas) 

Aprašymas 

1 AUTO CLEAR 
(automatinis ištrynimas) 

1: 10 sek. 
2: 30 sek. 
3: 60 sek. 
4: 90 sek.  
5: 120 sek. 
6: išjungtas  

• Automatinio ištrynimo laikas automatiškai 
grąžina kopijavimo nustatymus į pradinius, jeigu 
po kopijavimo per nustatytą  automatinio 
ištrynimo laiką nebus spaudžiami jokie mygtukai. 

• Ši programa naudojama laikui nustatyti. Ši 
funkcija taip pat gali būti atjungta.  

2 PREHEAT MODE 
(įšilimo režimas) 

1: 30 sek. 
2: 1 min. 
3: 5 min.  
4: 30 min.  
5: 60 min.  
6: 120 min.  
7: 240 min. 

• Ši funkcija automatiškai perjungia aparatą į 
ekonominį energijos naudojimo režimą, jeigu per 
nustatytą laiką aparatas įjungtas, tačiau nėra 
naudojimas. Užsidega Energijos taupymo 
indikatorius, tačiau Jūs galite naudotis valdymo 
skydelio mygtukais. Įprastas darbo režimas 
įsijungia automatiškai paspaudus valdymo 
skydelio mygtuką, įdėjus dokumentą arba 
atliekant spausdinimą.     

3 AUTO SHUT-OFF 
(automatinis išsijungimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Ši funkcija įjungia/išjungia automatinio 
išsijungimo režimą.  

4 AUTO SHUT-OFF TIME 
(automatinio išsijungimo 
laikas) 

1: 5 min. 
2: 30 min.  
3: 60 min.  
4: 120 min.  
5: 240 min. 

• Ši funkcija automatiškai perjungia aparatą į 
režimą, kuris naudoja dar mažiau energijos negu 
įšilimo režime, jeigu per nustatytą laiką aparatas 
įjungtas, tačiau nėra naudojimas. Visi indikatoriai 
išskyrus energijos taupymo indikatorių užgesta. 
Norėdami grįžti į įprasta darbo režimą, 
paspauskite mygtuką [START] ( ). Įrastas 
darbo režimas taip pat įsijungia automatiškai, kai 
iš kompiuterio gaunamas spausdinimo arba 
skenavimo darbas. Kai aparatas yra automatinio 
išsijungimo režime negalima naudotis jokiais 
mygtukais (išskyrus mygtuką [START] ( )). 

5 LAYOUT IN 2 IN 1 
(išdėstymas „du 
viename“) 

1: variantas 1 
2: variantas 2 

• Naudokite šį nustatymą norėdami pasirinkti 
išdėstymo variantą, kai du dokumentai 
kopijuojami ant vieno puslapio.  

6 OFFSET FUNCTION 
(kopijų išleidimas su 
pastūmimu) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Kai ši funkcija yra įjungta, kiekvienas padarytas 
kopijavimo arba spausdinimo režime kopijų 
komplektas išleidžiamas į kopijų dėklą su 
pastūmimu.  

7 ROTATE ORIG. IMAGE 
(originalaus vaizdo 
pasukimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Atliekant dvipusį kopijavimą, ši funkcija apverčia 
vaizdą, esanti ant kitos originalaus dokumento 
pusės. Ši funkcija yra patogi, rišant dokumentus 
viršuje (bloknoto tipu).  
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Programos 
numeris 

Programos pavadinimas Nustatymo kodas 
(gamyklos nustatymas 

paryškintas) 

Aprašymas 

8 AE/TEXT/RESOLUTION 
(AE/tekstas/rezoliucija) 

1: 300dpi 
2: 600dpi 

• Šis nustatymas naudojamas norint pakeisti 
kopijos rezoliuciją AUTO ir TEXT režimuose iš 
600 x 300 dpi į 600 x 600 dpi  (aukštos kokybės 
režimas). Naudojantis aukštos kokybės režimu 
skenavimas atliekamas lėčiau.  

9 2-SIDED COPY MODE 
(dvipusio kopijavimo 
režimas) 

1: greitas 
2:  paprastas 

• Jeigu dvipusio kopijavimo metu aparato 
atmintyje nebelieka vietos ir šiuo atveju Jūs 
norite kopijuoti, pasirinkite režimą 
„PAPRASTAS“. Tačiau šiuo atveju kopijavimas 
bus daromas lėčiau. Įprastai režimas „GREITAS“ 
pasirenkamas greitam dvipusiam kopijavimui 
atlikti.    

10 MARGIN WIDTH 
(paraščių plotis) 

1: 5 mm (1/4") 
2: 10 mm (1/2") 
3: 15 mm (3/4") 
4: 20 mm (1") 

• Naudokite šį funkciją norėdami nustatyti paraščių 
plotį.  

11 MEM. FOR PRINTER 
(spausdintuvo atmintis) 

1: 30% 
2: 40% 
3: 50% 
4: 60% 
5: 70% 

• Ši funkcija nustato spausdinimo režimo aparato 
atminties proporciją. 

