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Wstęp

Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnych systemów cyfrowych TOSHIBA.
Aby ułatwić obsługę tego urządzenia, dołączyliśmy do niego niniejszy podręcznik. 

W niniejszym podręczniku operatora opisano:
Jak korzystać z urządzenia
Jak dokonywać przeglądów i przeprowadzać konserwacje urządzenia
Jak rozwiązywać problemy mechaniczne i techniczne związane z kopiowaniem

Należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 
Niniejszy podręcznik należy umieścić w bezpiecznym miejscu i zachować do wykorzystania w 
przyszłości.
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Informacja dla użytkowników

Tylko UE

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji urządzenia e-STUDIO182/212/242 nie należy go 
zmieniać. Należy unikać skrajnych temperatur, pyłu, drgań i bezpośredniego światła słonecznego. 
Należy również zapewnić odpowiednią wentylację, ponieważ kopiarka emituje niewielką ilość ozonu.

Zgodnie z normami IEC 60825-1:1993 / EN 60825-1:1994 z późniejszymi zmianami urządzenie uznano 
za produkt laserowy klasy 1.
W urządzeniu wykorzystano diodę laserową o mocy wyjściowej 5 mW, długości fali 785 nm, o ciągłej 
pulsacji.

Przestroga:
Stosowanie przyrządów, przeprowadzanie regulacji oraz wykonywanie procedur innych niż określone w 
niniejszej publikacji może spowodować narażenie na działanie szkodliwego promieniowania.

Ostrzeżenie:
Produkt klasy A. W warunkach domowych produkt może wywoływać zakłócenia radiowe, a w takim 
przypadku użytkownik może być zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków.

Warunki pracy
Z punktu widzenia EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) używanie tego produktu jest 
ograniczone w następujących warunkach: 

Środowiska medyczne: produkt nie jest zatwierdzony jako produkt medyczny według dyrektywy 93/
42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.
Warunki domowe (np. w prywatnym salonie z odbiornikiem telewizyjnym/radiowym w pobliżu), 
ponieważ urządzenie jest produktem EMC klasy A. W warunkach domowych produkt może 
wywoływać zakłócenia radiowe, a takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do 
zastosowania odpowiednich środków!

Firma TOSHIBA TEC nie odpowiada za żadne skutki wynikające z używania niniejszego produktu w 
ograniczonych warunkach.
Używanie tego produktu w warunkach ograniczonych może powodować zakłócenia 
elektromagnetyczne w innych urządzeniach i maszynach znajdujących się w pobliżu. Może to 
skutkować nieprawidłowym działaniem, w tym utratą danych / błędnymi danymi w tym produkcie lub 
innych urządzeniach/maszynach dotkniętych zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Oprócz tego, z uwagi na ogólne bezpieczeństwo, zabrania się używania tego produktu w warunkach 
występowania atmosfer wybuchowych.

Zgodność CE
Niniejszy produkt jest opatrzony znakiem CE zgodnie z postanowieniami obowiązujących dyrektyw 
europejskich, tj. dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy dotyczącej kompatybilności 
elektromagnetycznej 2004/108/WE w odniesieniu do tego urządzenia i akcesoriów elektrycznych, 
dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w 
odniesieniu do akcesoriów telekomunikacyjnych.
Za oznaczenie CE odpowiada TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-
Str. 7, 41460 Neuss, Niemcy, tel. +49-(0)-2131-1245-0.
Aby otrzymać kopię właściwej deklaracji zgodności CE, należy skontaktować się z przedstawicielem 
handlowym lub firmą TOSHIBA TEC.
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Tylko Niemcy

Tylko UE

Informacje o poziomie hałasu urządzenia
Trzecie rozporządzenie do ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i produktów (3. GPSGV): Maksymalny 
poziom ciśnienia akustycznego jest nie większy niż 70 dB(A) zgodnie z normą EN ISO 7779.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie państw członkowskich UE:

Produkt jest oznaczony zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2002/96/WE.
(Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego — 
WEEE)

Użyty symbol oznacza, że tego produktu nie wolno usuwać w postaci nieposegregowanych odpadów 
komunalnych i należy go poddać osobnej utylizacji. Dbając o prawidłowe usunięcie produktu, 
przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, 
które mogłyby być wywołane przez nieprawidłowe postępowanie z odpadami z tego produktu.
Szczegółowe informacje o zwrocie i recyklingu tego produktu można uzyskać od dostawcy, od którego 
produkt został nabyty.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie państw członkowskich UE:

Utylizacja baterii i/lub akumulatorów
(na podstawie dyrektywy 2006/66/WE,
dyrektywa dotycząca baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów)

Dbając o prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatorów, przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym 
negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być wywołane przez nieprawidłowe 
postępowanie z odpadami z tego produktu.
Szczegółowe informacje o zwrocie i recyklingu baterii i/lub akumulatorów można uzyskać od dostawcy, 
od którego produkt został nabyty.
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Zanim przeczytasz ten podręcznik

Organizacja podręczników
Podręczniki te są przeznaczone dla użytkowników urządzeń e-STUDIO182/212/242. Wybierz 
podręcznik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, i zapoznaj się z jego treścią. Niniejszy 
podręcznik to Podręcznik operatora kopiarki.

Funkcje podstawowe

Funkcje faksu

Do korzystania z funkcji faksu wymagany jest zestaw faksu GD-1221 (opcjonalny).

Funkcje druku

Do korzystania z funkcji druku wymagany jest zestaw drukarki sieciowej GA-1191 (opcjonalny).

Podręcznik operatora kopiarki (broszura, niniejszy podręcznik)
Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z podstawowych funkcji 
urządzenia, głównie związanych z kopiowaniem. Opisuje również kwestie związane z 
poprawnym i bezpiecznym korzystaniem z tego urządzenia. Należy zapoznać się z nimi przed 
rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Podręcznik operatora faksu (broszura)
Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu. Dostępne są różne, 
podstawowe i zawansowane, funkcje związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów.

Podstawowa instrukcja obsługi drukarki (broszura)
Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat funkcji druku, dotyczące np. 
akcesoriów GA-1191, wymaganych warunków, zarysu połączeń sieciowych oraz 
rozwiązywania problemów. Należy zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z 
funkcji druku.

Podręcznik administrowania siecią funkcji druku (plik PDF)
Ten podręcznik zawiera opis działań wymaganych do skonfigurowania sieci i korzystania z 
funkcji druku, takich jak łączenie z siecią i konfiguracja elementów.

Podręcznik konfiguracji funkcji druku (plik PDF)
Ten podręcznik składa się z dwóch następujących części:
Panel sterowania: Ta część zawiera opis konfiguracji ustawień związanych z drukarką przy 

użyciu panelu sterowania urządzenia.
TopAccess: Ta część zawiera opis sposobu korzystania z dołączonego narzędzia 

„TopAccess”. Konfiguracja urządzenia i zarządzanie nim może odbywać 
się przy użyciu przeglądarki WWW.

Funkcje drukowania (plik PDF)
Ten podręcznik zawiera opis działań wymaganych do drukowania danych z komputera, takich 
jak instalacja oprogramowania klienckiego i korzystanie ze sterownika drukarki.

Funkcje faksu sieciowego (plik PDF)
Ten podręcznik zawiera opis działań wymaganych do wysyłania faksów z komputera przez 
sieć, takich jak instalacja oprogramowania klienckiego, korzystanie ze sterownika N/W-FAX 
oraz dołączonego oprogramowania przeglądarki książki adresowej (AddressBook Viewer).
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Funkcje skanowania

Do korzystania z funkcji skanowania wymagany jest zestaw rozbudowy skanera GA-1201 
(opcjonalny).

Aby przeczytać podręcznik w formacie PDF
Podręcznik operatora w formacie PDF (Portable Document Format) może zostać wyświetlony 
przy użyciu programu Adobe Reader lub Adobe Acrobat Reader. Jeśli na danym komputerze 
nie zainstalowano żadnego z tych programów, należy pobrać jeden z nich. Programy te można 
pobrać w witrynie firmy Adobe Systems Incorporated.

Podstawowa instrukcja obsługi skanera (plik PDF)
Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat funkcji skanowania, dotyczące np. 
akcesoriów GA-1201, wymaganych warunków, zarysu połączeń sieciowych oraz 
rozwiązywania problemów. Należy zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z 
funkcji skanowania.

Podręcznik administrowania siecią funkcji skanowania (plik PDF)
Ten podręcznik zawiera opis działań wymaganych do skonfigurowania sieci i korzystania z 
funkcji skanowania, takich jak łączenie z siecią i konfiguracja elementów.

Podręcznik konfiguracji funkcji skanowania (plik PDF)
Ten podręcznik składa się z dwóch następujących części:
Panel sterowania: Ta część zawiera opis konfiguracji ustawień związanych ze skanerem 

przy użyciu panelu sterowania urządzenia.
TopAccess: Ta część zawiera opis sposobu korzystania z dołączonego narzędzia 

„TopAccess”. Konfiguracja urządzenia i zarządzanie nim może odbywać 
się przy użyciu przeglądarki WWW.

Funkcje skanowania (plik PDF)
Ten podręcznik zawiera opis działań wymaganych do korzystania z funkcji skanowania, takich 
jak instalacja sterownika TWAIN i korzystanie z niego.
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Jak czytać niniejszy podręcznik

Symbole przedstawione w podręczniku
Aby zapewnić poprawne i bezpieczne korzystanie z urządzenia, w niniejszym podręczniku 
operatora wymieniono środki ostrożności w trzystopniowej skali przedstawionej poniżej.
Przed przeczytaniem niniejszego podręcznika należy w pełni zrozumieć znaczenie każdego 
z tych komunikatów.

Oprócz powyższych, niniejszy podręcznik zawiera również informacje, które mogą okazać się 
przydatne przy użytkowaniu. Zostały one opatrzone następującymi znakami:

Określenie orientacji oryginału/papieru
Papier lub oryginały w formacie A4 lub B5 można umieszczać w kierunku pionowym i 
poziomym. W niniejszym podręczniku do rozmiaru papieru lub rozmiaru oryginału 
umieszczanego poziomo dodawane jest oznaczenie „-R”.

Przykład: Oryginał w formacie A4 na szybie ekspozycyjnej

Papier lub oryginały w formacie A3 lub B4 mogą być umieszczane jedynie w kierunku 
poziomym, dlatego też do tych rozmiarów nie dodaje się „-R”.

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która — w przypadku 
niemożności jej uniknięcia — może prowadzić do śmierci, poważnych 
obrażeń, znacznych szkód, pożaru urządzenia lub przedmiotów w jego 
pobliżu.

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która — w przypadku 
niemożności jej uniknięcia — może prowadzić do drobnych lub 
umiarkowanych obrażeń, częściowego uszkodzenia urządzenia lub 
przedmiotów w jego pobliżu bądź utraty danych.

Wskazuje na informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas 
obsługiwania urządzenia.

Wskazuje na praktyczne informacje, przydatne podczas obsługi urządzenia.

Wskazuje na strony z informacjami związanymi z wykonywaną czynnością. 
Przeczytaj te strony stosownie do potrzeb.

Ostrzeżenie

Uwaga

Informacja

Porada

Ustawienie pionowe: A4 Ustawienie poziome: A4-R
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Ekrany
Ekrany przedstawione w niniejszym podręczniku mogą się różnić od ekranów w rzeczywistym 
środowisku pracy, gdyż zależą one np. od zainstalowania różnych opcji.

Znaki towarowe
Microsoft, Windows, Windows NT oraz nazwy marek i produktów dotyczące innych 
produktów Microsoft są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i w innych 
krajach.
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader i PostScript są znakami 
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
Inne nazwy firm lub produktów użyte w niniejszym podręczniku mogą być nazwami marek 
lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

© 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejszy podręcznik nie może być powielany w 
żadnej formie bez uprzedniego zezwolenia TOSHIBA TEC CORPORATION na piśmie. 
Wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji nie dotyczy jednak odpowiedzialność 
z tytułu ochrony patentowej.
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Jakość TOSHIBA nie ma sobie równych

Zalecane pojemniki z tonerem
Aby zapewnić optymalną wydajność druku, zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych 
pojemników z tonerem TOSHIBA.

Używanie zalecanego przez firmę TOSHIBA pojemnika z tonerem umożliwia korzystanie 
z następujących trzech funkcji urządzenia:

Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem:
Funkcja ta umożliwia sprawdzenie, czy pojemnik z tonerem jest założony prawidłowo.

Funkcja sprawdzania ilości toneru w pojemniku:
Funkcja ta służy do powiadamiania użytkownika o małej ilości toneru w pojemniku oraz 
automatycznego zdalnego informowania autoryzowanego przedstawiciela serwisu użytkownika.



16    Jakość TOSHIBA nie ma sobie równych

Funkcja optymalizacji jakości obrazu:
Funkcja ta umożliwia kontrolę jakości obrazu zgodnie z właściwościami używanego toneru oraz 
drukowanie obrazów w optymalnej jakości.

W przypadku korzystania z innych niż zalecane pojemników z tonerem urządzenie może nie 
wykrywać, czy pojemnik został założony. Z tego powodu, nawet w przypadku prawidłowo 
założonego pojemnika z tonerem, na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat 
o błędzie „Nieoryginalny toner” i przeprowadzenie drukowania może nie być możliwe. Ponadto 
mogą być niedostępne funkcje optymalizacji jakości obrazu, sprawdzania ilości toneru 
w pojemniku oraz automatycznego zdalnego powiadamiania przedstawiciela serwisu.
W przypadku korzystania z pojemnika z tonerem innego niż zalecany przez firmę Toshiba 
i uznania, że funkcja wykrywania pojemnika stanowi utrudnienie w eksploatacji, należy 
skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu. Domyślnie ustawioną funkcję 
wykrywania pojemnika można wyłączyć. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu tej funkcji 
nie będzie możliwe korzystanie z trzech wymienionych wcześniej funkcji, nawet po zmianie 
pojemnika z tonerem na zalecany.

Materiały eksploatacyjne / części

Niezawodność
Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych TOSHIBA z urządzeniami TOSHIBA 
zapewnia najlepsze rezultaty.

Wysoka wydajność
Oryginalne materiały eksploatacyjne TOSHIBA są produkowane z myślą o sprostaniu 
wymaganiom naszego konkurencyjnego świata i umożliwieniu szybkiego wykonywania kopii, 
kiedy są potrzebne.

Stabilna jakość obrazu
Oryginalne materiały eksploatacyjne TOSHIBA są zaprojektowane tak, aby zapewnić spójną 
i stabilną jakość obrazu.

Materiały eksploatacyjne nieszkodliwe dla kopiarki
Oryginalne materiały eksploatacyjne TOSHIBA są zaprojektowane z myślą o utrzymaniu 
sprawności urządzenia i wszystkich jego części. Ograniczenie zużycia urządzenia jest możliwe 
dzięki dokładnej znajomości charakterystyki urządzeń TOSHIBA, która gwarantuje najwyższy 
standard dbałości.

Idealnie dobrane materiały eksploatacyjne
Firma TOSHIBA od początku tworzy materiały eksploatacyjne dopasowane do urządzeń. Gdy 
jest projektowana nowa maszyna, przygotowywany jest również nowy toner, specjalnie do tej 
maszyny. Używając oryginalnych materiałów eksploatacyjnych TOSHIBA z urządzeniami 
TOSHIBA, masz gwarancję optymalnej wydajności.

Toner

Optymalna jakość obrazu
Toner firmy TOSHIBA jest produkowany z materiałów najwyższej jakości w precyzyjnie 
kontrolowanych warunkach, co daje gwarancję uzyskiwania z urządzeń TOSHIBA wyraźnych 
odbitek o najwyższej jakości.
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Oszczędność
Oryginalny toner TOSHIBA zapewnia oszczędność. Podczas powielania używana jest właściwa 
ilość toneru, dzięki czemu urządzenie może działać do momentu zużycia całego toneru. Dzięki 
temu można w pełni wykorzystać każdy pojemnik z tonerem.

W harmonii z otoczeniem
Oryginalny toner firmy TOSHIBA jest produkowany z uwzględnieniem ochrony środowiska. 
W naszych pojemnikach z tonerem korzystamy z wytłoczonych lub plastikowych etykiet, co 
umożliwia ich pełny recykling. Oprócz tego zredukowaliśmy poziom pyłu i ozonu, co zapewnia 
lepszy komfort pracy.

Nieszkodliwe dla użytkownika
Przed zatwierdzeniem naszych tonerów do sprzedaży testujemy je, aby mieć pewność, że 
spełniają one najwyższe standardy ochrony zdrowia. Dzięki temu można używać tonerów bez 
obaw.

Informacje ogólne

Zalety serwisu i pomocy technicznej
Technicy serwisowi firmy TOSHIBA mają kwalifikacje, dzięki którym Twoje urządzenia będą 
pracować optymalnie. Aby mieć gwarancję ciągłej jakości kopii, korzystaj z usług 
autoryzowanego serwisu firmy TOSHIBA, który będzie wykonywać przeglądy i okresową 
konserwację Twoich urządzeń.
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Ogólne środki ostrożności

Podczas instalacji lub przenoszenia

Ostrzeżenie
To urządzenie wymaga zasilania prądem przemiennym o napięciu 220–240 V, natężeniu 8 A 
i częstotliwości 50/60 Hz. Wersja 100 V dla Arabii Saudyjskiej wymaga zasilania prądem 
przemiennym o napięciu 127 V, natężeniu 12 A i częstotliwości 50/60 Hz.
Nie używaj zasilania o napięciu innym niż podane.
Unikaj wielu podłączeń do tego samego gniazdka. Może to spowodować pożar lub 
porażenie prądem. Jeżeli trzeba zwiększyć liczbę gniazdek, wezwij elektryka.
Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka z uziemieniem, aby uniknąć zagrożenia pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym w przypadku zwarcia. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać u przedstawiciela serwisu. Używaj uziemionego gniazdka ściennego 
podłączonego do przewodu trójżyłowego.
W regionach, w których stosowane są wtyczki dwubolcowe, urządzenie należy uziemić. 
Nigdy nie uziemiaj urządzenia przez podłączenie do rury z gazem, wodą lub innego 
przedmiotu, który nie jest odpowiedni do tego celu.
Solidnie podłącz przewód zasilający do gniazdka. Jeśli nie będzie podłączony prawidłowo, 
może się nagrzać i wywołać pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie uszkadzaj ani nie przerywaj przewodu zasilającego, nie podejmuj też prób jego naprawy.
Z przewodem zasilającym nie należy robić następujących rzeczy:
- skręcać
- zginać
- rozciągać
- kłaść na nim różnych przedmiotów
- nagrzewać
- umieszczać w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła

Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest 
uszkodzony, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Nie instaluj urządzenia samodzielnie ani nie przenoś go po zainstalowaniu. Może to 
doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. W razie potrzeby 
zainstalowania lub przeniesienia urządzenia skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Wtyczkę z gniazdka wyjmuj częściej niż raz do roku, aby wyczyścić wtyki i obszar wokół 
nich. Zbierający się kurz i pył może wywołać pożar ze względu na wysoką temperaturę 
wytwarzaną przez upływ prądu.
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Przestroga
Unikaj umieszczania urządzenia w miejscach nieprzystosowanych do jego masy. Upewnij 
się, że powierzchnia podłoża jest płaska.
Pamiętaj, że przewrócenie się urządzenia może spowodować poważne obrażenia.
Masa urządzenia: ok. 32,0 kg (w UE), ok. 33,0 kg (poza UE)
Pamiętaj o zastosowaniu regulatorów (blokad zabezpieczających) w celu starannego 
przymocowania urządzenia do podłogi po przeniesieniu lub instalacji. Upewnij się, że 
urządzenie jest stabilne. Poruszenie urządzenia może spowodować jego upadek i zranienie 
użytkownika.
Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nie ciągnij za przewód zasilający. Przytrzymuj wtyczkę 
podczas wyjmowania jej z gniazdka. W przypadku pociągnięcia za przewód może dojść do 
rozerwania przewodów, co może wywołać pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
Zbyt wysoka temperatura we wnętrzu urządzenia może spowodować pożar.
Podczas podłączania kabla interfejsu do urządzenia pamiętaj o wyłączeniu zasilania. 
Niewyłączenie zasilania może spowodować porażenie prądem.

Inne uwagi
Wyjście gniazdka powinno być łatwo dostępne i znajdować się blisko urządzenia.
Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczające miejsce do łatwej wymiany części, 
konserwacji i usuwania zacięć papieru.
Jeżeli miejsce jest ograniczone, niektóre czynności, takie jak używanie podajnika ręcznego, 
będą utrudnione. Może również dojść do awarii urządzenia.
Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, pozostaw przynajmniej 80 cm wolnego miejsca 
z prawej strony i 10 cm z lewej strony i z tyłu.

Przewód zasilający należy ułożyć bezpiecznie, aby nikt się o niego nie potknął.
Niekorzystne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy i wydajność 
urządzenia. Może również dojść do jego awarii.
- Unikaj miejsc w pobliżu okien lub narażonych na bezpośrednie światło słoneczne.
- Unikaj miejsc o dużych wahaniach temperatury.
- Unikaj nadmiernego zapylenia.
- Unikaj miejsc narażonych na wibracje.

Upewnij się, że występuje swobodny przepływ powietrza i dostateczna wentylacja.
Przy niedostatecznej wentylacji będzie się nasilać nieprzyjemny zapach ozonu.

10 cm

80 cm

10 cm
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W przypadku instalacji podstawy z podajnikiem papieru zastosuj podkładki antypoślizgowe.
Pod opcjonalną podstawą z podajnikiem papieru znajdują się 4 podkładki antypoślizgowe 
i 2 regulatory, zapobiegające jego upadkowi. Podczas przenoszenia urządzenia przekręć 
blokady zgodnie z kierunkiem strzałek (patrz rysunek poniżej) i unieś do góry, aby 
urządzenie nie było umocowane. Po przeniesieniu przekręć blokady w przeciwnym kierunku 
i opuść je, aby ponownie przymocować urządzenie.

Zablokuj sworznie, aby zamocować stolik.
Na spodzie opcjonalnego stolika znajdują się sworznie. Przed przeniesieniem stolika 
podnieś i zwolnij blokadę sworzni. Po przeniesieniu stolika pamiętaj o ponownym 
opuszczeniu blokady.

Nie instaluj urządzenia samodzielnie ani nie przenoś go po zainstalowaniu.
Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. W razie potrzeby 
zainstalowania lub przeniesienia urządzenia skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Regulowane nóżki Ograniczniki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
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Podczas korzystania z urządzenia

Ostrzeżenie
Nie zdejmuj pokrywy urządzenia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub porażenie 
prądem elektrycznym.
Nie odłączaj ani nie podłączaj wtyczki mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem.
Nie umieszczaj pojemników z płynami (wazonów z kwiatami, filiżanek kawy itp.) na 
urządzeniu lub w jego pobliżu. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
Spinacze biurowe i zszywki przechowuj z dala od otworu wentylacyjnego. W innym wypadku 
może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzeje, wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub 
dźwięki, wykonaj czynności przedstawione poniżej.
Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem 
serwisu.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłużej niż miesiąc, na ten czas ze względów 
bezpieczeństwa wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przestroga
Nie kładź na szybie ekspozycyjnej ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) ani nie naciskaj jej 
z użyciem siły. Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.
Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów (4 kg i więcej). Upadek przedmiotu może 
spowodować obrażenia.
Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas zamykania kasety. Może to spowodować 
obrażenia.
Nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych części wokół niego. Ze względu na to, że 
są one silnie rozgrzane, grozi to poparzeniem, a wstrząs może doprowadzić do 
dodatkowych obrażeń rąk w urządzeniu.
Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. Może to 
spowodować obrażenia.
Nie dotykaj zawiasu (= części łączącej) z tyłu automatycznego podajnika dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznego podajnika dokumentów (opcjonalny). 
Może to spowodować przycięcie palca i jego zranienie podczas otwierania lub zamykania 
automatycznego podajnika dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatycznego podajnika dokumentów (opcjonalny).
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Umiejscowienie etykiety certyfikacyjnej itp.

