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Lietot ja rokasgr mata
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Ievads

Ievads

1
1.1

Energy Star®

Kā ENERGY STAR® partneri, mēs paziņojam, ka šī iekārta atbilst ENERGY
STAR® enerģijas efektīvas izmantošanas nosacījumiem.
Kas ir ENERGY STAR® produkts?
ENERGY STAR® produktam ir darba režīms, kad iekārta gaidīšanas
režīmā automātiski pārslēdzas "mazā jaudas patēriņa režīmā". ENERGY
STAR® produkti enerģiju izmanto daudz efektīvāk, samazina jūsu elektrības
rēķinus un palīdz aizsargāt apkārtējo vidi.
Mazas jaudas patēriņš
Šī funkcija saudzē enerģiju samazinot jaudas patēriņu līdz 95 W gaidīšanas
režīmā. Standarta iestatījumā mazais patēriņš automātiski ieslēdzas pēc
tam, kad ir pagājušas 15 minūtes (bizhub 500)/1 minūte (bizhub 420) pēc
pēdējas kopijas izgatavošanas, bet kopētājs tajā laikā paliek kopēšanas
gatavības stāvoklī. Mazā patēriņa ieslēgšanās periodu var iestatīt no 1 līdz
240 minūtēm ar 1 minūtes soli.
Snauda
Šī funkcija veic turpmāko enerģijas taupīšana daļēji atslēdzot jaudas padevi,
tādejādi samazinot enerģijas patēriņu līdz 2.8 W vai vēl mazākam. Standarta
iestatījumā, snauda seko mazajam jaudas patēriņa režīmam, automātiski
ieslēdzas, ja ir pagājušas 90 minūtes (bizhub 500)/15 minūtes (bizhub 420)
kopš pēdējās kopijas izgatavošanas, bet kopētājs tajā laikā paliek
kopēšanas režīmā.
Snaudas laiku var iestatīt uz 1 līdz 240 minūtēm ar 1 minūtes soli.
Automātiskā divpusējā kopēšana
Izmantojiet šo funkciju, lai samazinātu papīra patēriņu un automātiski
izgatavotu divpusējās kopijas.
Mēs iesakām izmantot mazās jaudas patēriņa, snaudas funkciju un
automātiskās divpusējās kopēšanas funkciju.
1-4
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1
Preču zīmes un Reģistrētās preču zīmes
KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA Logo, un attēlu veidošanai
nepieciešamie produkti ir reģistrētas preču zīmes vai KONICA MINOLTA
HOLDINGS, INC. preču zīmes.
PageScope un bizhub ir reģistrētas preču zīmes vai KONICA MINOLTA
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. preču zīmes.
Netscape Communications, Netscape Communications logo, Netscape
Navigator, Netscape Communicator, un Netscape ir Netscape
Communications Corporation preču zīmes.
ŠĪ IR ERIC YOUNG IZSNIEGTA PROGRAMMATŪRA "TĀDA KĀDA TĀ IR"
UN JEBKURAS SPECIĀLAS VAI IETVERTĀS GARANTIJAS, IETVEROT, UN
APROBEŽOTIES AR PIEPRASĪTAJĀM IETVERTAJĀM GARANTIJĀM UN
ATBILSTĪBA ĪPAŠAM NOLŪKAM NAV ATZĪTAS. AUTORS VAI
LĪDZDALĪBNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI NE PAR KĀDU
TIEŠU, NETIEŠU, NEGADĪJUMA, ĪPAŠU, IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM
(IETVEROT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR AIZVIETOTĀJA
IZSTRĀDĀJUMU VAI APKOPES IZMANTOŠANU; LIETOŠANAS, DATU UN
PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM; VAI DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU) UN AR JEBKURU
ATBILDĪBU, VAI LĪGUMĀ NOTEIKTU ATBILDĪBU, VAI KAITĒJUMU
(IETVEROT NOLAIDĪBU VAI KĀDU CITU IEMESLU), KAS RODAS ŠĪS
PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS LAIKĀ, PAT TAD, JA IR DOTA NORĀDE
PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.
Licenci un izplatīšanas noteikumus jebkurai publiski pieejamai versijai vai šī
koda atvasinājumu nevar mainīt, t.i., šo kodu nedrīkst vienkārši kopēt un
pievienot citai izplatīšanas licencei [ieskaitot GNU Public Licence.]
Citi pieminēto produktu nosaukumi ir tiem atbilstošo kompāniju preču zīmes
vai reģistrētas preču zīmes.
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3.1

Iekārtas konfigurācija
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No.