12 AUTO KEY REPEAT 
(automatinis mygtukų 
pakartojimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Ši funkcija leidžia pasirinkti ar mygtuko 
paspaudimas ir laikymas pakartotinai įveda šio 
mygtuko dydį/nustatymą. Mygtukams, įprastai 
naudojamiems nustatytiems dydžiams 
didinti/mažinti (pavyzdžiui, [ ] ( ) arba 
[ ] ( )), ši programa leidžia nekeisti įvesto 
dydžio paspaudus mygtuką.  

13 KEY PRESS TIME 
(mygtukų paspaudimo 
laikas) 

1: paprastas 
2: 0,5 sek. 
3: 1,0 sek.  
4: 1,5 sek.  
5: 2,0 sek.  

• Ši funkcija leidžia pasirinkti mygtuko 
paspaudimo laiką, per kurį įvestas 
dydis/nustatymas bus priimtas. Pasirinkę ilgesnį 
laiką, Jūs galite apsisaugoti nuo nustatymų 
pasikeitimo netyčia paspaudus kokį nors 
mygtuką.  

14 KEY TOUCH SOUND 
(mygtukų paspaudimo 
garsas) 

1: tyliai 
2: garsiai 
3: išjungtas 

• Nustato garso signalų stiprumą. 

15 SOUND AT DEFAULT 
(garsas pagal nutylėjimą) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Garso signalas pasirinkus pagrindinius 
nustatymus. 

16 TONER SAVE MODE 
(spausdinimo dažų 
taupymo režimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Šis režimas mažina spausdinimo dažų naudojimą 
10% kopijavimo metu. Šis režimas įsijungia 
pasirinkus AUTO arba TEXT ekspozicijos 
režimus. 

17 AE LEVEL ADJUST 
(ekspozicijos lygio 
nustatymas) 

1: dvipusis automatinis 
dokumentų tiektuvas 
(galimas 5 lygių 
nustatymas). 
2: dokumentų stiklas 
(galimas 5 lygių 
nustatymas) 

• Naudojamas ekspozicijos lygiui nustatyti. 
• Automatinis ekspozicijos lygis gali būti 

nustatomas atskirai dokumentų stiklui ir 
dvipusiam automatiniam dokumentų tiektuvui. 

• Gamyklos nustatytas ekspozicijos lygis – 
centrinis.  

18 LANGUAGE 
(kalba) 

1: anglų (JAV) 
2: anglų 
3: prancūzų 
4: ispanų 

• Nustato ekrano kalbą. 

19 RESET FACTORY 
(grįžti prie gamyklos nust) 

1: taip 
2: ne 

• Grįžta prie pradinių gamyklos nustatymų. 
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Programos 
numeris 

Programos pavadinimas Nustatymo kodas 
(gamyklos nustatymas 

paryškintas) 

Aprašymas 

20 SORT AUTO SELECT 
(automatinis rūšiavimo 
pasirinkimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Įjungia/išjungia automatinį rūšiavimo 
pasirinkimo režimą 

21 • CHECK OC OPEN 
(dokumentų dangtis 
pakeltas) 
• CHECK RSPF OPEN  
(dvipusis automatinis 
dokumentų tiektuvas 
pakeltas) (kai jis yra 
instaliuotas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Jūs galite nustatyti operaciją, kuri bus atliekama 
paspaudus mygtuką [START] ( ) tuo metu, kai 
dokumentų dangtis/dvipusis automatinis 
dokumentų tiektuvas nėra visiškai nuleistas.  

22 VALID COPI WIDTH 
(tinkamas popieriaus 
plotis) 

1: A4 (8.5x11) 
2: B5R (5.5x8.5) 

• Nustato galimą kopijavimui iš rankinio padavimo 
dėklo popieriaus formatą. Jeigu yra pasirinktas 
„B5R (5.5x8.5)“ formatas, A4 (laiško) formato 
dokumento kopijavimas bus spausdinamas tik ant 
B5R (faktūros) formato. 

23 LSU SETTING 
(LSU nustatymai) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Nustato ar kopijavimas galimas tik 
daugiakampiui varikliui sukantis, ar ir tuo metu 
kai jis neveikia.  

24 PAPER TYPE 
(popieriaus tipas) 

1: paprastas popierius 
2: storas popierius 

• Nustato kaitinimo įtaiso temperatūrą naudojantis 
rankinio padavimo dėklu.  

25 DISPLAY CONTRAST 
(ekrano kontrastas) 

1: šviesesnis 
2: šviesus 
3: normalus 
4: tamsus 
5:tamsesnis 

• Nustato ekrano kontrastą. 

 
Spausdinimo režimas 

 
Programos 

numeris 

Programos pavadinimas Nustatymo kodas 
(gamyklos nustatymas 

paryškintas) 

Aprašymas 

1 FORCED OUTPUT 
(priverstinis išleidimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Įjungus šią funkciją, spausdinimo režimo 
spausdinimas bus automatiškai tęsiamas ant kito 
formato popieriaus jeigu pasirinkto formato 
popierius pasibaigia visuose dėkluose. Ši funkcija 
neveikia kopijavimo režime. 