Dotyczy obszaru UE

Za wyjątkiem obszaru UE

Etykieta identyfikująca

Etykieta z objaśnieniem

Etykieta z ostrzeżeniem

Ostrzeżenie dla obszarów o wysokiej temperaturze (zespół utrwalający)

Ostrzeżenie dla obszarów o wysokiej temperaturze (otwory wentylacyjne)
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Inne uwagi
Nie wyłączaj zasilania z zaciętym papierem wewnątrz urządzenia. Może to spowodować 
awarię przy następnym włączeniu głównego zasilania.
Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie przed wyjściem z biura lub w przypadku awarii zasilania.
Zachowaj ostrożność, ponieważ obszar wyjścia papieru i papier zaraz po wyprowadzeniu 
jest gorący.
Nie kładź na tacy odbiorczej innych przedmiotów niż papier. Może to zakłócić normalne 
działanie i spowodować awarię.
Nie dotykaj powierzchni bębna światłoczułego ani elektrody transferowej. Może to 
spowodować problemy z przenoszeniem obrazu.
Nie otwieraj / nie zamykaj pokryw ani podajnika ręcznego ani nie wyciągaj kaset podczas 
drukowania.

Podczas konserwacji lub przeglądu

Ostrzeżenie
Nigdy nie podejmuj prób naprawy, demontażu ani modyfikacji urządzenia. Może to 
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Do wykonania konserwacji lub naprawy wewnętrznych elementów urządzenia zawsze 
wzywaj przedstawiciela serwisu.
Nie dopuszczaj do tego, aby płyny takie jak woda lub olej dostawały się do systemu podczas 
sprzątania podłogi. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przestroga
Dbaj o czystość wtyczki i gniazdka elektrycznego. Zapobiegaj gromadzeniu się na nich pyłu 
i kurzu. Może to wywołać pożar lub porażenie prądem elektrycznym ze względu na wysoką 
temperaturę wytwarzaną przez upływ prądu.

Inne uwagi
Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać środków takich jak 
rozpuszczalnik czy alkohol.
- Powierzchnia może ulec zniekształceniu lub odbarwieniu.
- W przypadku używania ściereczek do czyszczenia nasączanych środkiem chemicznym 

należy zwrócić uwagę na wszelkie ostrzeżenia.

Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi

Ostrzeżenie
Nigdy nie próbuj palić pojemników z tonerem. Może to spowodować wybuch. Nie wyrzucaj 
zużytych pojemników z tonerem. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
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Ważna informacja prawna

Przedstawione poniżej informacje określają wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności firmy 
TOSHIBA TEC CORPORATION (w tym jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) 
wobec każdego nabywcy i użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) urządzenia 
e-STUDIO182/212/242, łącznie z jego akcesoriami, wyposażeniem opcjonalnym i dołączonym 
oprogramowaniem (zwanego dalej „Produktem”).

1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszej informacji, 
obowiązują w pełnym prawnie dopuszczalnym zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości 
żadne postanowienie niniejszego ograniczenia nie powoduje wyłączenia ani ograniczenia 
odpowiedzialności firmy TOSHIBA TEC CORPORATION za śmierć lub uszkodzenie ciała 
spowodowane przez zaniedbanie po stronie firmy TOSHIBA TEC CORPORATION lub 
rozmyślne wprowadzenie w błąd przez firmę TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady wynikające z przepisów prawa zostają 
wyłączone w najpełniejszym prawnie dopuszczalnie zakresie. Nie udziela się żadnych 
domniemanych gwarancji i nie obowiązują one w odniesieniu do Produktów.

3. Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, koszty, 
wydatki, roszczenia ani odszkodowania wynikające z dowolnej przyczyny wymienionej 
poniżej:
a) używania Produktu lub postępowania z nim w sposób inny niż w zgodzie z podręcznikami, 
w tym między innymi z podręcznikiem operatora, podręcznikiem użytkownika, i/lub 
nieprawidłowego bądź nieuważnego używania Produktów;
b) dowolnej przyczyny uniemożliwiającej działanie produktu, wynikającej z czynów, 
zaniedbań, zdarzeń lub wypadków będących poza rozsądną kontrolą firmy TOSHIBA TEC 
CORPORATION, lub przez nie zawinionej, w tym między innymi wypadków losowych, wojny, 
zamieszek, rozruchów, złośliwego lub rozmyślnego uszkodzenia, pożaru, powodzi, burzy, 
klęski żywiołowej, trzęsień ziemi, nieprawidłowego napięcia lub innych katastrof;
c) rozbudowywania, modyfikacji, demontażu, transportu lub napraw, przeprowadzanych 
przez osoby inne niż technicy serwisowi autoryzowani przez firmę TOSHIBA TEC 
CORPORATION; lub
d) używania papieru, materiałów eksploatacyjnych lub części innych niż zalecane przez 
firmę TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Z zastrzeżeniem akapitu 1, firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi 
odpowiedzialności wobec Klienta za:
a) utratę zysków, utratę sprzedaży lub obrotów, utratę lub uszczerbek reputacji, straty 
produkcyjne, utratę oczekiwanych oszczędności, utratę wartości firmy lub możliwości 
biznesowych, utratę klientów, utratę oprogramowania lub danych lub utratę możliwości ich 
używania, straty wynikające z kontraktu lub w związku z kontraktem ani
b) żadne straty lub szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie, koszty, wydatki, 
straty finansowe lub roszczenia o odszkodowanie za szkody wtórne,

jakiekolwiek i w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z Produktu, używania 
Produktu lub postępowania z Produktem lub w związku z nimi, nawet jeśli firma TOSHIBA 
TEC CORPORATION została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne 
straty, szkody, koszty, wydatki, roszczenia ani odszkodowania, wynikające z braku 
umiejętności używania (w tym między innymi awarie, zawieszenia, infekcje wirusowe lub 
inne problemy) w związku z używaniem Produktu ze sprzętem, towarem lub 
oprogramowaniem, którego firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie dostarczyła pośrednio 
ani bezpośrednio.
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Informacje o ochronie środowiska

Program ENERGY STAR®

Firma Toshiba Tec Corporation, członek programu ENERGY STAR, umieszcza logo ENERGY 
STAR na wszystkich produktach, które spełniają wymagania tego programu.

Program ENERGY STAR ma na celu promocję projektowania i wprowadzania na rynek 
energooszczędnego sprzętu biurowego, w tym energooszczędnych komputerów, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska naturalnego, takim jak globalne ocieplenie klimatu. 
Producenci, którzy uczestniczą w tym programie, mogą dołączać logo ENERGY STAR do 
produktów po potwierdzeniu, że spełniają one normy oszczędności energii określane przez ten 
program. Normy te i logo są także używane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska 
(EPA) oraz kraje współpracujące.
Mogą nie być uwzględnione określone produkty, obszary sprzedaży lub dane regiony.
Aby sprawdzić, czy dany produkt spełnia wymagania programu ENERGY STAR, należy 
odszukać na nim odpowiednie logo.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem serwisu.

Funkcje oszczędzania energii
Niniejszy produkt wyposażono w funkcje oszczędzania energii, pozwalające na ograniczenie 
zużycia energii podczas użytkowania.

Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi w ten tryb po upływie określonego czasu*1 od ostatniego 
użycia. Na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat „Oszczędność energii”.

Tryb uśpienia / tryb superuśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w ten tryb po upływie określonego czasu*1 od ostatniego 
użycia*2, *3. W trybie uśpienia na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat „Tryb uśpienia”. 
W trybie superuśpienia wyświetlacz LCD pozostaje pusty.

*1 Istnieje możliwość zmiany czasu, po którym urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru energii i tryb 
uśpienia / tryb superuśpienia.

 s. 131 „Ustawianie timera”
*2 Warunki wymagane do anulowania trybu uśpienia / trybu superuśpienia można znaleźć na stronie

 s. 38 „Anulowanie warunków trybu oszczêdzania energii”
*3 W przypadku zainstalowania zestawu drukarki sieciowej GA-1191 (opcjonalny) tryb superuśpienia jest 

wyłączony.
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Opis poszczególnych elementów

Przód / strona prawa

1. Pokrywa szyby (opcjonalna, KA-1650PC)
Umieść oryginał na szybie ekspozycyjnej i rozpocznij kopiowanie przy zamkniętej pokrywie.

2. Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny, MR-3023) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny, MR-2020)
Stos oryginałów umieszczony w podajniku jest skanowany po jednej kartce. Jednocześnie 
można włożyć maksymalnie 100 arkuszy (lub stos o wysokości 16 mm). (Maksymalna liczba 
wkładanych arkuszy może się różnić zależnie od typu nośnika oryginałów). Automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (MR-3023) umożliwia skanowanie oryginałów 
dwustronnych.

 s. 58 „Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów z 
odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznym podajniku dokumentów (opcjonalny)”

 s. 180 „Zacięcia papieru”

3. Kieszeń na podręcznik operatora (tylna) (opcjonalna, KK-1660)
Należy w niej przechowywać podręcznik operatora.

4. Pokrywa boczna

5. Moduł automatycznego dupleksu (opcjonalny, MD-0103)
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru.

6. Podajnik ręczny
Służy do wykonywania kopii na specjalnych nośnikach, takich jak papier gruby, folie do 
przezroczy lub kalka techniczna.

 s. 64 „Korzystanie z podajnika ręcznego”
 s. 180 „Zacięcia papieru”
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7. Pokrywa podajnika papieru (górna: zespół kasety na papier / dolna: podstawa 
z podajnikiem papieru)

8. Wskaźnik rozmiaru papieru

9. Moduł kasety (opcjonalny, MY-1028)
Umożliwia dodanie kolejnej kasety do podstawy z podajnikiem papieru (opcjonalna, 
KD-1022). Jednocześnie można włożyć maksymalnie 550 arkuszy papieru zwykłego (80 g/
m2).

10. Podstawa z podajnikiem papieru (opcjonalna, KD-1022)
Umożliwia dodanie do urządzenia kolejnej kasety. Na dodanie kolejnej kasety pozwala 
ponadto moduł kasety (MY-1028) (9). W jednej kasecie można jednocześnie umieścić 
maksymalnie 550 arkuszy papieru zwykłego (80 g/m2).

11. Zespół kasety na papier (opcjonalny, MY-1027)
Umożliwia dodanie do urządzenia kolejnej kasety. Jednocześnie można włożyć 
maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru.

12. Kaseta
Jednocześnie można włożyć maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru.

13. Pokrywa przednia
Pokrywę tę należy otworzyć podczas wymiany pojemnika z tonerem.

 s. 192 „Wymiana pojemnika z tonerem”

Strona lewa/wewnętrzna
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1. Szyba ekspozycyjna
Służy do kopiowania trójwymiarowych oryginałów, oryginałów w formie książkowej 
i specjalnych nośników, takich jak folie do przezroczy lub kalka kreślarska, a także zwykłego 
papieru.

 s. 54 „Układanie oryginałów”

2. Panel sterowania
Umożliwia wykonywanie kopiowania, wprowadzanie liczby kopii oraz konfigurację innych 
funkcji.

 s. 32 „Panel sterowania”

3. Klawiatura zewnętrzna (opcjonalna, GJ-1160)
Stosowana z opcjonalnymi funkcjami skanowania i faksu do określania adresatów.

4. Pojemnik z tonerem
 s. 15 „Zalecane pojemniki z tonerem”
 s. 192 „Wymiana pojemnika z tonerem”

5. Wyłącznik zasilania
Służy do WŁĄCZANIA lub WYŁĄCZANIA urządzenia.

 s. 36 „Przygotowanie 1 — włączanie zasilania”

6. Blokada wyjścia papieru
Zapobiega wypadaniu wyprowadzanego papieru. Należy otworzyć w przypadku 
wykonywania dużej liczby kopii na papierze o dużym formacie (np. A3, B4).

7. Gniazdo AC-IN
Umożliwia podłączenie do urządzenia dołączonego kabla zasilania.

8. Złącze USB (4-stykowe)
Za pomocą tego złącza można podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB 
dostępnego w handlu.

Informacja

Należy stosować certyfikowane kable USB2.0 Hi-Speed: kable USB obsługujące tryb 
USB2.0 Hi-Speed (szybkość transferu 480 Mb/s) certyfikowane przez USB Implementers 
Forum.
Urządzenie należy łączyć z komputerem bezpośrednio przy użyciu kabla USB. 
W przypadku zastosowania koncentratora USB urządzenie może nie zostać poprawnie 
rozpoznane.

9. Taca odbiorcza

10. Obszar skanowania
Tu skanowane są dokumenty podawane przez automatyczny podajnik dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny, MR-3023) / automatyczny podajnik dokumentów 
(opcjonalny, MR-2020).

 s. 206 „Codzienny przegląd”

11. Skala oryginału
Służy do sprawdzania formatu oryginału umieszczonego na szybie ekspozycyjnej.

12. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
 s. 206 „Codzienny przegląd”
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Konfiguracja opcji
Dostępne są opcje wymienione poniżej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 
u technika lub przedstawiciela serwisu.

Inne opcje
P3fax+ocr (GB-1291): Nadanie/odbiór faksu i OCR można przeprowadzić bezpośrednio 
z komputera, do którego podłączono urządzenie przy użyciu kabla USB*1, *2.
*1 Wymagany jest zestaw faksu GD-1221 (opcjonalny).
*2 Opcja ta nie jest dostępna w przypadku urządzeń z zainstalowanym zestawem drukarki sieciowej 

GA-1191 (opcjonalny).

Stolik
(MH-1640)

Pokrywa szyby 
(KA-1650PC)

Klawiatura zewnętrzna (GJ-1160)

Zestaw faksu
(GD-1221EU)

Zespół kasety na papier
(MY-1027)

Podstawa z podajnikiem papieru
(KD-1022)

Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy
(MR-3023)

Automatyczny podajnik dokumentów
(MR-3020)

Moduł automatycznego dupleksu
(MD-0103)

Korpus główny

Moduł kasety
(MY-1032)

Zestaw sieciowy drukarki
(GA-1191)

Zestaw rozbudowy skanera
(GA-1201)

Kieszeń na Podręcznik operatora
(tylna) (KK-1660)
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Panel sterowania

1. Przycisk wyboru / kontrolki APS/AMS
Automatyczny wybór papieru (APS): Urządzenie wykrywa rozmiar oryginału i 
automatycznie wybiera taki sam rozmiar papieru.

 s. 71 „Wybór papieru”
Automatyczny wybór powiększenia (AMS): Umożliwia określenie z wyprzedzeniem 
rozmiaru używanego papieru. Następnie urządzenie wykrywa rozmiar oryginału i 
automatycznie wybiera najbardziej odpowiednie powiększenie.

 s. 76 „Automatyczny wybór powiększenia (AMS):”

2. Przycisk/kontrolka [ORYG.MIESZ.]
Umożliwia kopiowanie oryginałów o zróżnicowanych rozmiarach.
Szczegółowe informacje na temat kopiowania oryginałów mieszanych można znaleźć na 
stronie

 s. 74 „Kopiowanie różnych rozmiarów w jednym przebiegu — KOPIOWANIE 
ORYGINAŁÓW MIESZANYCH —”

3. Przycisk [OSZCZ.ENERGII]
Umożliwia przejście urządzenia w tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie nie jest 
używane.
Szczegółowe informacje na temat trybu oszczędzania energii można znaleźć na stronie

 s. 37 „Oszczędzanie energii, gdy urządzenie nie jest w użyciu — tryb oszczędzania 
energii —”

4. Przycisk [PRZERWIJ]
Umożliwia przerwanie bieżącego zadania kopiowania i wykonanie innego zadania 
(= kopiowanie z przerwaniem).
Szczegółowe informacje na temat kopiowania z przerwaniem można znaleźć na stronie

 s. 62 „Kopiowanie z przerwaniem i wykonywanie innej kopii — kopiowanie z przerwaniem 
—”
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5. Przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.]
Umożliwia zmianę domyślnych ustawień urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień domyślnych można znaleźć na stronie

 s. 119 „ZMIANA USTAWIEŃ URZĄDZENIA”

6. Przycisk [USTAWIENIA]
Umożliwia potwierdzenie aktualnie ustawionych funkcji kopiowania.

 s. 70 „Potwierdzanie ustawionych funkcji”

7. Przyciski wyboru (lewy, środkowy, prawy)
Umożliwiają wybór elementów lub działań w poszczególnych menu. Elementy lub działania 
odpowiadające poszczególnym przyciskom są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza 
LCD.
Przykład: Ekran główny trybu kopiowania

 s. 35 „Ekran główny trybu kopiowania”

8. Wyświetlacz LCD
Umożliwia sprawdzenie poszczególnych menu i komunikatów o błędach.

 s. 35 „Ekran główny trybu kopiowania”

9. Klawisze numeryczne
Służą do wprowadzania dowolnej liczby, takiej jak liczba kopii.

10. Kontrolka FAX TX/RX
Kontrolka ta miga podczas nadawania i odbierania danych faksu.

11. Przyciski przełączania funkcji
Umożliwiają przełączanie funkcji pomiędzy kopiowaniem, drukowaniem, skanowaniem i 
faksem.

Informacja

Do korzystania z funkcji skanowania wymagany jest zestaw rozbudowy skanera 
(opcjonalny).
Do korzystania z funkcji faksu wymagany jest zestaw faksu (opcjonalny).

12. Przycisk/kontrolka [KASOWANIE FUNKCJI]
Kontrolka ta miga po zakończeniu kopiowania. Przycisk umożliwia usunięcie bieżących 
ustawień kopiowania.

13. Regulacja kontrastu
Umożliwia regulację poziomu jasności wyświetlacza LCD (8).

GOTOWA 1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA

Wybieranie klawiszy
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14. Przycisk [CZYŚĆ/STOP]
Umożliwia zatrzymanie trwającego zadania kopiowania lub zmianę wprowadzonej liczby 
kopii na „1”.

15. Przycisk [START]
Umożliwia rozpoczęcie kopiowania. Gdy kontrolka świeci, kopiowanie jest możliwe. 
Kontrolka miga, gdy urządzenie oczekuje na rozpoczęcie kopiowania.
Informacje na temat podstawowych działań kopiowania można znaleźć na stronie

 s. 59 „Wykonywanie kopii”

16. Kontrolka Alarm
Ta kontrolka miga w przypadku wystąpienia błędu takiego jak zacięcie papieru lub brak 
toneru.

 s. 178 „W przypadku wyświetlenia tego komunikatu”

17. Kontrolka [DANE]
Ta kontrolka miga podczas odbierania danych drukowania lub faksu.

18. Przycisk [ANULUJ]
Umożliwia anulowanie bieżącego ustawienia i powrót do poprzedniego menu.

19. Przycisk [ENTER]
Umożliwia potwierdzenie elementu lub działania wybranego w danym menu.

20. Przyciski / / /  (GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO)
Umożliwiają wybór elementów w poszczególnych menu. Wybrany element jest 
podświetlany.

21. Przycisk/kontrolki trybu oryginału
Przycisk ten umożliwia ustawienie jakości obrazu kopii zgodnie z ustawieniami oryginału.
Szczegółowe informacje na temat jakości obrazu można znaleźć na stronie

 s. 80 „Wybór trybu obrazu”

22. Przyciski/kontrolki regulacji nasycenia

Przycisk ten służy do regulacji nasycenia kopii. Kontrolka [AUTO] poniżej przycisku  
(tryb automatycznego ustawiania nasycenia kopii) świeci, gdy nasycenie jest regulowane 
automatycznie.
Szczegółowe informacje na temat regulacji nasycenia można znaleźć na stronie

 s. 81 „Regulacja poziomu nasycenia”

23. Przycisk/kontrolki [KASETA]
Przycisk ten umożliwia wybór kasety lub podajnika ręcznego jako źródła papieru. Kontrolka 
aktualnie wybranego źródła papieru świeci. Kontrolka miga, gdy w wybranej kasecie lub 
pojemniku kończy się papier.
W przypadku braku papieru w kasecie lub podajniku ręcznym patrz strona

 s. 39 „Przygotowanie 2 — wkładanie papieru do kopiowania”

24. Przycisk/kontrolki [KOPIA]
Przycisk ten umożliwia wybór rozmiaru używanego papieru. Kontrolka aktualnie wybranego 
rozmiaru papieru miga, gdy papier o tym rozmiarze został umieszczony w kasecie lub 
podajniku ręcznym.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

 s. 72 „Ręczny wybór papieru”
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25. Przycisk/kontrolki [ORYGINAŁ]
Przycisk ten umożliwia określenie rozmiaru oryginału.

 s. 78 „Określenie rozmiarów oryginału i papieru do kopiowania”

Ekran główny trybu kopiowania
Po włączeniu zasilania urządzenia i zakończeniu nagrzewania na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest ekran przedstawiony poniżej. Ekran ten nosi nazwę ekranu głównego trybu 
kopiowania.

Porada

Ekran główny trybu kopiowania jest wyświetlany domyślnie po włączeniu zasilania. Istnieje 
możliwość wyświetlenia ekranu głównego faksu lub skanera zamiast ekranu głównego trybu 
kopiowania przez zmianę ustawienia domyślnego.

 s. 129 „Ustawianie ekranu użytkownika”

1. Obszar komunikatów
W tym obszarze wyświetlane są informacje na temat bieżącego stanu urządzenia i 
komunikaty o błędach.

2. Liczba kopii

3. Skala reprodukcji 

4. Ekran przycisków wyboru
W tym obszarze wyświetlane są działania odpowiadające poszczególnym przyciskom 

wyboru.
ZOOM: Umożliwia ręczną konfigurację skali reprodukcji.

 s. 79 „Ręczne określenie skali reprodukcji”
Tryb użytkownika: Umożliwia wczytanie funkcji kopiowania zarejestrowanej jako funkcja 
użytkownika. Istnieje możliwość szybkiego wczytywania często używanych funkcji przez ich 
rejestrację w trybie użytkownika.

 s. 160 „Personalizacja menu”
EDYCJA: W tym obszarze wyświetlane jest menu kopiowania. Umożliwia ono wczytanie 
odpowiednich funkcji kopiowania.

 s. 84 „Menu kopiowania”

5. Ustawienia trybu użytkownika
W tym obszarze wyświetlane są bieżące ustawienia funkcji zarejestrowanych jako funkcja 
użytkownika. 

1 2

3 5

4

GOTOWA 1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA



1 PRZYGOTOWANIE

36    Przygotowanie 1 — włączanie zasilania

Przygotowanie 1 — włączanie zasilania

Włączanie zasilania

1 Naciśnij stronę „ ” (WŁĄCZONE) wyłącznika zasilania.

Urządzenie zacznie się nagrzewać. Nagrzewanie trwa ok. 25 sekund. Po zakończeniu 
nagrzewania urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia kopiowania. Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat „GOTOWA”.

Porada

W przypadku położenia oryginału i naciśnięcia przycisku [START] podczas nagrzewania 
kopiowanie rozpocznie się automatycznie po zakończeniu nagrzewania. Funkcja ta nosi 
nazwę automatycznego rozpoczynania zadań. Po zarezerwowaniu zadania na 
wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat „Auto Start” i bieżący status.
Funkcja ta jednak jest niedostępna, gdy wyświetlany jest komunikat „Proszę czekać” 
(ok. 15 sekund).

