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Teie uue laserprinteri omadused
Teie uuel printeril on mitmeid funktsioone ja omadusi, mis parandavad prinditavate dokumentide kvaliteeti. 
Printeriga on võimalik teostada järgmisi toiminguid:

Printida suurepärase kvaliteedi ja kiirusega
• Printida kogu värviskaala ulatuses, kasutades värve sinine, 
      punane, kollane (cyan, magenta, yellow) ning must.
• Printida tihedusega kuni 2400 x 600 punkti tollile (dpi). Uurige 
      lähemalt peatükki Tarkvara..
• Printida A4-formaadis lehti kiirusega kuni 16 lk/min ja 
      Letter-formaadis lehti kiirusega kuni 17 lk/min. Värviliselt on 
      nii A4- kui Letter-formaadis võimalik printida kiirusega 
      kuni 4 lk/min.

Printida erinevat tüüpi ja mõõtu trükimaterjalidele
• 150 lehte mahutavasse paberisahtlisse sobivad erinevad 
     tavapaberi formaadid: blanketid, ümbrikud, etiketid, spetsiifilise 
     suurusega paberid, postkaardid ja raske paber.

Luua professionaalseid dokumente
• Printida vesimärke. Täiendage oma dokumente näiteks 
      sõnaga „Salajane”. Uurige lähemalt peatükki Tarkvara.
• Printida plakateid. Tekst ja pildid igalt prinditava dokumendi 
      leheküljelt suurendatakse ja prinditakse paberilehtedele, 
      mida saab hiljem plakati loomiseks kokku kleepida. 
      Uurige lähemalt peatükki Tarkvara.
• Kasutada printimisel eelnevalt valmis trükitud blankette ja 
      päiseid tavapaberil. Uurige lähemalt peatükki Tarkvara.

Säästa aega ja raha
• Paberi säästmiseks on võimalik printida mitu lehekülge 
      ühele paberilehele.
• Printer hoiab kokku elektrit, lülitudes ümber säästurežiimile, 
      kui seda parajasti ei kasutata.
• Paberi säästmiseks on võimalik printida lehe mõlemale 
      küljele (kahepoolne printimine). Uurige lähemalt peatükki 
     Tarkvara.
Printida erinevates keskkondades
• Seade ühildub nii Windows 2000/XP/2003/Vista kui ka 
      Linuxi ja Macintoshi operatsioonisüsteemidega.
• Seade on varustatud USB-liidesega ja võrguliidesega.

Kopeerida originaaldokumente erinevatesse formaatidesse
• Seade võimaldab printida mitu originaaldokumendi 
      koopiat ühele leheküljele.
• Erifunktsioonide abil on võimalik kustutada koopia 
      tagaplaanilt ajalehemuster.
• Samaaegselt on võimalik häälestada ja täiustada nii 
      printimise kvaliteeti kui kujutise suurust.

Skaneeritud dokumente koheselt edasi saata
• Värviliselt skaneerida ning kasutada täpseid tihedusi 
     vastavalt PEG,TIFF ja PDF formaatidele.
• Kiirelt skaneerida ning saata dokumente mitmetesse 
      sihtkohtadesse kasutades võrgus skaneerimise 
     võimalust Networks scanning.
Määrata faksi saatmiseks kindla kellaaja
• Määrata faksi saatmiseks kindla kellaaja ning saata faksi 
      mitmele mällu talletatud numbrile.
• Peale faksi saatmise lõpetamist võib seade vastavalt 
      seadistustele printida välja aruandeid toimingute kohta.

ERIOMADUSED
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sissejuhatus
Seadme põhikomponendid:

•  Seadme ülevaade
•  Juhtpaneeli ülevaade
•  Seisundi LED mõistmine
•  Tahmakasseti seisundi kindlakstegemine

•   Menüü ülevaade
•   Seadmega kaasasolev tarkvara
•   Printeritarkvara omadused

SEADME ÜLEVAADE

 TagantvaadeEestvaade

1 Dokumendi laiuse juhikud 9 Paberi väljastussahtel

2 Automaatne dokumendisöötur 10 USB-mälupulga pesa

3 Juhtpaneel 11 Tahmakassett

4 Väljundi tugi 12 Tahmakassett

5 Esipaneel 13 Printimisüksus

6 Esipaneeli käepide 14 Tahmajäätmete konteiner

7 Sahtel 1 15 Skanneri kaas

8 Paberi sisestussahtel 16 Skaneerimisüksus

1 Telefonitoru pesa (EXT) 5 Käepide

2 Telefoniliini pesa 6 Toitepesa

3 Võrgu pesa 7 Tagapaneel

4 USB-pesa 8 Toitelüliti
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JUHTPANEELI ÜLEVAADE

1 ID Copy
Võimaldab kopeerida isikut tõendava dokumendi 
mõlemad pooled ühele leheküljele. (Uurige 
lähemalt peatükki „Isikut tõendava dokumendi 
kopeerimine” leheküljel 42).

2 Direct USB

Võimaldab printida faile otse USB-mäluseadmelt, 
mis on sisestatud seadme esiküljel paiknevasse 
USB-pesasse. (Uurige lähemalt peatükki 
"USB-mäluseadmest” leheküljel 58).

3 Ekraan Ekraan, mis näitab käimasoleva operatsiooni 
staatust ja infot 

4 Tooneri värvid

LCD ekraani all paiknevad tooneri värvid annavad 
infot koos teadetega ekraanil. (Uurige lähemalt 
peatükki "Tahmakasseti seisundi 
kindlakstegemine" leheküljel 22).

5 Wireless a/Status Näitab masina võrgustaatust. (Uurige lähemalt 
peatükki "Seisundi LED mõistmine" leheküljel 22).

6 Fax Aktiveerib faksimisrežiimi.

7 Copy Aktiveerib kopeerimisrežiimi

8 Scan/Email Aktiveerib skaneerimisrežiimi.

9 Menu Siseneb menüürežiimi ja liigub läbi menüüvalikute.

10 OK Kinnitab ekraanil valitud tegevuse.

11 Back Viib tagasi eelmisele menüütasandile.

12 Vasakule/
paremale nool

Võimaldavad liikuda menüüs valikute vahel edasi 
ja tagasi ning suurendada või vähendada väärtusi.
Tähemärkide sisestamisel võimaldab parema 
noole klahv lisada tühikut.

13 Numbrite klahvid
Võimaldab sisestada numbreid või tähemärke. 
(Uurige lähemalt peatükki "Tähed ja numbrid 
klahvistikul" leheküljel 32).

14 Address Book Võimaldab teostada otsingut mällu talletatud 
e-maili aadresside hulgast.

15 Redial/Pause Ooterežiimil olles valib uuesti viimati valitud numbri 
ning redigeerimisrežiimil olles lisab pausi faksinumbrisse.

16 On Hook Dial Hõivab telefoniliini.

17 Stop/Clear
Peatab töö ükskõik millisel hetkel. Ooterežiimil 
olles kustutab/tühistab koopia seadistused, näiteks 
koopia tumeduse, dokumendi tüübi seadistused, 
koopia suuruse ja koopiate arvu.

18 Black Start Alustab tööd mustvalgel režiimil.

19 Color Start Alustab tööd värvilisel režiimil.

a. ainult mudeli CLX-3175FW puhul.

• Kõik selles kasutusjuhendis olevad illustratsioonid võivad erineda 
  Teie seadmest, sõltuvalt selle mudelist või võimalustest.
• Paberi väljastussahtel võib muutuda kuumaks, kui prindite korraga 
   suure koguse lehti. Ärge katsuge väljastussahtli pinda ning ärge 
   lubage selle lähedusse lapsi.
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MENÜÜ ÜLEVAADE
Juhtpaneeli abil saate siseneda erinevatesse menüüdesse, mis võimaldavad kasutada seadme funktsioone. Võimalikud menüüd on välja toodud 
alljärgneval joonisel:

Mõned menüüd võivad ekraanile mitte ilmuda, sõltuvalt mudelist või võimalustest. Sel juhul ei ole see menüü kättesaadav.

Faksi funktsioon 
(„Fax Feature”)

Tumedus 
(„Darkness”)
Resolutsioon
(„Resolution”)
Saada mitu 
(„Multi Send”)
Saada viivitusega 
(„Delay Send”)
Saada prioriteetsena 
(„Priority Send”)
Edasta („Forward”)
Turvaline vastuvõtt 
(„Secure Receive”)
Lisa lehekülg 
(„Add Page”)
Katkesta ülesanne 
(„Cancel Job”)

Faksi seaded 
(„Fax Setup”)

Saatmine 
(„Sending”)
    Uuesti valimise kordi 
    („Redial Times”)
     Uuesti valimise periood 
    („Redial Term”)
    Pre�ksi valimine 
    („Pre�x Dial”)
    ECM režiim 
    („ECM Mode”)
    Saada raport 
    („Send Report”)
    Kujutise TCR 
    („Image TCR”)
    Valimisrežiim 
    („Dial Mode”)
Vastuvõtt 
(„Receiving”)
    Vastuvõturežiim 
    („Receive Mode”)
    Helin vastamiseks 
    („Ring to Answer”)

Faksi seaded 
(„Fax Setup”) (jätkub)

    Tempel („Stamp”) 
    RCV nimi („RCV Name”)
    RCV Start Kood 
    („Code”)
    Automaatne vähendus 
    („Auto Reduction”)
    Loobu („Discard”)
    Suurus („Size”)
    Rämpsfaksi seaded 
    („Junk Fax Setup”)
    DRPD režiim
    („DRPD Mode”)
Muuda vaikeseadeid 
(„Change Default”)
    Resolutsioon 
    („Resolution”)
    Tumedus 
    („Darkness”)
Automaatne raport 
(„Auto Report”)

Koopia funktsioonid 
(„Copy Feature”)

