bizhub C650i/C550i/C450i/C360i/C300i/C250i
Sistēmas izmantošana – Paneļa
Statusa rādītājs

Skārienekrāna izmantošana*
Skārienekrāns

Tastatūra KP-102 (izvēles iespēja)
Pierakstīties/
izrakstīties
Balss gids

ĀTRĀ
PAMĀCĪBA

Pārslēgties uz
galveno izvēlni
Atvērt Palīdzības logu
Pārslēgties uz palielināta displeja
režīmu*
Ievadīt lielumu vai
ciparu

Ekrāna žesti
1. Piespied, lai izvēlētos vai noteiktu izvēlni.

2. Pārvelciet, lai ritinātu sarakstu vai lappusi.

Notīrīt lielumu
3. Pavelc, lainovietotu dokumentu iecerētajā
vietā.
Barošanas indikators
Enerģijas taupības režīms
ieslēgts/izslēgts

Atiestatīt
uzstādījumus
4. Piespied un pavelc, lai pārbīdītu atvērto
attēlu.

Pārtraukt
procesu
Sākt procesu

* ar klasisko Stilu

Tastatūras parādīšana

Skārienekrāns – Galvenā izvēlne
Pierakstīties/ Parādīt aktīvos vai dīkstāvē
izrakstīties esošos darbus
Lietotāja ID (redzams, kad ir
atvērta izvēlne)

Pārbaudīt brīdinājumus vai
paziņojumus
Pārbaudīt ierīces informāciju
Ziņu attēls

Tastatūras pārvietošana

Konfigurēt iestatījumus/
displeja lietošanas statusu
Mainīt displeja valodu
(īslaicīgi)

Nospied kādu no cipariem
vai pieskaries ievades
logam uz ekrāna, lai
parādītu tastatūru.
( Ja sistēma ir aprīkota ar
izvēles iespējas tastatūru
KP-102, to iespējams
izmantot kā alternatīvu.)

Īsinājumtaustiņu
zona*

Ja nepieciešams,
piespied tastatūras
augšpusi un aizvelc to
uz vēlamo vietu
ekrānā.

Pielāgot sākuma ekrānu
Atvērt/aizvērt izvēlni
* Pieejamie īsinājumtaustiņi ir atkarīgi no ierīces konfigurācijas.

Lapas indikators
* Pieejamās skārienfunkcijas atšķiras atkarībā no attēlotā ekrāna.

bizhub C650i/C550i/C450i/C360i/C300i/C250i
Kopēšana – Galvenais kopēšanas ekrāns/Quick Copy ekrāns*

Parastā kopēšanas funkcija - Izveidot kopiju


Iestatīt pašreizējos iestatījumus kā
noklusējuma/Atjaunot iestatījumus
uz rūpnīcas iestatījumiem

1. Novieto oriģinālu(s).

Ritjosla

Atlasīt papildu iestatījumus

Sākt kopēšanu

Kopiju skaits

2. Spied Copy vai Quick Copy galvenajā izvēlnē.

Norādīt
kopēšanas
iestatījumus

Sākt kopēšanu

Sākt kopēšanu

Pārslēgties uz
galveno izvēlni
3. Iestatiet kopēšanas iespējas pēc vajadzības.

Norādīt
kopēšanas
iestatījumus

Pierakstīties/
izrakstīties

Apstādināt kopēšanas
darbs

Atjaunot
noklusējuma
iestatījumus

4. Spied Start.

Iestatījums*

Apraksts

Krāsa

Atlasīt kopēšanas krāsu režīmu (piemēram, krāsains, melnbalts)

Tālummaiņa

Norādīt paplašināšanas vai samazinājuma koeficientu

Papīrs

Atlasīt oriģināla papīra izmēru un veidu/ mainiet papīra izmēru un veidu

Blīvums

Pielāgot kopijas spilgtumu

Abpusējās drukas iestatījumi Norādīt vienpusēju vai divpusēju skenēšanu/kopēšanu

Tālummaiņa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Novieto oriģinālu(s).
Spied Copy galvenajā izvēlnē.
Spied Zoom.
Spied More.
Ievadi vēlamos uzstādījumus.
Spied OK.
Spied Start.

Oriģināla izmēru automātiski
pielāgot papīra izmēram

Izmainīt
tālummaiņu
manuāli

Kopēt tādā pašā izmērā, kā
oriģinālā
Iepriekšuzstādīt
tālummaiņas
lielumus

Skavošana

Saskavot kopētās lapas/izvēlēties iesējuma pozīciju un oriģināla orientāciju

Caurumot

Sacaurumot kopētās lapas/izvēlēties caurumošanas pozīciju un oriģināla orientāciju

Grupēt/Šķirot

Padot kopēšanas kopas atsevišķi pa kopai vai lapai

Atsevišķa skenēšana

Skenēt lielu skaitu oriģinālu vairākās partijās/skenēt oriģinālus, izmantojot gan ADF, gan oriģinālo stiklu

Oriģinālais paraugs

Izvēlēties oriģināla attēla kvalitātes līmeni

Apvienot

Kopēt vairākas lappuses uz vienas lapas

Oriģināla virziens

Atlasīt ADF ievietotā vai uz oriģināla stikla novietotā oriģināla orientāciju

Jaukts oriģināls

Skenēt dažādu izmēru oriģinālus

Oriģināla iestatījums

Konfigurēt iestatījumus, lai pareizi skenētu plānu vai salocītu papīru

Tukšo lapu noņemšana

Izlaist tukšās lapas

Oriģināla izmērs

Norādīt oriģināla lielumu, ja tas nav pareizi noteikts

Automātiska attēlu rotācija

Pagriezt oriģinālo attēlu atbilstoši papīra virzienam (ieslēgts kā noklusējums)

* Pieejamo funkciju daudzums ir atkarīgs no sistēmas konfigurācijas.
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Skenēšanas darbi - Iestatījums*

Abpusējā
Search for a destination
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvēlēties vienpusēju
vai abpusēju > kopēšanu

Novieto oriģinālu(s).
Spied Copy galvenajā izvēlnē.
Spied Duplex Settings.
Spied .
Ievadi vēlamos uzstādījumus.
Spied OK.
Spied Start.