2 Przedstawiony poniżej ekran jest wyświetlany w przypadku 
zarządzania urządzeniem przy użyciu funkcji kodów 
departamentów. Wprowadź kod departamentu.

Wprowadź 5-cyfrowy kod departamentu, a następnie naciśnij przycisk [ENTER]. 
Urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia kopiowania.

Porada

W przypadku włączenia funkcji kodów departamentów naciśnij przycisk [KASOWANIE 
FUNKCJI] po zakończeniu każdej operacji, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu 
urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat kodów departamentów można znaleźć na stronie

 s. 145 „Kod departamentu”

GOTOWA 1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA

WPROWADŹ KOD DEPARTAMWNTU: 1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA
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Wyłączanie zasilania

Naciśnij stronę „ ” (WYŁĄCZONE) wyłącznika zasilania.

Oszczędzanie energii, gdy urządzenie nie jest w użyciu — tryb 
oszczędzania energii —

Aby zmniejszyć zużycie energii, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania 
energii po upływie określonego czasu od ostatniego użycia. Istnieje także możliwość ręcznego 
włączenia tego trybu.

Typy trybu oszczędzania energii
Dostępne są dwa typy trybu oszczędzania energii, opisane poniżej.
Tryb uśpienia: Zużycie energii wynosi 18 W. Na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat 

„Tryb uśpienia” i świeci jedynie kontrolka [OSZCZ.ENERGII].
Tryb superuśpienia: Zużycie energii wynosi 4 W. Wyświetlacz LCD pozostaje pusty, świeci 

jedynie kontrolka [OSZCZ.ENERGII].

Porada

Włączany jest tryb uśpienia lub superuśpienia. Istnieje możliwość zmiany włączanego trybu 
i czasu do przejścia w dany tryb (czas automatycznego uśpienia).

 s. 136 „Ustawianie trybu oszczędzania energii”
W przypadku zainstalowania zestawu drukarki sieciowej GA-1191 (opcjonalny) tryb 
superuśpienia jest wyłączony.
Istnieje także inny tryb, nazywany trybem niskiego poboru energii. Ze względu na to, że czas 
od ostatniego działania jest liczony jednocześnie dla trybu niskiego poboru energii (czas 
automatycznego niskiego poboru energii) i trybu oszczędzania energii (czas 
automatycznego uśpienia), w przypadku gdy czas automatycznego uśpienia jest krótszy niż 
czas automatycznego niskiego poboru energii, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania 
energii, ale nie w tryb niskiego poboru energii.

 s. 25 „Funkcje oszczędzania energii”

Aby ręcznie przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania 
energii
Upewnij się, że urządzenie znajduje się w stanie gotowości, i naciśnij przycisk 
[OSZCZ.ENERGII].

Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. Kontrolka [OSZCZ.ENERGII] świeci.
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Anulowanie warunków trybu oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii jest anulowany w następujących sytuacjach. Po zakończeniu 
nagrzewania urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

Tryb uśpienia
Po naciśnięciu przycisku [OSZCZ.ENERGII], [START] lub przycisków przełączania funkcji 
na panelu sterowania.
Po podłączeniu urządzenia do komputera przy użyciu kabla USB.
W przypadku drukowania z komputera podłączonego do urządzenia.
W przypadku osiągnięcia czasu włączenia przez budzik.
W przypadku odebrania faksu.
W przypadku podniesienia pokrywy szyby (opcjonalna) lub automatycznego podajnika 
dokumentów / automatycznego podajnika dokumentów z odwracaniem arkuszy 
(opcjonalny).
Po umieszczeniu oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów / automatycznym 
podajniku dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny).

Tryb superuśpienia
W przypadku naciśnięcia przycisku [OSZCZ.ENERGII] na panelu sterowania.
W przypadku odebrania faksu.
W przypadku podniesienia pokrywy szyby (opcjonalna) lub automatycznego podajnika 
dokumentów / automatycznego podajnika dokumentów z odwracaniem arkuszy 
(opcjonalny).

Informacja

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przy użyciu kabla USB, zmień ustawienia tak, 
aby nie przechodziło ono w tryb superuśpienia.

 s. 136 „Ustawianie trybu oszczędzania energii”
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Przygotowanie 2 — wkładanie papieru do kopiowania

Przed rozpoczęciem kopiowania umieść papier do kopiowania w odpowiednim źródle papieru.

Dopuszczalne typy nośników
Dopuszczalne typy nośników różnią się w zależności od źródła papieru. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w tabeli poniżej.

*1 „Maksymalna pojemność” dotyczy maksymalnej liczby arkuszy, jeżeli używany jest papier zalecany 
przez firmę TOSHIBA. Informacje na temat papieru zalecanego przez firmę TOSHIBA można znaleźć 
na stronie 

*1  s. 40 „Papier zalecany”
*2 Papier o gramaturze 50–63 g/m2 może być stosowany w przypadku wkładania pojedynczych arkuszy 

do podajnika ręcznego.
*3 Automatycznie kopiowanie dwustronne nie jest obsługiwane.
*4 Należy pamiętać o używaniu folii zalecanych przez firmę TOSHIBA. Korzystanie z folii innych niż 

zalecane może spowodować awarię urządzenia.
*5 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE.

Informacja

Nie istnieje możliwość mieszania różnych rozmiarów papieru w jednej kasecie.
„Format LT” to standardowy rozmiar papieru tylko w Ameryce Północnej.

Porada

Skróty nazw formatów papieru LT:
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer

Podajnik Typ nośnika Rozmiar papieru
Maksymalna 
pojemność 
papieru*1

Kasety 
urządzenia i 
zespół kasety 
na papier 
(opcjonalny)

Papier zwykły
(64–80 g/m2)

Format A/B:
A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13"LG*5

250 arkuszy
(64 g/m2)
250 arkuszy
(80 g/m2)

Kasety 
podstawy z 
podajnikiem 
papieru 
(opcjonalna)

Papier zwykły
(64–80 g/m2)

Format A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG*5

550 arkuszy
(64 g/m2)
550 arkuszy
(80 g/m2)

Podajnik 
ręczny

Papier zwykły
(64–80 g/m2)*2

Format A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG*5

100 arkuszy
(64 g/m2)
100 arkuszy
(80 g/m2)

GRUBY 1
(81–105 g/m2)*3

1 arkusz
(81–105 g/m2)

GRUBY 2
(106–163 g/m2)*3

1 arkusz
(106–163 g/m2)

Kalka kreślarska
(75 g/m2)*3

1 arkusz

Etykiety 
samoprzylepne*3

1 arkusz

Folie*3, *4 Wyłącznie A4 1 arkusz
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Papier zalecany
Aby zapewnić najlepszą jakość kopii, firma TOSHIBA zaleca stosowanie typów papieru 
opisanych poniżej. Jeśli chcesz użyć papieru innego niż zalecany, skontaktuj się 
z przedstawicielem serwisu.

*1 Należy pamiętać o używaniu folii zalecanych przez firmę TOSHIBA. Korzystanie z folii innych niż 
zalecane może spowodować awarię urządzenia.

Niedopuszczalne typy papieru
Nie należy stosować typów papieru wymienionych poniżej, ponieważ może to spowodować 
zacięcia.

Papier wilgotny
Papier zmięty
Papier pomarszczony lub podatny na zwijanie
Papier bardzo gładki lub szorstki

Nie należy stosować typów papieru wymienionych poniżej, ponieważ może to spowodować 
awarię urządzenia.

Papier o powierzchniach specjalnych
Papier, który został zadrukowany na innych kopiarkach lub drukarkach

Przechowywanie papieru
W przypadku przechowywania papieru należy pamiętać o następujących środkach ostrożności:

Zapakuj papier do kopiowania w papier pakowy, aby zapobiec zbieraniu się kurzu.
Nie wystawiaj papieru do kopiowania na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
Przechowuj papier do kopiowania w suchym miejscu.
Przechowuj papier do kopiowania na płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego 
pomarszczeniu lub zagięciu.

Typ nośnika Nazwa produktu
Papier zwykły Papier TGIS / Mondi 80 g/m2

GRUBY 1 Color Copy / Mondi 90 g/m2

Color Copy / Mondi 100 g/m2

GRUBY 2 Color Copy / Mondi 120 g/m2

Color Copy / Mondi 160 g/m2

Kalka kreślarska Kalka kreślarska / Ostrich International Tylko 75 g/m2

Etykiety samoprzylepne 3478 / Zweckform-Avery
Folie*1 PP2500 / 3M
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Umieszczanie papieru w kasetach
Aby umieścić papier do kopiowania w kasecie, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Informacje na temat dopuszczalnego papieru można znaleźć na stronie

 s. 39 „Dopuszczalne typy nośników”

1 WŁĄCZ zasilanie urządzenia.

2 Ostrożnie wysuń kasetę.

Informacja

Wyciągnij kasetę do zatrzymania.

3 Naciśnij płytę papieru.

Informacja

Naciskaj ją, aż usłyszysz kliknięcie i przestanie się ona podnosić.
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4 Wyciągnij prowadnicę (A), a następnie załóż prowadnicę ponownie 
w pozycji odpowiedniego rozmiaru papieru.

Porada

Rozmiar papieru wskazywany jest na dnie wewnątrz kasety.

5 Mocno naciskając zieloną gałkę prowadnic bocznych, rozszerz 
odstęp pomiędzy nimi.

Informacja

Przy użyciu obu rąk rozszerz odstęp.

6 Umieść papier w kasecie.

A
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Informacja

Jednocześnie można włożyć maksymalnie 250 arkuszy (64–80 g/m2). Upewnij się, 
że wysokość stosu papieru nie przekracza wysokości linii po wewnętrznej stronie 
prowadnic.

 s. 39 „Dopuszczalne typy nośników”
Starannie przekartkuj papier przed umieszczeniem go w kasecie, aby zapobiec 
podawaniu większej liczby stron. Uważaj, aby nie przeciąć palców.
Połóż papier stroną do drukowania w górę. Stronę do drukowania można rozpoznać 
po oznaczeniach na opakowaniu.

7 Dostosuj prowadnice boczne do odpowiedniego rozmiaru papieru.
Upewnij się, że pomiędzy papierem i prowadnicami bocznymi („A” na ilustracji) 
zachowane są odstępy o szerokości ok. 0,5 mm (łącznie poniżej 1,0 mm). 
Nieodpowiedni odstęp może spowodować błąd podawania papieru.

8 Upewnij się, że stos papieru mieści się całkowicie pod zatrzaskami 
prowadnic bocznych.

A
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9 Przesuń wskaźnik rozmiaru papieru tak, aby odpowiadał 
rozmiarowi włożonego papieru.

10 Powoli wsuń kasetę prosto do urządzenia aż do zatrzymania.

Uwaga

Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas zamykania kasety.
Może to spowodować obrażenia.

Zarejestruj rozmiar papieru w urządzeniu.
W przypadku wkładania papieru należy zarejestrować jego rozmiar w urządzeniu. 
Upewnij się, że rozmiar został poprawnie zarejestrowany, aby uniknąć zacięć papieru.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji rozmiaru papieru można znaleźć na stronie

 s. 49 „Przygotowanie 3 — rejestracja rozmiaru włożonego papieru”

Informacja

Pamiętaj o zarejestrowaniu rozmiaru papieru w przypadku zmiany rozmiaru papieru 
w kasecie oraz umieszczania papieru w danej kasecie po raz pierwszy.

Porada

Menu rejestracji rozmiaru papieru może być wyświetlane automatycznie przy każdym 
zamknięciu kasety. Jest to funkcja przydatna, jeśli papier w kasecie jest często 
wymieniany.

 s. 170 „Ustawianie okna pop-up”
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Umieszczanie papieru w kasetach podstawy z podajnikiem papieru 
(opcjonalna)

Przedstawiona poniżej procedura umożliwia umieszczenie papieru do kopiowania w podstawie 
z podajnikiem papieru (opcjonalna).
Informacje na temat dopuszczalnego papieru można znaleźć na stronie

 s. 39 „Dopuszczalne typy nośników”

1 Ostrożnie wysuń kasetę.

Informacja

Wyciągnij kasetę do zatrzymania.

2 Wyciągnij prowadnicę, naciskając jej dolną część w kierunku 
strzałki. Następnie załóż prowadnicę w pozycji odpowiadającej 
wybranemu rozmiarowi papieru.

Porada

Rozmiar papieru wskazywany jest na dnie wewnątrz kasety.
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3 Naciśnij prawą stronę blokady prowadnicy bocznej, aby ją 
odblokować.

4 Naciskając zieloną gałkę prowadnic bocznych, ustaw prowadnice 
boczne w pozycji dla odpowiedniego rozmiaru papieru.

Informacja

Rozstaw prowadnic należy regulować oburącz.
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5 Umieść papier w kasecie.

Informacja

Jednocześnie można włożyć maksymalnie 550 arkuszy papieru (80 g/m2). Upewnij 
się, że wysokość stosu papieru nie przekracza wysokości linii po wewnętrznej stronie 
prowadnicy.

 s. 39 „Dopuszczalne typy nośników”
Starannie przekartkuj papier przed umieszczeniem go w kasecie, aby zapobiec 
podawaniu większej liczby stron. Uważaj, aby nie przeciąć palców.
Połóż papier stroną do drukowania w górę. Stronę do drukowania można rozpoznać 
po oznaczeniach na opakowaniu.

6 Ustaw prowadnice boczne.
Upewnij się, że pomiędzy papierem i prowadnicami bocznymi („A” na ilustracji) 
zachowane są odstępy o szerokości ok. 0,5 mm (łącznie poniżej 1,0 mm). 
Nieodpowiedni odstęp może spowodować błąd podawania papieru.

7 Naciśnij lewą stronę blokady prowadnicy bocznej, aby ją 
zablokować.

A
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8 Przesuń wskaźnik rozmiaru papieru tak, aby odpowiadał 
rozmiarowi włożonego papieru.

9 Prosto wsuń kasetę do zatrzymania.

Uwaga

Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas zamykania kasety.
Może to spowodować obrażenia.

Zarejestruj rozmiar papieru w urządzeniu.
W przypadku wkładania papieru należy zarejestrować jego rozmiar w urządzeniu. 
Upewnij się, że rozmiar został poprawnie zarejestrowany, aby uniknąć zacięć papieru.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji rozmiaru papieru można znaleźć na stronie

 s. 49 „Przygotowanie 3 — rejestracja rozmiaru włożonego papieru”

Informacja

Pamiętaj o zarejestrowaniu rozmiaru papieru w przypadku zmiany rozmiaru papieru w 
kasecie oraz umieszczania papieru w danej kasecie po raz pierwszy.

Porada

Menu rejestracji rozmiaru papieru może być wyświetlane automatycznie przy każdym 
zamknięciu kasety. Jest to funkcja przydatna, jeśli papier w kasecie jest często 
wymieniany.

 s. 170 „Ustawianie okna pop-up”
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Przygotowanie 3 — rejestracja rozmiaru włożonego papieru

W przypadku umieszczenia papieru w kasecie po raz pierwszy lub włożenia papieru o rozmiarze 
innym niż papier, który znajdował się kasecie poprzednio, konieczna jest rejestracja nowego 
rozmiaru papieru w urządzeniu.
Rejestracja rozmiarów standardowych (A3, A4, A4-R, A5-R, B4) różni się od rejestracji innych 
rozmiarów standardowych.

Porada

Rozmiar papieru można zarejestrować także na ekranie głównym trybu funkcji użytkownika.
 s. 127 „Ustawianie rozmiaru papieru”

Menu rejestracji rozmiaru papieru może być wyświetlane automatycznie przy każdym 
zamknięciu kasety. Jest to funkcja przydatna, jeśli papier w kasecie jest często wymieniany.

 s. 170 „Ustawianie okna pop-up”

Rejestracja rozmiaru standardowego (A3, A4, A4-R, A5-R, B4)
W tej sekcji przykładowo rejestrowany jest rozmiar A4.

1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski [KOPIA] i [KASETA] 
przez ponad dwie sekundy.

Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie następujący ekran:

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk [KASETA], aż włączy się kontrolka 
kasety, w której umieszczono papier.

Wybierz format pap. 1
100%
ZOOM

BEZ SORTOWANIA
WYKAŃCZ EDYCJA
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3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk [KOPIA], aż włączy się kontrolka 
rozmiaru papieru, który umieszczono w kasecie.

W przypadku naciśnięcia podczas tego etapu przycisku [ANULUJ] rozmiar nie jest 
rejestrowany, a urządzenie wraca do stanu normalnego.

4 Naciśnij przycisk [ENTER].
Rozmiar papieru zostanie zarejestrowany.

Rejestrowanie innych rozmiarów standardowych
W przypadku umieszczenia w kasecie papieru o rozmiarze innym niż A3, A4, A4-R, A5-R lub B4 
należy zarejestrować go jako „INNY”.

W tej sekcji przykładowo rejestrowany jest rozmiar LT.

1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski [KOPIA] i [KASETA] 
przez ponad dwie sekundy.

Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie następujący ekran:

Wybierz format pap. 1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA
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2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk [KASETA], aż włączy się kontrolka 
kasety, w której umieszczono papier.

3 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [KOPIA], aż włączy się kontrolka 
[INNY].

4 Naciskaj przyciski wyboru (środkowy, prawy), aby wybrać rozmiar 
papieru umieszczonego w kasecie. Działanie to można wykonać 
także przy użyciu przycisków  i .
Przykład: Ustawianie rozmiaru LT

5 Naciśnij przycisk [ENTER].
Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie następujący ekran:

6 Naciśnij przycisk [ENTER].
Rozmiar papieru zostanie zarejestrowany jako „INNY”. Urządzenie powróci do 
normalnego stanu.

Wybierz format pap.

LT-R

LG
LT

Wybierz format pap. 1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA
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Układanie oryginałów

Obsługiwane oryginały
Broszury, obiekty trójwymiarowe i niektóre typy nośników specjalnych można umieszczać na 
szybie ekspozycyjnej, podobnie jak papier zwykły. W przypadku korzystania z automatycznego 
podajnika dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznego podajnika 
dokumentów (opcjonalny) stos oryginałów może być automatycznie skanowany arkusz po 
arkuszu.

*1 Funkcja automatycznego wykrywania rozmiarów nie jest dostępna dla formatu LT.
*2 Termin „specjalne typy nośników” odnosi się do papieru specjalnego, który nie jest obsługiwany przez 

automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny podajnik 
dokumentów (opcjonalny), na przykład folie lub kalka kreślarska.

*3 Nie kładź na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) ani nie naciskaj jej z użyciem siły.
*4 Rozmiar oryginałów FOLIO może być wykrywany automatycznie jedynie w przypadku ich umieszczenia 

w automatycznym podajniku dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny).
*5 Ich gramatura powinna mieścić się w zakresie od 50 g/m2 do 127 g/m2 (zarówno w przypadku 

oryginałów jednostronnych, jak i dwustronnych).
*6 Niektóre typy nośników nie mogą być używane.
*7 Oryginały rozmiaru A5 muszą być umieszczane w orientacji poziomej.

Maksymalna liczba oryginałów skanowanych w jednym 
przebiegu
Jednocześnie może zostać zeskanowanych do 250 arkuszy. W przypadku gdy liczba arkuszy 
do zeskanowania przekracza 250 lub pamięć wewnętrzna urządzenia zapełni się podczas 
skanowania zadania kopiowania, skanowanie jest zatrzymywane, a na wyświetlaczu LCD 
wyświetlana jest informacja „Koniec zliczania” lub „Koniec pamięci”.
Aby skopiować zeskanowane dane, wybierz opcję „Drukuj”. Aby je usunąć, wybierz opcję 
„Usunięcie pracy”.

Informacja

W przedstawionych poniżej przypadkach możliwe jest jedynie usunięcie danych. Po usunięciu 
danych wykonaj skanowanie ponownie, dzieląc oryginały na kilka części.

Podczas kopiowania jednego zestawu z sortowaniem
W przypadku wybrania trybu broszury
W przypadku kopiowania bez sortowania (jedynie wówczas, gdy liczba oryginałów do 
zeskanowania przekracza 250)

Ustawianie 
pozycji

Typy 
oryginałów

Maksymalny 
rozmiar

Dopuszczalne rozmiary 
do automatycznego 

wykrywania rozmiaru*1
Uwagi

Szyba 
ekspozycyjna

Papier zwykły
Specjalne typy 
nośników*2

Broszury
Przedmioty 
trójwymiarowe

297 mm x 432 
mm

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, 
B5-R

*3

Automatyczny 
podajnik 
dokumentów 
z odwracaniem 
arkuszy 
(opcjonalny) / 
automatyczny 
podajnik 
dokumentów 
(opcjonalny)

Papier zwykły A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, 
B5-R, FOLIO

*4, *5, *6, *7
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Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej
Papier zwykły i niektóre nośniki specjalne, które nie są obsługiwane przez automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny podajnik 
dokumentów (opcjonalny), takie jak folie lub kalka kreślarska, powinny zostać umieszczone na 
szybie ekspozycyjnej.

Uwaga

Nie kładź na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) ani nie naciskaj jej z użyciem 
siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

1 Podnieś pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny podajnik 
dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny 
podajnik dokumentów (opcjonalny).

Informacja

Podnieś pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny podajnik dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny) 
o co najmniej 60 stopni, aby wykryć rozmiar oryginału.

2 Umieść oryginał stroną kopiowaną w dół na szybie ekspozycyjnej i 
wyrównaj go względem lewego tylnego rogu szyby.

Kopiowanie oryginałów o dużej przezroczystości
W przypadku kopiowania oryginałów o dużej przezroczystości, takich jak folie do slajdów 
lub kalka kreślarska, połóż na oryginale (B) czystą kartę papieru (A) o takim samym 
rozmiarze jak oryginał lub większą.

B

A
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3 Ostrożnie opuść pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny).

Układanie oryginałów typu broszurowego (np. książki lub katalogi)
Umieść oryginał typu książkowego na szybie ekspozycyjnej.

Uwaga

Nie kładź na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) ani nie naciskaj jej z użyciem 
siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

1 Podnieś pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny podajnik 
dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny 
podajnik dokumentów (opcjonalny).

2 Otwórz żądaną stronę oryginału i połóż ją stroną kopiowaną w dół. 
Wyrównaj względem lewego tylnego rogu szyby.

3 Ostrożnie opuść pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny).

Informacja

Nie próbuj stosować siły do opuszczenia pokrywy szyby (opcjonalna) lub 
automatycznego podajnika dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatycznego podajnika dokumentów (opcjonalny), gdy oryginał jest bardzo gruby. 
Nawet jeśli nie są opuszczone całkowicie, nie wystąpią problemy podczas 
kopiowania.
Nie patrz bezpośrednio na szybę ekspozycyjną, ponieważ podczas kopiowania może 
się wydobywać intensywne światło.
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Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznego podajnika 
dokumentów (opcjonalny)

W przypadku umieszczenia stosu oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznym podajniku dokumentów (opcjonalny) 
oryginały są automatycznie kolejno skanowane. Dostępne są następujące typy oryginałów*1:

*1 Do skanowania oryginałów dwustronnych wymagany jest automatyczny podajnik dokumentów z 
odwracaniem arkuszy (opcjonalny).

Informacja

Niektóre typy nośników nie mogą być używane.
Maksymalna dopuszczalna liczba arkuszy może się różnić zależnie od typu nośnika 
oryginałów.
Oryginały rozmiaru A5 muszą być umieszczane w orientacji poziomej.
Rozmiary, które automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny) może wykrywać automatycznie, to A3, A4, 
A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R i FOLIO. (Rozmiar oryginałów FOLIO może być wykrywany 
automatycznie jedynie w przypadku ich umieszczenia w opcjonalnym automatycznym 
podajniku dokumentów z odwracaniem arkuszy).

Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy 
(opcjonalny) / automatyczny podajnik dokumentów 
(opcjonalny) — środki ostrożności
Nie należy używać następujących typów oryginałów, ponieważ może to spowodować zacięcie 
papieru lub uszkodzenie urządzenia:

Oryginały bardzo pomarszczone, pofałdowane lub pozwijane
Oryginały z kalką
Oryginały sklejane taśmą, klejem lub powycinane
Oryginały połączone zszywką lub spinaczem
Oryginały dziurawe lub przedarte
Oryginały wilgotne
Folie do slajdów lub kalka kreślarska
Papier lakierowany (lub np. pokryty woskiem)
Oryginały z dużą liczbą otworów (np. kartki do segregatorów)

Następujące typy oryginałów mogą być używane, lecz wymagają wyjątkowej uwagi:
Oryginały, które nie ślizgają się w palcach, lub oryginały o powierzchni lakierowanej (arkusze 
mogą nie rozdzielać się poprawnie podczas podawania)
Oryginały pofałdowane lub pozwijane (należy je wygładzić przed użyciem)

W przypadku wystąpienia na kopiach czarnych smug
Jeżeli obszar skanowania lub obszar prowadzący jest brudny, mogą wystąpić problemy 
z obrazem, takie jak czarne smugi na kopiach. Zaleca się czyszczenie tych miejsc co tydzień.

 s. 206 „Codzienny przegląd”

Typy 
nośników

Maksymalny 
rozmiar

Maksymalna 
dopuszczalna liczba 

arkuszy

Gramatura 
papieru

Papier zwykły 297 mm x 432 mm 100 arkuszy 
(lub stos o wysokości 16 mm)

50–127 g/m2
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Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznym podajniku 
dokumentów (opcjonalny)

1 Wyrównaj wszystkie oryginały.

2 Następnie połóż je stroną kopiowaną w górę i ustaw prowadnice 
boczne na długość oryginału.

Informacja

Górny arkusz stosu oryginałów zostanie zeskanowany jako pierwszy.
Łączna liczba oryginałów nie może przekraczać 100 (50–80 g/m2). Niezależnie od 
rozmiaru oryginałów wysokość stosu nie może przekraczać 16 mm.

W przypadku układania dużej liczby szerokich oryginałów
Wyciągnij ogranicznik oryginału tak, aby zeskanowany oryginał nie wypadł. Wsuwając 
ogranicznik na miejsce, unieś go lekko i wepchnij.
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Wykonywanie kopii

Aby wykonać kopie, postępuj zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

Porada

Dostępne są różne funkcje kopiowania. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
 s. 69 „FUNKCJE KOPIOWANIA”
 s. 83 „ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA”

1 Sprawdź, czy papier został umieszczony w kasecie.
Informacje na temat dopuszczalnych typów i rozmiarów papieru można znaleźć na 
stronach

 s. 39 „Dopuszczalne typy nośników”
 s. 41 „Umieszczanie papieru w kasetach”
 s. 45 „Umieszczanie papieru w kasetach podstawy z podajnikiem papieru 

(opcjonalna)”

2 Połóż oryginał.
Informacje na temat dopuszczalnych oryginałów i sposobu ich układania można znaleźć 
na stronach

 s. 54 „Obsługiwane oryginały”
 s. 58 „Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów z 

odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatycznym podajniku dokumentów 
(opcjonalny)”

 s. 55 „Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej”
 s. 56 „Układanie oryginałów typu broszurowego (np. książki lub katalogi)”

3 W przypadku kopiowania więcej niż jednego zestawu wprowadź 
odpowiednią liczbę kopii (= liczba kopii).
Przykład: 5 zestawów

Porada

Jeśli chcesz poprawić wprowadzoną liczbę kopii, naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP], 
a następnie wprowadź poprawną liczbę.

4 Wybierz żądane tryby kopiowania.
 s. 69 „FUNKCJE KOPIOWANIA” 
 s. 83 „ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA”

Informacja

Niektórych funkcji nie można łączyć. Szczegółowe informacji można znaleźć na stronie
 s. 217 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

5 Naciśnij przycisk [START].
Rozpocznie się kopiowanie. Papier zostanie wyprowadzony stroną skopiowaną 
skierowaną w dół.

5
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA

GOTOWA
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Informacja

Obszar wyprowadzania papieru i sam papier mogą być gorące. Obchodź się z nimi 
ostrożnie.

W przypadku wyświetlenia komunikatu „Następny oryginał?”

Komunikat ten jest wyświetlany w przypadku wyboru metody wyprowadzania „SORTOWANIE”, 
gdy oryginał został umieszczony na szybie ekspozycyjnej lub gdy przeprowadzane jest 
kopiowane dwustronne.
Umieść następny oryginał na szybie ekspozycyjnej i naciśnij przycisk [START] lub [ENTER]. 
Zostaną zeskanowane dane następnego oryginału. Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów 
wybierz opcję „NIE”, a następnie naciśnij przycisk [START] lub [ENTER]. Rozpocznie się 
kopiowanie.

W przypadku gdy liczba oryginałów wyprowadzanych przekroczyła 250
Aby zapobiec spadaniu papieru z tacy odbiorczej, urządzenie wstrzymuje kopiowanie po 
wyprowadzeniu ok. 250 arkuszy papieru. Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie 
następujący ekran:

Usuń papier z tacy odbiorczej, a następnie naciśnij przycisk [START]. Kopiowanie zostanie 
wznowione. 
Naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP], aby zakończyć zadanie kopiowania. Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat „Wyczyścić pamięć”. Wybierz opcję „TAK”, a następnie naciśnij 
przycisk [START] lub [ENTER].

W przypadku braku papieru
W przypadku braku papieru w kasecie podczas kopiowania, jeśli w innej kasecie dostępny jest 
papier o tym samym rozmiarze i orientacji, jest on automatycznie podawany i kopiowanie trwa. 
W przeciwnym razie kopiowanie jest zatrzymywane, a na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest 
komunikat przedstawiony poniżej.
Przykład: Brak papieru w kasecie urządzenia

Kontrolka [KASETA] odpowiadająca kasecie, w której zabrakło papieru, miga.
Dodaj papier do kasety i naciśnij przycisk [START]. Kopiowanie zostanie wznowione.

Następny oryginał?
TAK
NIE

Usuń papier z tacy wyjścia:
WCIŚNIJ KLAWISZ START.

Pusta KASETA 1
Wysuń KASETĘ 1
Załaduj papier
Zamknij KASETĘ 1
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Zatrzymywanie/wznawianie kopiowania
Naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP], aby zatrzymać skanowanie lub kopiowanie.

1 Naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP] podczas skanowania lub 
kopiowania.

Skanowanie lub kopiowanie zostaje zatrzymane, a na wyświetlaczu LCD wyświetlany 
jest komunikat przedstawiony poniżej:

lub

Naciśnij przycisk wyboru (prawy) lub przyciski  i  i wybierz opcję „TAK”, aby 
zakończyć zadanie kopiowania. Następnie naciśnij przycisk [START] lub [ENTER].

2 Naciśnij przycisk wyboru (prawy), aby wybrać opcję „NIE” 
i wznowić zadanie kopiowania. Działanie to można wykonać także 
przy użyciu przycisków  i . Następnie naciśnij przycisk 
[START] lub [ENTER].
Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie następujący ekran:

3 Naciśnij przycisk [START].

Wyczyścić pamięć
TAK
NIE

USUNIĘCIE PRACY?
TAK
NIE

Wciśnij START aby wzn. 3
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA
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Kopiowanie z przerwaniem i wykonywanie innej kopii — kopiowanie 
z przerwaniem —

Istnieje możliwość przerwania kopiowania zadania w celu wykonania innego zadania 
kopiowania (= kopiowanie z przerwaniem). Liczba kopii oraz funkcje zastosowane 
w przerwanym zadaniu są zapisywane w pamięci urządzenia, tak że nie jest konieczne 
ponowne ich konfigurowanie po wznowieniu przerwanego zadania.

1 Naciśnij przycisk [PRZERWIJ].
Kontrolka [PRZERWIJ] miga, a po chwili świeci ciągłym światłem.

Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie następujący ekran:

Porada

W przypadku naciśnięcia przycisku [PRZERWIJ] podczas skanowania kontrolka 
[PRZERWIJ] miga, a następnie świeci ciągłym światłem po zakończeniu skanowania.

2 Wymień oryginał na nowy.

3 Wybierz tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się kopiowanie z przerwaniem.

4 Po zakończeniu kopiowania z przerwaniem naciśnij przycisk 
[PRZERWIJ].
Wyświetlony zostanie komunikat „Gotowa do wznow. pracy”, a następnie zostanie 
przywrócony stan kopiowania sprzed przerwania.

Porada

Nawet jeśli przycisk [PRZERWIJ] nie zostanie naciśnięty, po upływie określonego czasu 
od zakończenia kopiowania z przerwaniem zadziała funkcja automatycznego kasowania 
i tryb przerwania zostanie automatycznie wyłączony.

1
100% BEZ SORTOWANIA
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA

Praca przerwana
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5 Naciśnij przycisk [START].
Przerwane zadanie zostanie wznowione.
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Korzystanie z podajnika ręcznego

Z podajnika ręcznego należy korzystać w przypadku stosowania następujących typów nośników 
jako papieru do kopiowania:

Papier gruby (81–163 g/m2)
Specjalne typy nośników, takie jak kalka kreślarska, naklejki lub folie do slajdów
Papier rozmiarów standardowych, który nie może zostać umieszczony w kasecie urządzenia 
i zespole kasety na papier (opcjonalny) (np. A5-R)

Zaleca się stosowanie podajnika ręcznego także w celu kopiowania na papierze rozmiarów 
standardowych innym niż papier w kasetach. W przypadku kopiowania z użyciem podajnika 
ręcznego stosować można następujące rozmiary papieru:

*1 „Maksymalna pojemność” dotyczy maksymalnej liczby arkuszy, jeżeli używany jest papier zalecany 
przez firmę TOSHIBA. Informacje na temat papieru zalecanego przez firmę TOSHIBA można znaleźć 
na stronie

 s. 40 „Papier zalecany”
*2 Papier o gramaturze 50–63 g/m2 może być stosowany w przypadku wkładania pojedynczych arkuszy 

do podajnika ręcznego.
*3 Automatycznie kopiowanie dwustronne nie jest obsługiwane.
*4 Należy pamiętać o używaniu folii zalecanych przez firmę TOSHIBA. Korzystanie z folii innych niż 

zalecane może spowodować awarię urządzenia.
*5 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE.

Typ nośnika Rozmiar papieru
Maksymalna 

pojemność papieru*1

Papier zwykły
(64–80 g/m2)*2

Format A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG*5

100 arkuszy (64 g/m2)
100 arkuszy (80 g/m2)

GRUBY 1
(81–105 g/m2)*3

1 arkusz
(81–105 g/m2)

GRUBY 2
(106–163 g/m2)*3

1 arkusz
(106–163 g/m2)

Kalka kreślarska
(75 g/m2)*3

1 arkusz

Etykiety samoprzylepne*3 1 arkusz

Folie*3, *4 Wyłącznie A4 1 arkusz
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Kopiowanie z użyciem podajnika ręcznego
W tej sekcji opisano jako przykład procedurę z wykorzystaniem papieru o rozmiarze A4 
umieszczonego w podajniku ręcznym.

1 Umieść papier prosto w podajniku ręcznym stroną kopiowaną 
w dół. Następnie ustaw prowadnice boczne na długości oryginału, 
przytrzymując wypustkę (A).

Informacja

W podajniku można umieścić do 100 arkuszy papieru zwykłego (64–80 g/m2). W tym 
przypadku upewnij się, że wysokość stosu papieru nie przekracza wskaźników na 
prowadnicach bocznych. W przypadku zastosowania papieru innego niż zwykły 
umieszczaj w podajniku pojedyncze arkusze.
Starannie przekartkuj papier przed umieszczeniem go w podajniku ręcznym.
Nie wpychaj papieru do wejścia podajnika ręcznego. Może to spowodować błąd 
podawania papieru.

Porada

W przypadku wkładania papieru o większym rozmiarze należy przed rozpoczęciem 
kopiowania z użyciem podajnika ręcznego wyciągnąć ogranicznik papieru.

A
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2 Sprawdź menu.
Jeśli rozmiar papieru został już zarejestrowany, wyświetlane jest menu przedstawione 
poniżej.
W takim przypadku przejdź do pkt 5.

Jeśli rozmiar papieru nie został zarejestrowany, wyświetlane jest menu przedstawione 
poniżej.
W takim przypadku przejdź do pkt 3.

3 Ustaw rozmiar papieru.
Naciskaj przyciski wyboru (środkowy, prawy), aby wybrać rozmiar papieru 
umieszczonego w kasecie. Działanie to można wykonać także przy użyciu przycisków 

 i . Następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Przykład: Ustawianie rozmiaru A4

W przypadku papieru o rozmiarze innym niż standardowe wybierz opcję „NON_SIZE”.

4 Ustaw typ papieru.
Naciśnij przycisk wyboru (prawy), aby wybrać typ papieru. Działanie to można wykonać 

także przy użyciu przycisków  i . Następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Przykład: Papier gruby (81–105 g/m2)

Możesz wybrać jeden z następujących czterech typów nośników:
GRUBY 1: Papier gruby (81–105 g/m2)
GRUBY 2: Papier gruby (106–163 g/m2), etykiety samoprzylepne
FOLIA: Folia do slajdów
ZWYKŁY: Papier zwykły (64–80 g/m2), kalka kreślarska

Informacja

Wybranie innego typu nośnika niż umieszczony w podajniku ręcznym może 
spowodować zacięcie papieru lub obniżenie jakości kopii.

1
100% SORTOWANIE
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA

Podajnik ręczny gotowy

Wybierz format pap.

NON_SIZE

COMP
13LG

Wybierz format pap.

A4

ST-R
A3

TYP PAPIERU GRUBY 1
GRUBY 2
FOLIA
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5 Połóż oryginał.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się kopiowanie.

Informacja

W przypadku wykonywania kopii na folii z użyciem podajnika ręcznego należy odbierać 
kopie z tacy odbiorczej pojedynczo. Jeśli folie będą leżeć jedna na drugiej, mogą się 
pozwijać i nie będą się nadawać do wyświetlania.

Porada

W przypadku wystąpienia braku papieru w tacy odbiorczej podczas kopiowania, 
kopiowanie jest kontynuowane przy użyciu papieru o takim samym rozmiarze 
dostępnego w kasecie. (Jeśli jednak rozmiar papieru w podajniku ręcznym nie został 
zarejestrowany z wyprzedzeniem, kopiowanie jest zatrzymywane. W takim przypadku 
umieść papier w podajniku ręcznym i naciśnij przycisk [START], aby wznowić 
kopiowanie).

Po zakończeniu kopiowania z użyciem podajnika ręcznego
Jeśli papier w podajniku ręcznym został usunięty lub skończył się, urządzenie przejdzie w tryb 
podawania papieru z kasety. Zostaną także usunięte ustawienia rozmiaru papieru dla podajnika 
ręcznego.
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Przed rozpoczęciem kopiowania

Ustawienia domyślne
Początkowe ustawienia określone przed włączeniem urządzenia i przed zmianą funkcji 
użytkownika są nazywane ustawieniami domyślnymi. Każda opcja powraca do ustawienia 
domyślnego po włączeniu zasilania, po anulowaniu trybu oszczędzania energii i po naciśnięciu 
przycisku [KASOWANIE FUNKCJI].
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia podstawowych funkcji kopiowania w momencie 
instalacji.

Powyższe ustawienia domyślne można zmienić. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie

 s. 119 „ZMIANA USTAWIEŃ URZĄDZENIA”

Potwierdzanie ustawionych funkcji
Naciśnij przycisk [USTAWIENIA], aby zatwierdzić ustawienia.

Na wyświetlaczu LCD wyświetlone zostaną bieżące ustawienia i funkcje.

Naciśnij przyciski wyboru (środkowy, prawy), aby wyświetlić wszystkie ustawienia i przejść do 

następnego. Działanie to można wykonać także przy użyciu przycisków  i . Po 
zakończeniu potwierdzania naciśnij ponownie przycisk [USTAWIENIA].

Pozycja Dostępne ustawienia Ustawienie domyślne przy 
instalacji

Liczba kopii 1–999 1
Wybór papieru Automatyczny wybór papieru (APS), 

ręczny wybór papieru
Automatyczny wybór papieru (APS)

Skala reprodukcji 25–200% 100%
Tryb obrazu TEKST/FOTO, FOTO, TEKST TEKST/FOTO
Regulacja nasycenia Tryb automatycznego ustawiania 

nasycenia kopii, tryb ręcznego 
ustawiania nasycenia kopii

Tryb automatycznego ustawiania 
nasycenia kopii

BEZ SORTOWANIA
2w1 1>1 POJED.
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Wybór papieru

Rozmiar papieru do kopiowania można wybrać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to 
automatyczny wybór papieru; w tym trybie urządzenie automatycznie wybiera papier o 
rozmiarze oryginału. Drugie ustawienie to ręczny wybór papieru, w którym użytkownik ma 
możliwość ręcznego wyboru rozmiaru papieru.

Automatyczny wybór papieru (APS):
Urządzenie wykrywa rozmiar położonego oryginału i automatycznie wybiera taki sam rozmiar 
papieru. 
Dostępne są następujące rozmiary oryginałów:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R i FOLIO (rozmiar oryginałów FOLIO może być wykrywany 
automatycznie jedynie w przypadku ich umieszczenia w opcjonalnym automatycznym podajniku 
dokumentów z odwracaniem arkuszy)

Ręczny wybór papieru:
Istnieje możliwość ręcznego wyboru odpowiedniego rozmiaru papieru do kopiowania. Funkcji tej 
można użyć w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie APS, na przykład podczas 
korzystania z niestandardowego rozmiaru papieru lub folii do slajdów.

Automatyczny wybór papieru (APS)
Po położeniu oryginału o rozmiarze standardowym urządzenie wykrywa jego rozmiar 
i automatycznie wybiera papier do kopiowania w tym samym rozmiarze.

Porada

Dostępne są następujące rozmiary oryginałów:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R i FOLIO (rozmiar oryginałów FOLIO może być wykrywany 
automatycznie jedynie w przypadku ich umieszczenia w opcjonalnym automatycznym podajniku 
dokumentów z odwracaniem arkuszy)

Informacja

Urządzenie może nie być w stanie poprawnie wykryć rozmiaru oryginałów wymienionych 
poniżej. Dla następujących typów oryginałów należy zastosować ręczny wybór papieru:

Oryginały o wysokiej przezroczystości (np. folie do slajdów, kalka kreślarska)
Oryginały całkowicie ciemne lub z ciemnymi krawędziami
Oryginały o rozmiarze niestandardowym (np. gazety, czasopisma)

 s. 72 „Ręczny wybór papieru”

1 Umieść papier w kasecie.

Informacja

Przed rozpoczęciem kopiowania należy zarejestrować rozmiar papieru w urządzeniu.
 s. 49 „Przygotowanie 3 — rejestracja rozmiaru włożonego papieru”

2 Połóż oryginał.
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3 Naciśnij przycisk wyboru APS/AMS i wybierz opcję APS. (Zacznie 
świecić kontrolka APS).

Porada

Domyślne ustawienie przy instalacji to APS.
Jeśli orientacja papieru w kasecie różni się od orientacji oryginału, obraz z oryginału 
może zostać skopiowany po odwróceniu o 90 stopni, jeśli rozmiary papieru są 
zgodne (tylko w przypadku formatów A4 i B5).

4 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

Ręczny wybór papieru
Tę metodę wyboru rozmiaru papieru można zastosować w przypadku korzystania 
z następujących oryginałów, których rozmiary mogą nie zostać poprawnie wykryte przy użyciu 
funkcji automatycznego wyboru papieru:

Oryginały o wysokiej przezroczystości (np. folie do slajdów, kalka kreślarska)
Oryginały całkowicie ciemne lub z ciemnymi krawędziami
Oryginały w niestandardowym rozmiarze (np. gazety, czasopisma)

Porada

W przypadku tej metody, jeśli papier o odpowiednim rozmiarze nie został umieszczony 
w kasecie, zamień papier w kasecie na odpowiedni lub umieść papier w podajniku ręcznym.

 s. 41 „Umieszczanie papieru w kasetach”
 s. 64 „Korzystanie z podajnika ręcznego”

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.
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3 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [KASETA], aż włączy się kontrolka 
odpowiedniej kasety.
Przykład: Wybór kasety urządzenia

4 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
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Kopiowanie różnych rozmiarów w jednym przebiegu — KOPIOWANIE ORYGINAŁÓW MIESZANYCH — 

W przypadku umieszczenia oryginałów o różnych rozmiarach w automatycznym podajniku 
dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) w jednym przebiegu mogą być kopiowane 
niektóre kombinacje rozmiarów. Dostępne są kombinacje A3 i A4, B4 i B5 oraz A4-R i FOLIO.

1 Umieść papier w kasecie.

Informacja

Kopiowanie z użyciem podajnika ręcznego jest wyłączone. Umieść papier w kasecie.

2 Umieść oryginały w automatycznym podajniku dokumentów z 
odwracaniem arkuszy (opcjonalny).

3 Naciśnij przycisk [ORYG.MIESZ.].
Tryb kopiowania oryginałów mieszanych zostanie włączony, a kontrolka [ORYG.MIESZ.] 
będzie świecić.
Urządzenie zostanie przełączone w tryb automatycznego wyboru papieru i będzie 
świecić kontrolka [APS]. W przypadku kopiowania w trybie automatycznego wyboru 
papieru pkt 4 nie jest wymagany. W takim przypadku przejdź do pkt 5.

Informacja

W trybie automatycznego wyboru papieru kopie są wykonywane na papierze o rozmiarze 
identycznym z rozmiarem oryginału. Należy z wyprzedzeniem umieścić papier 
o identycznym rozmiarze w odpowiednich kasetach.



Kopiowanie różnych rozmiarów w jednym przebiegu — KOPIOWANIE ORYGINAŁÓW 

4 Jeśli chcesz skopiować wszystkie oryginały na papierze jednego 
rozmiaru, naciśnij przycisk [KASETA], aby wybrać kasetę.
Przykład: Wybór kasety urządzenia

5 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się kopiowanie.

W przypadku wyświetlenia komunikatu „Zmień kierunek oryg.”
Oryginały nie zostały ułożone w odpowiedniej orientacji. Naciśnij przycisk [ENTER], aby 
wysunąć oryginał. Obróć oryginał o 90 stopni i wznów kopiowanie.

Po zakończeniu kopiowania naciśnij przycisk [KASOWANIE FUNKCJI].
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Powiększanie/zmniejszanie kopii

Skalę reprodukcji kopii można ustawić na trzy następujące sposoby:

Automatyczny wybór powiększenia (AMS):
Określ z wyprzedzeniem rozmiar papieru do kopiowania. Po położeniu oryginału urządzenie 
wykryje jego rozmiar i automatycznie dostosuje skalę reprodukcji do rozmiaru papieru do 
kopiowania. 
Dostępne są następujące rozmiary oryginałów:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R i FOLIO (rozmiar oryginałów FOLIO może być wykrywany 
automatycznie jedynie w przypadku ich umieszczenia w opcjonalnym automatycznym podajniku 
dokumentów z odwracaniem arkuszy)

Określenie rozmiarów oryginału i papieru do kopiowania:
W przypadku określenia rozmiarów oryginału i papieru do kopiowania urządzenie 
automatycznie dostosuje do nich skalę reprodukcji. Funkcji tej można użyć w sytuacji, gdy nie 
jest możliwe użycie AMS, na przykład podczas kopiowania z folii do slajdów.