Vähenda/suurenda 
(„Reduce/Enlarge”)
Tumedus 
(„Darkness”)
Originaaltüüp 
(„Original Type”)
Paigutus („Layout”)
Tausta häälestus 
(„Adjust Bkgd.”)
Halli täiustus 
(„Gray Enhance”)

Koopia seaded 
(„Copy Setup”)

Muuda vaikeseadeid 
(„Change Default”)
    Koopiaid („Copies”)
    Koopiate järjestus 
    („Copy Collation”)
    Vähenda/suurenda 
    („Reduce/Enlarge”)
    Tumedus 
    („Darkness”)
   Originaaltüüp 
   („Original Type”)

Skanneri funktsioonid 
(„Scan Feature”)
USB funktsioon 
(„USB feature”)
    Skaneerimise suurus 
    („Scan Size”)
    Originaaltüüp 
    („Original Type”)
    Resolutsioon 
    („Resolution”)
    Skaneerimise värv 
    („Scan Color”)
    Skaneerimise formaat 
    („Scan Format”)
E-posti funktsioon 
(„E-mail Feature”)
    Skaneerimise suurus 
    („Scan Size”)
    Originaaltüüp 
    („Original Type”)
    Resolutsioon 
    („Resolution”)
    Skaneerimise värv 
    („Scan Color”)

Skanneri seaded 
(„Scan Setup”)

Muuda vaikeseadeid 
(„Change Default”)
    USB vaikeseaded 
    („USB Default”)
    E-posti vaikeseaded 
    („E-mail Default”)

Süsteemi seaded 
(„System Setup”)
(jätkub)
zRaport („Report”)

    Kõik raportid 
    („All Report”)
    Kon�guratsioon 
    („Con�guration”)
    Materjalide info 
    („Supplies Info”)
    Aadressiraamat 
    („Address Book”)
    Saada raport 
    („Send Report”)
    Saadetud raport 
    („Sent Report”)
    Faksi RCV raport 
    („Fax RCV Report”)
     Planeeritud ülesanded 
    („Schedule Jobs”)
    Rämpsfaksi raport 
    („JunkFax Report”)
    Võrguinfo 
    („Network Info”)
      Kasutaja volituste 
      nimekiri 
    („User Auth List”)
Hooldus 
(„Maintenance”)
     CLR tühjenduse teade 
    („CLR Empty Msg”)
    Materjalide kestus 
    („Supplies Life”)
    Värv („Color”)
    Seerianumber 
   („Serial Number”)

Süsteemi seaded 
(„System Setup”)
(jätkub)

Tühista seaded 
(„Clear Setting”)
    Kõik seaded 
    („All Settings”)
    Faksi seaded 
    („Fax Setup”)
    Koopia seaded 
    („Copy Setup”)
    Skanneri seaded 
    („Scan Setup”)
    Süsteemi seaded 
    („System Setup”)
    Võrgu seaded 
    („Network Setup”)
    Aadressiraamat 
   („Address Book”)
   Saadetud raport 
   („Sent Report”)
   Faksi RCV raport 
   („Fax RCV Report”)

Võrk („Network”)

TCP/IP 
Etherneti kiirus 
(„Ethernet Speed”)
Juhtmevaba 
(„Wireless”)a

Tühista seaded 
(„Clear Setting”)
Võrguinfo 
(„Network Info”)
a.Ainult mudeli 
   CLX-3175FW 
   puhul

Süsteemi seaded 
(„System Setup”)

Masia seadistus 
     („Machine Setup”)
     Masina ID 
     („Machine ID”)
    Masia faksinumber 
    („Machine Fax No.”)
    Kuupäev ja kellaaeg 
    („Date & Time”)
    Kella režiim 
    („Clock Mode”)
    Keel („Language”)
    Vaikerežiim 
    („Default Mode”)
    Energiasääst 
    („Power Save”)
    Vaheaeg 
    („Timeout”)
    Kõrguse seaded 
    („Altitude Adj.”)
    Automaatne jätkamine 
    („Auto Continue”)
    Impordi seaded 
    („Import Setting”)
   Ekspordi seaded 
   („Export Setting”)
Paberi seaded 
(„Paper Setup”)
    Paberi suurus 
    („Paper Size”)
    Paberi tüüp 
    („Paper Type”)
Heli/ helitugevus 
(„Sound/Volume”)
    Klahvi heli 
    („Key Sound”)
    Alarmi heli 
    („Alarm Sound”)
    Kõlar („Speaker”)
    Sumisti („Ringer”)



25 _ Alustamine

alustamine
Käesolev peatükk õpetab Teid samm-sammult oma masinat seadistama.
See peatükk käsitleb järgmisi teemasid:

•   Riistvara seadistamine
•   Süsteemi nõuded
•   Võrgu seadistamine

• Tarkvara installeerimine
• Traadita võrgu kasutamine(ainult mudeli CLX-3175FW puhul)
• Masina põhiseadistused

RIISTVARA SEADISTAMINE
See lõik näitab riistvara seadistamiseks vajalikke samme, mis on lahti 
seletatud ka installeerimise kiirjuhises. Lugege kindlasti läbi installeerimise 
kiirjuhis ja järgige järgmisi samme.

1. Leidke stabiilne tasapind.
Leidke stabiilne rõhtloodis tasapind, kus on piisavalt ruumi õhuringluseks. 
Jätke piisavalt lisaruumi kaante ja sahtlite avamiseks. Piirkond peab 
olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest päikesevalgusest 
ning kuumuse-, külma- ja niiskuseallikatest. Ärge paigutage masinat 
laua ääre lähedale.

Printer on mõeldud kasutamiseks kõrgustes alla 1000 m (3281 jala) 
merepinnast. Optimaalseks printimiseks reguleerige kõrgusemäärangut, 
mis näitab kõrgust merepinnast. Uurige lähemalt peatükki „Kõrguse 
häälestamine” leheküljel 31, et saada rohkem informatsiooni.
Paigutage masin siledale kindlale pinnale nii, et selle kalle ei oleks 
suurem, kui 2 mm (0,08 tolli), vastasel juhul võib see mõjutada 
printimise kvaliteeti.

2. Eemaldage masin pakendist ja kontrollige kõiki sellega 
kaasasolevaid osi.

3.   Eemaldage teip, mis hoiab koos printeri lahtikäivaid osi.
4.   Täitke paberisahtel.
5.   Veenduge, et kõik juhtmed on kinnitatud masina külge.
6.   Lülitage masin sisse.

Masinat liigutades ärge kallutage seda ega pöörake seda tagurpidi. 
Vastasel juhul võib selle sisemusse sattuda tooneri tahma, mis 
võib masinat kahjustada või põhjustada halba kvaliteeti printimisel.
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TARKVARA INSTALLEERIMINE
Printimiseks tuleb installeerida printeritarkvara. Tarkvarapakett sisaldab 
draivereid, rakendusi ja teisi kasutajasõbralikke programme. Järgnev toiming 
on koostatud Windows XP põhjal. Kui te kasutate operatsioonisüsteeme 
Macintosh või Linux, uurige lähemalt peatükki Tarkvara. 

1.   Ühendage võrgukaabel masinaga.
2.   Veenduge, et printerivõrgu seadistused on lõpetatud. (Uurige lähemalt 
      peatükki „Võrgu seadistamine” leheküljel 27). Kõik teised rakendused 
      tuleb enne installeerimise algust sulgeda.
3.   Sisestage CD printeritarkvaraga arvuti CD-seadmesse.
      CD-seade peaks automaatselt käivituma ning ekraanile peaks ilmuma 
      installeerimisaken. Kui installeerimisaken ei ilmu, vajutage Start > Run. 
      Trükkige X:\Setup.exe, kus „X-i” asemele kirjutage oma kõvaketast tähistav 
      täht ning vajutage OK. Kui kasutate Windows Vistat, vajutage 
      Start > All Programs > Accessories >Run, ja trükkige X:\Setup.exe.
      Kui Windows Vista puhul ilmub AutoPlay aken, vajutage 
      Run Setup.exe väljal Install or run program, ja seejärel vajutage 
      Continue aknas User Account Control.
4.   Vajutage Next.

• Üleval näidatud aken võib teie ekraanile ilmuvast mõnevõrra 
     erineda, kui installeerite draiverit uuesti.

5.   Valige Typical installation for a network printer ja seejärel 
      vajutage Next.

.

6. Ekraanile ilmub kõigi võrgus olevate masinate nimekiri. Valige nimekirjast 
printer, mida soovite installeerida ning seejärel vajutage Next.

•   Juhul, kui te ei leia nimekirjast otsitavat masinat, vajutage nimekirja 
     värskendamiseks Update või valige Add TCP/IP Port masina võrku 
     lisamiseks. Masina võrku lisamiseks sisestage selle pordi nimi ning 
     IP-aadress. Masina IP-aadressi või MAC aadressi kontrollimiseks 
     printige välja võrgu seadistuste kontroll-leht. (Uurige lähemalt peatükki 
    „Printimisaruanded” leheküljel 61.)
•    Et leida jagatud võrguprinterit (UNC Path), valige Shared Printer 
     [UNC] ning sisestage selle nimi või otsige jagatud printerit vajutades 
     Browse nuppu.

7. Installeerimise lõppedes ilmub ekraanile aken, mis palub teil printida välja 
kontroll-lehe ning registreerida ennast Samsungi toodete kasutajaks, et 
saada edaspidi informatsiooni Samsungi kohta. Kui te soovite seda, 
märgistage vastavad ruudud linnukestega ning vajutage Finish.

•   Järgnev toiming eeldab, et masinat kasutatakse võrguseadmena. 
     Kui soovite masinat ühendada otse arvutiga USB-kaabli abil, uurige 
     lähemalt peatükki Tarkvara.
•   Sõltuvalt kasutusel olevast operatsioonisüsteemist, printeri 
     omadustest ning ühenduse liidesest võivad toimingud ning 
     teateaknad mõnevõrra erineda.

