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Инсталация 
Phaser 3100MFP/S 

 
 
Условия относно разполагането на машината 

 
С избора на подходящо място, вие осигурявате дълъг живот на машината. Проверете, дали избраното място 
притежава следните характеристики: 

 

-  Изберете място с добра вентилация. 
-  Уверете се, че няма препятствия пред вентилационните решетки, разположени от лявата и дясната страна на 
уреда. По време на инсталацията трябва да имате предвид, че машината трябва да бъде поставена на 
разстояние тридесет сантиметра от заобикалящите я предмети, така че всички капаци да се отварят свободно. 

-  Уверете се, че около мястото няма опасност от емисии на амоняк или някакви други органични газове. 
-  Контактът със заземяване (вижте забележките относно сигурността,  посочени в глава Сигурност), към 
който смятате да включите машината, трябва да бъде близо до нея и да има лесен достъп до него. 

-  Уверете се, че машината не е изложена директно на слънчева светлина. 
-  Уверете се, че не поставяте машината в зона, изложена на въздушен поток образуван от климатична, 
отоплителна или вентилационна система, нито пък в зона с високи температури или променлива 
влажност. 

-  Изберете здрава, хоризонтална повърхност, върху която машината няма да бъде изложена на силни вибрации. 
- Пазете машината далеч от всякакви обекти, които биха могли да възпрепятстват нейните 
вентилационни отвори. 

-  Не поставяйте машината близо до  завеси или други запалими предмети. 
-  Изберете място, където няма съприкосновение с вода или други течности. 
-  Уверете се, че това място е сухо, чисто и незапрашено. 

 
Предпазни мерки при употреба 

 
Вземете под внимание посочените по-долу предпазни мерки, при използване на машината. 

 

Заобикаляща работна среда: 
-  Температура: от 10 °C до 27 °C [50 °F до 80.6 °F] с влажност между 15 - 80% (до 32°C 

[89.6 °F] с влажност между 15 - 54%). 
Машина: 
Тази част описва предпазните мерки, които трябва да бъдат взети при използване на машината: 

 

-  Никога не изключвайте машината и никога не отваряйте капаците, докато печата. 
-  Никога не използвайте газ или запалими течности, или предмети създаващи магнитно поле, близо да машината. 
-  Когато изключвате захранващия кабел, винаги хващайте щепсела, а не кабела. Ако кабелът е повреден, 
това представлява потенциална опасност от пожар или електрически удар. 

-  Никога не докосвайте захранващия кабел с влажни ръце. Рискувате да получите електрически удар. 
-  Винаги изключвайте захранващия кабел, преди да преместите машината. В противен случай, рискувате 
да повредите кабела и да създадете условия за опасност от пожар или електрически удар. 

-  Винаги изключвайте захранващия кабел, ако смятате да не използвате машината дълго време. 
-  Никога не слагайте предмети върху захранващия кабел, никога не го дърпайте и никога не го прегъвайте. 
Това може да създаде опасност от пожар или електрически удар. 

-  Винаги проверявайте машината да не седи върху захранващия кабел или върху свързващите кабели на 
други електрически уреди. Уверете се, че няма захванати кабели вътре в машината. Това би създало риск 
от неизправна работа на машината или пожар. 

- Уверете, се че принтерът е изключен от захранващия кабел, преди да включите или изключите 
интерфейсния кабел на принтера (използвайте защитен интерфейсен кабел). 

-  Никога не опитвайте да махате монтираните панели или капаци. В машината тече ток с високо напрежение. Всяко 
съприкосновение с веригата с високо напрежение може да причини риск от електрически удар. 

- Винаги внимавайте кламери, телчета или други дребни метални предмети да не попаднат вътре в 
машината през вентилационните отвори или други отвори. Такива предмети могат създадат опасност от 
пожар или електрически удар. 

- Пазете от разливане на вода или други течности върху машината или близо до нея. Всяко 
съприкосновение на машината с вода или течности може да създаде опасност от пожар  
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или електрически удар. 
- Ако течност или метален предмет попаднат случайно в машината, веднага я спрете, изключете захранващия 
кабел и се свържете с вашия представител. Иначе,  се излагате на риск от пожар или електрически удар.. 

- В случай на прегряване, дим, необичайна миризма или необичаен шум, спрете машината, изключете 
веднага захранващия кабел и се свържете с вашия представител. Иначе,  се излагате на риск от пожар 
или електрически удар. 

- Избягвайте използването на машината по време на "електрическа буря", това може да причини 
електрически удар, предизвикан от гръмотевицата. 

-  Никога не местете машината, докато работи. 
-  Винаги вдигайте машината, когато искате да я преместите. 

 
 
 

Уврете се , че поставяте машината в добре вентилирани помещения. Когато работи, принтерът 
образува малки количества озон. Може да се отделя неприятна миризма от принтера, ако се 
ползва интензивно в лошо вентилирани помещения. От съображения за сигурност, уверете се, 
че поставяте машината в добре вентилирана зона. 

 
 
Информация относно безопасността 

 
Когато използвате нашия продукт, трябва да спазвате винаги следващите мерки за безопасност. 

 
Безопасност по време на работа 

 
В тази част, се използват следните символи: 

 
 

ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ: 
 
ВНИМАНИЕ: 

 
Показва евентуална опасна ситуация, която ако не се спазват инструкциите, може да 
причини смърт или сериозно нараняване. 
Показва евентуална опасна ситуация, която ако не се спазват инструкциите, може да 
причини по-малко или средно нараняване или повреда на имущество. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

-  Включете захранващия кабел директно в контакта, и никога не използвайте удължаващ кабел. 
-  Изключете щепсела (дърпайки щепсела, а не кабела), ако захранващия кабел или щепсела са наранени 
или повредени по някакъв начин. 

-  За да избегнете опасност от електрически удар, или излагане на лазерно лъчение, не махайте никакви 
капаци или не развивайте други, освен онези, посочени в инструкциите за експлоатация. 

-  Изключете захранването и извадете щепсела (дърпайки щепсела, а не кабела), ако възникне един от 
следните случаи: 

• Изтървали сте нещо във вътрешността на машината. 
• Предполагате, че продуктът се нуждае от обслужване или ремонт. 
• Капакът на вашия продукт е повреден. 

-  Не изгаряйте разсипан тонер или използван тонер. Прахът на тонера може да се възпламени, когато е 
изложен на открит пламък. 

- Изхвърлянето може да стане при вашия упълномощен представител или в съответните приемателни 
пунктове. 

-  Изхвърляйте използваната тонер-касета, съгласно местните разпоредби. 
 

  ВНИМАНИЕ 
 

-  Пазете продукта от влага или влажно време, като дъжд, сняг и т. н. 
- Изключете захранващия кабел от контакта на стената, преди да местите продукта. Докато местите 
продукта, трябва да внимавате захранващия кабел под продукта да не бъде повреден. 

-  Когато вадите щепсела от контакта, винаги дърпайте щепсела (не кабела). 
-  Не допускайте да попаднат вътре в продукта кламери, телчета или други малки метални предмети. 
-  Пазете тонер-касетите на място, недостъпно за деца. 
-  Бъдете предпазливи да не се нараните на някой остър ръб, когато бъркате в машината за да извадите 
някой неправилно поет лист хартия или оригинал. 
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- От съображения за опазване на околната среда, не изхвърляйте този продукт или използваните 
принадлежности на местата за нормални битови отпадъци. Предайте този продукт на вашия упълномощен 
представител или в съответните приемателни пунктове. 

-  Нашите продукти са създадени да посрещнат високите стандарти за качество и функционалност и ние ви 
препоръчваме да използвате само принадлежности, получени от упълномощен представител. 

 
Електрическо захранване 

 
Контактът трябва да бъде близо до машината и да бъде леснодостъпен. 

 

 
Препоръки относно хартията 

 
 
Зареждане на хартия в основната тава за хартия 

 
• Вкарайте хартията с лице надолу и регулирайте водачите за хартия според размера на хартията, за да 

избегнете неправилно поемане на хартията, изкривяване и засядане на хартията. 
• Количеството на заредената хартия не бива да надвишава указателната маркировка за зареждане. Ако 

бъде заредена хартия над маркировката, може да се получи неправилно поемане на хартията, изкривяване 
и засядане на хартията.. 

• Добавяне на хартия по време на печатане трябва да се избягва, защото може да причини едновременно 
поемане на няколко листа. 

• Когато изваждате тавата за хартия от машината, винаги я придържайте с двете ръце, за да не я изтървете. 
• Ако използвате вече отпечатана хартия на вашия или друг принтер, качеството на печат може да не е 

оптимално. 
 
Работа с хартията 

 
• Ако има извиване, то трябва да се коригира преди печатане. 
• Извивките не бива да надвишават 10 мм. 
• При съхранение на хартията, трябва да се вземат необходимите мерки, за да се избегне неправилно 

поемане и дефекти при изображението, в резултат на това, че хартията е стояла при висока влажност. 
 
Контрол на влажността 

 
• Хартия, която се е навлажнила или хартия, която е била оставена неизползвана много дълго време, не 

трябва да се използва. 
• След отваряне на хартията, тя трябва да се съхранява в пластмасова торба. 
• Хартия с подгънати краища, хартия, която е нагъната, измачкана и всякаква друга хартия с недостатъци не 

бива да се използва. 
 

 
Работа с машината 

 
 
Удар от статично електричество 

 
По време на печатане, избягвайте удар от статично електричество, получаващо се при тавата за хартия, 
капака и други части на машината. 

 
Преместване на машината 

 
Когато местите машината по бюрото, тя трябва да се вдига, а не да се дърпа или бута. 

 
Работа с тонер-касетата 

 
• Не бива да стои странично или завъртяна обратно. 
• Не бива да се разклаща силно. 
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Правила за разчитане на символите 

 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Показва важни указания свързани с безопасността. 
Несъобразяването с тези указания би могло да причини сериозно нараняване или смърт. Бъдете сигурни, че 
винаги четете тези забележки. Те могат да бъдат намерени в частта  Информация относно безопасността в 
това ръководство. 

 
  ВНИМАНИЕ 

Показва важни указания свързани с безопасността. 
Несъобразяването с тези указания би могло да причини средни или малки наранявания или повреждане на 
машината или имуществото. Бъдете сигурни, че сте прочели тези забележки. Те могат да бъдат намерени в 
частта  Информация относно безопасността в това ръководство. 

 

  Важно 
Показва положенията при които се изисква внимание, когато се работи с машината и разяснения за 
обичайните причини за неправилно поемане на хартията, повреждане на оригиналите или изгубване на 
данни. Бъдете сигурни, че сте прочели тези разяснения. 

 
 

Забележка 
Посочва допълнителни разяснения за функциите на машината и инструкциите по отстраняване на 
потребителските грешки. 
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Преглед на машината  

 
Предна и задна част

 
 

 
 

1.   Панел за управление 
 

2.   Капак за изваждане на заседнала хартия 
 

3.   Гнездо са включване на захранващия кабел 
 

4.   Ключ за ел. захранване 
 

5.   Slave (вторичен) USB интерфейс (за 
връзка с компютър) 

 

6.   Master (главен ) USB интерфейс (за 
включване на USB памет) 

 

7.   Водачи за ръчно подадената хартия 

8.   Тава за ръчно подаване 
 

9.   Тава за хартията 
 

10. Капак за достъп до тонер-касетата 
 

11. Поставка за изходящата хартия 
 

12. Изход за хартията 
 

13. Слот за вкарване на смарт карта 
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1 Натиснете   
2 Използвайте  или  бутон за да прегледате менюто и изберете 5 - Печатане. Потвърдете с OK. 
3 Използвайте  или  бутон за да прегледате менюто за печат и изберете 51-списък с функциите. 

