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Digitaalne laserkontorikombain



KUIDAS ALUSTADA

Täname Teid selle firma Samsung multifunktsionaalse
toote ostmise eest. Teie masin ühendab endas printimise,
koopiate tegemise, skaneerimise ja faksimise 
(üksnes SCX-4216F) funktsioone!

Selles peatükis on toodud üksikasjalikud instruktsioonid
Seadme töölerakendamiseks.

Peatükk sisaldab:

• Lahtipakkimine

• Arusaamine komponentide paigutusest

• Toonerikasseti paigaldamine

• Paberi sissepanek

• Ühenduste loomine

• Seadme sisselülitamine

• Näidiku keele muutmine

• Paberi tüübi ja suuruse seadistamine

•Säästurežiimide kasutamine
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Lahtipakkimine

Võtke seade ja kõik tarvikud pakendikastist välja.
Veenduge, et seadme pakenduskomplekti kuuluvad
järgmised esemed:

Tooneri starterkassett Toitejuhe vahelduvvooluvõrgu jaoks*

CD-ROM** Lühike installeerimisjuhend

Telefonijuhe*
(üksnes SCX-4216F)

TAM ühenduskaabel
(Üksnes SCX-4216F UK korral)

* Toitejuhtme ja telefonijuhtme väliskuju võib olla erinev,
olenevalt Teie riigis kasutuselolevast standardist.

**   CD-ROMil on MFP draiver, SmarThru tarkvara, kasutusjuhendid
ja programm Adobe Acrobat Reader.

MÄRKUSED:

• Te peate kasutama seadme tarnekomplekti kuuluvat
telefonijuhet. Kui Te asendate selle muu tarnija omaga, siis
peab see vastama kas AWG #26 või madalamale standardile.

• Toitejuhe tuleb ühendada maandusega varustatud kontakti.
• Te võite osta ning installeerida valikulise võrguprinteri serveri.

Üksikasjadega saate tutvuda võrguprinteri
serveriga kaasasolevast kasutusjuhendist.

Eemaldage seadme tagaküljelt, esiküljelt ja külgedelt
pakendamiseks kasutatud lint.

Lint
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Asukoha valik

Valige horisontaalne ja stabiilne asukoht, kus on piisavalt ruumi
õhu tsirkulatsiooniks. Jätke piisavalt ruumi katete ja sahtlite avamiseks.
Piirkond peab olema hästi ventileeritav ning eemal otsesest 
päikesevalgusest või soojusallikatest, külmast ja niiskusest. Ärge
paigaldage printerit
töölaua servale liiga lähedale.

Vajatav ruum

Ees: 482.6 mm (piisav ruum selleks, et saaks
paberisahtlit välja võtta )
Taga: 100 mm (piisav ruum ventilatsiooni tagamiseks)
Paremal: 100 mm
Vasakul: 100 mm (piisav ruum ventilatsiooni tagamiseks)

Arusaamine komponentide
paigutusest

Teie seadmel on järgmised põhilised komponendid:

Eestvaade:

Dokumendi
juhikud

Dokumendi
sisendalus

Automaatne
möödajuhtimisalus

Paberisahtel Paberiõgvendaja
Indikaator

* Ülal olev joonis kujutab seadet SCX-4216F

Esikülje kate

Automaatne
Dokumendisöötja
(SCX-4116/4216F
jaoks)

Dokumendi
väljundalus

Dokumendi
kate

Juhtpaneel
(SCX-4216F: vaadake lehekülg 7
SCX-4016/4116: vaadake lehekülg 9)

Eesmine väljundalus
(esiküljega allapoole)

Dokumendiklaas

Paberiväljundi
pikendused
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Tagantvaade

Tagakülje kate

Võrgulüliti

* Ülal olev joonis kujutab seadet SCX-4216F

Paralleelliides

USB
Liides

Telefoniliides
(SCX-4216F jaoks)

Toitejuhe vahelduvvooluvõrgu
jaoks Liides

Tagumine väljundpesa
(esiküljega ülespoole)

Juhtpaneelil olevad funktsioonid

SCX-4216F

Dokumentide paistvuse reguleerimine
vastavaks konkreetsele kopeerimisele.

Konkreetse kopeerimise jaoks
dokumendi tüübi valik.

Koopia suurendamine või vähendamine
võrreldes originaaliga.

Koopiate arvu valimine.

Kuvab töö ajal hetkeseisundi ja
viiped.

Lülitub sisse juhul, kui toonerikassett on tühi.

Kinnitab valikut monitoril.

Üleminek režiimi Menüü ja võimaldab kerimist
läbi kasutatavate menüüde.

Võimaldab kasutada spetsiaalseid kopeerimis-
võtteid, näiteks kloonimine, eksemplarhaaval
printimine, autoformaatimine, 2-poolne, N-up
(mitu lehekülge ühel poognal) ja posteri
kopeerimine.