Kui te ei ole oma arvuti IP-aadressis kindel, võtke ühendust oma 
võrguadministraatoriga või printige välja võrgu seadistuste 
kontroll-leht. (Uurige lähemalt peatükki "Printimisaruanded" leheküljel 61.)

•   Kui teie masin ei tööta pärast installeerimist korralikult, proovige 
    printeri draiverit uuesti installeerida. Uurige lähemalt 
    peatükki Tarkvara.
•   Installeerimise käigus tuvastatakse operatsioonisüsteemi 
    asukoht ning määratakse vaikimisi paberi mõõtmed printeri jaoks. 
    Kui Windows asub ebatavapärases kohas, tuleb Teil endal 
    valida paberi mõõtmed, mida enim kasutate. Pärast installeerimise 
    lõppu muutke paberi mõõtmed printeri seadistustes.
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MASINA PÕHISEADISTUSED
Pärast installeerimist võib juhtuda, et soovite muuta seadme vaikimisi määranguid. 
Järgnevas lõigus selgitatakse, kuidas määrata või muuta seadistusi.

Kõrguse häälestamine
Printimise kvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis tuleneb kõrgusest merepinnast. 
Järgnev informatsioon juhendab Teid masina seadistamisel nii, et printimise 
kvaliteet oleks parim. 
Enne kõrguse sisestamist tehke kindlaks, millisel kõrgusel merepinnast 
hakkate masinat kasutama.

1.   Veenduge, et masinaga kaasasolevalt printeritarkvara CD-lt on installeeritud 
       printeri draiver.
2.   Tehke topeltklõps Windowsi tegumiribal oleval Smart Panel ikoonil (Linuxi 
       puhul Noti�cation Area-l ning Mac OS X puhul olekuriba ikoonil Smart Panel)
3.   Vajutage Printer Setting.
4.   Vajutage Setting > Altitude Adjustment. Valige rippmenüüst sobiv väärtus 
      ning vajutage  Apply.

Ekraanikeele muutmine
Juhtpaneeli keele muutmiseks on vajalikud järgmised sammud:

1.   Vajutage nuppu Menu seni, kuni ekraani alumisele reale ilmub 
      System Setup. Seejärel vajutage OK.
2.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
       Language ning seejärel vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni leiate sobiva 
      keele, ning seejärel vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Kuupäeva ning kellaaja määramine
Jooksev kuupäev ning kellaaeg kuvatakse, kui masin on sisse lülitatud 
ning ooterežiimil. Mudelite CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW 
puhul prinditakse kuupäev ja kellaaeg ka kõigile faksidele.
1.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
       ning seejärel vajutage OK.
2.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Date & Time ning vajutage OK.
4.   Sisestage õige kellaaeg ning kuupäev kasutades selleks numbriklahvistikku.
      Kuu       = 01 kuni 12
      Päev      = 01 kuni 31
      Aasta    = nõuab nelja numbrimärki
      Tund     = 01 kuni 12 (12-tunnine režiim)
                       00 kuni 23 (24-tunnine režiim)
       Minut  = 00 kuni 59

 .

Kuupäeva formaat võib riigiti olla erinev.
Paremat ja vasakut nooleklahvi kasutades saate liikuda parandamist 
vajava numbri alla ning sisestada uue numbrimärgi.

5.   AM või PM indikaatori valimiseks 12-tunnise režiimi puhul vajutage 
      nuppe * või # või ükskõik millist numbriklahvi. Juhul, kui kursor ei ole 
       parajasti AM või PM indikaatori all, liigutab nuppudele * või # vajutamine 
       kursori koheselt vastava indikaatori juurde. Kellaaja režiimi on võimalik 
       muuta 24-tunniseks (nt. 13:00 asemel kuvatakse 01:00 PM). Täpsemate j
       uhiste saamiseks lugege järgmist lõiku.
6.   Vajutage OK, et salvestada kuupäev ning kellaaeg. Juhul, kui olete sisestanud 
      ebasobiva numbri, ilmub ekraanile teade Out of Range ning seade ei 
      alusta järgmist toimingut. Antud olukorra puhul sisestage lihtsalt õige number.
7.  Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Kellaajarežiimi muutmine
Masinat on võimalik seadistada näitama kellaaega nii 12-tunnises 
kui 24-tunnises režiimis.
1.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
      ning vajutage OK.
2.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Clock Mode ning seejärel vajutage OK.
4.   Kasutage vasakut ning paremat nooleklahvi sobiva režiimi valimiseks 
      ning vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Vaikimisi määratud režiimi muutmine
Teie masin on algselt seadistatud kopeerimisrežiimile. Teil on võimalik 
valida kopeerimisrežiimi ja faksimisrežiimi vahel.
1.   Vajutage nupul Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
       ning seejärel vajutage OK.
2.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Default Mode, ning seejärel vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      soovitud režiim ning vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear. 

Helide seadistamine
Teil on võimalik seadistada järgmisi helisid:
• Key Sound (klahvi heli): Lülitab sisse või välja klahvi heli. Kui selle valiku 
      olekuks on On, kõlab heli igal klahvivajutusel.

1 Tavaline
2 Kõrgus 1
3 Kõrgus 2
4 Kõrgus 3

Juhul, kui masin on ühendatud võrku, ilmub ekraanile 
automaatselt SyncThru Web Service aken. Vajutage 
Machine Settings >Setup (või Machine Setup) > Adj.. Valige 
kõrgusele vastav väärtus ning vajutage Apply.

0
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• Alarm Sound (alarm): Lülitab sisse või välja alarmi heli. Kui selle valiku 
       olekuks on määratud On, kõlab alarm vea ilmnemise või faksiühenduse 
       lõppemise korral.
•     Speaker (valjuhääldi): Lülitab sisse või välja läbi valjuhääldi kostvad 
      telefoniliini helid, nagu valimistoon või faksitoon. Kui selle valiku olekuks 
      on Comm. tähendusega „Common” (tavaline), on valjuhääldi sees, 
      kuni automaatvastaja vastamiseni.

• Ringer (helisemine): Reguleerib helina tugevust. Helina tugevuseks saab 
       valida Off (väljas), Low (vaikne), Mid (keskmine) ning High (tugev).

Valjuhääldi, helina, klahvide ning alarmi heli seadistamine
1.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
      ning vajutage OK.
2.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile 
       ilmub Sound/Volume ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile
      ilmub heli tüüp, mida soovite seadistada ning seejärel vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni olete saavutanud 
      sobiva helitugevuse ning vajutage OK.
5.   Vajadusel korrake samme 3 kuni 5, et seadistada kõik helid. 
6.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Valjuhääldi helitugevus
1. Vajutage On Hook Dial ning valjuhääldist kostub valimistoon.
2. Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni olete leidnud 
sobiva helitugevuse.
3. Ooterežiimile naasmiseks ning seadistuste salvestamiseks vajutage Stop/Clear.

Tähemärkide sisestamine numbriklahvistiku abil
Erinevate toimingute puhul on tarvis sisestada sõnu ning numbreid. 
Näiteks tuleb masina esmakordsel seadistamisel sisestada enda või 
oma ettevõtte nimi ning faksinumber. Faksinumbreid mällu salvestades on 
võimalik lisada ka numbritele vastavad nimed. 

Tärkide sisestamine
1.   Kui Teil on tarvis sisestada täht, leidke selle tähega tähistatud 
       numbriklahv. Vajutage klahvi seni, kuni ekraanile ilmub õige täht. 
       Näiteks tähe O sisestamiseks, vajutage numbriklahvi 6, mis on tähistatud 
       tähtedega MNO. Iga kord, kui vajutate numbriklahvi 6, ilmuvad ekraanile 
       järjest sümbolid M, N, O, m, n, o ja lõpuks 6. Teil on võimalik sisestada 
       ka erisümboleid, nagu tühik, plussmärk jne. Uurige lähemalt 
       allolevast lõigust.
2.   Järgnevate tähtede sisestamiseks korrake sammu 1. Kui järgmine täht 
       trükitakse sama klahviga, liigutage kursorit, vajutades selleks paremat 
       või vasakut nooleklahvi ja seejärel vajutades õiget klahvi. Kursor liigub 
      paremale ning ekraanile ilmub järgmine täht. Tühiku sisestamiseks 
       vajutage kaks korda klahvi 1.
3.   Kui olete lõpetanud tähtede sisestamise, vajutage OK.

Tähed ja numbrid klahvistikul

Numbrite või nimede parandamine
Kui tegite numbri või nime sisestamisel vea, vajutage vasakut või paremat 
nooleklahvi, et kustutada viimasena sisestatud sümbol ning seejärel 
sisestage õige sümbol.
Pausi sisestamine
Mõnede telefonisüsteemide puhul tuleb esmalt valida mõni number 
(näiteks 9) ning oodata valimistooni. Sellisel juhul tuleb ka telefoninumbrisse 
sisestada paus. Pausi saab sisestada ka kiirvalikunumbrite määramise ajal. 
Pausi sisestamiseks vajutage Redial/Pause sobival kohal telefoninumbri 
sisestamisel. Vastavasse kohta ilmub täht A.

Säästurežiimide kasutamine
Energiasäästurežiim
Energiasäästurežiim võimaldab vähendada seadme energiakulu ajal, kui 
seda ei kasutata. Režiimi sisselülitamisel saab määrata ka aja, mille 
möödudes seade lülitub säästurežiimile, kui teda pole selle aja 
jooksul kasutatud.
1.    Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
       ning seejärel vajutage OK.
2.    Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.    Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
       Power Save ning vajutage OK.
4.   Määrake vasaku ning parema nooleklahvi abil aeg, mille möödudes seade 
       lülitub säästurežiimile ning vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Hääle tugevust on võimalik reguleerida, kasutades 
nuppu On Hook Dial.