Nosaukums

Apraksts

1

Kreisā nodalījuma stikls

Skenē uz Automātiskās dokumentu padeves novietotos oriģinālus.

2

Dokumentu mēroga lineāls

Izmanto, lai iecentrētu dokumentu.

3

Dokumentu starplika

Piespiež uz oriģināla stikla novietoto dokumentu.

4

Oriģināla stikls

Skenē novietotā dokumenta attēlu.

5

Vadības panelis

Izmanto, lai precizētu dažādus iestatījumus un veiktu tādas
darbības, tādas kā, kopēšanas uzsākšana. Sīkāk meklēt 3-23
lappusē.

6

Iekārtas stāvokļa rādītājs

Ar krāsu kombināciju( zaļš vai sarkans) un stāvokli (nemainīgs
vai mirgojošs) norāda iekārtas stāvokli.

7

Regulējamās papīra vadotnes

8
9

Papīru kasete
Oriģināla izvades kasete

Novietot oriģinālu ar attēlu uz augšu.
Izvada noskenētos oriģinālus.

10

Dokumentu turētājs

Iestatīt stāvus pozīcijā, lai novērstu liela izmēra dokumentu
izkrišanu no oriģinālu izvades kasetes.

11

Apakšējās jaudas slēdzis

Ieslēdz/izslēdz kopēšanas un skenēšanas funkcijas.To izslēdzot
tiks pārtrauktas visas funkcijas izņemot drukāšanu un ienākošo
faksa datu izvadi, un tad pāries miega režīmā.

12

Automātiskās dubultās
kopēšanas vienības durvju
kloķis

Atver automātiskās dubultās kopēšanas vienības durvis
nepareizas automātiskās dubultās kopēšanas vienības
dokumentu padeves gadījumā.

13

Automātiskās dubultās kopēšanas vienības durvis Tiek atvērtas šīs vienības nepareizas
dokumentu padeves gadījumā.

14 Galvenās ierīces labās puses
durvju atvēršanas kloķis
15

3-4

Izmanto kā vadotnes, ar kurām nocentrēt novietoto oriģinālu.

Izvelk lai atvērtu galvenās ierīces labās puses durvis.

Nobīdīt pa labi, lai atvērtu vertikālās pārvietošanas durvis
Galvenās ierīces vertikālās nepareizas papīru padeves gadījumā.
pārvietošanas durvju kloķis

16

Papildus kasetes durvju kloķis Lai turot nobīdītu uz papildus kastes pusi, kad tiek labota
nepareiza papīra padeve.

17

Papildus kasete

Tiek atvērta un izmantota lai drukātu uz tāda tipa papīra,
kas nav ievietojams citās kasetēs, ieskaitot biezu papīru,
aploksnes, projektoru diapozitīvi vai lapas ar etiķetēm..

18

Kasetes pagarinājums

Tiek atvērts, ja papildus kasetē ir jāievieto liela izmēra
papīrs.

19

Regulējamās dokumentu vadotnes

20

1. kasete

Var maksimāli ievietot 500 A 3 līdz A 5 papīra lapām (80
g/m2)

21

2. kasete

Var maksimāli ievietot 500 A 3 līdz A 5 papīra lapām (80
g/m2)

22

Papīra iztukšošanas rādītājs

Norāda atlikušo papīra daudzumu papīra kasetē. Ar
papīra apjoma samazināšanos palielinās rādītāja
sarkanā gaisma.

Izmanto kā vadotnes, ar kurām nocentrēt dokumentu.
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No. Nosaukums

Apraksts

23

Priekšējās durvis

Tiek atvērtas, lai nomainītu tonera kasetni, vai lai notīrītu
rakstošas vienības stiklu vai koronas izlādes stiepli "Piegāde
& Apkope" 11-3 lappusē un "Tīrīšana" 13-3, lappusē.

24

Papīra izvades kasete

Savāc izdrukātās lapas.
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No.