Потвърдете с OK.

Phaser 3100MFP/S 
 
 
Панел за управление 

 
 

 
 
 

1.   Екран. 
2.   Цифрова клавиатура. 

 

3.   Бутон  :  сканиране на документа към  PC  или 
външно устройство за съхранение на данни (USB памет). 

 
4. Бутон : копиране. 
 

5. 
 

Бутон 
 

: спира текущото печатане от компютъра
 

6.   Бутон : старт. 

7.   Бутон OK: Потвърждава показания избор. 
8.   Бутон  : достъп до менюто и придвижване 

надолу в менютата. 
9.   Бутон C: връщане обратно в предишното меню и 

въвеждане на корекция. 
10. Бутон  : придвижване нагоре в менютата. 

11.  Бутон : спира текущата работа. 
 

12. Бутон : задава отложен старт. 
 

13. Бутон :  достъп до менюто за печат  (списък на 
функциите за печат, настройки на машината и т.н.) 

 

14. Бутон : задаване на резолюция при сканиране. 
 

15. Бутон : задаване на контраст. 
 

16. Икона   : резолюция Качествен текст. 
 

17. Икона : резолюция "Снимка". 
 

18. Икона : резолюция Текст. 
19. Икона : режим цвят. 

 
 
Достъп до менютата 

 
Всички функции и настройки се правят чрез меню и са свързани със специфична команда от менюто. 
Например, команда  51 от менюто задейства разпечатването на списъка с функциите (списъкът с функциите 
съдържа списък на всички менюта, под-менюта и техния идентификационен номер). 

 
Има два метода за достъп до позициите на менюто: метода стъпка по стъпка или опростен метод. За да 
разпечатате списъкът с функции чрез метода стъпка по стъпка: 

 

 
 
 
 

 
 
 
За да разпечатате списъкът с функции чрез опростения метод : 

1   Натиснете  . 
2   Въведете 51 от цифровата клавиатура за директно разпечатване на списъка с функции. 
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Съдържание в опаковката 

 
Опаковката съдържа позициите изброени по-долу: 

 
Мултифункционално устройство 

Инсталация на устройството 
 

1   Разопаковайте устройството. 
2   Инсталирайте устройството придържайки се 

към предупрежденията за безопасност, 
формулирани в началото на това ръководство. 

3   Махнете всички лепенки от машината. 
4   Махнете найлоновия защитен филм от екрана. 

 
Поставяне на тавите за хартия 

 

 
 

Важно 
Преди да заредите хартия, вижте 
параграф Препоръки относно 
хартията, стр. 13. 

 
Вашата машина поддържа много размери и типове 
медия (вижте Спецификации, стр. 50). 

 
 
 
 
1 тонер-касета 

 

 
 
1 Ръководство относно безопасността и 1 
Ръководство за инсталация 

 

 
 
1 Инсталационен компактдиск  

 
 
1 захранващ кабел 

 
 
1 USB кабел 

Важно Можете да използвате хартия с 
тегло между 60 и 105 гр./м2. 

 
 

1   Извадете изцяло тавата за хартия. 
 
 

 
 
 

2   Натиснете долния панел докато щракне. 
 

 
 

3   Нагласете стопера на задната страна на тавата, 
като натиснете лост (A). 
След това нагласете страничните водачи на 
хартията, като натиснете лост (B), разположен 
от лявата страна. Нагласете водача за 
дължина на хартията според размера на 
хартията чрез 
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натискане на лост (C). 
 

 
 

4   Вземете тестето с хартия, разлистете хартията 
и я подравнете върху равна повърхност. 

 
5   Поставете тестето с хартия в тавата (200 листа 

от 80 гр./м² хартия, примерно). 
6   Приберете тавата обратно на мястото й. 

 
Поставяне на тонер-кaсетата 

 
1   Застанете пред машината. 
2   Хванете лявата и дясната страни на капака и ги 

издърпайте едновременно към вас. 
 

 
 

3   Разопаковайте новата тонер-касета. Леко 
разклатете касетата  5 или 6 пъти, за да 
разпределите тонера равномерно вътре в 
касетата. Старателното разклащане на 
касетата, ще осигури максимум копия с една 
касета. 

Дръжте го за дръжката. 

 
4 Вкарайте касетата в нейното гнездо, като я 

натиснете докато щракне, след това 
внимателно натиснете дръжката надолу (както 
е показано по-долу). 

 
5   Затворете капака. 

 
Поставка за изходящата хартия 
 
Регулирайте поставката за изходящата хартия, в 
зависимост от размера на документа, който се 
разпечатва. Не забравяйте да повдигнете подпората, 
за да избегнете падането на изходящите листи от 
машината. 
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Пускане в действие на вашето устройство 

 
 
Свързване на уреда 

1   За да промените езика на дисплея, натиснете 
бутон OK. 

2   Изберете желания език използвайки бутони  
или  и потвърдете с OK. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ 

Преди да включите захранващия 
кабел, вижте задължително 
Напътствия за безопасност, стр. 7. 

Настройването сега е завършено и списъкът с 
функции автоматично се разпечатва. 

   Дисплея показва съобщението PAPER EMPTY ако 
1  Уверете се, че ключа за вкл./изкл. е в 

изключено положение (положение O). 
2 Свържете захранващия кабел към 

устройството. Включете захранващия 
кабел към контакта. 

няма заредена хартия в тавата (вижте Зареждане на 
хартия в основната тава за хартия, стр. 13). Щом 
бъде заредена хартията, печатането ще продължи. 
 
Зареждане на хартията в тавата за ръчно подаване 

 

 
 

Важно 
Преди да заредите хартия, вижте 
параграф Препоръки относно 
хартията, стр. 13. 

 
Тавата за ръчно подаване дава възможност да 
използвате  разнообразна хартия по отношение на 
тегло и размери, освен използваната в основната 
тава за хартия (вижте Спецификации, стр. 50). 

 
Могат да бъдат подавани или само лист, или само 
плик в един и същ момент. 

 

Важно Можете да използвате хартия 

тежаща между 52 и 160 гр./м². 
 

1   Раздалечете максимално водачите за ръчно подаване. 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ 

Захранващият кабел има 
функцията на прекъсвач. Като 
предпазна мярка, контактът 
трябва да бъде близо до уреда и да 
има лесен достъп до него, в случай 
на опасност. 

 
3   Натиснете бутона за вкл./изкл. за да включите 

уреда (положение I). 
 
Първоначални настройки на устройството 

 
След няколко секунди, когато машината е загряла, се 
активира функцията Easy Install (лесно инсталиране) 
и на дисплея се появява следното съобщение: 

 
SET LANGUAGE (Задаване на език) 
YES =OK - NO=C 

 
Функцията Easy Install ще ви помогне да конфигурирате 
машината, напътствайки ви при основните настройки. 

 
Ако искате да промените показаната настройка, 
натиснете бутон OK. Ако не искате да промените 
показаната настройка, натиснете бутон C: тогава 
функцията Easy Install показва следващите основни 
настройки. 

 
 
 
 
 
 
 
2 Вкарайте лист или плик в тавата за ръчно 

подаване. 
3 Регулирайте водачите по дясната и лявата 

страна на листа или плика. 
4 Разпечатайте, след като сте се убедили, че 

избрания размер на хартията съответства на 
избрания формат на принтера 
(вижте Копиране, стр. 21). 

 

 
 
 
 
 

Забележка 

Ако не искате да задавате първоначалните  
настройки, натиснете бутон  . Появява 
се съобщение за потвърждение. Натиснете 
още веднъж бутон  за да потвърдите. 
За ръчна промяна и потребителски настройки 
на машината, вижте Параметри/Задаване, 
стр. 25. 
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Използване на пликове 

 
• Могат да бъдат подавани само през отвора за ръчно подаване. 
• Препоръчаната повърхнина трябва да бъде повърхнината, 

която  изключва 15 мм от водещия край, 10 мм от двата края 
ляв и десен и задния край. 

• Могат да се получат линии, при продължително печатане, на 
местата които са се застъпили. 

• Пликовете, които не са препоръчани, могат да доведат до 
неправилно печатане (вижте параграф Спецификации, стр. 
50). 

• Извитите след отпечатване пликове, трябва да бъдат оправени 
ръчно. 

• Малки гънки по края на широката страна на пликовете, 
зацапване, или неясен отпечатък могат да се появят на 
обратната страна. 

• Натиснете внимателно плика, за да изкарате въздуха, преди да 
го поставите в тавата за ръчно подаване. 

• Заредете плика в правилната позиция, след подравняване в 
случай, че е бил прегънат или изкривен. 

• Не се разрешава аклиматизация на хартия. И трябва да се 
използва при нормална заобикаляща офис среда. 
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Копиране 
Вашата машина има възможност да прави едно или 
повече копия. Можете да задавате също някои 
параметри за да направите копията както искате. 

 
Опростено копиране 

 
В този случай, се прилагат стандартно заложените 
параметри. 

 
1  Поставете документа с лице надолу върху стъклото за 

документи, подравнен по съответстващите стрелки, в 
горния ляв край на стъклото. 

 

2 Натиснете бутона   два пъти. Копието е 
направено със стандартно зададените 
параметри. 

 
Копиране в режим ЕКО 

 
ЕКО режимът Ви дава възможност да намалите количеството на 
тонера, изразходван за страницата, като по този начин се намаляват 
разходите за печатане. 

 
Когато се използва ЕКО режима, разходът на тонер се 
намалява и плътността на отпечатъка е по-малка. 

 
1 Разположете документа с лице надолу върху стъклото за 

документи, подравнен по съответстващите стрелки, в горния ляв 
край на стъклото. 

2   Натиснете бутон  . 

3   Натиснете бутон . 
 
Разширени функции при копиране 
 
Копиране с разширени функции, дава възможност на 
потребителя да прави настройки по желание за текущото 
копиране. 

 
Можете да започнете копирането, 
чрез натискане на бутон 

Phaser 3100MFP/S 
 

 
(вижте примерите по-долу): 1 страница на 1, 1 
страница на 4 или 1 страница на 9. 

 
Потвърдете с бутон OK. 

6   Регулирайте желаното мащабиране, от 25% до 400% 
с бутони или ,  потвърдете с бутон OK (налично 
само в режим на копиране 1 страница на 1). 

7   Регулирайте желаните начални стойности зададени с 
цифровата клавиатура, с бутони или ,  после 
потвърдете с бутон OK. 

8  Изберете резолюцията в зависимост от това какво 
качество на отпечатъка желаете  AUTO 
(автоматично),  TEXT (текст),  PHOTO (снимка)  
или QUALITY  TEXT (текст с по–високо качество), 
с бутони или ,  след което потвърдете с бутон 
OK. 

9   Регулирайте силата на контраста с бутони или ,  
после потвърдете с бутон OK. 