Valjuhääldi helitugevust saab reguleerida ainult juhul, kui 
telefoniliin on ühendatud.

KLAHV SELLEGA SEOTUD NUMBRID, TÄHED VÕI SÜMBOLID

1  @     /     .     ‘    1

2  A    B    C    a    b    c    2

3  D    E    F    d    e    f    3

4  G    H    I     g    h    i    4

5  J    K    L    j    k    l    5

6  M    N    O    m    n    o    6

7  P    Q    R    S    p    q    r   s   7

8  T    U    V    t    u    v    8

9  W    X    Y    Z    w    x    y    z    9

0  +     -     ,     &    0

*  * 

#  #
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originaaldokumentide ning trükimaterjalide paigutamine printerisse
Käesolevas peatükis tutvustatakse originaaldokumentide ning trükimaterjalide printerisse paigutamise võimalusi.
Käesolevas peatükis tutvustatakse originaaldokumentide ning trükimaterjalide printerisse paigutamise võimalusi.

•   Originaaldokumentide paigutamine printerisse
•   Trükimaterjali valimine 
•   Paberisahtlisse paigutatava paberi suuruse muutmine

•   Erilistele trükimaterjalidele printimine
•   Paberi suuruse ja tüübi määramine

ORIGINAALDOKUMENTIDE PAIGUTAMINE PRINTERISSE
Originaaldokumendi kopeerimiseks, skaneerimiseks või faksina 
saatmiseks tuleb see asetada skannerisse või automaatsesse 
paberisööturisse.
Dokumentide paigutamine skanneri klaasile
Veenduge, et automaatses paberisööturis ei ole originaaldokumente. 
Kui masin tuvastab paberisööturist originaaldokumendi, peatab ta teise 
dokumendi laadimise skannerist. Parima kvaliteedi saavutamiseks, 
eriti värviliste ning halli sisaldavate kujutiste puhul, on soovitatav 
dokumenti kopeerida skanneri abil.

1.    Avage skanneri kaas.

2. Paigutage originaal (esiküljega allapoole) skanneri klaasile ning 
joondage see klaasi üleval vasakus nurgas olevate näidikute järgi.

3. Sulgege skanneri kaas.

Dokumentide paigutamine automaatsesse paberisööturisse
Kasutades automaatset paberisööturit saate sisestada masinasse korraga 
kuni 15 lehte (75 g/m , 20 lb bond).2

Kasutades automaatset paberisööturit:
•   Ärge paigutage paberisahtlisse paberit, mis on väiksem, 
    kui 42 x 148 mm (5,6 x 5,8 tolli) või suurem kui 216 x 356 mm 
    (8,5 x 14 tolli).
•   Ärge kasutage järgmist tüüpi pabereid:
    - kopeerpaberit
    - pealiskihiga paberit
    - liiga õhukest paberit
    - kortsus või määrdunud paberit
    - rullis või lokkivate servadega paberit
    - rebitud paberit
•   Eemaldage paberilt kõik klambrid ja kinnitused.
•   Enne paberi paigutamist paberisahtlisse veenduge, et paberil olev 
    tint, liim või korrektuurvedelik on kuivanud.
•   Ärge paigutage sahtlisse korraga erinevas mõõdus või erinevast 
    materjalist dokumente.
•   Ärge paigutage sahtlisse voldikuid, pamflette, kilesid või muid 
    mittetavapäraseid dokumente.
Painutage ning lehitsege paberipaki servasid enne sahtlisse sisestamist, et 
dokumentide servad teineteisest eraldada.

•   Püüdke mitte lõhkuda skanneri klaasi. See võib teid vigastada.
•   Ärge laske skanneri kaanel kukkuda oma kätele. See võib teid 
    vigastada.
•   Skaneerimise või kopeerimise toimigu ajal ärge vaadake 
    skanneri valgusesse. See on kahjulik ning ohtlik teie silmadele.

•   Skanneri kaane avatuks jätmine kopeerimise ajaks võib mõjutada 
     koopiate kvaliteeti ning tooneri kulu.
•   Skanneri klaasil olev tolm võib põhjustada musti täppe koopiatel.
    Püüdke klaas alati puhtana hoida.
•   Kui kopeerite raamatut või ajakirja, tõstke veidi skanneri kaant, 
    kuni stopperid seda hoidma hakkavad ning seejärel sulgege kaas.
    Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm, kopeerige avatud 
    skannerikaanega.
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2.   Paigutage originaalid paberisahtlisse esiküljega ülespoole. Veenduge, 
      et dokumentide alumine serv asub juhikute poolt vastavalt paberi 
      suurusele näidatud kohas.

3.   Paigutage dokument õigesti, lähtudes dokumendi laiuse juhikutest.

TRÜKIMATEJALI VALIMINE
Teil on võimalik printida erinevatele trükimaterjalidele, nagu tavapaber, 
ümbrikud, etiketid ja kiled. Kasutage alati sellist tüüpi materjale, mis 
vastavad juhendis antud juhtnööridele. Materjal, mis ei vasta juhendis 
välja toodud tingimustele, võib olla järgmiste probleemide põhjustajaks:
•   Halb printimiskvaliteet
•   Paberi kinnijäämine masinasse
•   Masina enneaegne kulumine.
Sellised trükimaterjali omadused, nagu kaal, koostis, teralisus ja 
niiskustase mõjutavad tuntavalt printeri tööd ja prinditavate materjalide 
kvaliteeti. Trükimaterjali valides pidage silmas järgmist:
•   Trükimaterjali tüüpi, suurust ja kaalu, millest tuleb juttu edaspidi 
     selles lõigus.
•   Soovitud tulemus: Trükimaterjal peab olema Teie projekti jaoks sobilik.
•   Heledus: Mõned trükimaterjalid on heledamad ning kujutised neil 
    jäävad teravamad.
•   Pinna siledus: Trükimaterjali pinna siledus mõjutab kujutise selgust sellel.

Automaatse dokumendisööturi klaasil olev tolm võib põhjustada 
musti jooni koopiatel. Hoidke klaasi alati puhtana.

Olge ettevaatlik ning ärge jätke oma käsi automaatse dokumendisööturi 
rullikute vahele. Võite ennast vigastada.

 

•   Võib juhtuda, et trükimaterjal vastab kõikidele käesolevas lõigus 
    toodud nõuetele, kuid tulemus ei ole siiski rahuldav. See võib tuleneda 
    väärast kasutusviisist, ebatavapärasest temperatuuri- või 
    niiskusetasemest või teistest mõjutajatest, mida Samsung ei 
    saa kontrollida.
•   Enne suurtes kogustes trükimaterjali soetamist veenduge, et see 
    vastab kasutusjuhendis toodud nõuetele.

Nõuetele mittevastava trükimaterjali kasutamine võib põhjustada 
kahjustusi, mis nõuavad printeri viimist remonti. Taoliste juhtumite 
korral ei kehti Samsungi garantii- või hoolduslepingud.

Ärge kasutage antud seadme puhul tindiprinteri fotopaberit. 
See võib kahjustada seadet.
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kopeerimine
Käesolev peatükk juhendab samm-sammult, kuidas dokumente kopeerida.
Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

•   Kopeerimine
•   Kopeerimise seadistuste muutmine ühekordse toimingu jaoks
•   Vaikimisi määratud kopeerimise seadistuste muutmine

•   Kopeerimise erifunktsioonide kasutamine
•   Kopeerimise seadistuste aegumise aja määramine

KOPEERIMINE
1.   Vajutage Copy. Ekraani ülemisele reale ilmub Ready to Copy.
2.   Kui kopeeritavaid dokumente on mitu, paigutage nad paberisahtlisse, 
      esikülgedega ülespoole. Ühe dokumendi kopeerimisel asetage see skanneri 
      klaasile, esiküljega allapoole. (Uurige lähemalt peatükki „Originaaldokumentide 
      paigutamine printerisse” leheküljel 34.)
3.   Sisestage numbriklahvistiku abil vajalik koopiate arv.
4.   Soovi korral saate juhtpaneeli abil muuta kopeerimise seadistusi, nagu koopia 
      suurus, tumedus ja originaaldokumendi tüüp. (Uurige lähemalt peatükki 
      „Kopeerimise seadistuste muutmine ühekordse toimingu jaoks” leheküljel 41.)
       Vajadusel saate kasutada ka kopeerimise erifunktsioone, nagu 2-up või 4-up
       kopeerimine .
5.    Värvilise koopia tegemiseks vajutage Color Start. Mustvalge koopia 
       tegemiseks vajutage Black Start.

KOPEERIMISE SEADISTUSTE MUUTMINE ÜHEKORDSE TOIMINGU JAOKS
Teie masinale on määratud vaikimisi seadistused kopeerimiseks, et 
saaksite seda teha võimalikult kiiresti ja lihtsalt. Juhul, kui siiski soovite 
muuta dokumendi kopeerimise seadistusi parajasti käsiloleva toimingu jaoks, 
saate seda teha, kasutades koopiafunktsioonide nuppe juhtpaneelil.