Nosaukums

3
Apraksts

25
ADF savienotājs
savienojuma vadu.

Izmantoto, lai pievienotu Automātisko dokumentu padeves

26

Tonera filtrs

Savāc iekārtā radušos tonera putekļus.

27

Barošanas vads

Vads iekārtas pieslēgšanai tīklam.

28

Uzstādīšanas komplekts MK-708 (Iespējams) Tiek izmantots faksa un telefona līnijas pievienošanai.

29

Ventilācijas cauruļvads

30

TEL PORTS1 kontakts

Izmato, lai pievienotu telefona aparātu.

31

LĪNIJAS PORTS1 kontakts

Izmanto, lai pievienotu galveno abonenta līniju.

32

IEEE128 4 ports (C tipa)

Izmanto, lai pievienotu paralēlo kabeli no datora.

33

USB ports ( B tipa) USB
2.0/1.1-saskanīgs

Izmanto, lai savienotu ar datoru ar USB kabeli.

34

Tīkla savienotājs (10 pamatsT/100 pamats -TX)

Izmanto tīkla savienošanai ar tīkla kabeli pie vietējā tīkla,
kad iekārta tiek izmantota skenēšanai un drukāšanai tīklā.

Izvada iekārtas radīto siltumu.

Pirms kopēšanas

3

Izslēdzot iekārtu
0 Normālā darba situācijā galvenajam barošanas slēdzim ir jābūt
ieslēgtam. Tā izslēgšana pārtrauks visas funkcijas, ieskaitot
drukāšanu un faksa datu saņemšanu un izdrukāšanu.
0 Neizslēdziet galveno barošanas slēdzi, kamēr gaidošie vai saglabātie
darbi nav izdrukāti, citādi visa drukāšanai nosūtītā informācija tiks
izdzēsta.
0 Neizslēdziet galveno slēdzi vai palīgslēdzi, kamēr notiek
drukāšana, tas radīs traucējumus papīra padevē.
0 Neizslēdziet galveno slēdzi vai palīgslēdzi, kamēr notiek oriģinālu
skenēšana vai attēlu informācijas pārraide, citādi tiks dzēsta visa apstrādē
esošā informācija.

1

Izslēgt palīgslēdzi.
– Palīgslēdzis atrodas vadības
paneļa virsmas labajā pusē.
– Lai to izslēgtu, nospiediet
palīgslēdža pogu,
Izslēdzas pieskāriena paneļa
displejs, un visas gaismas tiek
izslēgtas, izņemot galvenā slēdža
gaismiņu.

2

Galvenais amata barošanas slēdzis
atrodas iekārtas iekšpusē.
– Atveriet galvenās iekārtas
priekšējās durvis un izslēdziet
galveno slēdzi.

Atgādinājums

Gadījumos, kad ieslēdzat vai izslēdzat
galveno slēdzi, dariet to vismaz ar 10
sekunžu intervālu, citādi iekārta var
nepareizi darboties.
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3

Automātiskā atgriešanās noklusējuma iestatījumos (Automātiskā
paneļa atiestate)
Ja [Reset] taustiņš nav nospiests un noteiktā laikā netiek veikta neviena
darbība, tad tie kopēšanas iestatījumi, kas nav apstiprināti, tiek dzēsti un iekārta
atgriežas noklusējuma iestatījumos.
Tā ir automātiskā paneļa atiestate.
Pēc ražotāja noklusējuma automātiskā paneļa atiestate aktivizējās pēc 1
minūtes.

!
Sīkāk

Laika ilgumu, līdz iekārta aktivizē Automātisko paneļa atiestati un vai tā tiek
veikta, var iestatīt Izmantošanas režīmā. Sīkāk skatīt "4 Iestatījumu
atiestate > 2 Automātiskā atiestate" 15-29 lpp.
Automātiskā atgriešanās Prioritātes ekrānā (Automātiskā sistēmas
atiestate)
Ja noteiktu laika periodu netiek veikta neviena darbība, tad ekrāns
automātiski nomainās uz to režīmu, kam ir dota prioritāte.
Tā ir automātiskā sistēmas atiestates darbība.
Prioritātes ekrānu var iestatīt vai nu uz kopēšanas funkcijām vai uz
skenēšanas funkcijām.
Pēc ražotāja noklusējuma Kopēšanas režīma ekrāns parādās pēc 1 minūtes.