10 Регулирайте желаната яркост с бутони или , 
после потвърдете с бутон OK. 

11 Изберете типа хартия NORMAL (нормална), THICK 
(дебела) с бутони   или , после потвърдете с 
бутон OK. 

 

Забележка   по всяко време при по-
долните стъпки. 

 
Копиране на лична карта  ID Card Copy mode 
 
Функцията копиране на лична карта или свидетелство за 
управление на МПС на лист А4 (размерът на оригиналния

1   Разположете документа с лице надолу върху стъклото 
за документи, подравнен по съответстващите стрелки, в 
горния ляв край на стъклото. 

 
След стъпка 1, можете директно да вкарате 
броя на копията 

документ < А5)  или лист с формат Letter (размерът на 
оригиналния документ < Statement). 
 
Дисплеят показва полезни работни инструкции 

Забележка с цифровата клавиатура и натиснете 
бутон  OK, за потвърждение. След това 
вижте стъпка  4. 

(кога оригиналният документ трябва да бъде поставен, 
когато документа трябва да бъде обърнат и т. н.) и иска 
вашето потвърждение за да продължи с операцията. 
 

2   Натиснете бутон. 
 

3   Въведете броя на копията, който искате и потвърдете 
с бутон OK. 

4   Изберете тава за хартия AUTOMATIC 
(автоматично) или MANUAL (ръчно) с бутони 
или , след това потвърдете с бутон OK. 

5   С бутони или , изберете опция за печат 

Мащабирането и  началните 
настройки не са активни в този 
режим на копиране. 

1   Натиснете бутон  . 
2   Въведете желания брой копия и потвърдете с бутон 
OK . 
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Изберете тавата за хартия AUTOMATIC 
(автоматично)или MANUAL (ръчно), с бутони 
или , след това потвърдете с бутон OK. 

 
 

Копиране в режим “Лична карта” е 
възможно само на А4 формат на 
листа (размерът на оригиналният 
документ < A5) или Letter 
(размерът на оригиналния 
документ < Statement). 
Уверете се, че избраната тава 
използва правилния размер 
хартия. 

Специални настройки за копиране 
 
   
Настройките, направени чрез това меню, стават 
настройки по подразбиране за вашето устройство 
след потвърждение. 
 

Когато качеството на печат не е 
задоволително, можете да 
направите калибриране (вижте 
Калибрирайте вашия скенер, стр. 
26). 

  Задаване на резолюция 
4   Изберете копирна опция ID  CARD, с бутони 

или , и потвърдете с  бутон OK . 
5  Изберете резолюцията в зависимост от това 

какво качество на отпечатъка желаете  AUTO 
(автоматично),  TEXT (текст),  PHOTO 
(снимка)  или QUALITY  TEXT (текст с по–
високо качество), с бутони или ,  след 
което потвърдете с бутон OK. За оптимални 
резултати при копиране на лични документи, 
изберете резолюция PHOTO. 

6   Регулирайте силата на контраста с бутони или 
,  после потвърдете с бутон OK. 

7   Регулирайте желаната яркост с бутони или ,  
 после потвърдете с бутон OK. 

8   Изберете типа хартия NORMAL (нормална), 
THICK (дебела), с бутони   или , после 
потвърдете с бутон OK. 

Дисплеят показва следното съобщение: 

Параметърът  RESOLUTION (резолюция), ви дава 
възможност да зададете фотокопирна резолюция. 
 

841 - ADVANCED FCT/COPY/RESOLUTION 
 

1   Натиснете , въведете 841 чрез клавиатурата. 
2   Изберете резолюция с бутони  или  , 

съобразно следната таблица: 
 

Параметър Описание Икона 
 

AUTO Ниска резолюция няма 
 

Стандартна резолюция за 
документите, съдържащи 
текст и графика

 

PUT ID CARD (поставете картата) 
THEN OK (после ОК) 

 
9   Поставете личната карта или друг официален 

документ на стъклото за документи, както е 
показано по-долу: 

 
 
 
QUALITY 
TEXT 
 
 

 
 
Оптимална резолюция за 
документите, съдържащи 
текст. 

 
3   Потвърдете вашия избор, с натискане на бутон  OK. 

 

4   Излезте от това меню, с натискане на бутон        . 
 

 
 
 

Забележка 
Можете също да промените 
резолюцията, чрез натискане на 
бутон         .  

 
 
 
 

10 Натиснете бутон OK. 
Документа се сканира и после на дисплея се 
появява следното съобщение: 

 

TURN UP DOC (обърнете 
документа) 

THEN OK (после ОК) 
 

11 Обърнете документа от другата страна и 
потвърдете с бутон. 

 
Машината разпечатва копие на вашия документ. 

Задаване на мащабиране (Zoom) 
 

Параметърът ZOOM ви дава възможност да 
намалите или увеличите участък от документ, като 
изберете изходната позиция и мащаба, който ще 
бъде зададен на документа, от 25 до 400 %. 
 

842 - ADVANCED FCT/COPY/ZOOMING 
 

1   Натиснете , въведете 842, използвайки клавиатурата. 
2   Въведете желания мащаб с буквено-

цифровата клавиатура или изберете измежду 
зададените стойности с бутони или . 

3   Потвърдете вашия избор с натискане на бутон OK. 
 

4   Излезте от това меню, с натискане на бутон       . 
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TEXT 

PHOTO 
Оптимална резолюция за 
документите, съдържащи 
фотографии. 



 Тава по 
подразбиране Тава за копиране 

 
AUTOMATIC 
автоматично

Избор между 
основната тава и 
тавата за ръчно 
подаване. 

 
 
Еднакъв 
размер на 
хартията в 
тавите 

 
Manual 
ръчно 

Използва се тавата за 
ръчно подаване. 

AUTOMATIC Използва се основната 
тава.  

 
Manual Използва се тавата за 

ръчно подаване. 
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Задаване на изходна позиция за сканиране 

 

Ако желаете, можете да промените изходната позиция 
на скенера. 

 
Вкарвайки нови стойности за X и Y в мм (X < 209 и 

Y < 280), вие премествате сканиращата зона, както е 
показано на диаграмата по-долу. 

 
 

843 - ADVANCED FCT/COPY/ORIGIN 
 

1   Натиснете , въведете 843 от клавиатурата. 
2   Изберете координатите X и Y с бутони или . 
3   Задайте желаните координати с цифровата 

клавиатура или бутони или . 
4   Потвърдете избора си, с натискане на бутон OK. 

 

5   Излезте от това меню, като натиснете бутон  . 

 
Задаване на контраст 

 

Параметърът  CONTRAST,  дава възможност да 
изберете контраста на изходящия документ. 

 
844 - ADVANCED FCT/COPY/CONTRAST 

 
1   Натиснете , въведете 844 от клавиатурата. 
2   Задайте желаната степен на контраст с бутони 

и . 
3   Потвърдете избора си, с натискане на бутон OK. 

 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 

 
Задаване на яркост 

 

Параметърът  BRIGHTNESS,  ви дава възможност да 
просветлите или затъмните изходящото копие. 

 
845 - ADVANCED FCT/COPY/BRIGHTNESS 

 

1   Натиснете , въведете 845 от клавиатурата. 
2   Задайте желаната степен на яркост с бутони 

и . 
3   Потвърдете избора си, с натискане на бутон OK. 

 

4 Излезте от това меню, като натиснете бутон . 

 
Задаване на типа хартия 

 
851 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/PAPER 

TYPE 
 

1   Натиснете , въведете 851 от клавиатурата. 
2   Изберете  NORMAL (нормална)  или  THICK  

(плътна) с бутони и . 
3   Потвърдете избора си, с натискане на бутон OK. 

 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 

Избор на тавата за хартия 
 

Автоматичния (Automatic) избор може да има две 
значения, в зависимост от размера на хартията, 
определен за тавите за хартия. Следващата таблица 
описва различните случаи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различен 
размер на 
хартията в 
тавите 

 
 

852 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/TRAY 
PAPER 

1   Натиснете , въведете 852 от клавиатурата. 
2   Изберете тавата по подразбиране, която ще се 
ползва , AUTOMATIC или MANUAL, с бутони и . 
3   Потвърдете с натискане на бутон OK. 

 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 

Преместване на полетата, използвайки 
стъклото за документи 
 

Ако желаете, можете да изместите страничните 
полета на документа на ляво или дясно по време на 
сканиране от стъклото за документи. 
 

854 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/ 
FLATBED MARG 

1   Натиснете , въведете 854 от клавиатурата. 
2 Задайте изместването на лявата / дясната  

граница  (през  0.5 мм), с бутони и . 
3   Потвърдете с натискане на бутон OK. 

 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 

 
Изместване на лявото и дясното поле при 
печатане 
 

Ако желаете, можете да изместите страничните 
полета на документа на ляво или дясно, при 
печатането. 
 

855 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/ 
PRINTER MARG 

 

1   Натиснете , въведете 855 от клавиатурата. 
2 Задайте изместването на лявата / дясната  

граница  (през  0.5 мм), с бутони и . 
3   Потвърдете с натискане на бутон OK. 

 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 
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Изместване на горното и долното поле 
при печатане 

 

Ако желаете, можете да изместите страничните 
полета на документа, нагоре или надолу, при 
печатането. 

 
856 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/TOP 

PRINT. 
 

1   Натиснете , въведете 856 от клавиатурата. 
2   Задайте изместване на горното/долното поле 

(през 0.5 мм), с бутони и . 
3   Потвърдете с натискане на бутон OK. 

 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 

 
Задаване на размера на хартията 
 

Това меню ви дава възможност да определите 
размера по подразбиране на хартията в тавата за 
ръчно подаване и основната тава. Също така, 
можете да зададете сканираща ширина по 
подразбиране. 

 
857 - ADVANCED FCT/SCAN. & PRINT/ 

PAPER FORMAT 

1   Натиснете , въведете 857 от клавиатурата. 
2   Изберете тавата за  хартия, за която искате да 

определите размера на хартията по 
подразбиране, с бутони и . 

3   Потвърдете с натискане на бутон OK. 
4   Изберете размерът на хартията с бутони 

или , според следната таблица: 
 

Тава за 
хартия Възможни размери на хартията 

Ръчна тава A5, Statement, A4, Legal и Letter 

Авт. тава A5, Statement, A4, Legal и Letter 

Скенер LTR/LGL и A4 

5   Потвърдете с натискане на бутон OK. 
 

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон . 
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Параметри/ 
Настройка 

 

Можете да настроите вашата машина, както 
желаете, в зависимост от използването й.  В тази 
глава ще намерите описания на функциите. 
Можете да разпечатате ръководството с 
функциите и текущите настройки на вашата 
машина. 

 
Възможностите на вашата 
машина се обновяват 
непрекъснато, редовно излизат 
нови функции. 
За да се възползвате, посетете 
нашия уебсайт www.xerox.com. 

Phaser 3100MFP/S 
 
 
 
 

Параметър Описание 
 
8 - Eco energy  Избиране на времето за 

преминаване в режим 
готовност: След определено 
време принтерът преминава в 
режим готовност (след минути), 
когато не работи или след 
време зададено по ваш избор. 

 

Забележка: имате достъп до 
този параметър, чрез 
натискане на бутон  , от  
празния екран. 