Tumedus
Kui kopeeritav dokument sisaldab õrnalt nähtavaid märke või tumedaid 
kujutisi, saate reguleerida koopia heledust, et muuta seda kergemini loetavaks.
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Feature 
      ning vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Darkness ning seejärel vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni leiate sobiva 
       kontrastsusrežiimi ning seejärel vajutage OK.
•     Light (hele): Sobib hästi tumedate trükiste korral.
•     Normal (tavaline): Sobib standard-tüüpi trükiste korral.
•     Dark (tume): Sobib hästi heledate trükiste korral.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Originaaldokumendi tüüp
See seadistus aitab parandada koopia kvaliteeti, määrates ära, mis 
tüüpi dokumenti kopeeritakse.
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Feature 
      ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Original Type ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni leiate sobiva 
      dokumendi tüübi ning seejärel vajutage OK.
•    Text (tekst): Kasutage peamiselt tekstist koosnevate dokumentide puhul.
•    Text/Photo (tekst/foto): Kasutage dokumentide puhul, kus esineb nii 
      teksti kui pilte.
•    Photo (foto): Kasutage foto kopeerimise puhul.
•    Magazine (ajakiri): Kasutage ajakirjade kopeerimise puhul.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Koopiate suurendamine ning vähendamine
Teil on võimalik suurendada kopeeritud kujutist 25%-lt kuni 400%-ni, 
kui kasutate kopeerimiseks skannerit, või 25%-lt kuni 100%-ni, 
kopeerides tavapäraselt.

Ettemääratud koopia suuruste valimiseks:
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Feature 
      ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Reduce/Enlarge ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni  ilmub teile sobiv 
      koopia suurus ning vajutage OK.

Koopia suuruse reguleerimine vastavalt etteantud mõõtkavale:
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Feature 
       ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Reduce/Enlarge ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Custom ning vajutage OK.
5.   Kasutage vasakut ning paremat nooleklahvi numbrite vahel liikumiseks, 
      et määratleda koopia mõõtkava.
6.   Valiku salvestamiseks vajutage OK.
7.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Teil on võimalik peatada kopeerimise toiming, vajutades Stop/Clear.

Kui vajutate koopia seadistuste määramise ajal Stop/Clear, 
tühistatakse kõik antud koopiale tehtud seadistused ning
taastatakse vaikimisi kopeerimise seadistused. Vaikimisi määratud 
kopeerimise seadistused taastuvad ka peale käsiloleva toimingu lõpetamist.

Vähendatud koopia tegemisel võivad koopia alumisele 
servale tekkida mustad jooned.
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VAIKIMISI MÄÄRATUD KOOPIA SEADISTUSTE MUUTMINE
Koopia seadistusi, nagu koopia tumedus, originaaldokumendi tüüp, koopia 
suurus ning koopiate arv, on võimalik reguleerida enimkasutatavateks 
seadistusteks. Dokumendi kopeerimisel kasutatakse vaikimisi määratud 
seadistusi juhul, kui te pole neid muutnud vastavate nuppude abil juhtpaneelil.
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Setup 
      ning seejärel vajutage OK.
3.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Change Default.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      seadistus, mida soovite reguleerida ning seejärel vajutage OK.
5.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni seadistus on sobiv, 
      ning vajutage OK.
6.   Vajadusel korrake samme 4 kuni 5.
7.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage 

ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOPEERIMINE
Seade võimaldab printida kahepoolseid dokumente ühele A4-, Letter-, 
Legal-, Folio-, Oficio-, Executive-, B5-, A5-, või A6-formaadis paberile.
Paberi ülemisele poolele prinditakse dokumendi esikülg ning paberi 
alumisele poolele dokumendi tagakülg, ilma dokumenti vähendamata.
See funktsioon on tõhus väikeseformaadiliste dokumentide, nagu 
näiteks visiitkaartide kopeerimisel.

1.   Vajutage ID Copy.
2.   Asetage dokument esiküljega allapoole skanneri klaasile juhikutega 
     näidatud piirkonda ning sulgege skanneri kaas.

.

3.   Ekraanile ilmub teade Place Front Side and Press[Start].
4.   Vajutage Color Start või Black Start.
      Masin kopeerib dokumendi esikülje ning ekraanile ilmub teade Place Back
      Side and Press[Start].

.

5.   Pöörake dokumendil teine pool ning paigutage ta skanneri klaasile vastavalt 
       juhikutele. Seejärel sulgege skanneri kaas.

6.    Värvilise koopia tegemiseks vajutage Color Start.
       Mustvalge koopia tegemiseks vajutage Black Start.

KOPEERIMISE ERIFUNKTSIOONIDE KASUTAMINE
Teil on võimalik kasutada järgmisi kopeerimisfunktsioone:

Kopeerimine 2-up või 4-up režiimis
Seade võimaldab printida ühele lehele 2 või 4 vähendatud 
kujutist originaaldokumendist.
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale 
      ilmub Copy Feature ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni 
      ekraanile ilmub Layout ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni 
       ekraanile ilmu 2-Up või 4-Up ning seejärel vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Plakati kopeerimine
Seade võimaldab printida kujutist 9-le paberilehele (3 x 3). Plakati 
moodustamiseks saate hiljem paberilehed kokku liimida. Seda 
funktsiooni on võimalik kasutada vaid siis, kui kopeerite kujutist 
skaneerides.

1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub 
      Copy Feature ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni
      ekraanile ilmub Layout ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni 
      ekraanile ilmub Poster Copy ning vajutage OK.

Kui vajutate koopia seadistamise ajal Stop/Clear, tühistatakse kõik 
tehtud seadistused ning taastatakse vaikimisi määratud kopeerimise 
seadistused.

Seda funktsiooni saab kasutada vaid juhul, kui kasutate 
kopeerimiseks skannerit.

•   Kui Te ei vajuta nuppu Color Start või Black Start, kopeeritakse ainult 
    dokumendi esikülg.
•   Kui dokument on suurem, kui prinditav ala paberil, võib juhtuda, et 
    osa dokumendist jääb printimata.
•   Masin tühistab kopeerimise toimingu ning naaseb ooterežiimile, kui 
    vajutate Stop/Clear või kui ühtegi nuppu ei ole vajutatud umbes 
    30 sekundi jooksul.

2-Up või 4-Up funktsiooni abil koopiaid tehes ei ole võimalik 
määrata koopiate suurust Reduce/Enlarge menüü abil.

1
2

1 2

3 4
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5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.
Kujutis jagatakse 9-ks osaks. Kõik 9 osa prinditakse 
ükshaaval välja vastavalt ühele järgmistest võimalustest:

Koopiate kloonimine
Seade võimaldab printida kopeeritavast dokumendist mitu kujutist ühele 
lehele. Kujutiste arvu määravad automaatselt ära originaaldokumendi ning 
paberi suurus. Seda funktsiooni saab kasutada vaid juhul, kui kasutate 
kopeerimiseks skannerit.

1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale
      ilmub Copy Feature ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni
      ekraanile ilmub Layout ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni 
      ekraanile ilmub Clone Copy ning vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Tausta kustutamine
Printerit saab seadistada nii, et prinditakse välja kujutis ilma originaalil 
oleva taustata. See funktsioon eemaldab taustavärvi ja on tõhus 
värvilise taustaga dokumentide kopeerimisel, nagu ajakirjad ning kataloogid. 

1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Feature 
       ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Adjust Bkgd. ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      soovitud funktsioon.
•     Off (väljas): Funktsioon ei ole kasutusel
•     Auto (automaatne): Optimeerib tausta.
•     Enhance Lev. 1 ~ 2: Mida suurem number, seda säravam on taust.
•     Erase Lev. 1 ~ 4: Mida suurem number, seda heledam on taust.
5.   Kopeerimise alustamiseks vajutage OK.
6.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Halli tooni täiustamine kopeerimisel
Kui kopeerite hallides toonides dokumenti, kasutage seda funktsiooni 
koopia kvaliteedi parandamiseks.
1.   Vajutage Copy.
2.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Copy Feature 
      ning seejärel vajutage OK.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
      Gray Enhance ning vajutage OK.
4.   Valige vasaku või parema nooleklahvi abil On.
5.   Kopeerimise alustamiseks vajutage OK.
6.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

skaneerimine
Skaneerimine võimaldab muuta kujutised ning teksti digitaalseteks failideks, 
mida on võimalik arvutisse salvestada.
1.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup ning 
      seejärel vajutage OK.
2.   Vajutage OK kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub Timeout 
      ning vajutage OK.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub Teile 
      sobiv ajaseadistus. Valik Off (väljas) tähendab, et vaikimisi seadeid ei taastata,
      v.a juhtudel, kui vajutate kopeerimise alustamiseks nuppe Black Start või 
     Color Start või nuppu Stop/Clear tühistamiseks.
5.   Valiku salvestamiseks vajutage OK.
6.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Koopiate kloonimisel ei ole võimalik koopia suurust 
seadistada Reduce/Enlarge menüü abil.
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skaneerimine
Skaneerimine võimaldab muuta kujutised ning teksti digitaalseteks failideks, mida on võimalik arvutisse salvestada.
Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

• Skaneerimise põhialused
• Skaneerimise juhtimine juhtpaneeliga
• Skaneerimise juhtimine läbi võrguühenduse

• Skaneerimise seadete muutmine ühekordse toimingu jaoks
• Vaikimisi määratud skaneerimise seadete muutmine
• Aadressiraamatu seadistamine

SKANEERIMISE PÕHIALUSED
Skaneerida on võimalik võrguühenduse või USB-kaabli kaudu.

•   Rakendus Samsung Scan Manager: Minge lihtsalt masina juurde ning
     kasutades juhtpaneeli skaneerige vajalikud dokumendid. Skaneeritud 
     andmed salvestatakse skanneriga ühenduses olevate arvutite kausta 
    My Documents.  Kui te olete printeriga kaasas olnud tarkvara oma arvutisse 
     installeerinud, on Teie arvutis olemas ka Samsung Scan Manager. 
     Seda rakendust saab kasutada lokaal- või võrguühenduse korral. Uurige 
     lähemalt järgmist lõiku.
•   TWAIN: TWAIN on üks kujutise eelvaate rakendustest. Skaneerimise käigus 
     avanev rakendus võimaldab teil kontrollida käimasolevat skaneerimise 
     toimingut. Uurige lähemalt peatükki Tarkvara. Seda funktsiooni saab kasutada 
     läbi lokaal- või võrguühenduse. Uurige lähemalt peatükki Tarkvara.
•    Samsung SmarThru 4: Seadmega kaasnev rakendus teie arvuti jaoks. Seda 
     rakendust saab kasutada piltide või dokumentide skaneerimiseks ning seda 
     on võimalik kasutada läbi lokaal- või võrguühenduse. Uurige lähemalt 
     peatükki Tarkvara.
•    WIA: WIA ehk Windows Images Acquisition. Selle rakenduse kasutamiseks 
     peavad Teie seade ning arvuti olema otseselt ühendatud USB-kaabli abil. 
     Uurige lähemalt peatükki Tarkvara.
•    Email: Skaneeritud kujutisi on võimalik edastada e-mailiga manustena.
     (Uurige lähemalt peatükki „Volitatud isikute registreerimine” leheküljel 45.)