Võimaldab kerimist läbi valitud menüükäsu
korral kasutada olevate valikute.
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Tagasipöördumine ülemisele menüütasandile.

Alustab töö täitmist.

Valib numbri või sisestab tähelise või numbrilise
sümboli.

Reguleerib lahutusvõimet dokumendi jaoks,
mida hakatakse faksima.

Võimaldab saate faksi mitmele 
adressaadile

Dokumentide paistvuse reguleerimine 
vastavaks konkreetsele kopeerimisele.

Konkreetse kopeerimise jaoks
dokumendi tüübi valik.

Kuvab töö ajal hetkeseisundi ja
viiped.

Lülitub sisse juhul, kui toonerikassett on tühi.

Võimaldab kerimist läbi valitud menüükäsu
korral kasutada olevate valikute.

Kinnitab valikut monitoril.

Üleminek režiimi Menüü ja võimaldab kerimist
läbi kasutatavate menüüde.

Tagasipöördumine ülemisele menüütasandile.

Peatab töö suvalisel ajamomendil.
Režiimis Standby (ooterežiim) kustutab/tühistab
kopeerimise jaoks tehtud seadistused, näiteks
kontrastsus, kujutise seade, koopia suurus ja
koopiate arv.

Alustab töö täitmist.

Valib ooterežiimis uuesti viimativalitud numbri
või Lisab pausi faksi numbrisse
redigeerimisrežiimis.

Lülitab sisse telefoniliini.

Võimaldab kokku hoida toonerit, kasutades
dokumendi printimiseks vähem toonerit.

Võimaldab kokku hoida kõne maksumuse arvel, saates
faksi ettemääratud ajal soodusmaksumusega. Selle
võimaluse eeliseks on näiteks kasutada kauge maa
taha helistamisel öiseid tariife

• Võimaldab salvestada sageli valitavaid
faksinumbreid, kasutades kiirvalimist ühe või kahe
numbri või numbrigrupi abil automaatvalimise korral
ning korrigeerida salvestatud numbreid.
• Võimaldab printida telefoniraamatut.

Peatab töö suvalisel ajamomendil. Režiimis
Standby (ooterežiim) kustutab/tühistab
kopeerimise jaoks tehtud seadistused, näiteks
kontrastsus, kujutise seade, koopia suurus ja
koopiate arv.

SCX-4016/4116
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Koopia suurendamine või vähendamine
võrreldes originaaliga.

Koopiate arvu valimine.

Võimaldab kokku hoida toonerit, kasutades
dokumendi printimiseks vähem toonerit.

Toonerikasseti paigaldamine

Avage esikülje kate.

Võtke tooneri starterkassett kotist välja. Veeretage
kassetti ettevaatlikult tooneri ühtlaseks jaotamiseks.

Kasseti põhjalik veeretamine tagab maksimaalse arvu koopiate
saamise ühe kasseti korral.

Lükake toonerikassette seadmesse kuni see lukustub
kindlalt oma kohale.

Sulgege esikülje kate.

MÄRKUS: Kui toonerikassett vajab vahetamist, siis süttib signaallamp
ja kuvatakse teade “Toner Empty” (“Tooner otsas”).
Toonerikasseti vahetamist vaadake lehekülgi 7.8.

Võimaldab kasutada spetsiaalseid kopeerimisvõtteid,
näiteks kloonimine, eksemplarhaaval printimine,
autoformaatimine, 2-poolne, N-up (mitu lehekülge
ühel poognal) ja posteri kopeerimine.
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Paberi sissepanek

Paberisahtel mahutab maksimaalselt 250 lehte või 20 naela puhast
paberit. Koopiate tegemisel või faksi saatmisel saate kasutada ainult
A4- letter-mõõtudes (17 x 22 tolli) või legal-mõõtudes (17 x 28 tolli)
paberit. PC faili printimiseks saate kasutada väga erinevate
Mõõtudega paberilehte. Paberisahtel on eelseadistatud
letter-mõõtudes paberi jaoks.

Letter-mõõtudes paberi paki sissepanekuks:

Tõmmake paberisahtel välja.

Vajutage surveplaat allakuni selle lukustumiseni.

Sirvige paberipaki servi lehtede eraldamiseks.
Seejärel koputage joondamiseks paki servaga vastu tasast
pinda.

Paigutage paberipakk paberisahtlisse.

Kui soovite sisse panna erineva suurusega paberit, siis on
vajalik Seadistada paberijuhikuid. Üksikasju vaadake
leheküljelt 1.14.

Pöörake tähelepanu sahtli vasakpoolsel siseküljel olevale paberi
kogust piiravale märgile. Ületäitumine võib põhjustada
paberiummistusi.