 
80 - Toner save Прави отпечатъка по-светъл, за 

да спести тонер. 
 
90 - RAW Port Мрежова принтерна връзка RAW.  

 
Забележка 

 
 
 
 
 
 
Език 

Можете да използвате  функцията 
за обновяване, налична в 
програмата Xerox   Companion   
Suite, за сваляне на последните 
обновявания от интернет (вижте 
Обновяване на вграден софтуер, 
стр. 49). 

 
 
91 - Printer error 
timeout 
 
 
92 - Printer wait 
timeout 

 
 
Блокиране преди документа да 
е отпечатан от PC - изтрива се, 
в резултат на принтерна 
грешка. 
 
Изчакване при блокиране на 
данни от  PC, преди 
заданието да бъде изтрито. 

Тази настройка ви позволява да изберете език на 
менюто по ваш избор. Стандартно е зададен 
английски език. 
За да изберете език: 

 
93 - Replace format   Промяна на размера на хартията. Този 

параметър позволява да разпечатвате 
документ с размер LETTER на страници 
A4, използвайки настройката 
LETTER/A4. 

203 - SETUP / GEOGRAPHICAL / LANGUAGE 
 

1   Натиснете , въведете 203 от клавиатурата. 
2   Изберете желания език с бутони и , после 

натиснете бутон OK за потвърждение. 

 
96 - NBR. WEP 
Keys 

 
Брой на разрешените WEP 
клавиши (от 1 до 4). 

 

3   За да излезете от това меню, натиснете  . 
 
Технически параметри 

 
При доставка, вашата машина има стандартни 
настройки. Все пак, вие можете да ги регулирате, 
според вашите изисквания, чрез пренастройка на 
техническите параметри. 

 
Задаване на техническите параметри: 

 

Разпечатване на ръководството с 
функциите 
 

      Важно Разпечатването не е възможно на 
размер на листа A5 (или Statement).  

 
51 - PRINT / FUNCTIONS LIST 

 
Натиснете , въведете 51 от клавиатурата. 
 
Започва разпечатването на ръководството с 
функциите. 

 

29 - SETUP / TECHNICALS    
Имате достъп до меню PRINT 

1   Натиснете , въведете 29 от клавиатурата. Забележка  
чрез натискане на бутон       . 

2   Изберете желания параметър и потвърдете с OK.    
3   С бутони или ,  Променете настройките 
на параметъра, следвайки дадената таблица 
и натиснете OK. 

 
Разпечатване на списъка с 
настройките 
 

Важно Разпечатването не е възможно на 
размер на листа A5 (или Statement). 

 
За да разпечатате списъка с настройки: 

           56 - PRINT / SETUP 
Натиснете , въведете 56 от клавиатурата. 
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Започва разпечатването на списъка с настройките. Показание на броячите 

 
 

Забележка 
Имате достъп до меню PRINT 
 
 чрез натискане на бутон       . 

Тази функция ви позволява да виждате броячът за 
съответната дейност на вашата машина по всяко 
време. 

   Съобразно вашите нужди, можете да видите показанията за: 
 

Заключване на машината • сканираните страници, 

   • разпечатаните страници. 
Тази функция предпазва от достъп на неупълномощени 
лица до машината. Код за достъп ще се иска всеки 
път, когато някой иска да ползва устройството. След 
всяка употреба, устройството се заключва 
автоматично. 

 
Преди това, трябва да въведете код за достъп. 

 
811 - ADVANCED FCT / LOCK / LOCKING CODE 

Брояч на сканираните страници 
 
За да видите броя на сканираните страници на  вашата машина: 
 

823 - ADVANCED FCT / COUNTERS / SCANNED 
PAGE 

 
1   Натиснете , въведете 811 от клавиатурата. 
2   Въведете вашия код за достъп (4 цифри), от 

клавиатурата и потвърдете с OK. 
 

Ако има вече съществуващ код, 
въведете стария код, преди да 
напишете новия    

1   Натиснете , въведете 823 от клавиатурата. 
2   На екрана се появява броят на сканираните страници. 
3   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 

 
 
 
Брояч на разпечатаните страници

 
 

3   Въведете отново вашия код за достъп (4 цифри) 
от клавиатурата,  потвърдете с OK. 

4   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 
Заключване на клавиатурата 

 
Всеки път, когато използвате вашата машина, вие ще 
трябва да въвеждате вашия код. 

За да видите броя на разпечатаните страници на вашата машина: 
 
824 - ADVANCED FCT / COUNTERS / PRINTED PG 

 
1   Натиснете , въведете 824 от клавиатурата. 
2   На екрана се появява броят на разпечатаните страници. 
3   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 

 
Показване на статуса на консумативите 

812 - ADVANCED FCT / LOCK / LOCK KEYBD.    
Можете да видите показанието за оставащия тонер в 
касетата по всяко време.

1   Натиснете , въведете 812 от клавиатурата. 
2   Въведете четирицифрения код за достъп от 
клавиатурата. 
3   Натиснете OK за потвърждение. 
4   С бутоните или  изберете ON и потвърдете с  OK. 
5   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 

 
Заключване при ползване на носител на данни 

 
Тази функция предотвратява достъпа до носители на 
данни. Кодът за достъп ще се изисква всеки път, 
когато някой иска да използва функциите на USB 
памет: 

Нивото се отчита в проценти. 
 

86 - ADVANCED FCT / CONSUMABLES 
 

1   Натиснете , въведете 86 от клавиатурата. 
2   На екрана се появява оставащия тонер в проценти.   
3   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 

 
Калибрирайте вашия скенер 
 
Можете да извършите тази операция, когато 
качеството на фото-копираните документи вече не е 
задоволително. 

• преглед на съдържанието на включената USB памет, 
• печатане от USB памет, изтриване на файлове. 
За достъп до меню за преглед на носители на данни:  

 
816 - ADVANCED FCT / LOCK / LOCK MEDIA 

 
1   Натиснете , въведете 816 от клавиатурата. 
2   Въведете  четирицифрения  код  за  
достъп  от  клавиатурата .  
3   Натиснете OK за потвърждение. 
4   С бутоните или  изберете ON и потвърдете с  OK.. 

5   Излезте от това меню, като натиснете бутон  . 

 
80 - ADVANCED FCT / CALIBRATION 

 
1   Натиснете , въведете 80 от клавиатурата.  

Потвърдете с OK. 
2   Скенерът се задейства и калибрирането се 

прави автоматично. 
3   В края на калибрирането, машината се връща в 

режим на защита на екрана. 
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Игри 
 
 
Судоку 

 
Судоку е японски пъзел. Играта е в решетъчен вид 
от три на три квадратчета, които да бъдат 
разпределени полета в зони от 3 × 3. Според 
нивото на трудност, повече или  по-малко числа са 
вкарани в началото на играта. Целта на играта е 
да бъдат разпределени цифрите от 1 до 9 в 
кутийките, по такъв начин, че всяка цифра да я има 
само веднъж във всеки ред, колона и във всяка от 
деветте решетки. Има само едно решение. 

Phaser 3100MFP/S 
 
Разпечатване на решетката с решението 
 

Важно Разпечатването не е възможно на 
хартия с размер А5 (или Statement). 

 
 

522 - PRINT / SUDOKU / PRT SOLUTION 
 

1   Натиснете , въведете 522 от клавиатурата.  
Потвърдете с OK. 

 
 

 Забележка Можете също да влезете в 
меню  PRINT, чрез натискане 
на бутон        . 

 
    

 
Разпечатване на решетка 

 
Има налични общо 400 решетки , по 100 за всяко 
ниво на трудност. 

 
Разпечатването не е възможно 
на хартия с размер A5 (или 
Statement). 

2   Изберете SUDOKU, чрез бутони или  . 
3   Потвърдете с OK. 
4 Изберете PRT SOLUTION (печатане на 

решение), чрез бутони или  . 
5 Изберете ниво на трудност EASY (лесно), 

MEDIUM (средно), HARD (трудно), EVIL (много 
трудно), чрез бутони или  . 

6   Потвърдете с OK. 
 
 

521 - PRINT / SUDOKU / PRINT GRID 
7 Изберете решетката, която искате, чрез 

въвеждане на число от цифровата клавиатура  
(от 1 до 100).

 

1  Натиснете , въведете 5 от клавиатурата. 
Потвърдете с OK. 

8   Потвърдете с OK. 
 
9 Изберете броя на копията, който искате, чрез въвеждане 

на число от 1 до 9 от цифровата клавиатура . 
10 Потвърдете с OK.
 
 Разпечатва се искания брой  копия на решенията, 
на зададената решетка. 

Можете също да влезете в меню  
Забележка  

 PRINT чрез натискане на бутон        . 
 

 

2 Изберете SUDOKU чрез бутони или .
3 Потвърдете с OK.  
4   Изберете PRINT GRID (решетка за отпечатване) 

чрез бутони или  . 
5   Изберете ниво на трудност EASY (лесно), MEDIUM 

(средно), HARD (трудно), EVIL (много трудно) 
чрез бутони или  . 

6   Потвърдете с OK. 
7   Изберете решетката, която искате, чрез 

въвеждане на числа от цифровата клавиатура  
(от 1 до 100). 

8   Потвърдете с OK. 
9   Изберете броя на копията, които искате, като 

въведете брой от 1 до 9 от цифровата 
клавиатура. 

10 Потвърдете с OK. 
 

Разпечатва се искания брой  копия на зададената решетка. 
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Мрежови характеристики 
 

Можете да се свържете с вашата 
мултuфункционална машина, чрез безжична (wireless) 
мрежа. 

 
 
 
Скоростта на връзката по цялата радио мрежа е 
толкова бърза, колкото най-слабата връзка в 
мрежата. Скоростта на връзката зависи също от 
пространственото разстояние между излъчвателя и 
приемника, както и от броя на бариерите, като стени 
или тавани. 

Все пак е необходимо, практическо познание на  
конфигурацията на вашия компютър за да     
настроите мрежата. 

 
Можете да свържете Вашата машина към компютър, 
чрез USB кабел или да направите безжична връзка 

 
Важно 

Имайте предвид, че в режим ad-
hoc,  кодиращ метод WPA/WPA2 
не е наличен. 

(радиовръзка) с компютър или мрежа.    
 
 

 
 
 
 
 

Важно 

 
Ако  имате WLAN приставка, можете 
да свържете вашата машина като 
мрежов принтер в радио мрежа. Това 
става само с  реномирана приставка, 
с каквато можете да се снабдите от 
нашия търговски отдел. За повече 
информация посетете www.xerox.com. 

 
 
Тип на радиомрежата 

 
Радио връзка или WLAN (Wireless Local Area Network- 
безжична локална мрежа) се прави когато, се свързват 
най-малко два компютъра, принтера или други периферни 
устройства в мрежа, чрез радиовълни (високочестотни 
вълни). Предаването на данни в радио мрежа е въз основа 
на стандарти  802.11b  и  802.11g.  В зависимост от това 
как е настроена мрежата, тя може да бъде описана като 
инфраструктурна мрежа или ad-hoc (инцидентна, за 
директна връзка)  мрежа. 