Ręczne określenie skali reprodukcji:
Określ skalę reprodukcji ręcznie (w zakresie od 25 do 200%).

Porada

Istnieje możliwość oddzielnego ustawienia skali poziomej i pionowej. W takim przypadku 
wybierz funkcję XY ZOOM z menu kopiowania.

 s. 113 „Zmiana rozmiarów w pionie i poziomie — XY ZOOM —” 

Automatyczny wybór powiększenia (AMS)
Umożliwia określenie z wyprzedzeniem rozmiaru papieru do kopiowania. Następnie urządzenie 
wykrywa rozmiar oryginału i automatycznie dostosowuje skalę reprodukcji do rozmiaru papieru 
w momencie położenia oryginału.

Porada

Dostępne są następujące rozmiary oryginałów:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R i FOLIO (rozmiar oryginałów FOLIO może być wykrywany 
automatycznie jedynie w przypadku ich umieszczenia w opcjonalnym automatycznym podajniku 
dokumentów z odwracaniem arkuszy)

Informacja

Automatyczny wybór powiększenia (AMS) może nie działać poprawnie w przypadku 
określonych poniżej rozmiarów oryginałów. Do określenia skali reprodukcji następujących 
oryginałów użyj innych metod:

Oryginały o wysokiej przezroczystości (np. folie do slajdów, kalka kreślarska)
Oryginały całkowicie ciemne lub z ciemnymi krawędziami
Oryginały w niestandardowym rozmiarze (np. gazety, czasopisma)
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1 Umieść papier w kasecie.

2 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [KOPIA], aż włączy się kontrolka 
odpowiedniego rozmiaru papieru.
Przykład: Wybór rozmiaru A4

Porada

Ta sama procedura umożliwia wybór odpowiedniego rozmiaru papieru przy użyciu 
przycisku [KASETA].

3 Kilkakrotnie naciśnij przycisk wyboru AMS/APS, aż włączy się 
kontrolka AMS.
Skala reprodukcji na ekranie głównym trybu kopiowania zostanie zmieniona na „AMS”.

4 Połóż oryginał.

5 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Kopiowanie jest wykonywane przy użyciu skali reprodukcji najbardziej odpowiedniej dla 
określonego rozmiaru papieru.

W przypadku wyświetlenia komunikatu „Zmień kierunek oryg.”
Orientacja położonego oryginału nie jest poprawna. Naciśnij przycisk [ENTER], aby wysunąć 
oryginał. Obróć oryginał o 90 stopni i wznów kopiowanie.
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Określenie rozmiarów oryginału i papieru do kopiowania

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [ORYGINAŁ], aż włączy się kontrolka 
odpowiedniego rozmiaru oryginału.
Przykład: Wybór formatu B4 dla oryginału

4 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [KOPIA], aż włączy się kontrolka 
odpowiedniego rozmiaru papieru.
Przykład: Wybór formatu A4 dla papieru do kopiowania

Porada

Ta sama procedura umożliwia wybór odpowiedniego rozmiaru papieru przy użyciu 
przycisku [KASETA].
W przypadku umieszczenia w kasecie papieru o rozmiarze innym niż A3, A4, A4-R, 
A5-R lub B4 należy zarejestrować go z wyprzedzeniem jako „INNY”.

 s. 50 „Rejestrowanie innych rozmiarów standardowych”

Zostanie ustawiony najbardziej odpowiedni współczynnik reprodukcji dla rozmiarów 
oryginału i papieru do kopiowana.

5 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
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Ręczne określenie skali reprodukcji

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Naciśnij przycisk wyboru (lewy).
Na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie następujący ekran:

4 Naciśnij przycisk wyboru (środkowy: – lub prawy: +), aby określić 
odpowiednią skalę reprodukcji.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie lub zwiększenie skali reprodukcji 
o 1%. Przytrzymanie przycisku powoduje dalszą zmianę skali reprodukcji. Dostępny 
zakres skali reprodukcji to 25–200%.

Porada

Naciśnij przycisk wyboru (lewy), aby przywrócić skalę reprodukcji 100%.

5 Naciśnij przycisk [ENTER].
Skala reprodukcji zostanie ustawiona.

6 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [KOPIA], aż włączy się kontrolka 
odpowiedniego rozmiaru papieru.
Przykład: Wybór formatu A4 dla papieru do kopiowania

Porada

Ta sama procedura umożliwia wybór odpowiedniego rozmiaru papieru przy użyciu 
przycisku [KASETA].
W przypadku umieszczenia w kasecie papieru o rozmiarze innym niż A3, A4, A4-R, 
A5-R lub B4 należy zarejestrować go z wyprzedzeniem jako „INNY”.

 s. 50 „Rejestrowanie innych rozmiarów standardowych”

7 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

ZOOM
����

+-100%
25% ---- 200%
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Wybór trybu obrazu

Istnieje możliwość wyboru najbardziej dla oryginału odpowiedniej jakości kopii. Dostępne są trzy 
następujące tryby:

TEKST/FOTO: Oryginały zawierające tekst i fotografie
FOTO: Oryginały zawierające zdjęcia
TEKST: Oryginały zawierające jedynie tekst i niewielkie ilustracje

Porada

Domyślne ustawienie przy instalacji to „TEKST/FOTO”.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Kilkakrotnie naciśnij przycisk trybu oryginału, aż włączy się 
kontrolka odpowiedniego trybu.
Przykład: Oryginał ze zdjęciami

4 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
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Regulacja poziomu nasycenia

Domyślnie przy instalacji wybrany jest tryb automatycznego ustawiania nasycenia kopii, 
w przypadku którego automatycznie wybierane jest najbardziej odpowiednie nasycenie 
skopiowanego obrazu przez wykrycie nasycenia oryginału. Istnieje także możliwość ręcznej 
regulacji poziomu nasycenia (= tryb ręcznego ustawiania nasycenia kopii) przy użyciu 
następującej procedury:

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Naciskaj przyciski regulacji nasycenia:  (jaśniej) lub  
(ciemniej), aby ustawić nasycenie na odpowiednim poziomie.
Dostępnych jest 7 poziomów nasycenia. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie nasycenie o jeden stopień. Przytrzymanie przycisku 
powoduje dalszą zmianę poziomu nasycenia.

4 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

Aby powrócić do trybu automatycznego ustawiania nasycenia kopii
Naciśnij przycisk  (AUTO).
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Menu kopiowania

Urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji kopiowania. W przypadku naciśnięcia na ekranie 
głównym trybu kopiowania przycisku wyboru (prawego) wyświetlane jest menu kopiowania. 
Z tego menu można wybrać odpowiednią funkcję.

Informacja

Istnieje możliwość jednoczesnego zastosowania większej liczby funkcji. Niektóre kombinacje 
funkcji nie są jednak dostępne. Szczegółowe informacje na temat niedostępnych kombinacji 
można znaleźć na stronie

 s. 217 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

Korzystanie z menu kopiowania
Aby wybrać odpowiednią funkcję z menu, użyj przycisków , ,  i  lub przycisków 
wyboru (lewego, środkowego, prawego). W tej sekcji opisano jako przykład procedurę wyboru 
funkcji XY ZOOM przy użyciu przycisków wyboru (lewego, środkowego, prawego).

1 Wybierz kolumnę, w której znajduje się odpowiednia funkcja, przy 
użyciu przycisków wyboru (lewego, środkowego, prawego).
Przykład: Naciśnij przycisk wyboru (prawy), aby wybrać opcję „XY ZOOM”.

2 Naciskaj ten sam przycisk wyboru kilkakrotnie, aby wybrać 
odpowiednią funkcję.

3 Naciśnij przycisk [ENTER].
Wyświetlony zostanie ekran ustawień funkcji. Wprowadź odpowiednie ustawienia 
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

Lewy Środkowy Prawy

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1
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Lista funkcji kopiowania
Poniżej przedstawiono funkcje kopiowania wyświetlone w menu kopiowania.

Funkcja Opis
WYKAŃCZANIE
(  s. 86,  s. 87, 

 s. 88)

Wybór opcji wykańczania papieru do kopiowania, wyprowadzanego na tacę 
odbiorczą. 
 SORTOWANIE: Wyprowadzanie w kolejności identycznej z kolejnością 
oryginałów w każdym zestawie.
 BEZ SORTOWANIA: Wyprowadzanie bez sortowania.
 NAPRZEMIENNE: Wyprowadzanie podczas sortowania i naprzemienna rotacja 
zestawów. 
 BROSZURA: Wyprowadzanie z sortowaniem stron w typie broszurowym.

PRZ. OBRAZU
(  s. 90)

Tworzenie marginesów na oprawę na papierze do kopiowania. Szerokość 
marginesu można określić w zakresie od 4 mm do 15 mm.
 LEWY MARGINES: Tworzenie marginesu na oprawę po lewej stronie papieru.
 PRAWY MARGINES: Tworzenie marginesu na oprawę po prawej stronie 
papieru.

OBRZEŻA
(  s. 92)

Tworzenie marginesu na obrzeżu papieru do kopiowania. Szerokość marginesu 
można określić w zakresie od 4 mm do 15 mm.

TYP PAPIERU
(  s. 64)

Wybór typu nośnika papieru do kopiowania. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie 
w trybie kopiowania z użyciem podajnika ręcznego. 
 GRUBY 1: Papier gruby 1 (81–105 g/m2)
 GRUBY 2: Papier gruby 2 (106–163 g/m2), etykiety samoprzylepne
 FOLIA: Folia do slajdów
 ZWYKŁY: Papier zwykły (64–80 g/m2), kalka kreślarska 

DUPLEKS
(  s. 94)

Wybór pomiędzy jedno- i dwustronnymi oryginałami i papierem do kopiowania.
 1>1 POJED.: Jednostronny oryginał — jednostronna kopia
 1>2 DUPLEKS: Jednostronny oryginał — dwustronna kopia
 2>2 DUPLEKS: Dwustronny oryginał — dwustronna kopia
 2>1 ROZDZIEL: Dwustronny oryginał — jednostronna kopia
 KSIĄŻKA > 2: Oryginał typu książkowego — kopia dwustronna

DWUSTRONNIE
(  s. 101)

Tworzenie kopii na dwóch stronach broszury. Strona lewa i prawa są kopiowane 
oddzielnie. Szerokość marginesu książki można określić w zakresie od 8 mm do 
30 mm.

DATOWANIE
(  s. 103)

Druk numeru strony, daty i godziny.
 NUMERACJA STR. Druk numeru strony.
 Str., Data&Czas: Druk numeru strony, daty i godziny.

BUDOWANIE 
PRACY
(  s. 105)

Skanowanie i kopiowanie oryginałów wykonanych z kilku zadań (= stosy). 
Ustawienia i metoda skanowania zmieniają się dla każdego zadania. Po 
zeskanowaniu wszystkich oryginałów są one kopiowane jednocześnie. 

2w1/4w1
(  s. 107)

Kopiowanie 2 lub 4 stron oryginałów na jedną stronę przez zmniejszenie skali 
reprodukcji.
 2w1: Kopiowanie 2 stron oryginałów na jedną stronę.
 4w1: Kopiowanie 4 stron oryginałów na jedną stronę.

KARTA ID
(  s. 110)

Kopiowanie obu stron karty na jedną stronę papieru A4.

XY ZOOM
(  s. 113)

Wybór skali reprodukcji oddzielnie dla kierunku pionowego i poziomego.

PAMIĘĆ PRACY
(  s. 115)

Rejestracja często używanych kombinacji funkcji i przywołanie ich w razie 
potrzeby. 
 PRZYWOŁAJ: Przywołanie zarejestrowanej kombinacji funkcji.
 ZAPISZ: Rejestracja kombinacji funkcji.
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Kopiowanie w kolejności stron oryginału — KOPIOWANIE Z SORTOWANIEM — 

W przypadku wykonywania kilku zestawów kopii kopie mogą być wyprowadzane w tej samej 
kolejności co oryginały w poszczególnych zestawach. Procedura ta nosi nazwę kopiowania 
z sortowaniem.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

Porada

Funkcja ta jest włączana automatycznie w przypadku umieszczenia oryginałów 
w automatycznym podajniku dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny). W takim 
przypadku przejdź do pkt 5.

3 Wybierz opcję „WYKAŃCZ” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

4 Wybierz opcję „SORTOWANIE”, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].

Funkcja kopiowania z sortowaniem zostanie ustawiona. 

5 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

Skopiowane i posortowane w dwóch zestawach

Skopiowane w 2 zestawach bez sortowania

1
2

3

1
2

3

1
2

3

1
2

3

1
1

2
2

3
3

TYP PAPIERU
OBRZEŻA

PRZ.OBRAZU
WYKAŃCZ

BUDOWANIE
PRACY

DATOWANIE
DWUSTRONNIE
DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

WYKAŃCZ SORTOWANIE
BEZ SORTOWANIA
NAPRZEMIENNE
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Sortowanie naprzemienne poszczególnych zestawów — SORTOWANIE PRZEMIENNE — 

W przypadku tworzenia kilku zestawów kopii kopie mogą być sortowane i wyprowadzane 
naprzemiennie zestawami. Funkcja ta nosi nazwę sortowania przemiennego. Należy 
z wyprzedzeniem umieścić papier do kopiowania w kasecie w orientacji poziomej, a w drugiej 
kasecie papier w orientacji pionowej.

Informacja

Funkcję tę można stosować dla papieru formatu A4 i B5.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wprowadź odpowiednią liczbę kopii.

4 Wybierz opcję „WYKAŃCZ” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

5 Wybierz opcję „NAPRZEMIENNE”, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].

Funkcja sortowania przemiennego zostanie ustawiona. 

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

WYKAŃCZ SORTOWANIE
BEZ SORTOWANIA
NAPRZEMIENNE
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Sortowanie typu broszurowego — BROSZURA — 

Kopie mogą być wyprowadzane w kolejności przypominającej broszurę. Funkcja ta nosi nazwę 
sortowania broszurowego. Istnieje możliwość wykonania broszury przez złożenie i zszycie stosu 
kopii w środku.

Informacja

Funkcję tę można stosować w przypadku papieru formatu A3, A4-R, A5-R, B4 i B5-R.
Wymagany jest automatyczny moduł dupleksu (opcjonalny).
Funkcji tej nie można stosować w połączeniu z funkcją przesunięcia obrazu.

 s. 90 „Przesuwanie papieru w celu utworzenia marginesu — PRZ. OBRAZU —”

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „WYKAŃCZ” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

4 Wybierz opcję „BROSZURA”, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER] lub .

10 3

8 5

1

2

3

12

12 1

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

WYKAŃCZ BEZ SORTOWANIA
NAPRZEMIENNE
BROSZURA
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5 Wybierz tryb kopiowania dwustronnego najlepiej odpowiadający 
oryginałowi, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
1>2: W przypadku oryginałów jednostronnych
2>2: W przypadku oryginałów dwustronnych

Funkcja sortowania broszurowego zostanie ustawiona.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

BROSZURA
1>2
2>2
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Przesuwanie papieru w celu utworzenia marginesu — PRZ. OBRAZU — 

Istnieje możliwość utworzenia marginesu na papierze do kopiowania przez przesunięcie całego 
arkusza w lewo lub w prawo. Margines ten może zostać wykorzystany do dziurkowania lub 
zszywania.

Informacja

W przypadku umieszczenia papieru w podajniku ręcznym należy z wyprzedzeniem 
zarejestrować rozmiar papieru w urządzeniu.
Funkcji tej nie można stosować w połączeniu z funkcją sortowania broszurowego.

 s. 88 „Sortowanie typu broszurowego — BROSZURA —”

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „PRZ. OBRAZU” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

4 Określ, czy margines powinien zostać utworzony z prawej czy też 
z lewej strony arkusza, a następnie naciśnij przycisk [ENTER] lub 

.
LEWY MARGINES: Margines zostanie utworzony po lewej stronie.
PRAWY MARGINES: Margines zostanie utworzony po prawej stronie.

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

PRZ.OBRAZU LEWY MARGINES
PRAWY MARGINES
WYŁĄCZONE
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5 Określ szerokość marginesu i naciśnij przycisk [ENTER].
Szerokość marginesu można określić w zakresie od 4 mm do 15 mm.

Funkcja przesunięcia obrazu zostanie ustawiona.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

PRAWY MARGINES
7mm

+-
4mm ---- 15mm
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Usuwanie cienia na obrzeżach — OBRZEŻA — 

W przypadku tworzenia kopii grubych obiektów, takich jak książki, krawędź skopiowanego 
obrazu może zostać zacieniona. W przypadku korzystania z takiej kopii jako oryginału funkcja ta 
umożliwia usunięcie takiego cienia i utworzenie marginesu jedynie na krawędzi papieru.

Informacja

Dostępne są tylko standardowe rozmiary oryginałów.
W przypadku umieszczenia papieru w podajniku ręcznym należy z wyprzedzeniem 
zarejestrować rozmiar papieru w urządzeniu.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „OBRZEŻA” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

4 Wybierz opcję „WŁ”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER] lub .

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

OBRZEŻA
WŁ
WYŁ
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5 Określ szerokość marginesu i naciśnij przycisk [ENTER].
Szerokość marginesu można określić w zakresie od 4 mm do 15 mm.

Funkcja obrzeży zostanie ustawiona.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

OBRZEŻA
7mm

+-
4mm ---- 15mm
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Kopiowanie dwustronne — DUPLEKS — 

Istnieje możliwość wyboru pomiędzy jedno- i dwustronnymi oryginałami i papierem do 
kopiowania. Istnieje możliwość tworzenia kopii oryginałów jednostronnych po obu stronach 
papieru, co zapewnia oszczędność papieru. Istnieje także możliwość dwustronnego 
skopiowania książki, co umożliwia zszycie kopii w formie książki.

1>1 POJED. (  s. 95)

2>1 ROZDZIEL (  s. 95)

1>2 DUPLEKS (  s. 96)

2>2 DUPLEKS (  s. 96)
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KSIĄŻKA > 2 (  s. 98)

Informacja

Do automatycznego skanowania oryginałów dwustronnych wymagany jest automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny).
Do tworzenia kopii dwustronnych wymagany jest automatyczny moduł dupleksu 
(opcjonalny).

Kopiowanie jednostronne
Istnieje możliwość kopiowania oryginałów jedno- i dwustronnych na jedną stronę arkusza.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „DUPLEKS” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz tryb kopiowania dwustronnego z menu kopiowania, a 
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
1>1 POJED.: Jednostronny oryginał — jednostronna kopia
2>1 ROZDZIEL: Dwustronny oryginał — jednostronna kopia

Tryb kopiowania dwustronnego zostanie ustawiony.

-12-

-13-

-15- -13- -15-

-13-

-12- -13--13-

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

DUPLEKS
2>1 ROZDZIEL
2>2 DUPLEKS

KSIĄŻKA NA 2
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5 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się kopiowanie.

6 Jeśli korzystasz z szyby ekspozycyjnej, połóż następny oryginał, 
wybierz opcję „TAK”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER]. 
Powtarzaj tę procedurę do momentu zeskanowania wszystkich 
oryginałów.
Zamiast wybierać opcję „TAK”, można także nacisnąć przycisk [START].

Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów
Wybierz opcję „NIE”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Kopiowanie na obu stronach arkusza
Istnieje możliwość kopiowania oryginałów jedno- i dwustronnych na obie strony arkusza.

1 Umieść papier w kasecie.

Informacja

Użyj papieru zwykłego (64–80 g/m2).

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „DUPLEKS” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

Następny oryginał?
TAK
NIE

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1
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4 Wybierz tryb kopiowania dwustronnego z menu kopiowania, 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER] lub .
1>2 DUPLEKS: Jednostronny oryginał — dwustronna kopia
2>2 DUPLEKS: Dwustronny oryginał — dwustronna kopia

5 Wybierz tryb wykańczania, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
KSIĄŻKA: Otwierana w lewo
NOTATNIK: Otwierany do góry

Tryb kopiowania dwustronnego zostanie ustawiony.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się kopiowanie.

7 Jeśli korzystasz z szyby ekspozycyjnej, połóż następny oryginał, 
wybierz opcję „TAK”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER]. 
Powtarzaj tę procedurę do momentu zeskanowania wszystkich 
oryginałów.
Zamiast wybierać opcję „TAK”, można także nacisnąć przycisk [START].

Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów
Wybierz opcję „NIE”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

DUPLEKS
1>2 DUPLEKS
1>1 POJED.

2>2 DUPLEKS

DUPLEKS
KSIĄŻKA
NOTATNIK

Następny oryginał?
TAK
NIE



4 ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

98    Kopiowanie dwustronne — DUPLEKS —

Kopiowanie broszury na obu stronach arkusza
Istnieje możliwość kopiowania oryginałów typu broszurowego, takich jak książki i katalogi, na 
obie strony arkusza, w układzie podobnym do oryginału. 

1 Umieść papier w kasecie.

Informacja

Użyj papieru zwykłego (64–80 g/m2).
Funkcja ta jest dostępna w przypadku używania papieru formatu B5 i A4.

2 Naciśnij przycisk [KASETA], aby wybrać źródło papieru.

3 Wybierz opcję „DUPLEKS” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „KSIĄŻKA > 2”, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER] lub .

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

DUPLEKS
2>1 ROZDZIEL
2>2 DUPLEKS

KSIĄŻKA NA 2
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5 Określ, czy początkowa strona kopii to strona prawa czy lewa, 
a także czy strona końcowa to strona prawa czy lewa. Następnie 
naciśnij przycisk [ENTER] lub .
Wybierz jedną z dostępnych opcji: „PRAWA NA PRAWĄ”, „PRAWA NA LEWĄ”, „LEWA 
NA LEWĄ” i „LEWA NA PRAWĄ”.

Przykład: Kopia rozpoczyna się na stronie 2, a kończy na stronie 6: „LEWA NA LEWĄ”

6 Określ szerokość marginesu i naciśnij przycisk [ENTER].
Szerokość marginesu można określić w zakresie od 8 mm do 30 mm.

Tryb kopiowania dwustronnego zostanie ustawiony.

KSIĄŻKA NA 2
PRAWA NA LEWĄ
PRAWA NA PRAWĄ

LEWA NA LEWĄ

2 3 6 7

MARG. KSIĄŻKI
15mm

+-
8mm ---- 30mm
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7 Połóż oryginał, następnie wybierz inne tryby kopiowania według 
potrzeb. Następnie naciśnij przycisk [START].

Uwaga

Nie kładź na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) ani nie naciskaj jej 
z użyciem siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

Rozpocznie się skanowanie.

8 Otwórz następną stronę i połóż oryginał, wybierz opcję „TAK” 
i naciśnij przycisk [ENTER]. Powtarzaj tę procedurę do momentu 
osiągnięcia ostatniej strony.
Zamiast wybierać opcję „TAK”, można także nacisnąć przycisk [START].

W przypadku kopiowania ostatniej strony
Jeśli ostatnia strona jest jednostronna, wybierz opcję „TAK (POJEDYŃCZO)” i naciśnij 
przycisk [ENTER]. Jeśli jest ona dwustronna, wybierz opcję „TAK” i naciśnij przycisk 
[ENTER].

Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów
Wybierz opcję „NIE”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Następny oryginał? 
TAK
TAK(POJEDYŃCZO)
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Oddzielne kopiowanie stron prawych i lewych — DWUSTRONNIE — 

W przypadku umieszczenia otwartego oryginału typu broszurowego na szybie ekspozycyjnej 
strony prawe i lewe mogą być kopiowane oddzielnie na różnym papierze. Ponadto w przypadku 
zainstalowania automatycznego modułu dupleksu (opcjonalny), mogą być one kopiowane na 
obu stronach papieru. Nie jest konieczne przesuwanie oryginału na szybie ekspozycyjnej.