!
Sīkāk

Izmantojiet Izmantošanas režīmu, lai noteiktu laika periodu, pēc kura tiks
aktivizēta automātiskā sistēmas atiestate vai dodiet prioritāti ekrānam.
Sīkāk skatīt "4 Iestatījumu atiestate > 1 Sistēmas automātiskā atiestate "
15-26 lpp.
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4

Kopēšanas pamatdarbības

4.1

Vispārīgās kopēšanas darbības

4

Šī nodaļa paskaidro, kā veikt pamata kopēšanu.
Kā veikt pamata kopēšanu
0 Sekojošas darbības ir pamatdarbības, un ne vienmēr tās ir pielietojamas
izvēlētajām kopēšanas nosacījumiem. Kad izmantojat noteiktu funkciju, tad
pārliecinieties, ka rīkojaties tieši tā kā norādīts attiecīgajā nodaļā.

1

Nospiediet vadības panelī [Copy] taustiņu, lai parādītos Kopēšanas
režīma Pamata ekrāns.
– Kā ražotāja noklusējums tiks uzrādīts sekojošais pamat ekrāns.
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4

– Ekrāna kreisajā daļā ir iespējams uzrādīt esošo darbu sarakstu. Sīkāk
skatīt 15-36 lpp.

2

4-4

Novietot oriģinālu.
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4

– Sīkāk par oriģināla novietošanu skatiet "Oriģināla novietošana"
4-10 lpp.
– Iekārta automātiski nosaka oriģināla izmērus. Kad oriģināls tiek ielādēts
Automātiskajā dokumentu padevē vai novietots uz oriģinālu stikla ar
aizvērtu Automātiskās padeves vāku, tad ar Automātiskās papīra
izvēles funkciju tas automātiski izvēlēsies atbilstošu papīra
formātu.
Attēls, ekrāna kreisajā pusē, mainīsies atkarībā no tā, kur būs novietots
oriģināls.

3

Ar vadības paneļa taustiņu palīdzību
ievadiet vēlamo izdruku skaitu.
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4

– Sīkāk par izdruku skaita ievadīšanu skatiet "Izdruku skaita
iestatīšana" 4-16 lpp.
– Izdruku daudzumu var ievadīt jebkurā darbības posmā, ja vien
vadības paneļa taustiņi tajā laikā netiek izmantoti citu formātu
ievadīšanai.
Ievadītais skaits tiks uzrādīts pieskāriena panelī.

4

Veiciet izvēlētos kopēšanas iestatījumus.

– Sekojoši iestatījumi ir sākotnēji noteikti kā ražotāja noklusējums.
Blīvums: Automātiskais (Blīvums), Standarta (Fons)
Papīrs: Automātiskā
papīra izvēle
Lieluma maiņa: Pilna
formāta (ε1.000)
Vienpusējs/Divpusējs:
1>1
Oriģināla attēla tips: Teksts/Foto

4-6
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4

– Sīkāk par katru iestatījumu skatīt sekojošas lapaspuses.
Blīvums: 4-18 lpp.
Papīrs: 4-21 lpp.
Lieluma maiņa: 4-38 lpp.
Vienpusējs/Divpusējs: 4-58 lpp
Kombinēti oriģināli: 5-3 lpp
Oriģināla attēla tips: 5-22 lpp.
Pieteikums: 6-3 lpp.
Nobeigšana: 7-3 lpp.
Locīšana: 7-25 lpp.

5

Vadības panelī nospiediet [Start] taustiņu.
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Kopēšanas pamatdarbības
– Kad iekārta sāks oriģināla skenēšanu, tad pieskāriena panelī tiks
uzrādīti pamatdarba iestatījumi un esošo oriģinālu skaits.