2 USB 2.0 MODE 
SWITCH*1 
(įjungti USB 2.0 režimą) 

1: pilnas greitis 
2: didelis greitis 

• Ši funkcija nustato USB 2.0 duomenų perdavimo 
greitį. Naudodamiesi USB 2.0 jungtimi ir 
norėdami nustatyti didžiausią greitį, įsitikinkite, 
kad Jūsų kompiuteris atitiktų reikiamus 
reikalavimus (operacinė sistema ir tvarkyklė), ir 
po to su šios funkcijos pagalba nustatykite USB 
2.0. režimo didžiausią greitį. Įsidėmėkite, kad 
nustatymai negali būti keičiami naudojantis 
TWAIN tvarkykle. (sistemos reikalavimus USB 
2.0 žr. p.3). 

3 AUTO TRAY 
SWITCH*2 
(automatinis dėklo 
įjungimas) 

1: įjungtas  
2: išjungtas 

• Jeigu spausdinimo metu pasibaigia popierius ir 
kitame dėkle yra reikiamo formato popierius, ši 
funkcija automatiška įjungia šį dėklą (išskyrus 
rankinio padavimo dėklą). Ši funkcija gali būti 
išjungta.  

 
*1 Skenavimo greitis didėja nustačius USB 2.0 režimo didelį greitį. Tačiau spausdinimo greitis žymiai nedidėja. 
 *2 Kai yra instaliuotas 250 popieriaus lapų tiektuvas.  
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VARTOTOJO PROGRAMŲ NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS 
 
1. Paspauskite mygtuką [MENU] ir po to paspauskite mygtuką [ENTER]. 
Spausdinimo režime Vartotojo programas galima atidaryti paspaudus mygtuką 
[MENU]. 
 
 
 
2. Su mygtukais [ ] ( ) arba [ ] ( ) Vartotojo programose pasirinkite 
punktus, kuriuos Jūs norėtumėte nustatyti ir po to paspauskite mygtuką [ENTER]. 

• Žr. „Vartotojų programos“ su programų pavadinimais ir kodais (p. 7-9).  
• Jūs taip pat galite pasirinkti programą įvesdami jos numeri tiesiogiai su 

skaičių mygtukais.  
 
 
3.  Norėdami pakeisti pasirinktų punktų nustatymus spauskite mygtukus [ ] 
( ) arba [ ] ( ).  

Žr. „Vartotojų programos“ su programų kodais (p. 7-9) 
 
 
 
 
Pastaba 

• Jeigu Jūs pasirinkote neteisingą punktą, spauskite mygtuką [CLEAR] ( ) ir atlikite procedūra 
iš naujo nuo 2 žingsnio.  

• Norėdami atšaukti Vartotojo programų nustatymus, spauskite mygtuką [MENU]. 
 
4. Paspauskite mygtuką [ENTER]. 
Ekrane trumpam atsiras Jūsų pasirinkimas ir po to bus rodomas ankstesnis ekranas.  
 
Pastaba 

Kai Vartotojo programose yra pasirinktas „AE LEVEL ADJUSTMENT“ („Ekspozicijos lygio 
nustatymas“) ir paspaustas mygtukas [ENTER], rodomas automatinio ekspozicijos nustatymo 
ekranas. Nustatykite ekspoziciją ir paspauskite mygtuką [ENTER].  

 
 
Garso signalai (mygtuko įvedimo, klaidingo mygtuko paspaudimo ir pagrindinių nustatymų signalai) 
Aparate yra trijų skirtingų tipų garso signalai: mygtuko įvedimo signalas skamba paspaudus teisingą mygtuką; klaidingo 
mygtuko paspaudimo signalas skamba paspaudus ne tą mygtuką; pagrindinių nustatymų signalas skamba pasirinkus vienodą 
su pagrindiniu nustatymą (pagrindiniai nustatymas aprašyti žemiau). Pagrindinių nustatymų signalas yra išjungtas. 
Norėdami įjungti šį signalą, žr. „Garsas pagal nutylėjimą“ p. 8. Norėdami pakeisti garso signalų stiprumą, žr. „Mygtukų 
paspaudimo garsas“ p. 8.  
Kiekvieno tipo garso signalai: 
Mygtuko įvedimo signalas ............ vienas signalas       Klaidingo mygtuko paspaudimo signalas ............... trys signalai 
Pagrindinių nustatymų signalas ..............du signalai 
Pagrindiniai nustatymai 
Pagrindiniai nustatymai – iš anksto nustatyti kiekvienam kopijavimo nustatymui standartiniai pasirinkimai.  
Pagrindiniai nustatymai: 
Kopijos proporcija ............. 100%                  Popieriaus padavimo vieta ............ Dėklas 1 (viršutinis popieriaus dėklas) 
Tamsiau/šviesiau ........... centrinis                    AUTO/TEXT/PHOTO .................AUTO 
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