Lükake paberisahtel uuesti sisse.

Pärast paberi sissepanekut on vajalik seade seadistada
Vastavalt sissepandud paberi tüübile ja mõõtmetele. Vaadake
lehekülge 1.20 koopiate tegemise ning faksimise või
lehekülge 5.7 PC-printimise puhul.
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Paberisahtlis paberi suuruse muutmine

Kui panete sisse suuremate mõõtmetega paberi, näiteks legal-mõõtudes
paberi, siis on vajalik paberisahtli pikendamiseks seadistada 
paberijuhikuid.

Vajutage lahtilukustamiseks juhikulukule ning lükake paberi
pikkust piirav juhik täielikult välja, andes paberisahtlile
maksimaalse pikkuse

Pärast paberi paigutamist sahtlisse lükake juhik tagasi
kuni see puudutab kergelt paberipaki otsa.

Pigistades paberijuhikut näidatud viisil, liigutage seda paberipaki
poole kuni see puudutab kergelt paki
külge.

MÄRKUSED:

• Ärge suruge paberi laiuse juhikut liiga kaugele, see põhjustab
materjali deformeerumist.
• Kui Te jätate paberi laiuse juhiku seadistamata, siis võib tule-
museks paberiummistus.
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Ühenduste loomine

Kui Teil on SCX-4016/4116:
jätke see samm vahele ning jätkake sammuga 2.

Kui Teil on SCX-4216F:

Ühendage kaasasoleva telefonijuhtme üks ots LINE pistikupessa
ja teine ots seinakontakti.

Kui soovite kasutada oma seadet nii fakside kui ka tele-
fonikõnede vastuvõtmiseks, siis on vajalik seadmega ühendada
telefon ja/või automaatvastaja.

Ühendage lisatelefoni või automaatvastaja juhe
EXT–kontaktiga.

Suurbritannias olevad kasutajad peavad ühendama lisatelefoni
juhtme kaasasoleva TAM ühenduskaabliga ning seejärel ühendama
TAM ühenduskaabli seadme tagaküljel oleva EXT–kontaktiga.

TAM–ühenduskaabel
(Üksnes Suurbritannias olevad kasutajad)

MÄRKUSED:

• Suurbritannias olevad kasutajad, kasutage seadmega 
kaasasolevat TAM ühenduskaablit ja telefonijuhet.
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Kui soovite kasutada paralleelprinteri kaablit, siis ostke ainult
IEEE-1284-ga ühilduv paralleelkaabel ja ühendage see
seadme paralleelliidesega.

Suruge metallklambrid alla kuni need satuvad kaablipistikul
olevatesse soontesse.

Printeri ühendamine arvuti USB pordiga on nõutav 
sertifitseeritud USB-kaabel. Teil tuleb osta USB 1.1
ühilduv 3 m pikkune kaabel. Ühendage see seadme USB–liides.

Teie arvuti paralleelporti

Teie arvuti USB-porti

MÄRKUSED:
• Teil on vaja üksnes ühendada üks ülamainitud kaablitest. Ärge
kasutage samaaegselt paralleel- ja USB-kaablit.
• Kui te kasutate USB-kaablit, siis peab Teil olema installeeritud Windows 98/
Me/2000/XP.
• USB-ühenduse kasutamisel on seadmel võimalik kaks USB
režiimi; Aeglane ja Kiire. Vaikimisi valitud on Kiire režiim. Mõnede PC kasutajate
puhul võib vaikimisi režiimi korral olla USB funktsioon häiritud. Kui
see on nii, siis valige heade tulemuste saamiseks Aeglane režiim.
USB-režiimi muutmise üksikasju vaadake leheküljelt 8.17.

Seadme sisselülitamine

Ühendage üks kaasasoleva kolmeharulise elektrijuhtme
ots seadme vahelduvvoolutoite kontaktiga ja teine ots
vahelduvvoolu korralikult maandatud seinakontaktiga.

Seadme sisselülitamiseks vajutage toitelülitit. Näidikul kuvatakse
“Warming Up Please Wait” (“Palun oodake soojenemine”),
mis näitab, et seade on nüüd sisse lülitatud.

Kuidas näidiku teksti näha muus keeles, vaadake altpoolt.

HOIATUSED:

• Teie seadme tagakülje sisemuses olevate kaitsmete piirkond
muutub töö ajal kuumaks. Olge ettevaatlikud, et Te ei saa selle
piirkonna puudutamisel põletada.
• Ärge monteerige sisselülitatud seadet lahti. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
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Näidiku keele muutmine

Paberi tüübi ja suuruse seadistamine

Juhtpaneelil oleva näidiku keele muutmiseks tehke järgmist:

Vajutage klahvi Menu kuni näidiku ülemisel real kuvatakse
“Machine Setup” (“Seadme seadistamine”).

