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Üzembe helyezési útmutató

Fontos!
A Kyocera Mita semmilyen felelősséget nem vállal a nyomtató nem 
megfelelő üzembe helyezéséből eredő károkért.

Folytatás a 
túloldalon A gép alapvető üzembe helyezési feladatait ezzel elvégezte. A nyomtató használata előtt végezze 

el a színbeállítást. Olvassa el a hátoldalon lévő "Színbeállítás" folyamatát.

A nyomtató és alkotórészeinek 
kicsomagolása Távolítsa el a töltőanyagot.

A nyomtatót csak az ábrán 
látható módon, a gép bal 
és jobb oldalánál fogva 
szabad szállítani.

1. Nyomtató
2. Dokumentációk és szoftverek

• Üzembe helyezési útmutató 
(jelen ismertető)

• Használati útmutató
• CD-ROM-ok

3. Bíbor festékkazetta
4. Kék festékkazetta
5. Sárga festékkazetta

6. Fekete festékkazetta
7. Használtfestéktartály 

(egy tartalék)
8. Tápkábel
9. Nyelvcímke-lap

Csukja be szorosan a 
papírtovábbító egységet.

Nyissa fel a berendezés fedelét, és 
távolítsa el a fedél alatti védőelemet.

A példa a fekete festékkazetta behelyezését 
mutatja be.

Tartsa a festékkazettát jelölésekkel 
(figyelmeztető információ stb.) lefelé, és az 
ábrán látható módon rázogassa meg ötször-
hatszor.

Ügyeljen arra, hogy a művelet közben ne nyomja meg a 
kazetta középső részét, és ne érintse meg a festékkazetta 
nyílását.

Az új festékkazettát jelöléseivel felfelé 
helyezze a nyomtatóba.

Megjegyzés:
A festékkazettát a színének megfelelő 
rekeszbe helyezze.

Bíbor (M)
Kék (C)
Sárga (Y)
Fekete (K)

Óvatosan lefelé nyomva kattintsa a 
kazettát a helyére.

A festékkazettát enyhén lenyomva tartva a 
kék rögzítőkart tolja vissza teljesen a zárt 
állapotot jelző szimbólum irányába.

Rögzítőkar

A fenti lépéseket követve helyezze be a többi színes festékkazettát 
is a gépbe.

Csukja le a berendezés fedelét.

Nyissa ki a berendezés bal 
oldali ajtaját.

Vegye le a használtfestéktartály 
kupakját.

Illessze a használtfestéktartály alsó részét 
a foglalatba, majd nyomja lefelé a tartályt, 
hogy biztonságosan a helyére kattanjon.

Csukja be a berendezés bal oldali 
ajtaját.

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez. (Az ehhez szükséges 
kábelt külön kell beszerezni.)

A berendezéssel szállított tápkábelt csatlakoztassa 
a megfelelő aljzatba.

A nyomtató bal oldalán lévő 
főkapcsolóval kapcsolja be ( | ) a gépet.

Tápkábel 
csatlakozója

FS-C5015N / FS-C5025N / FS-C5030N

Kicsomagolás A berendezés alkatrészeinek és összetevőinek áttekintése

A festékkazetták és a használtfestéktartály behelyezése

A berendezés csatlakoztatása

Párhuzamos interfész
(csak FS-C5030N)

USB-interfész

Hálózati interfész (Ethernet)

A gép hátsó része

Védőelem

Festékkazetta 
nyílása

Töltőanyag

Kupak
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A nyomtató legelső használata előtt helyezzen 
be papírt, és végezze el a következő 
színbeállítási eljárást.

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

Nyomja meg a [MENU] gombot. A   vagy  gombbal lépegetve 
jelenítse meg a kijelzőn az 
Egyebek > opciót.

Egyebek           >

Nyomja meg a gombot.

A  és  gombbal lépegetve jelenítse 
meg a kijelzőn a 
>Színregisztráció > 
opciót.

>Szín-             >
 regisztráció

Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a 
>>Nyomtatóreg. 
táblázat üzenet.

>>Nyomtató- 
  reg. táblázat

Nyomja meg az [OK] gombot. A 
kijelzőn egy kérdés jelenik meg.

>>Reg. tábla 
  nyomtatása ?

Hajtsa végre újra az 1–5. lépést.
A  és  gomb segítségével jelenítse 
meg a >>Kék beállítás opciót.

>>Kék beállítás
 L=   H=    R=

>>Kék beállítás
 L= 0 H= 00 R= 0

Nyomja meg az [OK] gombot. Az 
egyes opciókhoz a 0 vagy a 00 
érték jelenik meg. A kurzor a bal 
oldali (L) értéken villog.

Nyomja meg az [OK] gombot. A 
kijelzőn megjelenik a 
Feldolgozás üzenet, és a gép 
kinyomtat egy színbeállítási  
táblázatot.
Ezután a kijelzőn ismét az 
Üzemkész üzenet látható.

A 8. lépésben kinyomtatott 
színbeállítási táblázatból válassza ki a 
kék színre vonatkozó részt, majd a bal 
oldali oszlopban (L) keresse ki azt az 
értéket, amely mellett a két vonal a 
legjobban fedi egymást. A lenti 
példában ez az érték a -2. (Ügyeljen a 
szám előjelére: + vagy -.)

Az  és  gombbal keresse meg az 
adott értéket.

A  és  gomb segítségével 
lépkedhet az opciók között jobbra és 
balra. A bal oldali érték (L) 
meghatározásához használt 
módszerrel határozza meg a 
színbeállítási táblázatban a kékhez 
tartozó vízszintes (H) és jobb (R) 
értékeket, majd válassza ki azokat a 
kezelőpanelen.

>>Kék beállítás
 L=-2 H= 00 R= 0

Ha mindhárom szín beállításait megadta, 
nyomja meg a [MENU] gombot. Ezután a 
kijelzőn ismét az Üzemkész üzenet látható.
Ezzel a színbeállítási eljárás végére ért.
Megjegyzés:
A beállítások helyességének ellenőrzéséhez 
nyomtassa ki újból a színbeállítási táblázatot. 
Ha a két vonal nem a "0" (nulla) értéknél fedi le 
egymást egyetlen vonalat alkotva, ismételje 
meg az eljárást a 9. lépéstől.

FIGYELMEZTETÉS:  Ha a 
színbeállítás helyesbítése után a 
nyomtató hibásan készíti el a 
színes nyomatokat, kérjen 
segítséget a szerviztől.

A nyomtatóval kapcsolatos részletes információt a berendezéssel szállított Használati útmutató tartalmazza.
  1.0-s kiadás, 2006.6

Nyomja meg az [OK] gombot. Az OK? 
üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a 
kijelzőn látható összes érték helyes, 
nyomja meg az [OK] gombot. A kék 
beállítását ezzel elvégezte.

Ismételje meg az eljárást a bíbor 
és a sárga beállításához is.

OK?
 L=-2 H= 00 R= 0

Nyomja meg az . gombot. A 
kijelzőn a >>Bíbor 
beállíts üzenet jelenik meg.
A fenti lépéseket követve a 
színbeállítási táblázatból keresse 
ki a bíborhoz tartozó értékeket, és 
adja meg a beállításokat.
Az eljárást ismételje meg a sárga 
szín beállításához is. 

Színbeállítás
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