Informacja

Funkcja ta jest dostępna w przypadku używania papieru formatu B5 i A4.
W przypadku umieszczenia papieru w podajniku ręcznym należy z wyprzedzeniem 
zarejestrować rozmiar papieru w urządzeniu.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

Uwaga

Nie kładź na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) ani nie naciskaj jej 
z użyciem siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

3 Wybierz opcję „DWUSTRONNIE” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

22 3 3

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1
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4 Wybierz opcję „WŁ”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER] lub .

5 Określ szerokość marginesu i naciśnij przycisk [ENTER].
Szerokość marginesu można określić w zakresie od 8 mm do 30 mm.

Funkcja „dwustronnie” zostanie ustawiona.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się kopiowanie.

7 Otwórz następną stronę i połóż oryginał ponownie, wybierz opcję 
„TAK” i naciśnij przycisk [ENTER]. Powtarzaj tę procedurę do 
momentu zeskanowania wszystkich oryginałów. 
Zamiast wybierać opcję „TAK”, można także nacisnąć przycisk [START].

Po zeskanowaniu wszystkich stron
Wybierz opcję „NIE”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

DWUSTRONNIE
WŁ
WYŁ

MARG. KSIĄŻKI
15mm

+-
8mm ---- 30mm

Następny oryginał? 
TAK
NIE
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Drukowanie numeru strony, daty i godziny — DATOWANIE — 

Istnieje możliwość drukowania na papierze do kopiowania numeru strony, daty i godziny. Jak 
przedstawiono poniżej, pozycja tych danych w przypadku umieszczenia oryginału 
w automatycznym podajniku dokumentów / automatycznym podajniku dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalne) jest inna niż w przypadku zastosowania szyby 
ekspozycyjnej.

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „DATOWANIE” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

10-04-2006  09:30
P.001

10
-0

4-
20

06
  0

9:3
0

P.0
01

Po umieszczeniu oryginału w automatycznym podajniku dokumentów z odwracaniem 
arkuszy / automatycznym podajniku dokumentów (opcjonalne)

Po umieszczeniu oryginału na szybie ekspozycyjnej
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4 Wybierz element do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].
NUMERACJA STR. Numery stron
Str., Data&Czas: Numery stron, data i godzina

Funkcja datowania zostanie ustawiona.

5 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

DATOWANIE NUMERACJA STR.
Str.,Data&Czas
WYŁ
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Zmiana ustawień kopiowania przy każdym zadaniu — BUDOWANIE PRACY — 

Ta funkcja jest przydatna w przypadku oryginałów składających się z kilku zadań (= stosów). 
Istnieje możliwość zmiany ustawień i metod skanowania dla każdego zadania. Po 
zeskanowaniu wszystkich zadań zgodnie z odpowiednimi ustawieniami są one jednocześnie 
kopiowane. W jednym przebiegu można skopiować maksymalnie 250 stron i 5 zadań.

Informacja

Dla każdego zadania można zmienić poziom nasycenia, tryb oryginału i usuwanie obrzeży. 
Niektóre funkcje nie mogą być używane w połączeniu z tą funkcją. W przypadku innych funkcji 
występują ograniczenia.
Po ustawieniu następujących funkcji dla pierwszego zadania są one również ustawiane 
dla reszty:
Wybór rozmiaru papieru, tryby wykańczania, przesunięcie obrazu
Funkcje niedostępne:
Kopiowanie oryginałów mieszanych, APS, kopiowanie dwustronne broszury („KSIĄŻKA > 2”), 
ręczne określanie skali reprodukcji, XY ZOOM, sortowanie broszurowe, „dwustronnie”, 
2w1/4w1, karta ID, datowanie

1 Umieść papier w kasecie.

2 Ustaw liczbę kopii.

3 Wybierz opcję „BUDOWANIE PRACY” z menu kopiowania, 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1
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4 Wybierz opcję „WŁ”, naciśnij przycisk [ENTER], a następnie 
przycisk [ANULUJ].

Funkcja budowania pracy zostanie włączona, a na wyświetlaczu LCD zostanie 
wyświetlony następujący ekran:

5 Umieść w urządzeniu oryginały dla pierwszego zadania.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się skanowanie. Po zakończeniu skanowania na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest następujący ekran:

7 Umieść w urządzeniu następne zadanie.
Powtarzaj czynności przedstawione w pkt 6 i 7 do momentu zeskanowania wszystkich 
zadań.

8 Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów wybierz opcję „Zak. bud. 
pracy”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Rozpocznie się kopiowanie.

BUDOWANIE PRACY 
WŁ
WYŁ

1
AMS SORTOWANIE
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA

GOTOWA 
(BUD.PRACY)

BUDOWANIE PRACY 
Skan.nast.str.
Zak.bud.pracy

BUDOWANIE PRACY 
Skan.nast.str.
Zak.bud.pracy
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Kopiowanie 2 lub 4 stron na jedną stronę — 2w1/4w1 — 

Istnieje możliwość kopiowania 2 lub 4 stron oryginału na jedną stronę po zmniejszeniu skali 
reprodukcji. W przypadku zastosowania automatycznego modułu dupleksu (opcjonalny) na obie 
strony jednego arkusza można skopiować maksymalnie 8 stron.

2w1

4w1

2w1 DUPLEKS (a: strona pierwsza, b: strona druga)
Jeśli kopia jest odwrócona zgodnie z linią osi, oryginały są drukowane na drugiej stronie (na 
odwrocie), jak pokazano na rysunku.

4w1 DUPLEKS (a: strona pierwsza, b: strona druga)
Jeśli kopia jest odwrócona zgodnie z linią osi, oryginały są drukowane na drugiej stronie (na 
odwrocie), jak pokazano na rysunku.

a

b

a

b

a b

a b
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1 Umieść papier w kasecie.

Informacja

W przypadku umieszczenia papieru w podajniku ręcznym należy z wyprzedzeniem 
zarejestrować rozmiar papieru w urządzeniu.

2 Wybierz z menu kopiowania opcję „2w1/4w1”, a następnie naciśnij 
przycisk [ENTER]. 

3 Wybierz opcję 2w1 lub 4w1, a następnie naciśnij przycisk [ENTER] 
lub .
2w1: 2 strony oryginału na 1 stronę kopii
4w1: 4 strony oryginału na 1 stronę kopii

4 Wybierz tryb kopiowania dwustronnego z menu kopiowania, 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
W przypadku wybrania trybu innego niż „1>1 POJED.”, zamiast przycisku [ENTER] 

można użyć przycisku .
1>1 POJED.: Jednostronny oryginał — jednostronna kopia
1>2 DUPLEKS: Jednostronny oryginał — dwustronna kopia
2>2 DUPLEKS: Dwustronny oryginał — dwustronna kopia
2>1 ROZDZIEL: Dwustronny oryginał — jednostronna kopia

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

2w1/4w1
4 w 1
2 w 1

WYŁ

2w1
1>2 DUPLEKS
1>1 POJED.

2>2 DUPLEKS
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5 Wybierz tryb wykańczania, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
KSIĄŻKA: Otwierana w lewo
NOTATNIK: Otwierany do góry

Informacja

W przypadku wybrania w pkt 4 opcji „1>1 POJED.” ta procedura nie jest konieczna.

Funkcja 2w1/4w1 zostanie ustawiona.

6 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

DUPLEKS
KSIĄŻKA
NOTATNIK
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Kopiowanie obu stron karty na jedną stronę — KARTA ID — 

Istnieje możliwość skopiowania obu stron oryginału o rozmiarze karty identyfikacyjnej na jedną 
stronę arkusza A4. Funkcja ta jest przydatna w przypadku konieczności skopiowania dużej 
liczby kart dwustronnych.

1 Umieść papier w kasecie.

Informacja

Funkcja ta jest dostępna w przypadku używania papieru formatu A4 i A4-R.

2 Wybierz opcję „KARTA ID” z menu kopiowania, a następnie naciśnij 
przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „WŁ”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Funkcja kopiowania kart ID zostanie włączona.

4 Podnieś pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny podajnik 
dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny 
podajnik dokumentów (opcjonalny).

Strona przednia Strona tylna

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

KARTA ID
WŁ
WYŁ
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5 Umieść oryginał karty na szybie ekspozycyjnej. 
Połóż kartę stroną przednią w dół, wyrównując ją z lewym tylnym rogiem szyby 
ekspozycyjnej.

Informacja

Część oryginału, która znajduje się na górnej i lewej krawędzi (ok. 2 mm) szyby 
ekspozycyjnej może nie zostać skopiowana. Umieść oryginał z daleka od obu krawędzi, 
jeśli chcesz skopiować cały oryginał. 

6 Ostrożnie opuść pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny).

7 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
Rozpocznie się skanowanie strony przedniej. Na wyświetlaczu LCD wyświetlony 
zostanie następujący ekran:

8 Podnieś pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny podajnik 
dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny 
podajnik dokumentów (opcjonalny).

9 Odwróć kartę i umieść ją ponownie na szybie ekspozycyjnej.
Wyrównaj ją do lewego tylnego rogu szyby ekspozycyjnej.

Informacja

Część oryginału, która znajduje się na górnej i lewej krawędzi (ok. 2 mm) szyby 
ekspozycyjnej może nie zostać skopiowana. Umieść oryginał z daleka od obu krawędzi, 
jeśli chcesz skopiować cały oryginał. 

Zabierz kartę ID 1
100% SORTOWANIE
ZOOM WYKAŃCZ EDYCJA
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10 Ostrożnie opuść pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny 
podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny).

11 Naciśnij przycisk [START].
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Zmiana rozmiarów w pionie i poziomie — XY ZOOM — 

Istnieje możliwość oddzielnego określenia skali reprodukcji w poziomie (X) i w pionie (Y).

1 Umieść papier w kasecie.

2 Połóż oryginał.

3 Wybierz opcję „XY ZOOM” z menu kopiowania, a następnie naciśnij 
przycisk [ENTER]. 

4 Naciśnij przycisk wyboru (środkowy: – lub prawy: +), aby określić 
odpowiednią skalę reprodukcji.
Jedno naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie lub zwiększenie skali reprodukcji 
o 1%. Przytrzymanie przycisku powoduje dalszą zmianę skali reprodukcji. Dostępny 
zakres skali reprodukcji to 25–200%.
Orientację można zmienić przy użyciu przycisku wyboru (lewy: X/Y).

5 Naciśnij przycisk [ENTER].
Skala reprodukcji zostanie ustawiona.

6 Naciśnij przycisk [ANULUJ].
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Y

X
X

Y

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

XY ZOOM
X:120% Y: 80%

+-X/Y
25% ---- 200%
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7 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [KOPIA], aż włączy się kontrolka 
odpowiedniego rozmiaru papieru.
Przykład: Wybór formatu A4 dla papieru do kopiowania

Porada

Ta sama procedura umożliwia wybór odpowiedniego rozmiaru papieru przy użyciu 
przycisku [KASETA].
W przypadku umieszczenia w kasecie papieru o rozmiarze innym niż A3, A4, A4-R, 
A5-R lub B4 należy zarejestrować go z wyprzedzeniem jako „INNY”.

 s. 50 „Rejestrowanie innych rozmiarów standardowych”

8 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].
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Rejestracja często używanych funkcji — PAMIĘĆ PRACY — 

Istnieje możliwość rejestracji często używanych kombinacji funkcji i przywołania ich w razie 
potrzeby. Raz zarejestrowane kombinacje nie zostaną usunięte przez wyłączenie urządzenia. 
Istnieje możliwość zarejestrowania maksymalnie 4 kombinacji funkcji. 

Informacja

Poniżej przedstawiono dostępne funkcje.
Format oryginału, APS/AMS, kopiowanie oryginałów mieszanych, skala reprodukcji tryb obrazu, 
nasycenie kopii, tryby wykańczania, przesunięcie obrazu, usunięcie krawędzi, typ papieru, 
dupleks, „dwustronnie”, budowanie pracy, 2w1/4w1, XY ZOOM

Rejestracja kombinacji funkcji

1 Ustaw wszystkie funkcje, które chcesz zarejestrować.
Przykład: Skala reprodukcji: 85%, liczba kopii: 20, nasycenie: tryb automatycznego 
ustawiania nasycenia, rozmiar papieru: B5

2 Wybierz opcję „PAMIĘĆ PRACY” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

3 Wybierz opcję „ZAPISZ”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER] lub 
.

PAMIĘĆ

• Skala reprodukcji: 85%
• Liczba kopii: 20
• Nasycenie kopii: 

Automatyczne
• Rozmiar papieru: B5

• Skala reprodukcji: 85%
• Liczba kopii: 20
• Nasycenie kopii: 

Automatyczne
• Rozmiar papieru: B5

PRZYWO-
ŁAJ

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

PAMIĘĆ PRACY
PRZYWOŁAJ
ZAPISZ



4 ZAAWANSOWANE FUNKCJE KOPIOWANIA

116    Rejestracja często używanych funkcji — PAMIĘĆ PRACY —

4 Wybierz opcję „PAMIĘĆ 1”, „PAMIĘĆ 2”, „PAMIĘĆ 3” lub „PAMIĘĆ 
4”. Następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Przykład: Wybór opcji „PAMIĘĆ 4”

Informacja

Oznaczenie po lewej stronie nazwy pamięci wskazuje, że w tym obszarze pamięci 
zarejestrowano już kombinację funkcji. W przypadku wybrania obszaru pamięci, 
w którym zapisano wcześniej ustawienia, ustawienia te zostaną zastąpione.

Kombinacja funkcji została zarejestrowana.

Przywoływanie kombinacji funkcji

1 Wybierz opcję „PAMIĘĆ PRACY” z menu kopiowania, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

2 Wybierz opcję „PRZYWOŁAJ”, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER] lub .

ZAPISZ
PAMIĘĆ 3
PAMIĘĆ 2

PAMIĘĆ 4

TYP PAPIERU BUDOWANIE
PRACY

OBRZEŻA DATOWANIE
PRZ.OBRAZU DWUSTRONNIE
WYKAŃCZ DUPLEKS

PAMIĘĆ PRACY
XY ZOOM
KARTA ID
2w1/4w1

PAMIĘĆ PRACY
PRZYWOŁAJ
ZAPISZ
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3 Wybierz opcję „PAMIĘĆ 1”, „PAMIĘĆ 2”, „PAMIĘĆ 3” lub „PAMIĘĆ 
4”. Następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Przykład: Wybór opcji „PAMIĘĆ 4”

Informacja

Obszary pamięci, w których zapisano kombinację funkcji, mają oznaczenie po lewej 
stronie nazwy.

Kombinacja funkcji zostanie przywołana.

4 Wybierz inne tryby kopiowania według potrzeb i naciśnij przycisk 
[START].

PRZYWOŁAJ
PAMIĘĆ 3
PAMIĘĆ 2

PAMIĘĆ 4
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Przed zmianą ustawień

Ustawienia urządzenia mogą zostać zmienione w zależności od jego zastosowań. W tej sekcji 
opisano wyświetlacz i podstawowe działania związane z przyciskami.

Wyświetlanie ekranu głównego trybu funkcji użytkownika
Aby zmienić ustawienia, użyj przycisków na panelu sterowania podczas przeglądania menu. 
Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] na panelu sterowania.

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika. Wybierz element na ekranie 
i zmień ustawienie.

Sprawdzanie łącznej liczby wydrukowanych i skopiowanych arkuszy
Istnieje możliwość sprawdzenia łącznej liczby wydrukowanych i skopiowanych arkuszy. Łączna 
liczba arkuszy jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu głównego trybu funkcji 
użytkownika. (Łączna liczba arkuszy nie może zostać wyzerowana).

Sprawdzanie struktury menu
Menu urządzenia może zostać wydrukowane w formie listy. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie

 s. 174 „Drukowanie listy menu”

Elementy menu, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku
Podręcznik operatora zawiera opis ustawień ogólnych oraz ustawień funkcji kopiowania 
urządzenia. Ustawienia używane w przypadku zainstalowania modułów opcjonalnych, takich 
jak faks i skaner, zostały opisane w podręcznikach dołączonych do tych modułów.

Ekrany — informacje
Ekrany przedstawione w niniejszym podręczniku mogą się różnić od ekranów w rzeczywistym 
środowisku pracy, gdyż zależą one np. od zainstalowania różnych opcji.

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
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Wykorzystanie przycisków do zmiany ustawień
Podczas zmiany ustawień użyj przycisków przedstawionych poniżej.

Przycisk [KASOWANIE FUNKCJI]: Umożliwia powrót do ekranu głównego trybu funkcji 
użytkownika.

Przycisk [ANULUJ]: Umożliwia anulowanie wybranego działania. Zostanie 
ponownie wyświetlone poprzednie menu. Naciśnij ten przycisk 
na ekranie głównym trybu funkcji użytkownika, aby powrócić do 
ekranu głównego trybu kopiowania.

Przyciski  / : Umożliwiają przesuwanie kursora w prawo i w lewo.

Przyciski  / : Umożliwiają przesuwanie kursora w górę i w dół w celu 
wybrania menu i elementu.

Przycisk [ENTER]: Umożliwia wybór menu i elementu.
Klawisze numeryczne: Umożliwiają wprowadzanie wartości.
Przycisk [CZYŚĆ/STOP]: Umożliwia natychmiastowe usunięcie wprowadzonej wartości.

Poniżej przedstawiono przykłady obsługi menu.

*1 Obok elementów umieszczono liczby jedno- i dwucyfrowe. Zamiast naciskać przyciski ,  
i [ENTER], można wprowadzić liczbę, co spowoduje przeniesienie do danego elementu.

Powrót do ekranu trybu kopiowania

Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb kopiowania). Ponownie 
wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Przycisk [ENTER]

Przyciski numeryczne

Przycisk [CZYŚĆ/STOP]

Przyciski    /      

Przyciski    /      

Przycisk [ANULUJ]

Przycisk
 [KASOWANIE FUNKCJI]

Po     naciśnięciu przycisku wskaźnik jest przesuwany w dół.
Po     naciśnięciu przycisku wskaźnik jest przesuwany w górę.

 Klawisz [ENTER] lub klawisz cyfry [0] [2] *1

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA
01.DATA I GODZINA
02.JĘZYK
03.IDENTYFIKATOR TERMINALA

JĘZYK
01.Angielski
02.Francuski
03.Włoski

Określona operacja zostanie anulowana, 
a ekran powróci do poprzedniego menu.

Określona operacja zostanie wykonana, 
a ekran powróci do poprzedniego menu.

Określona operacja zostanie wykonana 
i wyświetlone zostanie następne menu.

Klawisz [ENTER] lub 
klawisz cyfry [0] [1] *1

Klawisz 
[ANULUJ]
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Data i godzina

Ta sekcja zawiera opis sposobu konfigurowania wyświetlanej daty i godziny.

Ustawianie zegara

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA POCZĄTKOWE” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „DATA & GODZINA” przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „USTAWIENIA” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA POCZĄTKOWE
01.DATA & GODZINA
02.JĘZYK
03.OKNO USTAWIEŃ KASETY

DATA & GODZINA
01.USTAWIENIA
02.FORMAT GODZINY
03.FORMAT DATY
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5 Wprowadź datę.
Przykład: 10 kwietnia 2009 r.: [2] [0] [0] [9] [0] [4] [1] [0]

6 Wybierz dzień tygodnia przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk .

7 Wprowadź godzinę.
Przykład: 10:30: [1] [0] [3] [0]

Porada

W przypadku ustawienia formatu 12-godzinnego naciśnij przycisk  lub , aby 
przełączyć się między godzinami porannymi i popołudniowymi.

8 Po wprowadzeniu wszystkich elementów naciśnij przycisk 
[ENTER].
Godzina zostanie ustawiona, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone menu 
określone w pkt 4.

9 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

USTAWIENIA

2009-04-10 NIE    09:45 AM
RRRR-MM-DD DN     GG:MM

USTAWIENIA

2009-04-10 PON    09:45 AM
RRRR-MM-DD DN     GG:MM

USTAWIENIA

2009-04-10 PON    10:30 AM
RRRR-MM-DD DN     GG:MM
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Wyświetlanie daty i godziny
Istnieje możliwość ustawienia formatu wyświetlania daty i godziny przez wybranie 
poszczególnych elementów z menu „DATA & GODZINA”.

Format wyświetlania godziny
Wybierz format wyświetlania godziny.
24 GODZ: Format 24-godzinny
12 GODZ: Format 12-godzinny

Format daty
Wybierz format wyświetlania daty.
Przykład: 10 kwietnia 2009 r.
RRRR-MM-DD 2009-04-10
MM-DD-RRRR 04-10-2009
DD-MM-RRRR 10-04-2009
RR-MM-DD 09-04-10
MM-DD-RR 04-10-09
DD-MM-RR 10-04-09

Format miesiąca
Wybierz format wyświetlania miesiąca.
NUMERYCZNY: Miesiąc wyświetlany w formie liczby.
NAZWA: Miesiąc wyświetlany w formie liter (np.: Sty, Lut itp.).

DATA & GODZINA
01.USTAWIENIA
02.FORMAT GODZINY
03.FORMAT DATY

FORMAT GODZINY
1.24 GODZ
2.12 GODZ

FORMAT DATY
1.RRRR-MM-DD
2.MM-DD-RRRR
3.DD-MM-RRRR

TRYB MIESIĄCA 
1.NUMERYCZNY
2.NAZWA
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Ustawianie języka wyświetlacza

Ta sekcja zawiera opis sposobu zmiany języka wyświetlanego na ekranie.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA POCZĄTKOWE” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „JĘZYK” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz odpowiedni język przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Istnieje możliwość wyboru następujących języków:
angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, polski, holenderski, duński, 
norweski, szwedzki, fiński

Język zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone menu 
określone w pkt 3.

5 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA POCZĄTKOWE
01.DATA & GODZINA
02.JĘZYK
03.OKNO USTAWIEŃ KASETY

JĘZYK
01.English
02.French
03.Italian
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Ustawianie rozmiaru papieru

Ta sekcja zawiera opis sposobu zmiany rozmiaru papieru umieszczonego w kasecie lub 
podajniku ręcznym.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „FORMAT KASETY” przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
01.FORMAT KASETY
02.EKRAN UŻYKTOWNIKA
03.TIMERY
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5 Wybierz odpowiednią kasetę przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wybierz odpowiedni rozmiar papieru przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dopuszczalne ustawienia rozmiaru papieru:
A3, A4, A4-R, B4, A5-R, FOLIO, B5, B5-R, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG*1 
(w przypadku papieru formatu A5-R i ST-R dostępne są jedynie opcje „KASETA 3”, 
„KASETA 4” i „PODAJNIK RĘCZNY”).
*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na 

rynek UE.

Rozmiar papieru zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone 
menu określone w pkt 5.

7 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

FORMAT KASETY
01.KASETA 1
02.KASETA 2
03.KASETA 3

Wybierz format papieru

02.A4
03.A4-R

01.A3
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Ustawianie ekranu użytkownika

Ta sekcja zawiera opis sposobu konfigurowania wyświetlacza przy włączonym zasilaniu 
urządzenia. W początkowej konfiguracji wyświetlacza urządzenia wyświetlany jest ekran główny 
trybu kopiowania.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „EKRAN UŻYTKOWNIKA” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
01.FORMAT KASETY
02.EKRAN UŻYTKOWNIKA
03.TIMERY
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5 Wybierz odpowiedni ekran użytkownika przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Wybierz opcję KOPIOWANIE, FAKS lub SKANOWANIE.

Informacja

Opcja „FAKS” jest wyświetlana jedynie wówczas, gdy zainstalowano zestaw faksu 
(opcjonalny).
Opcja „SKANOWANIE” jest wyświetlana jedynie wówczas, gdy zainstalowano zestaw 
rozbudowy skanera (opcjonalny).