Vajutage kerimisnuppu (< või >) kuni näidiku alumisele reale
ilmub “Language” (“Keel”).

Vajutage Enter. Näidiku alumisele reale ilmub olemasolev
seadistus.

Vajutage kerimisnuppu (< või >) kuni soovitud keele
ilmumiseni näidikule.

Valiku salvestamiseks vajutage Enter.

Ooterežiimi tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear
(Stop/Kustutus).

Pärast paberi paigutamist paberisahtlisse on vajalik juhtpaneeli
nuppude abil seadistada paberi tüüp ja suurus. Need seadistused
kehtivad koopiate tegemise režiimis. PC-printimise korral on vajalik
valida paberi tüüp ja suurus kasutatavas rakendusprogrammis.

Vajutage Menu.
Näidiku ülemisele reale ilmub “Paper Setting” (“Paberi seadistus”)
ning alumisele reale esimene menüükorraldus “Paper Type” 
(“Paberi tüüp”).

Menüükorraldusse sisenemiseks vajutage Enter.

Kasutatava paberitüübi leidmiseks kasutage kerimisnuppu (< või >)
ja selle salvestamiseks vajutage Enter.

“Paper Size” (“Paberi suurus”) leidmiseks kerige > nupuga kuni selle
korralduse ilmumiseni ja korraldusse sisenemiseks vajutage Enter.

Kui alumisele reale ilmub “Tray Paper” (“Paber sahtlist”), siis vaju-
tage Enter.
Kasutatava paberi suuruse leidmiseks kasutage kerimisnuppu 
(< või >) ja selle salvestamiseks vajutage Enter.

Ooterežiimi tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear.

Säästurežiimide kasutamine

Tooneri säästurežiimi sisselülitamiseks vajutage Toner Save
(Tooneri säästmine).

Kui nupu valgustus põleb, siis on režiim aktiveeritud ning
seade kasutab dokumendi printimisel vähem toonerit.

Kui nupu valgustus ei põle, siis on režiim välja lülitatus ning
seade prindib normaalkvaliteediga.

MÄRKUS: Ka PC-printimise korral võite tooneri säästurežiimi sisse
või välja lülitada printeri seisundite kaudu. Vaadake lehekülge 5.20.

Energia säästurežiim

Tooneri säästurežiim

Energia säästurežiim võimaldab vähendada seadme energiatarvet
Siis, kui seadet ei kasutata. Te võite selle režiimi sisse lülitada,
valides ajavahemiku pikkuse, mille jooksul seade ootab pärast
printimise lõpetamist enne üleminekut säästurežiimile.

Vajutage Menu kuni näidiku ülemisel real kuvatakse “Machine
Setup” “Seadme seadistamine”).

Vajutage kerimisnuppu (< või >) kuni näidiku alumisele reale
ilmub “Power Save” (“Energia säästmine”). Vajutage Enter.

Alumisele reale “On” (“Sees”) kuvamiseks vajutage kerimisnuppu
(< või >) ning vajutage Enter.
“Off” (“Väljas”) valimine tähendab seda, et energia säästurežiim
lülitatakse välja.

Vajutage kerimisnuppu (< või >) kuni soovitud ajaseadistuse
ilmumiseni.

Olemasolevad valikud on 5, 10, 15, 30 ja 45 (minutit).

Valiku salvestamiseks vajutage Enter.

Ooterežiimi tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear.

Tooneri säästurežiim võimaldab seadmel kasutada iga lehekülje
Jaoks vähem toonerit. Selle režiimi aktiveerimine pikendab
toonerikasseti Kasutusaega normaalrežiimiga võrreldes, kuid
halvendab printimise kvaliteeti.
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CCD energiasäästlik režiim

Dokumendiklaasi all paiknev skanneri lamp lülitub automaatselt välja
Siis, kui seda tegelikult ei kasutata, sellega vähendatakse
energiatarvet ning pikendatakse lambi eluiga
Lamp lülitub automaatselt sisse skaneerimise alustamisel
pärast teatavat soojenemisaega.

Te võite valida selle ajavahemiku pikkuse, mille jooksul skanneri lamp
ootab pärast skaneerimise lõpetamist enne säästurežiimile üleminekut.

Vajutage Menu seni, kuni monitori ülemisel real
kuvatakse “Machine Setup”.

Vajutage kerimisklahvi (< või >) seni, kuni alumisel real
kuvatakse “CCD Power Save”. Vajutage Enter.

Vajutage kerimisklahvi (< või >) seni, kuni soovitud
aja seadistus kuvatakse viimasel real.

Olemasolevad ajavalikud on 1, 4, 8 and 12 (tundi).

Valiku salvestamiseks vajutage Enter .

Ooterežiimi tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear.