.

SKANEERIMISE JUHTIMINE JUHTPANEELIGA
Antud seade võimaldab skaneerida seadme juhtpaneeli abil ning saata 
skaneeritud dokumendid otse masinaga ühendatud arvutite kausta 
My Documents. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad Teie arvuti ning 
seade olema ühendatud USB-kaabli või võrgu kaudu. Kaasasoleva 
Samsung Scan Manager rakenduse abil on võimalik skaneeritud 
dokumente avada eelnevalt ära määratud rakendusega, nagu näiteks 
Microsoft Paint, Email, SmarThru 4, OCR. Uurige lähemalt peatükki
"Skaneerimisinformatsiooni määramine Samsung Scan Manageriga"
leheküljel 44.
Skaneeritud pildid on võimalik salvestada BMP, JPEG, TIFF või 
PDF formaadis.
Rakendus Samsung Scan Manager võimaldab saada lisainfot 
installeeritud printeridraiverite kohta. Samuti on võimalik muuta 
skaneerimise seadistusi ning lisada või kustutada kaustu, kuhu 
skaneeritud dokumendid salvestatakse.

1.   Vajutage Start>Control Panel> Samsung Scan Manager.
      Arvutiekraanile ilmub Samsung Scan Manageri
      administreerimisaken.

2.   Valige Samsung Scan Manageris soovitud seade.
3.   Vajutage Properties.
4.   Set Scan nupp võimaldab teil muuta salvestamise asukohta ning skaneerimise 
       seadistusi, lisada või kustutada rakendusprogramme. Teil on võimalik muuta 
       skaneerimisseadet, kasutades seadistust Change Port. (Local võiNetwork)
5.   Pärast vajalike muudatuste tegemist vajutage OK.

Rakendusprogrammidesse skaneerimine
1.   Veenduge, et Teie seade ja arvuti on sisse lülitatud ning õigel viisil 
      teineteisega ühendatud.
2.   Paigutage skaneeritavad dokumendid automaatsesse paberisööturisse 
      esiküljega ülespoole või paigutage dokumendid ühekaupa skanneri klaasile, 
       esikülg allapoole.  Täpsemateks juhisteks dokumendi paigutamise kohta 
       lugege peatükki „Originaaldokumentide paigutamine printerisse” leheküljel 34.
3.   Vajutage Scan/Email. Ekraani ülemisele reale ilmub teade Ready to Scan.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub Scan 
      to PC ning seejärel vajutage OK.

Maksimaalne saavutatav resolutsioon sõltub paljudest faktoritest, 
nagu näiteks arvuti kiirus, vaba kettaruum, mälu suurus ja 
skaneeritava kujutise suurus. Seega, sõltuvalt tehnilistest 
tingimustest ning sellest, mida skaneeritakse, võib juhtuda, et ei 
ole võimalik skaneerida teatud resolutsiooniga 
(eriti täiustatud resolutsiooni puhul).

Skaneerimise abirakendust on võimalik kasutada ainult Windowsi 
või Macintoshi operatsioonisüsteemis. Kui te kasutate 
operatsioonisüsteemi Macintosh, uurige lähemalt peatükki Tarkvara.

Samsung Scan Manageri saab avada ka klikkides 
Smart Panel ikoonil, mis asub Windowsi tegumiriba paremas servas.
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5.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub Local 
     PC ning vajutage OK. Kui seade ühildus võrguga, valige Network PC ning 
       vajutage OK. 

6.   Seadistuse Scan Destination määramiseks liikuge vasaku ning parema 
       nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub soovitud rakenduse nimi, ning 
      seejärel vajutage OK. Vaikimisi on asukohaks kaust My Documents.

7. Vajutage vasakule/paremale nuppu, kuni ilmub teie soovitud seadistus, 
seejärel vajutage:

8. Alustatakse skaneerimist.

SKANEERIMISE JUHTIMINE LÄBI VÕRGUÜHENDUSE
Kui teie seade on ühendatud võrku ning kõik seadistused on õiged, on 
võimalik nii skaneerida kui ka ning skaneeritud dokumente saata ka läbi võrgu.

E-maili konto seadistamine
Selleks, et skaneeritud dokumente saata e-kirja manustena, tuleb 
seadistada mõningaid võrguparameetreid, kasutades selleks 
võrguadministreerimise programmi SyncThru Web Service.

1.   Sisestage brauseri URL aknasse printeri IP-aadress ning vajutage Go, 
      et minna printeri administreerimise veebilehele.
2.   Vajutage Machine Settings ning seejärel E-mail Setup.
3.   Valige IP Address või Host Name.
4.   Sisestage väljuva meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.
5.   Sisestage serveri pordi number vahemikus 1 kuni 65535.
      Vaikimisi on pordi number 25.
6.   Autentimiseks märgistage kastike teksti SMTP Requires Authentication 
      juures.
7.   Sisestage SMTP serveri kasutajanimi ning salasõna.

8. Vajutage Apply.

Volitatud kasutajate registreerimine
1.   Sisestage brauseri URL aknasse printeri IP-aadress ning vajutage Go, et minna 
      printeri administreerimise veebilehele.
2.   Vajutage Machine Settings ning User Authentication.
3.   Vajutage Add.
4.   Valige indeksi number vastavalt sisestuse positsioonile, vahemikust 
     1 kuni 50.
5.   Sisestage kasutajanimi, autentimise ID, salasõna ning e-maili aadress.
       Registreeritud kasutajanimi ja parool tuleb sisestada juhul, kui soovite 
      skaneerida ning saata e-maili, kasutades selleks seadme juhtpaneeli.
6.   Vajutage Apply.

Skaneerimine ja e-mail
Võite skaneerida ning saata dokumente e-maili manustena. Selleks tuleb 
kõigepealt seadistada oma konto võrguadministreerimisprogrammi Sync
Thru Web Service abil. (uurige lähemalt peatükki "E-maili konto seadistamine"
leheküljel 45.) Enne skaneerimist saate muuta seadistusi käesoleva 
toimingu jaoks. (Uurige lähemalt peatükki "Skaneerimise seadete muutmine 
ühekordse toimingu jaoks" leheküljel 46.)
1.   Veenduge, et seade on võrku ühendatud.
2.   Paigutage dokumendid ükshaaval (esiküljega allapoole) skanneri klaasile 
       või kõik korraga (esiküljega ülespoole) automaatsööturisse.  Dokumentide 
       paigutamise kohta lugege lähemalt peatükist „Originaaldokumentide 
       paigutamine printerisse” leheküljel 34.)
3.   Vajutage Scan/Email.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
     Scan to Email ning vajutage OK.

5.   Kui ekraani ülemisele reale ilmub From, sisestage saatja e-maili aadress ning 
      vajutage OK.
6.   Kui ekraani ülemisele reale ilmub teade DestinationEmail, sisestage saaja e-maili 
      aadress ning vajutage OK. Kui aadressiraamat on seadistatud, saate kasutada 
      kiirvalikuklahve, et valida määratud aadresse telefoniraamatu mälust. Uurige 
      lähemalt peatükki „Aadressiraamatu seadistamine” leheküljel 46.)
7.   Selleks, et lisada mitu saaja e-maili aadressi, vajutage OK, kui ekraanile ilmub 
     Yes ning korrake sammu 6. Jätkamiseks valige vasakut ja paremat nooleklahvi 
     kasutades No ning vajutage OK.
8.  Kui ekraanile ilmub küsimus, kas soovite saata antud e-maili ka oma kontole, 
     valige vasakut ning paremat nooleklahvi kasutades kas Yes või No. 
    Vajutage OK.

9. Sisestage e-maili pealkiri ning vajutage OK.

Juhul, kui näete ekraanil teadet Not Available, kontrollige 
seadme porte.
Juhul, kui valisite Network PC, valige järgnevalt enda 
kasutajanimi ning sisestage enda PIN-kood. Vajutage OK.
•   Kasutajanimi on sama, mis on registreeritud Samsung Scan
    Manageri kasutamiseks.
•   PIN-kood on 4-kohaline number, mis on samuti registreeritud 
    Samsung Scan Manageri kasutamiseks.

Selleks, et lisada või kustutada kausta, kuhu skaneeritud dokument 
salvestatakse, lisage või kustutage rakendusprogramm, tehes 
valikud Samsung Scan Manager>Set Scan Button.

•   Scan Format ilmub menüüsse vaid juhul, kui skaneeritud 
    dokumendi salvestuspaigaks (Scan Destination) on valitud 
    My Documents.
•  Juhul ,kui soovite skaneerimist taas alustada vaikimisi 
    määratud seadistustega, vajutage nuppe Color Start või 
    Black Start.

.

.

•   Resolution: Pildi resolutsiooni määramine.
•   Scan Color: Skaneerimise värvi määramine.
•   Scan Format: Pildi failiformaadi määramine.
•   Scan Size: Pildi suuruse määramine.