 
Моля обърнете внимание, когато 
ползвате безжична връзка, че някои 
детайли на медицинско оборудване, 
чувствителни или обезопасителни 
системи могат да бъда повлияни от 
радиовълните на вашето устройство; 
при всички положения, следвайте 
стриктно указанията за безопасност. 

 
 
 
Радио мрежи  (WLAN) 
 
За да свържете вашата машина в радио мрежа 
(WLAN) са необходими три стъпки:  

1   Конфигурирайте мрежата за вашия компютър. 
2  Задайте параметрите за вашата машина, така че 

да може да работи в мрежа. 
3 След като зададете параметрите на вашето 

устройство, инсталирайте софтуера Xerox 
Companion Suite на вашия компютър, 
с необходимите принтерни драйвери. 

Щом е машината е свързана към WLAN мрежа, вие 
можете следното от вашия компютър: 

  • да разпечатвате документи на мултифункционалната 
машина от вашите стандартни приложения, 

Радио инфраструктурна мрежа 
 
В една инфраструктурна мрежа, няколко устройства 
общуват чрез централна входна точка  (гейтуей или 
рутер). Всички данни се изпращат към входната 
точка (гейтуей или рутер), откъдето се 
преразпределят. 

• да сканирате цветни, с нюанси на сивото или черно 
бели документи на вашия компютър. 

 
 

Параметрите на компютъра и всички други 
устройства трябва да бъдат зададени в същата 
мрежа, в която е машината. Всички подробности, 
необходими за настройката на устройството, 
като мрежови имена (SSID), тип на радио 
мрежата, ключ за кодиране, IP адрес или subnetwork 
mask (подмрежова маска), трябва да бъдат 
въведени на съответните места. 
Ще намерите тези детайли на вашия компютър 
или на входното устройство. 
За да разберете как да въведете тези параметри 
за вашия компютър, моля направете справка в 
ръководството за потребителя на вашата WLAN  
приставка. За по-големи мрежи, се консултирайте 
с Вашия мрежов администратор.

Радио ad-hoc (директна връзка) мрежа 
 
В ad-hoc мрежа, устройствата комуникират директно 
по между си, без да минават през входна точка.
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  Можете да сте сигурни в отличната Конфигуриране на вашата мрежа 

връзка, ако използвате реномирана 
 
 

 Забележка 

приставка за връзка с вашия PC. 

Последните принтерни драйвери 
за реномираната приставка, 
могат да бъдат намерени в 
нашия уебсайт, заедно с 
допълнителна информация: 
www.xerox.com. 

 
 

Препоръчваме настройките на 
вашата WLAN мрежа, да бъдат 
променяни от лице,  което познава 
добре вашата компютърна 
конфигурация. 

   Създаване или повторно свързване към мрежа
Свързване на вашата  WLAN приставка 

 
Вашата машина принадлежи към ново поколение 
терминали, които могат да бъдат свързани във 
WLAN  мрежа, чрез WLAN USB устройство. 

 
Преди да използвате WLAN приставка  на вашата 
машина, трябва да въведете параметрите, които ще 
позволят на WLAN мрежата да разпознае вашата 
машина. 
Ще намерите опростени инструкции във вашата 
машина, които ще ви насочват стъпка по стъпка при 
настройката на вашата мрежа.

   Само ги следвайте!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно 

Вашата радио-мрежова 
приставка на машината предава 
данни, чрез радио протокол  IEEE 
802.11g; тя може да бъде 
свързана в съществуваща IEEE 
802.11b мрежа. 

Когато свързвате вашата 
машина, използвайте само 
реномирана приставка. Други 
предаващи или приемащи 
приставки могат да увредят 
вашето устройство. 
 

Независимо от  това, дали 
използвате вашата машина в 
инфраструктурна или ad- hoc 
мрежа, трябва да зададете 
някои мрежови параметри и 
такива за сигурност (например,  
Service-Set-ID – име на 
мрежата(SSID) и ключ за 
кодиране). 
Трябва да бъдат въведени на 
съответните места. 

 
281 - SETUP / WLAN / CONFIG. ASS. 
1   Натиснете , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK. 
2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
3   Изберете CONFIG. ASS. чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
Машината започва да търси съществуващи мрежи. 

4   Изберете налична мрежа или изберете NEW 
NETWORK (нова мрежа), за да я създадете, 
чрез бутони или  и потвърдете с OK. 

 
 
Ако изберете съществуваща 
мрежа, стъпки 5 и 6 (и вероятно 7) 
се осъществяват автоматично.  
 

5 На екрана се появява SSID, въведете името 
на вашата мрежа, чрез цифровата клавиатура, 
натискайки клавишите един след друг, докато 
се получи името, което искате (максимум 32 
символа) и потвърдете с OK. 

6 На дисплея се появява AD-HOC MODE или 
INFRA. MODE. Върнете се в началото на 
главата и направете вашия избор. 
 Изберете един от тези режими и потвърдете с OK.

1   Включете вашето WLAN USB устройство в USB 
порта на вашата машина. 

- Ако изберете AD-HOC режим, се появява 
подменю CHANNEL, въведете число между 1 и 
13 и потвърдете с OK. 

7   Изберете вашия кодиращ метод, OFF, WEP или 
WPA, и потвърдете с OK: 

 
 

 
Моля, имайте предвид, че в режим 
ad-hoc, WPA/WPA2 кодиращ метод 
не е наличен. 

 
- Ако изберете WEP, въведете WEP ключ, 

който използвате за вашата мрежа. 
 
 
 

 

 
Броят на WEP ключовете може да 
бъде конфигуриран в меню: 29 - 
SETUP / TECHNICALS / WEP KEYS 
NBR. 

 
- Ако изберете WPA, въведете WPA или WPA2 

ключ, който използвате за вашата мрежа. 
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8   На екрана се появяват IP CONF.: MANU или IP 
CONF.: AUTO. 
Ако изберете, да настроите системата ръчно, 
отидете на следващия параграф и въведете 
параметри 
IP ADDRESS, SUBNET MASK и GATEWAY. 

9   В края на тази процедура, се върнете в 
основното меню на CONFIG. ASS. 

10 Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 
Щом мрежата бъде зададена,  LED (светлинния диод) 
на WLAN USB устройството трябва да се включи. 

 
Посочване или промяна на вашите 
мрежови параметри 

 
Всеки от параметрите на вашата мрежа, може да 
бъде променян, когато мрежата се разраства. 

 
2822 - SETUP / WLAN / PARAMETERS / IP 

ADDRESS 
 

1   Натиснете , изберете меню SETUP, чрез 
бутони или  и потвърдете с OK. 

2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 
потвърдете с OK. 

3   Изберете PARAMETERS чрез бутони или  и 
потвърдете с OK. 

4   Изберете IP ADDRESS, чрез бутони или  и 
потвърдете с OK. 

5   Номерът на вашия IP адрес ще се появи във 
формат 000.000.000.000. Въведете новия IP 
адрес за вашата машина в показания формат и 
потвърдете с OK. 

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 
 

2823 - SETUP / WLAN / PARAMETERS / SUBNET 
MASK 

 
1   Натиснете  , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK. 
2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
3   Изберете PARAMETERS, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
4   Изберете SUBNET MASK, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
5   Номерът на вашата subnet mask ще се появи 

във формат 000.000.000.000. Въведете новата  
submask за вашата машина в показания 
формат и потвърдете с OK. 

потвърдете с OK. 
4   Изберете GATEWAY, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
5   Номерът на вашия gateway ще се появи във 

формат 000.000.000.000. Въведете новия 
gateway за вашата машина в показания 
формат и потвърдете с OK. 

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 

2825 - SETUP /WLAN / PARAMETERS / SSID 
 
1   Натиснете , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK. 
2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
3   Изберете PARAMETERS чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
4   Изберете SSID, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
5   Името на вашата мрежа ще се появи на екрана. 

Въведете новото име на вашата мрежа и 
потвърдете с OK. 

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 
 

2826 - SETUP / WLAN / PARAMETERS / MODE 
 
1   Натиснете , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK. 
2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
3   Изберете PARAMETERS, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
4   Изберете MODE, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
5   Символът >>, означава, че вашата мрежа е в 

активен режим. 
6   Изберете един от режимите и потвърдете с OK. 

- Ако изберете AD-HOC РЕЖИМ, ще се 
появи под-меню CHANNEL; въведете число 
между 1 и 13 и потвърдете с OK. 

 

7   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 

Устройствата в AD-HOC мрежа, 
се свързват директно едно с 
друго без да минават през 
входна точка. Скоростта на 
връзката по цялата радио мрежа 
е толкова бърза, колкото най-
слабата връзка в мрежата.

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 
 

2824 - SETUP / WLAN / PARAMETERS / GATEWAY 
 

1   Натиснете  , изберете меню SETUP, чрез 
бутони или  и потвърдете с OK. 

2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 
потвърдете с OK. 

3   Изберете PARAMETERS, чрез бутони или  и  

 Скоростта на връзката зависи 
също от пространственото 
разстояние между излъчвателя и 
приемника, както и от броя на 
бариерите, като стени или 
тавани. 
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2827 - SETUP / WLAN / PARAMETERS / SECURITY 
 
Този параметър ви позволява да направите вашата 
мрежа защитена, чрез настройване на кодиращия 
метод, използван във вашата  WLAN мрежа. 

 
1   Натиснете  , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK. 
2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
3   Изберете PARAMETERS, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
4   Изберете SECURITY, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
5   Изберете WEP, WPA или OFF и потвърдете с 

OK. 
- Ако изберете WEP, въведете парола: 

- При конфигурация от 64 bit защита, 
паролата трябва да съдържа точно пет 
символа. 
- При конфигурация от 128 bit защита, паролата 
трябва да съдържа точно 13 символа. 

 
Можете също да въведете паролата, 
използвайки шестнадесетична 
система, в следните случаи: 
- За конфигурация от 64 bit защита, 

Когато настройките на вашата връзка са готови, 
трябва да инсталирате мрежовия принтерен драйвер 
на вашия компютър, за да можете да разпечатвате 
вашите документи. 
Вижте параграф  Инсталиране на софтуера, стр. 36. 
 
Пример за настройки на AD-HOC мрежа 
 
По-долу е даден пример как да конфигурирате Ad-
hoc мрежа, без защита, използвайки следните 
параметри: 
 
• име на мрежата: "house" 
• радио тип: "ad-hoc" 
• канал: "1" 
• IP address на компютъра: "169.254.0.1" 
• subnetwork mask на компютъра: "255.255.0.0" 
• gateway на компютъра: "0.0.0.0" 
• IP address на мултифункционалната машина: 

"169.254.0.2" 
• subnetwork на мултифункционалната машина: 

"255.255.0.0" 
• gateway на мултифункционалната машина: "0.0.0.0" 
 
Настройка на машината 

Забележка паролата трябва да съдържа точно 
10 шестнадесетични символа. 
- За конфигурация от 128 bit защита, 
паролата трябва да съдържа точно 
26 шестнадесетични символа. 

 
1   Включете WLAN USB устройството в USB порта 

на мултифункционалната машина. 
2   Натиснете  , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK.
 

- Ако изберете WPA, въведете WPA или 
WPA2 парола (мин. 8 символа до 63 
символа макс.). 
Паролата може да съдържа цифри и букви и 
всякакви други символи, налични на 
клавиатурата. Единствения невалиден 
символ е "€" (обозначението на валутата 
евро). 