Ekran użytkownika zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie 
wyświetlone menu określone w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

Po zmianie trybu i upływie okresu automatycznego kasowania funkcji ustawienie 
zostanie włączone.

EKRAN UŻYKTOWNIKA
1.KOPIOWANIE
2.FAKS
3.SKANOWANIE
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Ustawianie timera

Ta sekcja zawiera opis sposobu konfigurowania następujących timerów.
AUTO KASOWANIE: Czas do automatycznego usunięcia wybranego ustawienia
NISKI POBÓR ENERGII: Czas do przejścia w tryb niskiego poboru energii
AUTO UŚPIENIE: Czas do przejścia w tryb uśpienia / tryb superuśpienia
Informacje na temat trybu niskiego poboru energii i trybu uśpienia / trybu superuśpienia można 
znaleźć na stronie

 s. 25 „Funkcje oszczędzania energii”

Czas automatycznego kasowania funkcji

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU
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4 Wybierz opcję „TIMERY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „AUTO KASOWANIE” przy użyciu przycisków  i 
, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wybierz czas dla ustawienia „AUTO KASOWANIE” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępne są następujące wartości czasu (jednostka: sekunda):
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 180, 210, 240, 270, 300

Czas automatycznego kasowania funkcji zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie 
ponownie wyświetlone menu określone w pkt 5.

7 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

USTAWIENIA URZĄDZENIA
01.FORMAT KASETY
02.EKRAN UŻYKTOWNIKA
03.TIMERY

TIMERY
1.AUTO KASOWANIE
2.OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII AUTO
3.AUTO UŚPIENIE

TIMERY
AUTO 300SEK

15SEK
 KASOWANIE:   45
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Czas automatycznego przejścia w tryb niskiego poboru energii

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „TIMERY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „NISKI POBÓR ENERGII” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
01.FORMAT KASETY
02.EKRAN UŻYKTOWNIKA
03.TIMERY

TIMERY
1.AUTO KASOWANIE 
2.NISKI POBÓR ENERGII
3.AUTO UŚPIENIE
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6 Wybierz czas dla ustawienia „NISKI POBÓR ENERGII” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępne są następujące wartości czasu (jednostka: minuta):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 
210, 240

Czas automatycznego przejścia w tryb niskiego poboru energii zostanie ustawiony, a na 
wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone menu określone w pkt 5.

7 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Czas automatycznego przejścia w tryb uśpienia / tryb superuśpienia

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

TIMERY
AUTO 240MIN

1MIN
 OSZCZĘDN.:   15

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
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3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „TIMERY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „AUTO UŚPIENIE” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wybierz czas dla ustawienia „AUTO UŚPIENIE” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępne są następujące wartości czasu (jednostka: minuta):
1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 210, 
240

Czas automatycznego przejścia w tryb uśpienia / tryb superuśpienia zostanie ustawiony, 
a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone menu określone w pkt 5.

7 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
01.FORMAT KASETY
02.EKRAN UŻYKTOWNIKA
03.TIMERY

TIMERY
1.AUTO KASOWANIE
2.OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII AUTO
3.AUTO UŚPIENIE

TIMERY
AUTO 240MIN

1MIN
 UŚPIENIE:   15
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Ustawianie trybu oszczędzania energii

Istnieje możliwość włączenia ustawienia, w którym tryb uśpienia lub superuśpienia powoduje 
włączenie trybu oszczędzania energii.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.KODY DEPARTAMENTÓW
03.USTAW. KASETY DLA FAKSA
04.TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
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5 Wybierz tryb oszczędzania energii, który chcesz włączyć, przy 
użyciu przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Konfiguracja zostanie zakończona, a na wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie 
ekran określony w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

W przypadku zainstalowania zestawu drukarki sieciowej GA-1191 (opcjonalny) 
dostępny jest tylko tryb uśpienia. Menu tego ustawienia nie jest wyświetlane.
W przypadku ustawienia budzika urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, gdy budzik 
osiągnie czas wyłączenia zasilania, mimo że włączono tryb superuśpienia.
W przypadku odbierania faksów i przesyłania ich przy użyciu narzędzia P3fax 
oprogramowania Unimessage P3 włącz tryb uśpienia, ale nie tryb superuśpienia.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
1.TRYB SUPER UŚPIENIA
2.TRYB UŚPIENIA
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Ustawianie budzika

Ta sekcja zawiera opis sposobu konfigurowania budzika. Budzik umożliwia przechodzenie 
urządzenia w tryb uśpienia automatycznie o określonej godzinie. Istnieje możliwość 
skonfigurowania urządzenia tak, aby przechodziło w stan gotowości w momencie rozpoczęcia 
godzin pracy oraz w tryb uśpienia w momencie zakończenia godzin pracy. Czas ten można 
skonfigurować dla poszczególnych dni tygodnia.

Informacja

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii w momencie, gdy według 
ustawień budzika powinno zostać wyłączone, nie przejdzie ono w stan gotowości 
w momencie, gdy według ustawień budzika powinno zostać włączone. W takim przypadku 
należy nakazać urządzeniu przejście w stan gotowości przy użyciu procedury 
przedstawionej poniżej.
- Naciśnij przycisk [OSZCZ.ENERGII].
- Otwórz pokrywę szyby (opcjonalna) lub automatyczny podajnik dokumentów 

z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny).
- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB.

Funkcja budzika nie działa, gdy urządzenie jest wyłączone.

Porada

W przypadku zainstalowania zestawu faksu (opcjonalny) zaleca się zastosowanie tej funkcji 
w celu oszczędzania energii.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
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3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „BUDZIK” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „WŁ” przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wybierz odpowiedni dzień tygodnia przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

7 Wprowadź godzinę włączenia urządzenia, a następnie naciśnij 
przycisk [ENTER].
Przykład: 10:30: [1] [0] [3] [0]

Porada

W przypadku ustawienia formatu 12-godzinnego naciśnij przycisk  lub , aby 
przełączyć się między godzinami porannymi i popołudniowymi.

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.EKRAN UŻYKTOWNIKA
03.TIMERY
04.BUDZIK

BUDZIK
1.WYŁ
2.WŁ

BUDZIK
1.NIEDZIELA
2.PONIEDZIAŁEK
3.WTOREK

NIEDZIELA
WŁĄCZ.CZAS: GG:MM

10:30 AM
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8 Wprowadź godzinę wyłączenia urządzenia, a następnie naciśnij 
przycisk [ENTER].

Godzina włączenia/wyłączenia urządzenia zostanie ustawiona, a na wyświetlaczu 
zostanie ponownie wyświetlone menu określone w pkt 6.

9 Ustaw godzinę włączenia/wyłączenia urządzenia dla 
poszczególnych dni tygodnia, powtarzając czynności 
przedstawione w pkt 6–8.

10 Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję „ZAKOŃCZONE”, 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Budzik zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone menu 
określone w pkt 4.

11 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Kasowanie ustawień budzika
W pkt 5 wybierz opcję „Wył”.

Porada

Ustawienia czasu pozostaną zapisane mimo wyłączenia budzika. Zostaną wykorzystanie 
ponownie w przypadku ponownego włączenia budzika.

NIEDZIELA
WYŁ. CZAS: GG:MM

07:30 PM

BUDZIK
6.PIĄTEK
7.SOBOTA
8.ZAKOŃCZONE
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Regulacja głośności

Ta sekcja zawiera opis sposobu ustawiania głośności alarmu, klawiszy, dzwonka i monitora.

Informacja

Menu tego ustawienia jest wyświetlane jedynie wówczas, gdy zainstalowano zestaw faksu 
(opcjonalny). Jeśli zestaw ten nie został zainstalowany, istnieje możliwość włączenia 
i wyłączenia dźwięków klawiszy.

 s. 143 „Ustawianie dźwięku klawiszy”

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
03.TIMERY
04.BUDZIK
05.GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
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5 Wybierz odpowiedni poziom głośności przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Istnieje możliwość ustawienia głośności następujących elementów:
Głośność alarmu, głośność klawiszy, głośność dzwonka i głośność monitora
Przykład: W przypadku wybrania opcji „GŁOŚNOŚĆ ALARMU”

6 Wyreguluj głośność przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępnych jest osiem poziomów regulacji głośności, od 0 (brak dźwięku) do 7 
(maksymalna głośność).

Głośność zostanie ustawiona, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone menu 
określone w pkt 5.

7 W razie konieczności wyreguluj głośność innych elementów, 
powtarzając czynności przedstawione w pkt 5 i 6.

8 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
1.GŁOŚNOŚĆ ALARMU
2.GŁOŚNOŚĆ KLAWISZY 
3.GŁOŚNOŚĆ DZWONKA

GŁOŚNOŚĆ ALARMU
GŁOŚNOŚĆ: 7

0
3
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Ustawianie dźwięku klawiszy

Ta sekcja zawiera opis sposobu włączania/wyłączania dźwięku towarzyszącego naciskaniu 
przycisków na panelu sterowania.

Informacja

Menu tego ustawienia jest wyświetlane jedynie wówczas, gdy nie zainstalowano zestawu faksu 
(opcjonalny). Jeśli został on zainstalowany, istnieje możliwość regulacji głośności wszystkich 
elementów.

 s. 141 „Regulacja głośności”

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU
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4 Wybierz opcję „TON KLAWISZY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „WŁ” lub „WYŁ” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Ponownie zostanie wyświetlone menu określone w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

USTAWIENIA URZĄDZENIA
03.TIMERY
04.BUDZIK
05.TON KLAWISZY  

TON KLAWISZY
1.WYŁ
2.WŁ
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Kod departamentu

Ta sekcja zawiera opis sposobu zarządzania archiwami kopiowania, transmisją/odbiorem 
faksów i drukowaniem poszczególnych grup (departamentów) i korzystania z nich w biurze, 
w którym włączono funkcję kodów departamentów.
W przypadku włączenia funkcji zarządzania kodami departamentów przed rozpoczęciem 
korzystania z urządzenia wyświetlany jest ekran z prośbą o podanie kodu departamentu. 
Zapobiega to nieautoryzowanemu korzystaniu z urządzenia.

 s. 36 „Włączanie zasilania”

Konfiguracja funkcji kodów departamentów 

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU



5 ZMIANA USTAWIEŃ URZĄDZENIA

146    Kod departamentu

4 Wybierz opcję „KODY DEPARTAMENTÓW” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „TAK” przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wybierz opcję „NOWY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Informacja

Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli konfiguracja zarządzania departamentami w 
urządzeniu odbywa się po raz pierwszy lub jeśli zarządzanie departamentami zostało 
już włączone (wybrano już opcję „TAK” w pkt 5).
W przypadku wybrania opcji „NOWY” używany dotychczas kod master i kod 
departamentu zostaną usunięte. (Jeśli korzystasz z kodu master i kodu 
departamentu, który został już zarejestrowany, wybierz opcję „PRZYWRÓĆ STARE 
DANE”).

Następnie ustaw kod master (kod administratora). W przypadku zainstalowania 
klawiatury zewnętrznej (opcjonalna) przejdź do pkt 7. W przeciwnym razie przejdź do pkt 
8. 

USTAWIENIA URZĄDZENIA
04.BUDZIK
05.GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
06.KODY DEPARTAMENTÓW

KODY DEPARTAMENTÓW
1.TAK
2.NIE

KODY DEPARTAMENTÓW
1.PRZYWRÓĆ STARE DANE
2.NOWY
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7 Wprowadź nazwę kodu master, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].

Informacja

Wprowadź nazwę kodu master tylko w przypadku zainstalowania klawiatury 
zewnętrznej (opcjonalna).
Nazwa kodu master może zawierać maksymalnie 20 znaków.
Etap wprowadzania nazwy kodu master może zostać pominięty. W takim przypadku 
nie wprowadzaj nazwy kodu master i po prostu naciśnij przycisk [ENTER].

Porada

Informacje na temat sposobu wprowadzania liter można znaleźć w podręczniku 
dołączonym do zestawu faksu lub zestawu rozbudowy skanera (opcjonalne).

8 Wprowadź kod master, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Informacja

Wprowadź 5-cyfrowy kod master. Wprowadzone cyfry są wyświetlane w postaci 
gwiazdek (*).
Nie zapomnij kodu master, ponieważ jest on wymagany do konfigurowania 
i usuwania poszczególnych kodów departamentów.

Kod master zostanie zarejestrowany w departamencie o numerze „01”. Następnie ustaw 
kod departamentu.

KOD MASTER
NUMER KODU MASTER: 01
WPROWADŹ KOD MASTER(MAX 20): 

KOD MASTER
NUMER KODU MASTER: 01

*****

WPROWADŹ KOD MASTER: 
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9 Zarejestruj kod departamentu. Wprowadź odpowiedni numer 
departamentu, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Informacja

Wybierz odpowiedni numer departamentu z zakresu od „02” do „99”. (Do numeru „01” 
przypisano już kod master).

W przypadku zainstalowania klawiatury zewnętrznej (opcjonalna) przejdź do pkt 10. W 
przeciwnym razie przejdź do pkt 11.

10 Wprowadź nazwę departamentu, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].

Informacja

Wprowadź nazwę departamentu tylko w przypadku zainstalowania klawiatury 
zewnętrznej (opcjonalna).
Nazwa departamentu może zawierać maksymalnie 20 znaków.
Etap wprowadzania nazwy departamentu może zostać pominięty. W takim przypadku 
nie wprowadzaj nazwy departamentu i po prostu naciśnij przycisk [ENTER].

Porada

Informacje na temat sposobu wprowadzania liter można znaleźć w podręczniku 
dołączonym do zestawu faksu lub zestawu rozbudowy skanera (opcjonalne).

KODY DEPARTAMENTÓW
WPROWADŹ NR DEPARTAMENTU 1-99:

2

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU: 02
WPROWADŹ KOD DEPARTAM.(MAX20):
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11 Wprowadź kod departamentu, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].

Informacja

Wprowadź 5-cyfrowy kod departamentu. Wprowadzone cyfry są wyświetlane 
w postaci gwiazdek (*).
Nie istnieje możliwość wprowadzenia kodu departamentu, który został już 
zarejestrowany.

Ponownie zostanie wyświetlony ekran określony w pkt 9.

12 Zarejestruj inne kody departamentów w razie potrzeby, powtarzając 
czynności przedstawione w pkt 9–11.

13 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU: 02
WPROWADŹ KOD DEPART.: 

*****
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Zmiana nazw lub kodów departamentów
Ta sekcja zawiera opis sposobu zmiany zarejestrowanych uprzednio nazw lub kodów 
departamentów. Wprowadź kod master na ekranie wprowadzania kodu departamentu, 
a następnie wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „KODY DEPARTAMENTÓW” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
04.BUDZIK
05.GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
06.KODY DEPARTAMENTÓW
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5 Wybierz opcję „TAK” przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wprowadź numer departamentu, którego ustawienia chcesz 
zmienić, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Przez mniej więcej 2 sekundy będzie wyświetlany ekran przedstawiony poniżej.

7 Wybierz opcję „MODYFIKUJ” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

W przypadku zainstalowania klawiatury zewnętrznej (opcjonalna) przejdź do pkt 8. 
W przeciwnym razie przejdź do pkt 9.

KODY DEPARTAMENTÓW
1.TAK
2.NIE

KODY DEPARTAMENTÓW
WPROWADŹ NR DEPARTAMENTU 1-99: 

2

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU:

Już przypisane

02

KODY DEPARTAMENTÓW
1.USUŃ
2.MODYFIKUJ
3.ZACHOWAJ
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8 Wprowadź nową nazwę departamentu, a następnie naciśnij 
przycisk [ENTER].

Informacja

Wprowadź nazwę departamentu tylko w przypadku zainstalowania klawiatury 
zewnętrznej (opcjonalna).
Nazwa departamentu może zawierać maksymalnie 20 znaków.
Etap wprowadzania nazwy departamentu może zostać pominięty. W takim przypadku 
nie wprowadzaj nazwy departamentu i po prostu naciśnij przycisk [ENTER]. 
(Poprzednia nazwa departamentu zostanie usunięta).

Porada

Informacje na temat sposobu wprowadzania liter można znaleźć w podręczniku 
dołączonym do zestawu faksu lub zestawu rozbudowy skanera (opcjonalne).

9 Wprowadź nowy kod departamentu, a następnie naciśnij przycisk 
[ENTER].

Informacja

Wprowadź 5-cyfrowy kod departamentu. Wprowadzone cyfry są wyświetlane 
w postaci gwiazdek (*).
Nie istnieje możliwość wprowadzenia kodu departamentu, który został już 
zarejestrowany.

Ustawienie zostanie zmienione i ponownie wyświetlony zostanie ekran określony w pkt 
6.

10 Zmień inne kody departamentów w razie potrzeby, powtarzając 
czynności przedstawione w pkt 6–9.

11 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU: 02
WPROWADŹ KOD DEPARTAM.(MAX20):

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU: 02
WPROWADŹ KOD DEPARTAMWNTU: 

*****
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Usuwanie kodów departamentów
Ta sekcja zawiera opis sposobu usuwania zarejestrowanych uprzednio kodów departamentów. 
Wprowadź kod master na ekranie wprowadzania kodu departamentu, a następnie wykonaj 
następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „KODY DEPARTAMENTÓW” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
04.BUDZIK
05.GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
06.KODY DEPARTAMENTÓW
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5 Wybierz opcję „TAK” przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wprowadź numer departamentu, który chcesz usunąć, a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

Przez mniej więcej 2 sekundy będzie wyświetlany ekran przedstawiony poniżej.

7 Wybierz opcję „USUŃ” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Informacja

Kody master nie mogą zostać usunięte. Można usunąć jedynie kody departamentów.

Kod departamentu zostanie usunięty i ponownie wyświetlony zostanie ekran określony w 
pkt 6.

8 Usuń inne kody departamentów w razie potrzeby, powtarzając 
czynności przedstawione w pkt 6 i 7.

9 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

KODY DEPARTAMENTÓW
1.TAK
2.NIE

KODY DEPARTAMENTÓW
WPROWADŹ NR DEPARTAMENTU 1-99:

2

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU:

Już przypisane

02

KODY DEPARTAMENTÓW
1.USUŃ
2.MODYFIKUJ
3.ZACHOWAJ
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Kasowanie wartości liczników
Ta sekcja zawiera opis sposobu kasowania wartości liczników wskazujących łączną liczbę stron 
skopiowanych przez poszczególne departamenty. Wprowadź kod master na ekranie 
wprowadzania kodu departamentu, a następnie wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „KODY DEPARTAMENTÓW” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
04.BUDZIK
05.GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
06.KODY DEPARTAMENTÓW
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5 Wybierz opcję „TAK” przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

6 Wprowadź numer departamentu, którego licznik chcesz 
wyzerować, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Informacja

Wprowadzenie numeru departamentu kodu master („01”) spowoduje wyzerowanie 
wszystkich liczników numerów departamentów.

Przez mniej więcej 2 sekundy będzie wyświetlany ekran przedstawiony poniżej.

7 Wybierz opcję „WYZERUJ LICZNIK” przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Przez mniej więcej 2 sekundy będzie wyświetlany ekran przedstawiony poniżej.

Licznik zostanie wyzerowany i ponownie wyświetlony zostanie ekran określony w pkt 6.

KODY DEPARTAMENTÓW
1.TAK
2.NIE

KODY DEPARTAMENTÓW
WPROWADŹ NR DEPARTAMENTU 1-99:

2

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU

Już przypisane

02

KODY DEPARTAMENTÓW
2.MODYFIKUJ
3.ZACHOWAJ
4.WYZERUJ LICZNIK

KODY DEPARTAMENTÓW
NUMER DEPARTAMENTU:

Wyzerowany

02
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8 Wyzeruj inne liczniki w razie potrzeby, powtarzając czynności 
przedstawione w pkt 6 i 7.

9 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Drukowanie wartości liczników
Ta sekcja zawiera opis sposobu drukowania łącznej liczby stron skopiowanych przez 
poszczególne departamenty.

Informacja

Urządzenie wydrukuje wartości liczników departamentu, którego kod wprowadzono na 
ekranie wprowadzania kodu departamentu.
Aby wydrukować wartości liczników wszystkich zarejestrowanych departamentów, 
wprowadź na ekranie wprowadzania kodu departamentu kod master, a następnie wykonaj 
następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „LISTY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
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3 Wybierz opcję „KODY DEPARTAMENTÓW” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Zostanie wydrukowana lista kodów departamentów.
Patrz przykładowa lista na stronie

 s. 219 „Lista kodów departamentów”

4 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Anulowanie zarządzania departamentami
Wprowadź kod master na ekranie wprowadzania kodu departamentu, a następnie wykonaj 
następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

LISTY
1.KODY DEPARTAMENTÓW
2.FUNKCJE
3.ZAMÓWIENIE

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
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3 Wybierz opcję „USTAWIENIA URZĄDZENIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „KODY DEPARTAMENTÓW” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

5 Wybierz opcję „NIE” przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA URZĄDZENIA
04.BUDZIK
05.GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNIKA
06.KODY DEPARTAMENTÓW

KODY DEPARTAMENTÓW
1.TAK
2.NIE
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Personalizacja menu

Ta sekcja zawiera opis sposobu zmiany ustawień funkcji użytkownika. Funkcja kopiowania, 
która została zarejestrowana jako funkcja użytkownika, może zostać szybko przywołana przez 
naciśnięcie przycisku wyboru (środkowego) na ekranie głównym trybu kopiowania.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA KOPIOWANIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „MENU SPERSONALIZOWANE” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA KOPIOWANIA
01.MENU SPERSONALIZOWANE
02.AMS/APS
03.TRYB OBRAZU
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5 Wybierz ustawienie, które chcesz zarejestrować w menu 
spersonalizowanym, przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].
Istnieje możliwość zarejestrowania następujących funkcji kopiowania:
Tryby wykańczania, dupleks, 2w1/4w1, przesunięcie obrazu, „dwustronnie” i karta ID

Element personalizacji menu zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie 
wyświetlone menu określone w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

Po naciśnięciu przycisku [KASOWANIE FUNKCJI] lub upływie okresu automatycznego 
kasowania funkcji ustawienie zostanie włączone.

MENU SPERSONALIZOWANE 
4.PRZ.OBRAZU
5.DWUSTRONNIE
6.KARTA ID
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APS/AMS

Ta sekcja zawiera opis sposobu konfigurowania początkowego wyboru pomiędzy funkcjami 
„Automatyczny wybór papieru” i „Automatyczny wybór powiększenia”.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA KOPIOWANIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „AMS/APS” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA KOPIOWANIA
01.MENU SPERSONALIZOWANE
02.AMS/APS
03.TRYB OBRAZU
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5 Wybierz odpowiednie ustawienie początkowe przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
APS: Początkowo wybrana zostanie funkcja automatycznego wyboru papieru.
AMS: Początkowo wybrana zostanie funkcja automatycznego wyboru powiększenia.
NIE: Brak początkowego wyboru.

Początkowy wybór zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie 
wyświetlone menu określone w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

Po naciśnięciu przycisku [KASOWANIE FUNKCJI] lub upływie okresu automatycznego 
kasowania funkcji ustawienie zostanie włączone.

AMS/APS
1.APS
2.AMS
3.NIE
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Tryb obrazu

Ta sekcja zawiera opis sposobu zmiany trybu obrazu.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA KOPIOWANIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „TRYB OBRAZU” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA KOPIOWANIA
01.MENU SPERSONALIZOWANE
02.AMS/APS
03.TRYB OBRAZU
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5 Wybierz tryb obrazu przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].
TEKST/FOTO: Oryginały zawierające tekst i fotografie
FOTO: Oryginały zawierające fotograwiurę
TEKST: Oryginały zawierające wyłącznie tekst (lub tekst i wykresy)

Tryb obrazu zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlone 
menu określone w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

Po naciśnięciu przycisku [KASOWANIE FUNKCJI] lub upływie okresu automatycznego 
kasowania funkcji ustawienie zostanie włączone.