•   Skaneeritud kujutis salvestatakse kausta  My Documents> My
    Pictures>Samsung.
•   Teil on võimalik kasutada Twain draiverit, et kiirelt skaneerida 
    Samsung Scan Manageri abiga.
•   Skaneerimist on võimalik alustada ka arvutist, tehes järgmised 
    valikud: Start>Control Panel> Samsung Scan Manager>Quick Scan.

Kui SMTP serveri autentimine kasutab POP3 autentimist, 
siis märgistage kastike teksti SMTP Requires POP3 Before
SMTP Authentication juures.

a.   Sisestage väljuva meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.

b.   Sisestage serveri pordi number vahemikus 1 kuni 65535.
Vaikimisi on pordi number 25.

Kui olete registreerinud SyncThru Web Service lehel kasutajanime 
(Auth Id)  ja parooli (Password) ning märgistanud kastikese 
Enable AuthUser aknas User Authentication, nõutakse ekraanil 
kasutajanime ja salasõna sisestamist. Sisestage need ning jätkake 
sammuga 6.

Seda küsimust ei esitata, kui olete aktiveerinud võimaluse Auto 
Send To Self enda e-maili konto seadistamisel.
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Printimise põhifunktsioonid
See peatükk tutvustab peamisi printimise toiminguid.
Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

•  Printimise toimingu tühistamine •  Dokumendi printimine

DOKUMENDI PRINTIMINE
Antud seadmega on võimalik printida erinevatest operatsioonisüsteemide 
(Windows, Macintosh, ning Linux) rakendustest. Täpsed sammud 
dokumendi printimisel võivad erineda sõltuvalt kasutatavast rakendusest. 
Printimise üksikasjalikuma kirjelduse saamiseks uurige lähemalt peatükki 
Tarkvara.

PRINTIMISE TOIMINGU TÜHISTAMINE
Kui dokument ootab printimist printimise järjekorras prindispuuleris, saab 
selle kustutada järgnevalt:
1.   Vajutage Windowsi menüü Start nuppu.
2.   Windows 2000 puhul valige Settings ja seejärel Printers.
      Windows XP/2003 puhul valige Printers and Faxes.
      Windows Vista puhul valige Control Panel > Hardware and Sound >
      Printers.
3.   Tehke topeltklõps Samsung CLX-3170 Series ikoonil.
4.    Documendi menüüst valige Cancel.

Selle akna saab avada ka lihtsamalt, tehes topeltklõpsu Windowsi 
töölaua paremal alumises nurgas oleval printeri ikoonil. Jooksva 
toimingu saab tühistada ka vajutades nuppu Stop/Clear seadme 
juhtpaneelil.
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faksimine
See peatükk õpetab, kuidas kasutada antud seadet faksina.
Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

•   Faksi saatmine
•   Faksi vastuvõtmine •   Faksi seadistamine

FAKSI SAATMINE

Faksi päise seadistamine
Mõned riigid nõuavad saatja faksinumbri näitamist iga väljasaadetava 
faksi päisel. Iga väljasaadetava dokumendi päisesse lisatakse masina 
ID, mis sisaldab Teie telefoninumbrit ning nime või Teie ettevõtte nime.

1.   Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
      ning seejärel vajutage OK.
2.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine Setup.
3.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Machine ID.
4.   Sisestage numbriklahvistikku kasutades enda nimi või ettevõtte nimi. 
      Erisümbolite kasutamiseks vajutage klahvi 0. Täpsemateks juhisteks 
      tähtede sisestamise kohta uurige lähemalt peatükki „Tähemärkide 
      sisestamine numbriklahvistiku abil” leheküljel 32.
5.   Masina ID salvestamiseks vajutage OK.
6.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile 
       ilmub Machine Fax No. ning vajutage OK.
7.   Sisestage enda faksinumber, kasutades numbriklahvistikku ning 
      vajutage OK.
8.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Dokumendi seadistuste määramine
Parima kvaliteedi saamiseks muutke enne faksimist järgmised seadistused:

Resolutsioon
Dokumendile vaikimisi määratud seadistused annavad hea tulemuse, 
kui faksite tavapäraseid tekstidokumente. Juhul, kui soovite faksida 
dokumente, mis on halva kvaliteediga või sisaldavad pilte, võite muuta 
resolutsiooni, et saavutada parem kvaliteet.
1.   Vajutage Fax.
2.   Vajutage Menu ja seejärel OK, kui ekraani alumisele reale ilmub 
      Fax Feature.
3.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Resolution.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile 
       ilmub sobilik režiim ning vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Soovituslikud režiimid erinevat tüüpi dokumentidele on välja toodud 
alljärgnevas tabelis:

Soovitame telefoniliinide ühendamisel faksiga kasutada traditsioonilist 
analoog-telefoniliini (PSTN: public switched telephone network). 
Kui kasutate telefoniühenduse saamiseks internetiteenuseid 
(DSL, ISDN, VoIP), saate ühenduse kvaliteedi parandamiseks 
kasutada mikrofiltrit (Micro-filter). Mikrofilter elimineerib häiriva 
müra ning parandab ühenduse või Interneti kvaliteeti. Kuna DSL 
mikrofilter ei kuulu seadme komplekti, võtke selle hankimiseks 
ühendust enda Internetiteenuse pakkujaga.

1 Telefoniliini pesa
2 Mikro�lter
3 DSL modemi/ telefoniliini juhe

REŽIIM DOKUMENDI TÜÜP:

Standard (standardne) Tavapärases suuruses tähti sisaldavad dokumendid.

Fine (hea) Tavapärasest väiksemaid tähti või peeneid jooni 
sisaldavad dokumendid ning dokumendid, mis 
on trükitud maatriksprinteriga.

Dokumendid, mis sisaldavad ülipeent informatsiooni. 
Super Fine režiimi on võimalik kasutada vaid juhul, 
kui ka vastuvõttev masin toetab Super Fine 
resolutsiooni.

Super�ne (ülihea)

• Mälu ülekannete puhul ei ole võimalik 
kasutada Superfine režiimi. Resolutsiooni 
režiimiks määratakse automaatselt Fine.
• Kui teie seade on seadistatud töötama 
Superfineresolutsioonil ja faksimasin, 
millega infot vahetate, ei toeta Superfine 
resolutsiooni, kasutatakse saatmisel 
suurimat võimalikku resolutsiooni, mida 
võimaldab vastuvõttev faksimasin.

Photo Fax (foto) Halle toone või fotosid sisaldavad dokumendid.

See resolutsioonirežiim määratakse ainult käesolevale toimingule. 
Selleks, et muuta vaikimisi määratud seadeid, lugege lähemalt peatükki 
"Vaikimisi määratud dokumendi seadete muutmine" leheküljel 56.
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Tumedus
Võite valida vaikimisi kontrastsuse režiimi, et faksida dokument 
heledamana või tumedamana.
1.   Vajutage Fax.
2.   Vajutage Menu ning seejärel OK, kui ekraani alumisele reale ilmub Fax.
3.   Vajutage OK, kui ekraanile ilmub Darkness.
4.   Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile 
      ilmub sobiv režiim ning seejärel vajutage OK.
5.   Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Faksi saatmine automaatselt
1.   Vajutage Fax. 
2.   Paigutage dokumendid ükshaaval (esiküljega allapoole) skanneri klaasile 
      või kõik korraga (esiküljega ülespoole) automaatsööturisse.
      Dokumentide paigutamise kohta lugege lähemalt peatükist 
      „Originaaldokumentide paigutamine printerisse” leheküljel 34.)
      Ekraani ülemisele reale ilmub tekst Ready to Fax.
3.   Määrake teile sobiv resolutsioon ning tumedus. (Uurige lähemalt peatükki 
      „Dokumendi seadistuste määramine” leheküljel 50.)
4.   Sisestage vastuvõtva faksi number. Teil on võimalik kasutada kiirvalikuklahve 
      faksinumbrite või gruppide valikuks. Uurige lähemalt numbrite salvestamise 
       ning otsimise kohta peatükist „Aadressiraamatu seadistamine” leheküljel 56.
5.   Vajutage Color Start või Black Start.

.

6. Kui soovite lõpetada, valige No, kui ekraanile ilmub küsimus 
Another Page? jätkamise kohta. Peale numbri valimist alustab seade 
faksi saatmist, kui vastuvõttev faks vastab.

Faksi saatmine käsitsi
1.   Vajutage Fax.
2.   Paigutage dokumendid ükshaaval (esiküljega allapoole) skanneri klaasile 
       või kõik korraga (esiküljega ülespoole) automaatsööturisse.
       Dokumentide paigutamise kohta lugege lähemalt peatükist 
      „Originaaldokumentide paigutamine printerisse” leheküljel 34.)
3.   Määrake teile sobiv resolutsioon ning tumedus. (Uurige lähemalt peatükki 
      „Dokumendi seadistuste määramine” leheküljel 50.)
4.   Vajutage On Hook Dial. Kuulete valimistooni.
5.   Sisestage faksi vastuvõtva masina number.
      Teil on võimalik kasutada kiirvalikuklahve faksinumbrite või gruppide 
       valikuks. Uurige lähemalt numbrite salvestamise ning otsimise kohta 
      peatükist „Aadressiraamatu seadistamine” leheküljel 56.
6.   Vajutage Color Start või Black Start, kui kuulete vastuvõtva faksi 
      kõrgetoonilist signaali.

Edastamise kinnitamine
Kui dokumentide viimane lehekülg on edukalt ära saadetud, teeb seade 
piiksuvat heli ning naaseb ooterežiimile.
Kui faksi saatmisel tekib probleem, ilmub ekraanile veateade. Veateadete 
nimekirja ning nende tähenduste lugemiseks uurige lähemalt peatükki 
"Ekraaniteadetest arusaamine" leheküljel 74. Veateate saamise korral 
vajutage Stop/Clear, et teade ekraanilt kaotada ning proovige faksi 
uuesti saata.
Te võite seadistada oma masinat nii, et iga eduka faksisaatmise lõppedes 
prinditakse automaatselt välja seda tõendav aruanne. Täpsustamiseks 
uurige lähemalt peatükki "Aruannete saatmine" leheküljel 55.