 

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 

2828 - SETUP / WLAN / PARAMETERS / 
HOSTNAME 

 
Името на машината ви позволява да идентифицирате 
вашата машина в мрежата, чрез компютъра (например, 
с името "PRINT- NETWORK-1"). 

 
1   Натиснете  , изберете меню SETUP, чрез 

бутони или  и потвърдете с OK. 
2   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
3   Изберете PARAMETERS, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
4   Изберете HOSTNAME, чрез бутони или  и 

потвърдете с OK. 
5   Напишете желаното име (максимум 15 

символа) и потвърдете с OK. 
 

6   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 

3   Изберете WLAN, чрез бутони или  и 
потвърдете с OK. 

4   Изберете CONFIG. ASS. чрез бутони или  и 
потвърдете с OK. 

5   Изберете NEW NETWORK чрез бутони или  
и потвърдете с OK. 

6   На екрана се появява SSID, въведете "house" 
чрез цифровата клавиатура и потвърдете с OK. 

7   Изберете режим AD-HOC MODE и 
потвърдете с OK. 

8   Въведете "1" в полето CHANNEL и 
потвърдете с OK. 

9   Изберете OFF и потвърдете с OK. 
10 Изберете IP CONF.: MANU и потвърдете с OK. 
11 Въведете "169.254.0.2" в полето IP ADDRESS и 

потвърдете с OK. 
12 Въведете "255.255.0.0" в полето SUBNET MASK 

и потвърдете с OK. 
13 Въведете "0.0.0.0" в полето GATEWAY и 

потвърдете с OK. 
14 В края на този процес, се върнете в основното 

меню  ASS. CONFIG. 
15 Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 

 
Щом мрежата бъде зададена,  LED (светлинния 
диод) на WLAN USB устройството трябва да се 
включи. 

 
Сега трябва да направите настройките на компютъра. 
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Настройки на компютъра 

 
Относно тази секция, вижте инструкциите, 
предоставени от производителя на WLAN USB 
устройството, които ще ви помогнат да намерите и 
свържете "house" мрежата. 

 
1   Може да се наложи да инсталирате на 

компютъра софтуера за WLAN USB 
устройството, ако това не е вече направено. 

2   Вкарайте WLAN USB устройството в USB порта  
на компютъра. 

3   Използвайте софтуера на  WLAN USB 
устройството, за да откриете мрежата. 

4   Свържете се с мрежата "house", щом бъде 
открита. 

5   Сега направете настройките за  WLAN мрежовата 
връзка на вашия компютър. 

 
 
 

Забележка 

За упътване през този етап, вижте 
 параграф  “Задаване на параметри 
за свързване”, в инструкциите от 
производителя. 

 
 
За да направите това, трябва да конфигурирате 
елемента Protocol Internet (TCP/IP) за WLAN 
връзката, която е била създадена. Ако този 
елемент е настроен по такъв начин, че да 
получава IP address автоматично, трябва да го 
промените на ръчно, за да зададете TCP/IP 
address ("169.254.0.1" в нашия пример), subnet 
mask ("255.255.0.0" в нашия пример) и default 
gateway ("0.0.0.0" в нашия пример). 

6   Въведете OK. 
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USB памет 
Можете да включите  USB паметта в предната 
част на вашата машина. Файловете във формат 
TXT, TIFF и JPEG ще бъдат разчитани и само вие 
можете да извършвате следните дейности: 
- разпечатване на съхранените файлове във 
вашата  USB  памет1, 

-  изтриване на файлове от вашата USB памет, 
-   търсене в съдържанието на включената USB памет, 
-  сканиране на документ на вашата USB памет. 

 
Употреба на USB паметта 

 
Винаги включвайте внимателно 
USB паметта в машината. 
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4   Списъкът се показва като таблица със 

следната информация: 
- сканираните файлове са показани в 

нарастващ 1 по 1 ред, 
- имената на файловете с тяхното разширение, 
- дата на последното съхраняване на файла, 
- размера на файла в Kbytes. 

 
Разпечатване на съхранените в паметта файлове 
 
За да разпечатате файл, запазен в паметта: 
 

01 - MEDIA / PRINT DOC. / FILE 
 

1   Вкарайте USB паметта в предната част на 
машината. 
На екрана се появява MEDIA ANALYSIS. 

2   Изберете PRINT DOC. с бутони или  и 
потвърдете с OK. 

Важно Не изключвайте паметта, 
докато се четат и записват 
данни в нея. 

3   Изберете FILE с бутони или  и потвърдете с OK. 
4   Имате три възможности да разпечатате вашите 

файлове: 
- ALL, за разпечатване на всички файлове, 

запазени на USB паметта. 
Изберете ALL с бутони или  и 
потвърдете с OK. Печатането започва 
автоматично. 
- SERIES, за разпечатване на поредица от  
файлове, запазени на USB паметта. 
Изберете SERIES с бутони или  и 
потвърдете с OK.  
FIRST FILE и първия отбелязан файл се 
появява на екрана. Изберете с бутони или 

 първия файл от поредицата за 
разпечатване и потвърдете с OK. Появява 
се звездичка (*) на лявата страна на файла. 
На екрана се появява LAST FILE (последен 
файл). Изберете с бутони или  
последния файл от поредицата за 
разпечатване и потвърдете с OK. 

Разпечатване на вашите документи 
 

 Разпечатването не е възможно на 
хартия с размер А5 (или Statement). 

 
Натиснете     бутон. 

 На екрана се появява COPIES NUMBER, 
въведете желания брой на копията с 
цифровата клавиатура и потвърдете с OK.

Можете да разпечатвате съхранените файлове или списък 
от съхранени файлове, намиращи се на USB паметта. 

 
Разпечатване на списък от файлове, 
намиращи се на паметта 

 
За да разпечатате списъкът от файлове във вашата памет: 

 
01 - MEDIA / PRINT DOC. / LIST 

 
1 Вкарайте USB паметта в предната част на 

машината. 
На екрана се появява MEDIA ANALYSIS. 

2 Изберете PRINT DOC. с бутони или  и 
потвърдете с OK. 

3   Изберете LIST с бутони или  и потвърдете с OK. 
 
1. Понякога някои от TIFF файловете във вашата USB памет 
не могат да бъдат разпечатани, поради ограничения на 
формата от данни. 

Изберете формата за печат (за JPEG 
файлове): A4 или LETTER (в зависимост от 
модела), или PHOTO и потвърдете с OK. 
Изберете формата за печат: THICK или 
NORMAL потвърдете с OK за да започне 
печатането. 

- SELECTION, за да разпечатате един или 
няколко файла, запазени на USB паметта. 
Изберете с бутони или  файлът, който ще се 
разпечатва, и потвърдете с OK. Появява се 
звездичка (*) на лявата страна на файла. 
Повторете тази стъпка, за всеки файл, който 
искате да разпечатате. 
Натиснете   бутон. 
На екрана се появява COPIES NUMBER, въведете 
желания брой копия с цифровата клавиатура и 
потвърдете с OK. 
Изберете формата за печат (за JPEG 
файлове): A4 или LETTER (в зависимост от 
модела), или PHOTO и потвърдете с OK. 
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Изберете формата за печат: THICK или NORMAL 
и потвърдете с OK за да започне печатането. 

 

5   Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 
 
Изтриване на вашите файлове от паметта 

 
Можете да изтриете файлове, съхранени на вашата  
USB памет. 

 
06 - MEDIA / DELETE 

 
1   Вкарайте USB паметта в предната част на 

машината. 
На екрана се появява MEDIA ANALYSIS. 

2   Изберете DELETE с бутони или  и 
потвърдете с OK. 

3   Имате три възможности за изтриване на  вашите файлове: 
- ALL, за изтриване на всички файлове, 
запазени на USB паметта. 
Изберете ALL с бутони или  и 
потвърдете с OK.  
Връщате се в предишното меню. 

- SERIES, за изтриване на поредица от 
файлове, запазени на USB паметта. 
Изберете SERIES с бутони или  и 
потвърдете с OK.

Четене на съдържанието 
на USB паметта 

 
Ако не е активна за известно време, вашата машина 
се връща към основното меню. За да видите USB 
паметта отново, моля направете следното: 

07 - MEDIA / MEDIA ANALYSIS 
 

1   Натиснете , въведете 07, чрез клавиатурата. 
2   Започва сканирането на USB паметта. 
3   Можете да разпечатате или изтриете откритите 

файлове в  USB паметта. Вижте предишната 
глава. 

 
Запазване на документ в USB паметта 
 
Тази функция ви позволява да сканирате и запазите 
документ директно в папката 
Phaser3100MFP_S\SCAN, в USB паметта. Папката 
Phaser3100MFP_S\SCAN се създава от 
приложението. 
 

Преди да сканирате документ, 
се уверете, че има достатъчно 
свободно място на вашата  USB 
памет. Ако няма, можете да 
изтриете ръчно файловете, 
вижте секция Изтриване на 
ваши файлове, запазени на 
паметта, стр. 34 

 
FIRST FILE и първия отбелязан файл се 
появява на екрана. Изберете с бутони или 

 първия файл от поредицата за изтриване 
и потвърдете с OK. Появява се звездичка (*) 
на лявата страна на файла. 

 
 
1   Поставете документа за сканиране с лице 

надолу, върху стъклото за документи. 
2 Вкарайте USB паметта в предната част на машината. 
       Започва сканиране на USB паметта. 

На екрана се появява LAST FILE (последен 
файл). Изберете с бутони или  
последния файл от поредицата за 
изтриване и потвърдете с OK. 

Натиснете бутон  . 
Връщате се към предишното меню. 

- SELECTION, за изтриване на един или 
няколко файла, запазени на USB паметта. 
Изберете с бутони или  файлът за 
изтриване и потвърдете с OK. Появява се 
звездичка (*) на лявата страна на файла. 
Повторете тази стъпка, за всеки файл, 
който искате да изтриете. 

Когато сканирането завърши, се появява меню 
MEDIA. 

3   Изберете SCAN TO с бутони или , после 
потвърдете с бутон OK. 

 
 

Можете да достигнете до тази 
функция и по два други начина: 

 
• чрез натискане на бутон        , 
после чрез избор на SCAN-TO- 

MEDIA 
• чрез натискане на бутон  от 

защитата на екрана, после чрез 
написване на 03 от цифровата 
клавиатура.  

Натиснете  бутон.   
4   Изберете между B&W SCAN или COLOUR SCAN 

 с бутони или  и потвърдете с OK. 
5   С буквено-цифровата клавиатура, задайте име 

на сканирания файл (до 20 символа) и 
потвърдете с OK. 

6   Изберете сканиращ формат между  IMAGE и 
PDF, и потвърдете да започне сканирането и 
записването на документа. 
IMAGE позволява да имате същия вид на 
файла. като снимка. PDF е формат за 
създаване на електронни документи. 
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Важно

Връщате се към предишното меню. 

Излезте от това меню, като натиснете бутон   . 



 Важно 

Phaser 3100MFP/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С формата  IMAGE, ако сте избрали: 
• BLACK&WHITE, изображението 

ще бъде записано в  TIFF 
формат. 