Uzsākot drukāšanas darbu, tiks atjaunots pamata ekrāns ar
paziņojumu „Ready for next job”(gatavs pieņemt nākamo darbu),
paziņojumu laukumā.
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4

!
Sīkāk

Iekārtu var iestatīt tā, lai uzrādītu Kopēšanas darbību ekrānu, Pamata ekrāna
vietā, lai drukāšanas darbības laikā sniegtu informāciju par iestatīto lappušu
skaitu un izdrukāto lappušu skaitu. Šo iestatījumu var precizēt Lietotāja
iestatījumos no Izmantošanas/Skaitītāja ekrāna. Sīkāk skatīt 15-39 lpp.
Kad ir sākta esošā darba drukāšana, tad ir iespējama nākamā darba
skenēšana.
Sīkāk skatiet "Nākamā darba rezervēšana" 4-75 lpp.
Lai apturētu iekārtas darbību, vadības panelī nospiediet [Stop]
taustiņu. Sīkāk skatiet "Apturēt/Atsākt/Dzēst darbu" 4-78 lpp.
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Kopēt nedaudz samazinātā palielinājuma režīmā (Minimāli)
Izmantojiet šo režīmu, lai iestatītu nedaudz samazināto palielinājumu lai
nerastos attēla zudums gadījumos kad kopē oriģinālu attēlu, kas aizņem
papīra lapu līdz malām.
0 Minimālā iestatāmā proporcija, pēc ražotāja noklusējuma ir ε0.930.
0 Minimālo proporcijas iestatījumu var mainīt amplitūdā no ε0.900 līdz
ε0.999. Sīkāk skatiet " Kopēt nedaudz samazinātā palielinājuma režīmā
(Minimāli)" 4-40 lpp.
0 Izmantojiet [+] un [–] taustiņus Lieluma maiņas ekrānā, lai noregulētu
īpašai palielinājuma proporcijai. Nospiediet [+] taustiņu lai palielinātu,
vai [–] taustiņu, lai samazinātu proporciju ar 0.001 palielinājumu.

1

Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

2
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Nospiediet [Minimal] taustiņu, lai to iezīmētu.
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3

4

Nospiediet [OK] taustiņu.
Tiks atjaunots Pamata ekrāns ar lieluma maiņas taustiņā norādīto īpašo
palielinājuma proporciju.

Piezīme

Ja nevēlaties precizēt nevienu iestatījumu, tad var sākt kopēšanas darbu
izmantojot patreiz esošos iestatījumus, un nenospiežot [OK] taustiņu
atgriezties Pamata ekrānā.
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Izvēlēties iepriekšnoteiktu lieluma maiņas proporciju (mērogu)
Šī iekārta sākumā ir iestatīta, lai piedāvātu vairākas palielinājuma proporcijas
(iepriekš noteikta lieluma maiņas proporcijas), kas bieži tiek izmantotas, lai veiktu
standarta lieluma kopijas no standarta lieluma oriģināla. Izvēlaties atbilstošu
proporciju saskaņā ar oriģinālu un kopijas papīra formātu.
0 Ir pieejami četri tipi katram palielinājumam (ε1.154, ε1.224, ε1.414,
ε2.000) un samazinājumam (ε0.866, ε0.816, ε0.707, ε0.500)
0 Izmantojiet [+] un [–] taustiņus Lieluma maiņas ekrānā, lai noregulētu
īpašo palielinājuma proporciju. Nospiediet [+] taustiņu lai palielinātu, vai
[–] taustiņu, lai samazinātu proporciju ar 0.001 palielinājumu.

1

Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

2
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Nospiediet vēlamo iepriekš noteikto taustiņu, lai to iezīmētu.
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3

4

Nospiediet[OK] taustiņu.
Tiks atjaunots Pamata ekrāns ar lieluma maiņas taustiņā norādīto īpašo
palielinājuma proporciju.

Piezīme

Ja nevēlaties precizēt nevienu iestatījumu, tad var sākt kopēšanas darbu
izmantojot patreiz esošos iestatījumus, un nenospiežot [OK] taustiņu
atgriezties Pamata ekrānā.
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Precizēt vēlamo lieluma maiņas proporciju (Lieluma maiņa ar nemainīgu
X un Y proporciju)
Vēlamo lieluma maiņas proporciju var precizēt amplitūdā no ε0.250 līdz
ε4.000, lai veiktu kopijas tādā pat augstuma un platuma proporcijā kā
oriģinālam
0 Lai ievadītu vēlamo lieluma maiņas proporciju amplitūdā no ε0.250 līdz
ε4.000 ar ε0.001 palielinājumu, izmantojiet vadības paneļa tastatūru.
0 Ievadīto proporciju var reģistrēt. Sīkāk skatiet "Saglabāt lieluma maiņas
proporciju" 4-53lpp.
0 Izmantojiet [+] un [–] taustiņus Lieluma maiņas ekrānā, lai noregulētu
īpašo palielinājuma proporciju. Nospiediet [+] taustiņu lai palielinātu, vai
[–] taustiņu, lai samazinātu proporciju ar 0.001 palielinājumu.