Skatīt skenēšanas galamērķus kā pogas
vai sarakstu

Noradīt sasaistīšanas vietu
oriģinālam
Norādiet kopiju iesējuma
pozīciju
Izvēlēties virzienu, kādā
oriģināli tiek ievietoti ADF
vai novietoti uz stikla

Skenēt un sūtīt uz e-pastu
(Tiešā ievade)
1. Novieto oriģinālu(s).
2. Spied Scan to Email galvenajā izvēlnē.

Iestatījums*

Apraksts

Krāsa

Atlasīt skenēšanas krāsu režīmu (piemēram, krāsains,
melnbalts)
Skenējuma izmērs Norādīt oriģinālo izmēru
Izšķirtspēja

Norādīt skenēšanas izšķirtspēju

Faila veids

Norādīt failu saglabāšanai

Abpusējās drukas
iestatījumi

Norādīt vienpusēju vai divpusēju skenēšanu

Faila nosaukums/ Mainīt faila nosaukumu, e-pasta tēmu vai ziņojuma tekstu
tēmas nosaukums/
cits

Faila saglabāšana datorā
1. Novieto oriģinālu(s).
2. Spied Scan to PC galvenajā izvēlnē.

Atsevišķa
skenēšana

skenēt lielu skaitu oriģinālu vairākās partijās/skenēt
oriģinālus, izmantojot gan ADF, gan oriģinālo stiklu

Jaukts oriģināls

Skenēt dažādu izmēru oriģinālus

Oriģināla
iestatījums
Tukšo lapu
noņemšana

Konfigurēt iestatījumus, lai pareizi skenētu plānu vai
salocītu papīru
Izlaist tukšās lapas

Oriģināla virziens

Konfigurēt iestatījumus, lai pareizi skenētu plānu vai
salocītu papīru

Oriģinālais paraugs Izvēlēties oriģināla attēla kvalitātes līmeni

3. Spied +.

Blīvums

Pielāgot skenējuma spilgtumu

Fona noņemšana

Pielāgot fona spilgtumu (piemēram, oriģināliem ar
krāsainu fonu)

3. Izvēlieties nepieciešamo galamērķi.

* Pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no sistēmas konfigurācijas.

4. Ievadi saņēmēja adresi.
5. Spied OK.
6. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

Datu sūtīšana uz vairākiem galamērķiem/adrešu grāmatas izmantošana

4. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
5. Spied Start.
Fails ir saglabāts.
7. Spied Start.
Fails ir nosūtīts.

1.
2.
3.
4.

Novieto oriģinālu.
Spied Scan to Email, Scan to Box vai Scan to PC.
Atlasiet galamērķa cilni.
Norādiet divus vai vairāk galamērķus.
vai
Norādiet grupu.
5. Spied OK.
6. Spied Start.
Fails ir nosūtīts.
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Meklēt galamērķi

Reģistrēt galamērķi

Saglabāt failu lietotāja lodziņā

Izveidot lietotāja mapi

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. Novieto oriģinālu(s).
2. Spied Scan to Box galvenajā izvēlnē.
3. Izvelies nepieciešamo lietotajā mapi.

1.
2.
3.
4.

Novieto oriģinālu(s).
Spied Scan to Email, Scan to Box vai Scan to PC.
Atlasiet meklēšanas cilni.
Atlasiet Name Search, Address Search vai Search Box No.

Spied Utility galvenajā izvēlne.
Spied Utility > Store Address > Address Book.
Spied New Registration
Izvelies kāda veida galamērķi velies reģistrēt.

5. Ievadi informāciju par galamērķi un spied OK.
5. Ievadiet meklējamo tekstu un pieskarieties Search.
6. Atlasiet galamērķi no meklēšanas rezultāta.
7. Spied Start.
Fails ir nosūtīts.

Drukāt no USB atmiņas
1. Novieto oriģinālu(s).
2. Ievieto USB atmiņas karti USB portā.

Spied Utility galvenajā izvēlnē.
Spied Utility > Box > User Box List.
Spied New Registration
Ievadi reģistrācijas informāciju un nospied OK.

4. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
5. Spied Start.
Fails ir saglabāts.

Faksa izmantošana - Sūtīt faksu (tiešā ievade)*
5. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.

1. Novieto oriģinālu(s).

4. Ievadi faksa numuru.

2. Spied Fax galvenajā izvēlnē.
3. Spied USB Mem. Print galvenajā izvēlne.
4. Izvēlieties vajadzīgo failu.

5. Spied OK.
6. Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
7. Spied Start.

6. Spied Start.

3. Pieskarieties tiešās ievades cilnei.
Fails ir nosūtīts.
* only with fax option