• COLOUR, изображението ще 
бъде записано в  JPEG формат. 

Можете да изберете  резолючция 
на изображението, което ще бъде 
сканирано на  USB паметта; 
стандартната резолюция е AUTO. 
 

Натиснете бутон   няколко 
пъти и изберете резолюцията, 
която искате: 
• Сканиране в  BLACK&WHITE(черно и бяло): 
 

-    икона: текстова резолюция. 
-    икона: снимкова резолюция. 
-  няма икона: автоматична резолюция. 

• Сканиране в  COLOUR (цвят): 
 

-    икона: текстова резолюция. 
- няма икона: автоматична резолюция. 

 
 
При натискане на      , веднага започва сканирането и 
изпращането на файла към  USB паметта с 
параметрите, зададени в сканиращия формат. 
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Компютърни 
характеристики 

 
Въведение 

 
 
 
Инсталация на софтуера 
 
Тази част описва следните инсталационни 
процедури: 

   • пълна инсталация на софтуера Xerox Companion Suite 
Софтуерът Xerox Companion Suite позволява 
свързването на персонален компютър със 
съвместима машина. 

 
От компютъра, вие можете: 
• да управлявате машината, с възможност да й 

зададете  настройки според вашите нужди, 
• да печатате вашите документи на машината от 

приложенията, които ползвате, 
• да сканирате цветни, с нюанси на сивото и 

черно-бели документи и да ги редактирате на 
вашия компютър. 

 
Изисквания към конфигурацията 

 
Минималните изисквания към конфигурацията 
на вашия персонален компютър са: 

 
Поддържани операционни системи: 
• Windows 2000 с най-малко Service Pack 3, 
• Windows XP (Home и Pro), 
• Windows 2003 server само за принтерния драйвер, 
• Windows Vista. 

 
Процесор: 
• 800 MHz за Windows 2000, 
• 1 GHz за Windows XP (Home и Pro), 
• 1 GHz за Windows Vista. 

CD-ROM устройство 

Свободен USB порт 
 

600 Mbytes свободно място на диска, за 
инсталацията 
RAM памет: 
• 128 Mbytes минимум за Windows 2000, 
• 192 Mbytes минимум за Windows XP (Home и 

Pro). 
• 1 GByte за Windows Vista. 
 
 
 
 
 

• инсталация само на драйверите. 

 
Инсталиране на пълния софтуерен пакет 
 
Включете вашия компютър и влезте в системата с 
администраторски права. 

1 Отворете CD-ROM устройството, вкарайте 
инсталационния CD- ROM и затворете устройството. 

2 Инсталационната процедура се стартира 
автоматично (Auto run). Ако не тръгне сама, 
натиснете два пъти върху setup.exe в 
директорията на CD-ROM. 

3  Появява се прозорец с име XEROX COMPANION 
SUITE. Този прозорец ви позволява да 
инсталирате и деинсталирате софтуера, да 
имате достъп до упътването за продукта или да 
прегледате съдържанието на компактдиска. 

4 Поставете курсора върху INSTALL PRODUCTS и 
потвърдете с натискане на ляв бутон на 
мишката. 

 

 
 

5   Появява се прозорецът за инсталация на продукта. 
Поставете курсора върху ALL PRODUCTS и 
потвърдете  с натискане на ляв бутон на мишката. 

 

Пълната инсталация копира необходимия 
софтуер за добро  функциониране на 
приложенията на Xerox Companion Suite kit 
на вашия компютър. 
Приложенията са: 
- Xerox Companion Suite (софтуер за 

управление на машината, 
принтерни драйвери, скенер, ...), 

- Adobe Acrobat Reader, 
- PaperPort. 

 

Вие може би вече притежавате версии на 
софтуера, наличен в инсталационния CD-
ROM. 
В този случай, използвайте  CUSTOMIZED 
(потребителска) инсталация, изберете 
софтуера, който искате да инсталирате 
на вашия твърд диск и потвърдете вашия 
избор. 
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Инсталацията се задейства. 
 

 
 

Появява се следния прозорец, за да 
покаже напредването на инсталацията. 

 

 
 

6   Натиснете върху OK за финализиране на 
инсталацията. 

 

 
 
Вашите Xerox Companion Suite приложения са 
успешно инсталирани на вашия компютър. 

 
Сега можете да свържете вашата машина, вижте 
параграф Свързване, стр. 39. 

 
Можете да активирате софтуера за управление на 
машината от меню START > ALL PROGRAMS > XEROX 
COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > COMPANION 
DIRECTOR или чрез натискане върху иконата XEROX 
COMPANION DIRECTOR,  разположена на вашия 
десктоп. 

 
Инсталиране само на драйверите 
 
Тази секция описва следните инсталационни 
процедури: 
 
• инсталация на драйверите, чрез софтуера Xerox  

Companion Suite, 
• ръчна инсталация на драйверите. 
 
Инсталиране на драйверите чрез софтуера 
Xerox Companion Suite software 
 
Включете вашия компютър и влезте в системата като 
администратор. 
 

1 Отворете CD-ROM устройството, вкарайте 
инсталационния CD- ROM и затворете устройството. 

2 Инсталационната процедура се стартира 
автоматично (Auto run). Ако не тръгне сама, 
натиснете два пъти върху setup.exe в 
директорията на CD-ROM. 

3  Появява се прозорец с име XEROX COMPANION 
SUITE. Този прозорец ви позволява да 
инсталирате и деинсталирате софтуера, да 
имате достъп до упътването за продукта или да 
прегледате съдържанието на компактдиска. 

4 Поставете курсора върху INSTALL PRODUCTS и 
потвърдете с натискане на ляв бутон на 
мишката. 

 
 

5   Появява се прозорецът за инсталация на продукта. 
Поставете курсора CUSTOMIZED и потвърдете  с 
натискане на ляв бутон на мишката.
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6   Поставете курсора върху XEROX COMPANION 
SUITE и потвърдете  с натискане на ляв бутон на 
мишката. 

 

 
 

7   Появява се прозорец welcome. Натиснете 
върху бутон NEXT,  за да активирате 
инсталацията на приложенията на Xerox 
Companion Suite на вашия компютър. 

 

 
 

8   Изберете INSTALL DRIVERS в списъка и 
натиснете върху бутон NEXT. 

 

 
 

9   Изберете в коя папка да бъде инсталацията 
и натиснете върху бутон NEXT.

10 Финалната инсталация е готова за 
изпълнение. Натиснете върху бутон 
INSTALL. 

 

 
 

11 Прозорец ви информира за напредването на 
инсталацията. 

 

 
 

12 Натиснете OK за финализиране на 
инсталацията. 

 

 
 
Сега софтуерът Xerox Companion Suite е инсталиран 
на вашия компютър. 
 
Сега можете да свържете вашата машина, вижте 
параграф Свързване, стр. 39. 
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Ръчно инсталиране на драйверите 

 
Можете да инсталирате принтерните и 
сканиращите драйвери ръчно, без да стартирате 
никакъв инсталационен софтуер. 

Забележка Този вариант на инсталация е 

възможен само за Windows 2000, XP 
и  Vista. 

 

 
1   Позиционирайте накрайниците на вашия USB кабел и 

свържете както е показано по-долу на картинката. 
 

 
 
 

2   Включете вашата машина. 
Компютърът намира устройството. 

3   Натиснете върху LOCATE AND INSTALL DRIVER 
SOFTWARE (RECOMMENDED). 

натиснете върху NEXT. 
 

 
 

6   Прозорец ви информира, че драйверите са 
инсталирани. Натиснете върху бутон CLOSE. 

 
Сега машината е готова за печатане и сканиране 
на вашите документи. 
 
Свързване 
 
Уверете се, че вашата машина е изключена. 
Връзката межди компютъра и машината изисква USB 
2.0 защитен кабел, не по-дълъг от 3 метра. 
 

Препоръчително е  първо да 
инсталирате софтуера Xerox 
Companion Suite и тогава да включите 
USB кабела към вашата машина 
(вижте Инсталиране на пълния 
софтуерен пакет, стр. 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Появява се следния прозорец: 

 
 

Важно 

Ако свържете USB кабела преди да 
инсталирате софтуера 
Xerox Companion Suite 
разпознаващата система (plug and 
play) определя автоматично, че е 
добавен нов хардуер. За да 
стартирате инсталацията на 
драйверите за вашата машина, 
вижте параграф  Ръчно инсталиране 
на драйверите, стр. 39 и следвайте 
инструкциите на прозореца. Когато 
използвате тази процедура, са 
активирани само функциите 
печатане и сканиране. 

 

 
 

4   Отворете CD-ROM устройството, вкарайте 
инсталационния CD- ROM и затворете устройството. 

Драйверите биват открити автоматично. 
5   Изберете XEROX PHASER 3100MFP в списъка и 
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2   Включете вашата машина. 
Компютърът намира устройството и 
драйверите автоматично се инсталират. 

3   Щом инсталацията приключи, се появява съобщение, 
което уведомява, че драйверите са инсталирани 
правилно. 

Деинсталиране на драйверите чрез 
софтуера  Xerox Companion Suite  
 
Стартирайте деинсталиращата програма от менюто START 
>ALL PROGRAMS >XEROX COMPANION SUITE >PHASER 
3100MFP > UNINSTALL. 

 
 
 

Забележка 

Можете също да деинсталирате 
драйверите XEROX PHASER 
3100MFP, чрез Windows 
функцията ADD/REMOVE PROGRAMS 
от control panel. 

 

 
 
 
Сега машината е готова за печатане и сканиране 
на вашите документи. 
 
Деинсталиране на софтуера 

 
Тази част описва следните процедури: 

 
• пълна деинсталация  на софтуера Xerox 

Companion Suite, 
• деинсталация само на драйверите. 

 
 
Деинсталиране на софтуера от вашия компютър 

 
Включете компютъра и влезте в системата, като администратор. 

 
Стартирайте деинсталиращата програма от менюто START 
>ALL PROGRAMS >XEROX COMPANION SUITE >PHASER 
3100MFP > UNINSTALL. 

 
1   Появява се прозорец за потвърждение. 

Натиснете върху бутона YES, за да 
продължите на премахването на Xerox 
Companion Suite. 

 

 
 

2   Деинсталиращата програма е включена. Можете да 
отмените премахването, чрез натискане на CANCEL. 

 

 
 
Деинсталация на драйверите от вашия компютър 

 
Включете компютъра и влезте в системата, като администратор. 
 
В зависимост от използвания инсталационен режим, изберете 
необходимия деинсталационен режим: 
• Ако сте инсталирали драйверите със софтуера Xerox 

Companion Suite software, вижте параграф Деинсталиране. 
• Ако сте инсталирали драйверите ръчно, вижте 

параграф Ръчно деинсталиране на драйверите. 

1   Появява се прозорец за потвърждение. 
Натиснете върху бутона YES,  за да продължите 
премахването на драйверите XEROX PHASER 
3100MFP. 

 

 
 

2   Деинсталиращата програма е включена. Можете да 
отмените премахването, чрез натискане на CANCEL. 

