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1. Szállított alkatrészek ellenőrzése

3. Papír betöltése a papírkazettákba

1 Kicsomagolás 2 Szállított alkatrészek 1 Húzza ki a papírkazettát.

5 Állítsa be a nyomtató 
papírméretjelzőjét, a papírkazetta elülső 
részén.

6 Tolja vissza a papírkazettát, míg 
meg nem áll.

2 Távolítsa el az emelőlap 
rögzítőjét, és csatlakoztassa a 
tárolóhelyhez.

3 Igazítsa a papírrögzítőt a 
papírmérethez.

2 Igazítsa a papírvezetőket a 
papírmérethez.

Papírméretjelzők (4)

Nyomtató

Tonertartály

Festékgyűjtő doboz

Tápkábel

Üzembe helyezési 
útmutató
(Ez a lap)

CD-ROM-ok

Kézikönyvek és
egyéb nyomtatott anyagok

Elülső fedél MP tálca

Papírkazetta

1 Húzza ki a papírkazettát.

Papírkazetta

Emelőlap rögzítője

4 Papír betöltése.

Papírméret-beállító fül

Papírvezetők

Papírrögzítő

7 Távolítsa el a ragasztószalagokat.

2. Az emelőlap 
rögzítőinek 
eltávolítása

Papírméretjelző

1 2

3 4

5 6

FS-9130DN/FS-9530DN Üzembe helyezési útmutató
Távolság Működési feltételek:

 Hőmérséklet: 10-32,5°C
 Páratartalom: 15-80%-os relatív páratartalom

Balról: 300 mm Jobbról: 300 mm Hátul: 100 mm Elöl: 1 000 mm

Papírsúly: 60 - 105 g/m2

A papírkazetta kb. 500 lapot képes befogadni, 80 g/m2 
alap papírsúllyal számolva.

Mindig biztosítson elegendő helyet a nyomtató körül. A megfelelő 
távolság betartása nélküli tartós használat hőfelhalmozódást idézhet 
elő a nyomtató belsejében, ami tüzet okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor emeli vagy mozdítja a nyomtatót, húzza fel a két oldalán található 4 fogantyút, és MINDIG ezeknél megfogva, legalább 4 személy 
szállítsa úgy, hogy egy ember egy fogantyút tart.

A jelen nyomtatóban használható papírtípusokról részletes 
információt talál a Használati útmutatóban.
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5. A tonertartály és a festékgyűjtő doboz behelyezése

4. Papír betöltése az MP-tálcába

6. Vezetékek csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása

7. Állapot oldal nyomtatása

1 Nyissa ki az elülső fedelet. 2 Enyhén ütögesse meg a 
tonertartály fedelét, 
kb. 5 - 6-szor.

3 Alaposan rázza meg a 
tonertartályt, legalább 
tízszer.

4 Finoman tolja be a nyomtatóba a 
tonertartályt a sínek mentén.

1 Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

2 Csatlakoztassa a tápkábelt. 3 Kapcsolja be a készüléket.

5 Helyezze be a festékgyűjtő dobozt. 6 Csukja le az elülső fedelet.

Elülső 
fedél Tonertartály

Festékgyűjtő doboz

Fogaskerék-oldal 

A nyomtatóhoz

Párhuzamos 
interfész csatlakozója

Párhuzamos nyomtatókábel

Tápkábel

USB-kábel

Hálózati kábel

Hálózati 
interfész csatlakozója

USB-interfész 
csatlakozója

Rögzítő

2 Állítsa be az MP tálcán a papírvezetőket.1 Nyissa ki a nyomtató 
jobb oldalán az MP 
tálcát.

3 Papír betöltése. Boríték és képeslap

PapírvezetőkPapírméretjelző címke

A nyomtató-illesztőprogram és segédprogramok telepítéséről olvassa el a Használati útmutatót.

Illessze a borítékot vagy képeslapot a belső vezetőkhöz, 
nyomtatandó oldalukkal felfelé, és tolja be, ameddig lehet.

Papírsúly: 45 - 200 g/m2

©2006 KYOCERA MITA Corporation Minden jog fenntartva. 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku Osaka 540-8585, Japan
2006.7

1.0-s kiadás

Ne nyomtasson olyan borítékra, melyen nyitott 
öntapadós felület van. Ez a nyomtató 
meghibásodásához vezethet.

Az IEEE 1284 szabványnak megfelelő párhuzamos nyomtatókábelt használjon. Az 
optimális teljesítmény érdekében a nyomtatót a számítógéphez közel helyezze el.
Az összekötőkábel árnyékolt, legfeljebb 3 m legyen. A kábelt külön kell megvásárolni.

A nyomtató elkezdi a toner 
betöltését, ami kb. 8 percig tart.

1 Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Nyomja meg a � vagy � gombokat többször, míg meg nem 
jelenik az Állapotlap nyomtatása oldal.

3 Nyomja meg az [OK] gombot. Megjelenik egy villogó kérdőjel (?).

4 Nyomja meg ismét az [OK] gombot. A nyomtató kinyomtat egy 
állapot oldalt.