Automaatne kordusvalimine
Kui valitud number on kinni või ei vasta, valib seade numbri automaatselt 
uuesti, tehes seda iga kolme minuti järel ja kuni seitse korda, vastavalt 
vabriku poolt määratud vaikimisi seadistustele.
Kui ekraanile ilmub teade Retry Redial?, vajutage OK, et number ilma 
ooteajata uuesti valida. Automaatse kordusvalimise tühistamiseks 
vajutage Stop/Clear.
Kordusvalimiste vahelise aja ning kordusvalimiste arvu muutmiseks 
uurige lähemalt peatükki "Saatmise funktsioonid" leheküljel 55.)

Viimase numbri kordusvalimine
Selleks, et valida uuesti viimati valitud number:
1.   Vajutage Redial/Pause.
2.   Kui faksitav dokument on paigutatud automaatsesse dokumendisööturisse, 
     alustab seade automaatselt faksi saatmist. Kui faksite skanneri abil, vajutage 
     järgmise lehe faksimiseks Yes. Paigutage skanneriklaasile järgmine leht ning 
     vajutage OK. Kui soovite lõpetada, valige No, kui ekraanile ilmub küsimus 
     Another Page? jätkamise kohta.
Faksi saatmine mitmele adressaadile
Kasutades funktsiooni Multiple Send, saate faksi saata korraga mitmesse 
kohta. Originaaldokumendid salvestatakse automaatselt mällu, kust need 
edasi adressaatidele saadetakse. Peale saatmise lõppu kustutatakse 
dokumendid mälust automaatselt. Selle funktsiooniga ei ole võimalik 
saata värvilisi fakse. 
1.   Vajutage Fax.
2.   Paigutage dokumendid ükshaaval (esiküljega allapoole) skanneri klaasile või kõik 
       korraga (esiküljega ülespoole) automaatsööturisse. Dokumentide paigutamise 
       kohta lugege lähemalt peatükist „Originaaldokumentide paigutamine 
       printerisse” leheküljel 34.)
3.   Määrake teile sobiv resolutsioon ning tumedus. (Uurige lähemalt peatükki 
      „Dokumendi seadistuste määramine” leheküljel 50.)
4.    Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub Fax Feature 
       ning seejärel vajutage OK.
5.    Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
       Multi Send ning vajutage OK.
6.    Sisestage number, kuhu soovite faksi esimesena saata ning vajutage OK.
       Teil on võimalik kasutada kiirvalikuklahve faksinumbrite või gruppide valikuks. 
       Uurige lähemalt numbrite salvestamise ning otsimise kohta peatükist 
      „Aadressiraamatu seadistamine” leheküljel 56.
7.    Sisestage teine faksinumber ning vajutage OK. Ekraanile ilmub küsimus selle 
       kohta, kas soovite lisada veel ühe faksinumbri.
8.    Kui soovite lisada veel faksinumbreid, vajutage OK, kui ekraanile ilmub 
       Yes ning korrake samme 6 ja 7. Kokku on võimalik lisada kuni 10 sihtkohta.

Niimoodi määratud režiim kehtib ainult jooksva toimingu korral. 
Selleks, et muuta vaikimisi määratud seadistusi, uurige lähemalt 
peatükki "Vaikimisi määratud dokumendi seadistuste muutmine" 
leheküljel 56.

Kui faksite skanneri abil, vajutage järgmise lehe faksimiseks Yes. 
Paigutage skanneriklaasile järgmine leht ning vajutage OK.

Kui soovite faksi saatmist tühistada, vajutage ükskõik millises faksi 
saatmise etapis nuppu Stop/Clear.

Kui soovite faksi saatmist tühistada, vajutage ükskõik millises
faksi saatmise etapis nuppu Stop/Clear.

Kui olete sisestanud numbrite grupi, ei ole võimalik rohkem 
gruppide numbreid sisestada.
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TAHMAKASSETI HOOLDAMINE

Tahmakasseti hoiustamine
Selleks, et tahmakassetti oleks võimalik kasutada optimaalselt, pidage 
silmas järgmisi juhtnööre:
•   Ärge eemaldage tahmakassetti pakendist enne selle kasutusse võtmist.
•   Ärge täitke tahmakassetti uuesti tahmaga. Seadme garantii ei kehti 
    kahjude puhul, mis on tekkinud taastäidetud tahmakasseti tõttu. 
•   Hoidke tahmakassette samasugustes tingimustes kui printerit.

Tahmakasseti eeldatav eluiga
Tahmakasseti eluiga sõltub tahma kogusest, mida nõuavad prinditavad 
tööd. Eluea pikkus ning eeldatav prinditavate lehtede arv võivad 
sõltuda ka trükkimise tihedusest, ümbritseva keskkonna mõjudest 
ning trükimaterjali tüübist ja suurusest. Juhul, kui prindite palju 
graafilisi elemente, tuleb teil tõenäoliselt sagedamini tahmakassetti 
vahetada.

Tahma ühtlustamine tahmakassetis
Kui tahm hakkab lõppema, võivad trükistel ilmneda heledad või 
kulunud piirkonnad. Võib juhtuda, et värvilised kujutised ei ole õiget 
värvi, kuna tänu mõne värvi puudusele on tulemus kokku segatud 
puudulikult. Te saate trükiste kvaliteeti ajutiselt parandada, jaotades
tahma kassetis ühtlaselt laiali.
•   Ekraanile võib ilmuda teade, mis hoiatab, et tahm hakkab lõppema.

1. Avage esipaneel täielikult, kasutades käepidet.

2. Võtke kinni tahmakasseti käepidemetest ning tõmmake neli 
kassetti seadmest välja.

3. Hoides kahe käega kinni tahmakasseti käepidemetest, raputage seda 
põhjalikult ühelt küljelt teisele, et tahm jaotuks kasseti sisemuses ühtlaselt.

4. Libistage neli kassetti tagasi seadmesse.

5. Sulgege esipaneel. Veenduge, et paneel on korralikult kinnitatud.

TAHMAKASSETI VAHETAMINE
Seade kasutab nelja värvi, mis on kõik eraldi kassettides: kollane 
(Y, Yellow), punane (M, Magenta), sinine (C, Cyan), ja must (K).
•    Seadme seisund LED ning ekraanile ilmuvad teated näitavad, millal tuleks 
      järjekordne kassett välja vahetada. 
•    Mudelite CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW puhul salvestatakse 
     sissetulevad faksid mälusse.
Sel juhul tuleb tahmakassett välja vahetada. Kontrollige, mis tüüpi 
tahmakassetid teie masinale sobivad. (Uurige lähemalt peatükki"" leheküljel 85.)
1.    Lülitage seade välja ning laske sellel mõni minut jahtuda.
2.    Avage käepideme abil täielikult esipaneel.

Kui pulber satub teie riietele, pühkige see maha kuiva 
lapiga ning peske riiet külma veega. Kuum vesi vaid 
soodustab pulbri tungimist kangasse.

Kui esipaneel ei ole korralikult suletud, ei hakka masin tööle.
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3. Võtke kinni tahmakasseti käepidemetest ning tõmmake neli 
kassetti seadmest välja.

4. Võtke uus tahmakassett pakendist välja.

5. Hoides kahe käega kinni tahmakasseti käepidemetest, raputage 
seda põhjalikult ühelt küljelt teisele, et tahm jaotuks kasseti 
sisemuses ühtlaselt.

6. Asetage tahmakassett tasasele pinnale, nagu näidatud joonisel 
ning eemaldage seda kaitsev kate.

7. Veenduge, et kassetil näidatud värvid on samad, mis kasseti pesadel. 
Hoides kinni kasseti käepidemetest lükake kassett oma kohale, kuni 
kuulete klõpsu, mis annab märku sellest, et kassett on õigesti oma 
kohale paigaldatud.

8. Sulgege esipaneel. Veenduge, et paneel on korralikult kinnitatud 
ning lülitage masin sisse.

Tooneri lõppemisest teavitamine
Masinat on võimalik seadistada nii, et tahma lõppemise korral saadab 
see automaatselt Teid teenindavale hooldusettevõttele või varustajale 
faksi selle kohta, et teie seadmele on tarvis uut tahmakassetti.
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb eelnevalt määrata ära hooldusettevõtte
või varustaja number, vastasel juhul ei ole seadmel võimalik teavitust 
saata, isegi juhul, kui olete funktsiooni sisse lülitanud. 
1.     Vajutage nuppu Menu, kuni ekraani alumisele reale ilmub System Setup 
        ning seejärel vajutage OK.
2.     Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
        Maintenance ning vajutage OK.
3.     Liikuge vasaku ning parema nooleklahvi abil seni, kuni ekraanile ilmub 
         Remote Service ning vajutage OK.
4.     Sisestage salasõna ning vajutage OK.
5.     Sisestage salasõna teist korda ning vajutage OK.
6.     Valige vasakut ja paremat nooleklahvi kasutades On ning vajutage OK.
7.    Ooterežiimile naasmiseks vajutage Stop/Clear.

Kui olete selle funktsiooni sisse lülitanud, peate igal järgneval korral, 
kui soovite seda sisse või välja lülitada, sisestama salasõna.

• Ärge kasutage tahmakasseti pakendi avamiseks 
     teravaid asju, nagu nuga või käärid. Sel viisil võite 
     kahjustada kasseti pinda.

Kui pulber satub teie riietele, pühkige see maha kuiva lapiga 
ning peske riiet külma veega. Kuum vesi vaid soodustab pulbri 
tungimist kangasse.

Kui esipaneel ei ole korralikult suletud, ei hakka masin tööle.