1

Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

2

Nospiediet [XY Zoom] taustiņu.

Tiks atjaunots XY Lieluma maiņas ekrāns.
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Nospiediet ikonas taustiņu Lieluma maiņas ar nemainīgu X un Y
proporciju laukā, lai to iezīmētu, tad ar vadības paneļa tastatūras
palīdzību ievadiet vēlamo palielinājuma proporcijas amplitūdu (ε0.250
līdz ε4.000) .

Ievadītā proporcija tiks atjaunota Lieluma maiņas ar nemainīgu X un Y
proporciju laukā.

?

Kas jādara ja parādās paziņojums “Input Error”(ievadīšanas kļūme)

un tiek ignorēts ievadītais lielums?
Ievadītais formāts ir ārpus pieejamās amplitūdas.
% Vadības panelī nospiest [C] (Clear) un ievadīt pareizo lielumu.

4

Nospiediet [OK] taustiņu.
– Pieskaroties [Cancel] taustiņam tiks attīrīta XY lieluma maiņas ekrānā
ievadītā palielinājuma proporcija.
Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

5

Nospiediet [OK] taustiņu.
Tiks atjaunots Pamata ekrāns ar Lieluma maiņas taustiņā precizēto
palielinājuma proporciju.
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Piezīme

Ja nevēlaties precizēt nevienu iestatījumu, tad var sākt kopēšanas darbu
izmantojot esošos iestatījumus, un nenospiežot [OK] taustiņu atgriezties
Pamata ekrānā.
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Precizēt garuma un platuma lielumu maiņas proporcijas atsevišķi (Iestatīt
individuālo lieluma maiņu)
Var iegūt sekojošus kopiju attēlus, atsevišķi precizējot garuma un platuma
lielumu maiņas proporcijas.

0 Izmantojiet vadības paneļa tastatūru, lai ievadītu vēlamo garuma/platuma
palielinājuma proporciju, amplitūdā no ε0.250 līdz ε4.000 ar ε0.001
palielinājumu.
0 Individuālo Lieluma maiņas proporciju nevar reģistrēt.
0 Taustiņus [+] un [–] Lieluma maiņas ekrānā nevar izmantot, lai regulētu
precizēto individuālo Lieluma maiņas proporciju.
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1

Pamata ekrānā nospiediet [Zoom] taustiņu.

Tiks atjaunots Lieluma maiņas ekrāns.

2

Nospiest [XY Zoom] taustiņu.

Tiks atjaunots XY Lieluma maiņas ekrāns.
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Nospiediet X taustiņa ikonu individuālo lieluma maiņas iestatījumu laukā,
lai to iezīmētu, tad ar vadības paneļa tastatūras palīdzību ievadiet
vēlamo palielinājuma proporciju (ε0.250 līdz ε4.000) .

Ievadītā proporcija tiks atjaunota X taustiņa ikonas labajā pusē.

?

Kas jādara ja parādās paziņojums “Input Error”(ievadīšanas kļūme)

un tiek ignorēts ievadītais lielums?
Ievadītais formāts ir ārpus pieejamās amplitūdas.
% Vadības panelī nospiest [C] (Clear) un ievadīt pareizo lielumu.

4

Nospiediet Y taustiņa ikonu individuālo lieluma maiņas iestatījumu laukā,
lai to iezīmētu, tad ar vadības paneļa tastatūras palīdzību ievadiet
vēlamo palielinājuma proporciju (ε0.250 līdz ε4.000) .

Ievadītā proporcija tiks atjaunota Y taustiņa ikonas labajā pusē.

?

Kas jādara ja parādās paziņojums “Input Error” un tiek ignorēts
ievadītais lielums?
Ievadītais formāts ir ārpus pieejamās amplitūdas.

% Vadības panelī nospiest [C] (Clear) un ievadīt pareizo lielumu.
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