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CÔNG TY TBVP HIỆP TÍN THÀNH

A/- CHỨC NĂNG CHỤP CƠ BẢN: - Khi chụp ở ARDF: Bản gốc có dữ liệu phía trên. - Khi chụp ở mặt gương: Bản gốc úp xuống.
1/- Chụp 01 tờ 01 mặt ra bản sao 01 mặt (tiêu chuẩn ban đầu không cần chọn): Chọn

để thêm chức năng sao chụp

2/- Chụp 02 tờ A4 01 mặt ra tờ bản sao A4 02 mặt:

Chọn

3/- Chụp 01 tờ A4 02 mặt ra 02 tờ bản sao A4 01 mặt: Chọn
4/- Chụp 01 tờ A4 02 mặt ra 01 tờ bản sao A4 02 mặt: Chọn
5/- Chụp 01 tờ A3 01 mặt or (quyển sách) ra 01 tờ bản sao A4 02 mặt: Chọn
B/- CHIA BỘ ĐIỆN TỬ: Chọn
1/- Chia bộ cùng chiều: Chọn

2/- Chia bộ theo nhóm số trang: Chọn

3/- Chia bộ ngang dọc: Chọn

* Chú ý: Muốn chọn chức năng chuẩn ban đầu vui lòng nhấn phím vàng FUNCTION CLEAR
ARDF (BP. Naïp vaø ñaûo baûn goác)
Không sử dụng giấy mỏng (hóa đơn) khi chụp ARDF
C/- CAÙCH XÖÛ LYÙ KEÏT GIAÁY:

Duplex (Bp. Chuïp 2 maët baûn sao)
Panel (Maøn hình ñieàu khieån)
Front Cover (Cửa trước)
Tray (Khay giaáy)

Bypass (Khay tay)
Side Cover (Naép höôùng giaáy)

1/- Khi maùy photocopy bò keït giaáy treân maøn hình Panel seõ baùo: Misfeed in copier
Löu yù: Thöïc hieän theo ñuùng töøng böôùc höôùng daãn nhö sau:
Môû Bp Duplex ra

Môû naép soá 01

Môû naép soá 02

(Neáu thaáy giaáy) naém giaáy keït keùo ñeàu tay ra
(Neáu khoâng thaáy giaáy) Môû Cover (naép höôùng giaáy) naém giaáy keït keùo ñeàu tay ra

2/- Khi maùy photocopy bò keït giaáy treân maøn hình Panel seõ baùo: Misfeed in document feeder
Nuùt môû
ARDF (BP. Naïp vaø ñaûo baûn goác)

* Sau khi laáy ra xong :

Nhaén vaøo nuùt môû treân ARDF
Môû naép nhöïa ñen coù caàn maøu xanh,
(Neáu thaáy giaáy) duøng baùnh laên maøu xanh laên keùo giaáy keït ra, ñoùng naép ARDF laïi.
(Neáu khoâng thaáy giaáy) môû ARDF lên keùo giaáy ra ñeàu tay.
Ñoùng naép soá 01 – 02. Ñoùng Bp Duplex laïi. Ñoùng naép Cover (naép höôùng giaáy)
* Sau khi laáy ra xong : Ñoùng naép soá 01 – 02. Ñoùng Bp Duplex laïi. Ñoùng naép Cover (naép höôùng giaáy)

Löu yù: - Neáu tôø giaáy bò keït khi laáy ra maø khoâng coøn nguyeân vui loøng kieåm tra giaáy coøn soùt laïi.
- Neáu laáy heát giaáy keït maøn hình seõ trôû laïi chuaån (Ready)
- Neáu maøn hình vaãn baùo keït giaáy Quyù khaùch vui loøng thöïc hieän laïi caùc böôùc nhö treân vaø kieåm tra kỹ laïi giaáy keït coù laáy heát chöa.
- Neân thöôøng xuyeân lau buïi vaø caùc veát dô treân maët göông (1) vaø(2)
- Traùnh laøm rôùt kim keïp hoaëc vaät laï vaøo caùc khay giaáy vaø caùc boä phaän
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