 
 
Ръчно деинсталиране на драйверите 
 
Трябва да бъдат премахнати следните драйвери: 
 
• драйвер за принтера 
• драйвер за скенера 
• драйвер за модема 
 
За премахване на драйвера на принтера: 
 

1   Отворете прозорец PRINTERS  (START > CONTROL 
PANEL > PRINTERS AND FAXES или START > 
CONTROL PANEL > HARDWARE AND SOUND > 
PRINTERS в зависимост от операционната 
система). 

2   Изтрийте иконата XEROX PHASER 3100MFP. 
3   В прозореца PRINTERS, натиснете десен бутон 

на мишката и изберете RUN AS ADMINISTRATOR > 
SERVER PROPERTIES. 

4   Изберете табулация DRIVERS. 
5   Изберете XEROX PHASER 3100MFP driver и 

натиснете върху бутон REMOVE. 
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6   Изберете опция REMOVE DRIVER AND DRIVER 
PACKAGE и натиснете бутон OK. 

 

 
 

7   Появява се прозорец за потвърждение. 
Натиснете върху бутона YES, за да продължите. 
8   Натиснете върху бутон DELETE за да потвърдите 
премахването. 

 

 
 
При премахването се сканират и драйверите на модема: 

 
1   Отворете прозореца DEVICE MANAGER (START 

>CONTROL PANEL > SYSTEM > HARDWARE > 
DEVICE MANAGER or START >CONTROL PANEL > 
HARDWARE AND SOUND > DEVICE MANAGER, в 
зависимост от операционната система). 

 

 
 

2   В под-меню OTHER DEVICES, изберете позиция 
XEROX PHASER 3100MFP и натиснете върху нея 
с десен бутон на мишката. 

3   Изберете UNINSTALL от менюто и натиснете 
ляв бутон на мишката. 

 

 
 

4   Натиснете върху бутон OK и потвърдете премахването. 
5   В под-меню IMAGING DEVICES, изберете позиция 

XEROX PHASER 3100MFP и натиснете с десен 
бутон на мишката. 

6   Изберете UNINSTALL от менюто и натиснете с 
ляв бутон на мишката. 

7 Натиснете върху бутон OK за да потвърдите 
премахването. 

Управление на машината 
 
Софтуера, който сте инсталирали, съдържа две 
приложения за управление на машината, 
COMPANION DIRECTOR и COMPANION MONITOR, които ви 
дават възможност: 
• да проверите дали машината е свързана към вашия PC, 
• проверка на работата на машината, 
• проверка на състоянието на консумативите на 

машината от PC, 
• бърз достъп до приложения за графична обработка. 
 
За управление на машината, стартирайте 
приложението Companion Director, като натиснете 
върху иконата, разположена десктоп или от менюто 
START >ALLPROGRAMS> XEROX COMPANION SUITE > 
PHASER 3100 MFP  > COMPANION DIRECTOR. 
 
Проверка на връзката между  PC и 
машината 
 
За да проверите дали връзката между устройствата е 
добра, стартирайте софтуера COMPANION MONITOR от 
иконата, разположена на десктопа и проверете дали 
същата информация е показана на машината. 
 
Companion Director 
 
Този графичен интерфейс ви позволява да 
активирате програми-помощници и софтуер за да 
управлявате вашата машина. 
 
Графично представяне 
 
Стартирайте приложението, като натиснете върху иконата 
XEROX COMPANION DIRECTOR разположена на десктопа или 
от меню START >ALLPROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > 
PHASER 3100 MFP  > COMPANION DIRECTOR. 
 

 
 

Активиране на програми-помощници и 
приложения 
 
Графичният интерфейс Xerox COMPANION SUITE ви 
помага да стартирате следните програми-помощници 
и софтуер: 
• вземане на HELP от текущата документация, 
• стартиране на софтуер PAPERPORT  (Doc Manager). 
 
За да стартирате софтуер или програма-помощник, 
съдържащи се в пакета Xerox COMPANION SUITE, 
поставете курсора върху позицията и натиснете 
левия бутон на мишката. 
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Цвят Състояние 

Жълт 
 

Установяване на връзката. 

Зелен 
 

Връзката е осъществена. 
 

Червен 
 

Компютърът не може да се свърже 
с устройството. Проверете USB 
връзката. 

Phaser 3100MFP/S 
 
 

Companion Monitor 
 
 
Графично представяне 

Статус на връзката 
 
Статусът на връзката между текущото устройство и 
компютъра е показан  с цвят. Следващата таблица  

  определя възможните състояния на връзката. 
Стартирайте приложението, като натиснете върху 
иконата Xerox Companion MONITOR, разположена 
на Вашия десктоп или от менюто START >ALL 
PROGRAMS > XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP 
> COMPANION MONITOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметри на устройството 
 

1  Изберете устройство, като натиснете върху неговата 
линия в списъка и натиснете върху  PROPERTIES, за 
да конфигурирате параметрите за сканиране, които 
да важат за това устройство, когато използвате 
функцията SCAN TO. 

 
 
 
От този прозорец вие можете да наблюдавате 
информацията или да конфигурирате вашата 
машина от табулациите: 

 
• DEVICE SELECTION: Показва списък от 

устройствата, управлявани от компютъра. 
• COMPANION: Представя екрана на машината 

(само за USB свързване). 
• CONSUMABLES: Показва текущото състояние на 

консумативите. 
 
Управление на устройства 

 
Тази табулация показва списъка на устройствата, 
управлявани от компютъра. 

 
Избиране на текущото устройство 

 
Само едно устройство може да бъде свързано в 
даден момент към компютъра. Текущото устройство 
може да бъде избрано, чрез натискане на бутона 
radio съответстващ на устройството. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2   Изберете желания режим на сканиране от 

падащото меню  MODE . 
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3   Изберете желаната сканираща резолюция от 
падащото меню RESOLUTION . 

 

 
 

4   Натиснете OK за да потвърдите новите 
параметри. 

Характеристики на Xerox 
Companion Suite  
 
 
Сканиране на документ 
 
Анализът на документа, може да бъде осъществен по 
два начина: 
 
• единият, чрез функцията SCAN TO (приложението е 

достъпно от прозорец на Companion Director или от 
бутон SCAN на машината), 

• или направо от стандартното съвместимо 
приложение. 

 
Сканиране със Scan To 
 
Стартирайте приложението, като натиснете върху 
иконата XEROX COMPANION DIRECTOR, разположена на 
вашия десктоп или от менюто START >ALL PROGRAMS 
>XEROX COMPANION SUITE > PHASER 3100 MFP > 
COMPANION DIRECTOR. 

 

 
 
Премахване на устройство 

 
1   Изберете устройството от списъка и натиснете 

знак минус или бутон REMOVE. 
2 За да потвърдите премахването на 

устройството, натиснете YES. За да отмените 
премахването, натиснете NO. 

 

 
 
Устройството повече не се показва в списъка. 

 
 
 
Показване на статуса на консумативите 

 
От табулацията CONSUMABLES ще е налична 
следната информация: 

 
• текущ статус на консумативите, 
• брой на отпечатаните страници, 
• брой на сканираните страници, 
• брой на изпратените и получените страници. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
1 Натиснете върху графичното изображение 

SCAN TO или натиснете бутон SCAN на вашата 
машина и изберете SCAN- TO-PC. 

2   Изберете желаните опции. 
 

 
 
3   Задайте разширените свойства за сканиране, 

като натиснете линка ADJUST THE QUALITY OF 
THE SCANNED PICTURE (настройка на качеството на 
сканираното изображение) . 
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3 Задайте желаните параметри и натиснете  
бутон OK. 

Двустранно печатане с машината 
 
Машината ви предлага възможността да  
отпечатате документ ръчно двустранно от вашия 
компютър. 

При ръчния двустранен печат, 
качеството на печата и 
преминаването на хартията не 
са гарантирани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   Натиснете бутон SCAN, можете да 
проследите протичането на сканирането 
на екрана. 

6   В края на сканирането, сканираното 
изображение се появява в прозореца PaperPort. 

 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 

 
- Ако възникне проблем по време 
на печатането на първата 
страна на вашия документ, като 
нагъване, подгъване на 
краищата и др., не използвайте 
този лист за ръчно подаване за 
двустранен печат. 
- Когато зареждате хартия, 
моля подравнете краищата на 
хартията върху гладка 
повърхност. 
 
За най-добри резултати, 
препоръчваме използването на 
хартия 80 гр./м² A4 или хартия 
20 лб/м² Letter. 

 
За да разпечатате документ ръчно двустранно: 

 

 
 
 

Важно 

Двустранното печатане е налично 
само за размер на хартията, с който 
тавата за хартия може да работи. 
Тавата за ръчно подаване не може 
да се използва за двустранно 
печатане. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка 

 
 
 
 
 
 
 
Ако софтуера the PaperPort не е 
инсталиран на вашия твърд диск, 
сканираното изображение ще се 
появи на вашия десктоп в TIFF 
формат. 

1   Използвайте командата PRINT, от меню FILE на 
текущото отворено приложение на екрана. 

2   Изберете принтер XEROX PHASER 3100MFP. 
3   Маркирайте квадратчето Duplex и изберете 

между два начина на напасване: 
 

Напасване по Печатане 

 
 

Дългите 
страни 

 
 
 
Печатане 

 
Можете да разпечатате вашите документи чрез USB 
връзка или WLAN връзка. 

 
По врене на инсталацията на софтуера Xerox 
Companion Suite, принтерния драйвер XEROX PHASER 
3100MFP ще бъде инсталиран автоматично на 
вашия компютър. 

 
Печатане на машината 

 
Разпечатване на документ на машината от вашия 
компютър е както разпечатването на документ във  
Windows. 

 
1   Използвайте командата PRINT, от меню FILE на 

текущото отворено приложение на екрана. 
2   Изберете принтер XEROX PHASER 3100MFP. 

 
 
 

Късите страни 
 

 
 
 
 
4   Натиснете бутона OK за започване на печатането. 
5   Машината отпечатва нечетните страници (от 

последната страница към страница 1) и дисплея 
показва: 

 

** PRINTING ** 
** PC ** 
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6   Щом се отпечатат нечетните страници, 
дисплеят показва съобщението*PUT THE PRINTED 
SHEETS IN THE PAPER TRAY WITH THE PRINTED SIDE 
VISIBLE...:(поставете отпечатаните листи в 
тавата за хартия, с напечатана страна нагоре) 

 

** PUT THE PRIN 
... AND PRESS <OK> 

9   Четните страници се отпечатват на 
другата страна на листите. След като се 
разпечатат всички страници, махнете листа с 
указания. 

 
Ако се случи да заседне хартия или 
се появи грешка в размера на 
хартията, работа се отменя.

 
 
 
 
 

Важно 

Компютърът получава и отпечатва 
страница, обясняваща как да бъдат 
презаредени листите за двустранен 
печат. Прочетете внимателно тази 
страница и я поставете обратно с 
останалите листи.  
Много е важно, да върнете този лист 
с указания в тавата за хартия, за да 
продължи правилно разпечатването. 

Важно Трябва да зададете отново 
принтерната работа. 

 
7   Поставете листите в тавата за хартия, както е 

посочено в листа с обяснения и по-долу. 
Следващите илюстрации описват 
необходимите действия, в зависимост от 
избрания начин за напасване: 

• По дългите страни 
 
 

 
 
 

• По късите страни 
 
 

 
 

8   Натиснете OK на панела за управление за да продължи печатането. 
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