TRYB OBRAZU
1.TEKST/FOTO
2.FOTO
3.TEKST
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Regulacja nasycenia

Ta sekcja zawiera opis sposobu przełączania trybu regulacji nasycenia.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA KOPIOWANIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „JASNO/CIEMNO” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA KOPIOWANIA
02.AMS/APS
03.TRYB OBRAZU 
04.JASNO/CIEMNO
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5 Wybierz tryb regulacji nasycenia przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
AUTO: Urządzenie wykrywa nasycenie oryginału i automatycznie ustawia 

odpowiednie nasycenie kopii.
RĘCZNIE: Użytkownik ma możliwość ręcznego ustawienia nasycenia kopii.

W przypadku wyboru trybu „AUTO” ustawiony zostanie tryb automatycznego ustawiania 
nasycenia kopii i wyświetlone zostanie menu określone w pkt 4. Przejdź do pkt 7.
W przypadku wybrania opcji „RĘCZNIE” przejdź do pkt 6.

6 Wybierz nasycenie przy użyciu przycisków  i , a następnie 
naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępnych jest siedem poziomów nasycenia, od „JAŚNIEJ 3” (najniższe) do 
„CIEMNIEJ 3” (najciemniejsze).

7 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

Po naciśnięciu przycisku [KASOWANIE FUNKCJI] lub upływie okresu automatycznego 
kasowania funkcji ustawienie zostanie włączone.

JASNO/CIEMNO 
1.AUTO
2.RĘCZNIE

JASNO/CIEMNO 
1.JAŚNIEJ 3
2.JAŚNIEJ 2
3.JAŚNIEJ 1
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Tryb wykańczania

Ta sekcja zawiera opis sposobu konfigurowania początkowego trybu wykańczania.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA DOMYŚLNE” przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „USTAWIENIA KOPIOWANIA” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „WYKAŃCZANIE” przy użyciu przycisków  i , a 
następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA DOMYŚLNE
01.USTAWIENIA URZĄDZENIA
02.USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.USTAWIENIA FAKSU

USTAWIENIA KOPIOWANIA
03.TRYB OBRAZU
04.JASNO/CIEMNO
05.WYKAŃCZANIE
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5 Wybierz początkowy tryb wykańczania przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Istnieje możliwość wyboru następujących trybów wykańczania:
SORTOWANIE, BEZ SORTOWANIA, SORTOWANIE PRZEMIENNE i BROSZURA

Początkowy tryb wykańczania zostanie ustawiony, a na wyświetlaczu zostanie ponownie 
wyświetlone menu określone w pkt 4.

6 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

Porada

Po naciśnięciu przycisku [KASOWANIE FUNKCJI] lub upływie okresu automatycznego 
kasowania funkcji ustawienie zostanie włączone.

WYKAŃCZANIE
2.BEZ SORTOWANIA
3.SORTOWANIE PRZEMIENNE
4.BROSZURA
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Ustawianie okna pop-up

W przypadku umieszczenia w urządzeniu papieru o rozmiarze innym niż papier w kasecie 
konieczne jest zarejestrowanie rozmiaru nowego papieru. Jeśli papier jest często wymieniany, 
menu rejestracji może być wyświetlane automatycznie przy każdym zamknięciu kasety.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „USTAWIENIA POCZĄTKOWE” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

3 Wybierz opcję „OKNO USTAWIEŃ KASETY” przy użyciu 
przycisków  i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

4 Wybierz opcję „WŁ” lub „WYŁ” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Ponownie zostanie wyświetlone menu określone w pkt 3.

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE

USTAWIENIA POCZĄTKOWE
01.DATA & GODZINA
02.JĘZYK
03.OKNO USTAWIEŃ KASETY

OKNO USTAWIEŃ KASETY
1.WYŁ
2.WŁ
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5 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

W przypadku wybrania opcji „WŁ” przy zamykaniu kasety wyświetlany jest 
komunikat.
W przypadku wybrania opcji „WŁ” dla opcji „OKNO USTAWIEŃ KASETY” przy każdym 
zamknięciu kasety będzie wyświetlany komunikat. W takim przypadku zarejestruj rozmiar 
papieru, postępując zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej.

1 W przypadku umieszczenia papieru o rozmiarze innym niż 
ustawiony uprzednio wybierz opcję „TAK”. W przeciwnym razie 
wybierz opcję „NIE”.

W przypadku wybrania opcji „NIE” procedura zostanie zakończona.
W przypadku wybrania opcji „TAK” przejdź do pkt 2.

2 Wybierz rozmiar włożonego papieru przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Rozmiar papieru zostanie zarejestrowany.

Informacja

W przypadku jednoczesnego zamknięcia większej liczby kaset jako pierwszy 
rejestrowany jest rozmiar papieru w kasecie, która została zamknięta jako pierwsza. 
Należy oddzielnie zarejestrować rozmiar papieru dla pozostałych kaset.

 s. 127 „Ustawianie rozmiaru papieru”

Chcesz zmienić format papieru?
1.TAK
2.NIE

Wybierz format papieru

02.A4
03.A4-R

01.A3
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Drukowanie różnych list

Ta sekcja zawiera opis sposobu drukowania list w celu sprawdzenia informacji przedstawionych 
poniżej.
KODY DEPARTAMENTÓW: Zarejestrowane kody departamentów oraz wartości liczników 

poszczególnych departamentów
FUNKCJE: Ustawienia urządzenia
ZAMÓWIENIE: Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych do 

urządzenia
SKRZYNKA POCZTOWA ITU: Numery i atrybuty zarejestrowanych skrzynek pocztowych oraz 

daty i godziny rejestracji oryginałów
STRONA KONFIGURACJI: Stan ustawień zestawu drukarki sieciowej (opcjonalny)
STRONA STATUSU NIC: Informacje o karcie sieciowej zestawu drukarki sieciowej 

(opcjonalny)

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „LISTY” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
01.USTAWIENIA DOMYŚLNE
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
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3 Wybierz listę, którą chcesz wydrukować, przy użyciu przycisków 
 i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Informacja

Opcja „ZAMÓWIENIE” jest wyświetlana jedynie wówczas, gdy zainstalowano zestaw 
faksu lub zestaw rozbudowy skanera (opcjonalne).
Opcja „SKRZYNKA POCZTOWA ITU” jest wyświetlana jedynie wówczas, gdy 
zainstalowano zestaw faksu (opcjonalny).
Opcje „STRONA KONFIGURACJI” i „STRONA STATUSU NIC” są wyświetlane 
jedynie wówczas, gdy zainstalowano zestaw drukarki sieciowej (opcjonalny).

Lista zostanie wydrukowana.
Przykładowe wydruki poszczególnych list można znaleźć na stronie

 s. 219 „Format drukowania list”

4 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

LISTY
1.KODY DEPARTAMENTÓW
2.FUNKCJE
3.ZAMÓWIENIE
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Drukowanie listy menu

Ta sekcja zawiera opis sposobu drukowania listy menu urządzenia.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „LISTA MENU” przy użyciu przycisków  i , 
a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Lista menu zostanie wydrukowana.
Przykładową listę menu można znaleźć na stronie

 s. 219 „Format drukowania list”

3 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
02.LISTY
03.USTAWIENIA POCZĄTKOWE
04.LISTA MENU
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Wyświetlanie wersji ROM

Ta sekcja zawiera opis sposobu wyświetlania wersji produktu.

1 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.].

Wyświetlony zostanie ekran główny trybu funkcji użytkownika.

2 Wybierz opcję „FIRMWARE MASZYNY” przy użyciu przycisków  
i , a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

Zostanie wyświetlona wersja produktu urządzenia.

3 Naciśnij przycisk [FUNKCJE UŻYTKOWN.] lub przycisk  (tryb 
kopiowania).
Ponownie wyświetlony zostanie ekran główny trybu kopiowania.

FUNKCJE UŻYTKOWN. 1216
04.LISTA MENU
05.TRYB TESTOWY
06.FIRMWARE MASZYNY
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W przypadku wyświetlenia tego komunikatu

W przypadku problemów z urządzeniem wyświetlane są komunikaty. Sprawdź komunikat na 
przedstawionej poniżej liście i zastosuj odpowiednie środki zaradcze.

Komunikat Znaczenie Środek zaradczy
Zacięcie *** Ten komunikat jest 

wyświetlany w przypadku 
zacięcia oryginału lub 
papieru do kopiowania w 
miejscu oznaczonym 
symbolem „***”.

Usuń zacięty papier.
 s. 180 „Zacięcia papieru”

Zamknij *** Ten komunikat jest 
wyświetlany wówczas, gdy 
pokrywa urządzenia 
oznaczona symbolem „***” 
nie jest odpowiednio 
zamknięta.

Zamknij pokrywę.

Pusta KASETA * Ten komunikat jest 
wyświetlany w przypadku 
braku papieru w kasecie 
oznaczonej symbolem „*”.

Włóż papier do kasety.
 s. 41 „Umieszczanie papieru w 

kasetach”

Koniec zliczania Liczba zeskanowanych stron 
przekroczyła wartość 
maksymalną (250 arkuszy).

Wybierz opcję „Drukuj” na wyświetlaczu 
LCD, aby skopiować zeskanowane dane. 
Wybierz opcję „Usunięcie pracy”, aby 
usunąć wszystkie zeskanowane dane.

Wezwij serwis Ten komunikat jest 
wyświetlany wówczas, gdy 
wymagana jest naprawa lub 
regulacja przeprowadzana 
przez technika serwisowego.

Skontaktuj się z przedstawicielem 
serwisu.
Podaj przedstawicielowi serwisu kod 
błędu (składający się z liter i cyfr) 
wyświetlony w prawym górnym rogu 
wyświetlacza.

Uwaga

Nigdy nie podejmuj prób naprawy, 
demontażu ani modyfikacji urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem, 
pożar lub poważne obrażenia. W 
przypadku nietypowego zachowania 
urządzenia lub awarii skontaktuj się z 
przedstawicielem serwisu.

Czas na konserwację Ten komunikat jest 
wyświetlany wówczas, gdy 
wymagana jest konserwacja 
przeprowadzana przez 
technika serwisowego.

Skontaktuj się z przedstawicielem 
serwisu.

Pusty PODAJNIK DOKUM. Brak papieru w podajniku 
ręcznym.

Umieść papier w podajniku ręcznym.
 s. 64 „Korzystanie z podajnika 

ręcznego”
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Wyczerpuje się toner W pojemniku z tonerem 
znajduje się jedynie 
niewielka ilość toneru.

W pojemniku z tonerem nadal znajduje 
się niewielka ilość toneru. Wymiana 
pojemnika z tonerem nie jest konieczna 
do momentu wyświetlenia na 
wyświetlaczu komunikatu „Pusty toner”.

Informacja

Komunikat może nie zostać 
wyświetlony, ponieważ toner 
znajdujący się w pojemniku nie 
rozkłada się równomiernie.
W przypadku wyświetlenia 
komunikatu zaleca się zakup nowego 
pojemnika z tonerem zalecanego 
przez firmę TOSHIBA i przygotowanie 
się do wymiany pojemnika.

Nieoryginalny toner Pojemnik z tonerem nie 
został prawidłowo założony.

Załóż prawidłowo pojemnik z tonerem.

Używany jest pojemnik z 
tonerem niezalecany przez 
firmę TOSHIBA.

W przypadku korzystania z innych niż 
zalecane pojemników z tonerem 
urządzenie może nie wykrywać, czy 
pojemnik został założony.

 s. 15 „Zalecane pojemniki z tonerem”
Pusty toner Wyczerpał się toner w 

pojemniku z tonerem.
Wymień pojemnik z tonerem na nowy. 

 s. 192 „Wymiana pojemnika z 
tonerem”

Błędny kod depart. Na ekranie wprowadzania 
kodu departamentu 
wprowadzono niepoprawny 
kod.

Wprowadź poprawny kod departamentu. 
Jeśli nie znasz kodu departamentu, 
skontaktuj się z administratorem. 

Koniec pamięci Pamięć wewnętrzna 
urządzenia została 
zapełniona.

Wybierz opcję „Drukuj” na wyświetlaczu 
LCD, aby skopiować zeskanowane dane. 
Wybierz opcję „Usunięcie pracy”, aby 
usunąć wszystkie zeskanowane dane.

Usuń papier z tacy wyjścia
WCIŚNIJ KLAWISZ START

Wyprowadzono ok. 250 
arkuszy papieru. Urządzenie 
wstrzymało kopiowanie ze 
względu na potencjalne 
zapełnienie tacy odbiorczej.

Usuń papier z tacy odbiorczej, a 
następnie naciśnij przycisk [START]. 
Kopiowanie zostanie wznowione. 
Naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP], aby 
zakończyć zadanie kopiowania. Na 
wyświetlaczu LCD wyświetlany jest 
komunikat „Wyczyścić pamięć”. Wybierz 
opcję „TAK”, a następnie naciśnij przycisk 
[START] lub [ENTER].

Komunikat Znaczenie Środek zaradczy
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Zacięcia papieru

Sprawdzanie położenia zaciętego papieru
W przypadku wystąpienia w urządzeniu zacięcia papieru do kopiowania, kopiowanie zatrzymuje 
się, a na wyświetlaczu wyświetlany jest przedstawiony poniżej komunikat, wskazujący 
lokalizację zacięcia.

Sprawdź komunikat, usuń zacięty papier, a następnie naciśnij przycisk [START], aby wznowić 
kopiowanie.

Porada

W przypadku wystąpienia w urządzeniu zacięcia papieru do kopiowania lub oryginału, na 

wyświetlaczu wyświetlana jest procedura usuwania zaciętego papieru. Naciskaj przyciski  

i , aby przewijać procedurę w górę i w dół.

Komunikat Położenie zaciętego papieru

Zacięcie w podajniku Wewnątrz opcjonalnego automatycznego podajnika dokumentów 
z odwracaniem arkuszy / automatycznego podajnika 
dokumentów (  s. 182,  s. 184)

Zacięcie w podajniku Podajnik ręczny (  s. 186)

Zacięcie w dupleksie Wewnątrz opcjonalnego automatycznego modułu dupleksu (  s. 
186)

Zacięcie w kopiarce Wewnątrz zespołu transferowego (  s. 187)

Wewnątrz zespołu utrwalającego (  s. 189)

Kaseta opcjonalnego zespołu kasety na papier (  s. 190)

Kaseta opcjonalnej podstawy z podajnikiem papieru (  s. 191)

Zacięcie papieru
Otwórz boczną 
pokrywę urządzenia.

1/6

E41



Zacięcia papieru    181

W przypadku często występujących zacięć papieru
Jeśli zacięcia papieru występują często, może to być spowodowane jedną z wymienionych 
poniżej przyczyn. W takim przypadku należy sprawdzić następujące kwestie:

W automatycznym podajniku dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatycznym podajniku dokumentów (opcjonalny) umieszczono oryginały, które nie są 
obsługiwane.

 s. 57 „Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalny) — środki ostrożności”
Zastosowano papier, który nie jest obsługiwany przez urządzenie.

 s. 40 „Niedopuszczalne typy papieru”
Rozmiar papieru umieszczonego w kasecie lub podajniku ręcznym nie został poprawnie 
zarejestrowany w urządzeniu.

 s. 49 „Przygotowanie 3 — rejestracja rozmiaru włożonego papieru”
 s. 65 „Kopiowanie z użyciem podajnika ręcznego”

Po usunięciu zacięcia papieru w urządzeniu nadal znajduje się zacięty papier.
Nie ma odstępu między prowadnicami bocznymi i papierem w kasecie lub odstęp jest zbyt 
duży.
Stos papieru wystaje ponad znaczniki w kasecie.

Podczas usuwania zaciętego papieru
Podczas usuwania zaciętego papieru zachowaj następujące środki ostrożności:

Nie rozdzieraj zaciętego papieru.
Ostrożnie wyciągnij papier obiema rękami, starając się go nie rozedrzeć. W przypadku 
zastosowania zbyt dużej siły papier zostanie podarty, co utrudni jego usunięcie. W przypadku 
rozdarcia papieru usuń z urządzenia wszystkie fragmenty.

Nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych części wokół 
niego.
Podczas usuwania papieru zaciętego wewnątrz zespołu utrwalającego nie dotykaj zespołu 
utrwalającego ani metalowych części wokół niego. W przypadku dotknięcia wnętrza urządzenia 
może dojść do oparzenia lub obrażenia dłoni.

Nie dotykaj bębna światłoczułego.
Podczas usuwania papieru zaciętego wewnątrz zespołu transferowego lub zespołu 
utrwalającego unikaj dotykania bębna światłoczułego. Może to spowodować pojawienie się 
plam na kopiowanych obrazach.

Uwaga
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Zacięcia papieru w automatycznym podajniku dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) (część dolna) / automatycznym 
podajniku dokumentów (opcjonalny) (część dolna)

1 Otwórz automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem 
arkuszy / automatyczny podajnik dokumentów.

2 Otwórz pokrywę odwracającą i usuń zablokowany oryginał.

3 Zamknij automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem 
arkuszy / automatyczny podajnik dokumentów.
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4 Unieś dźwignię i otwórz pokrywę górną.

5 Unieść tacę podającą oryginały i wyjmij oryginał spod tacy.

6 Opuść tacę podającą oryginały.

7 Zamknij pokrywę górną.
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Zacięcia papieru w automatycznym podajniku dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) (część górna) / automatycznym 
podajniku dokumentów (opcjonalny) (część górna)

1 Unieś dźwignię i otwórz pokrywę górną.

2 Usuń oryginał.

3 Obróć pokrętłem, aby uwolnić oryginał.
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4 Otwórz prowadnicę transportową.

5 Unieś płytę prowadnicy pod prowadnicą transportową i wyjmij 
oryginał zablokowany pod płytą prowadnicy.

6 Zamknij prowadnicę transportową.

7 Zamknij pokrywę górną.
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Zacięcia papieru w podajniku ręcznym

1 Wyciągnij zacięty papier z podajnika ręcznego.

2 Sprawdź pod prowadnicą transportową w obszarze podawania 
papieru.
Sprawdź, czy pod prowadnicą transportową za zespołem transferowym nie znajduje się 
zacięty papier.

 s. 187 „Zacięcie papieru za zespołem transferowym”

Zacięcia papieru w automatycznym module dupleksu (opcjonalny)

Uwaga

Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną.
Może to spowodować obrażenia.

1 Otwórz pokrywę boczną.
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2 Usuń zacięty papier.

3 Zamknij pokrywę boczną.

Zacięcie papieru za zespołem transferowym

Uwaga

Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. 
Może to spowodować obrażenia.

1 Otwórz pokrywę boczną.

2 Ostrożnie wysuń zespół transferowy i połóż go, przytrzymując 
uniesioną zieloną dźwignię.
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3 Usuń zacięty papier.

Uwaga

Podczas wyciągania zaciętego papieru uważaj, aby nie dotknąć bębna światłoczułego.

4 Otwórz prowadnicę transportową obszaru podawania papieru 
i sprawdź, czy znajduje się pod nią zacięty papier. Jeśli tak jest, 
usuń zacięty papier.

5 Zamknij zespół transferowy i pokrywę boczną.
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Zacięcia papieru w zespole utrwalającym

Uwaga

Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. 
Może to spowodować obrażenia.
Nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych części wokół niego.
W przypadku dotknięcia wnętrza urządzenia może dojść do oparzenia lub obrażenia dłoni.

1 Otwórz pokrywę boczną i połóż zespół transferowy. Następnie 
naciśnij w dół do oporu dwie dźwignie (koloru zielonego) 
przytrzymujące zespół utrwalający.

Informacja

Naciskaj dźwignie do momentu ich zatrzymania.

2 Otwórz prowadnicę transportową, trzymając gałkę.
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3 Usuń zacięty papier.
Pociągnij papier w górę lub w dół, w zależności od miejsca, w którym się znajduje, tak jak 
pokazano poniżej.

Uwaga

Podczas wyciągania zaciętego papieru uważaj, aby nie dotknąć bębna światłoczułego.

4 Przesuń prowadnicę transportową do pozycji pierwotnej, 
a następnie zamknij zespół transferowy i pokrywę boczną.

Zacięcia papieru w zespole kasety na papier (opcjonalny)

1 Otwórz pokrywę boczną i sprawdź, czy za zespołem transferowym 
nie znajduje się zacięty papier.

 s. 187 „Zacięcie papieru za zespołem transferowym”

2 Otwórz pokrywę podajnika papieru zespołu.

Pociągnięcie w górę Pociągnięcie w dół
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3 Usuń zacięty papier.

4 Zamknij pokrywę podajnika papieru zespołu.

5 Zamknij pokrywę boczną.

Zacięcia papieru w podstawie z podajnikiem papieru (opcjonalny)

1 Otwórz pokrywę podajnika papieru podstawy z podajnikiem 
papieru.

2 Usuń zacięty papier.

3 Zamknij pokrywę podajnika papieru podstawy z podajnikiem 
papieru.
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Wymiana pojemnika z tonerem

W przypadku braku toneru w pojemniku z tonerem na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat 
przedstawiony poniżej.

W takim przypadku wymień pojemnik z tonerem na nowy.

Porada

W przypadku braku toneru w pojemniku z tonerem na wyświetlaczu wyświetlana jest procedura 

wymiany pojemnika. Naciskaj przyciski  i , aby przewijać procedurę w górę i w dół.

Ostrzeżenie

Nigdy nie próbuj palić pojemników z tonerem. Może to spowodować wybuch.

Informacja

Przed włożeniem nowego pojemnika z tonerem sprawdź nazwę produktu na pojemniku. 
Jeśli widoczna jest nazwa „T-1810”, pojemnik może być używany.
Nie wyrzucaj zużytych pojemników z tonerem. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Nie dotykaj płytek drukowanych na pojemniku z tonerem, gdyż może to spowodować ich 
uszkodzenie.

Pusty toner
Otwórz przednią    
pokrywę    

1/3
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Aby zapewnić optymalną wydajność druku, zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych 
pojemników z tonerem TOSHIBA.
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1 Otwórz pokrywę przednią.

2 Naciśnij i przytrzymaj zieloną dźwignię.
Następuje nieznaczne wysunięcie pojemnika z tonerem.

Zalecane pojemniki z tonerem

Aby zapewnić optymalną wydajność druku, zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych pojemników 
z tonerem TOSHIBA. Używanie zalecanego przez firmę TOSHIBA pojemnika z tonerem umożliwia 
korzystanie z następujących trzech funkcji urządzenia:

Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem: Funkcja ta umożliwia sprawdzenie, czy pojemnik 
z tonerem jest założony prawidłowo.
Funkcja sprawdzania ilości toneru w pojemniku: Funkcja ta służy do powiadamiania użytkownika 
o małej ilości toneru w pojemniku oraz automatycznego zdalnego informowania autoryzowanego 
przedstawiciela serwisu użytkownika.
Funkcja optymalizacji jakości obrazu: Funkcja ta umożliwia kontrolę jakości obrazu zgodnie 
z właściwościami używanego toneru i drukowanie obrazów w optymalnej jakości.

W przypadku korzystania z innych niż zalecane pojemników z tonerem urządzenie może nie wykrywać, 
czy pojemnik został założony. Z tego powodu, nawet w przypadku prawidłowo założonego pojemnika 
z tonerem, na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat o błędzie „Nieoryginalny toner” 
i przeprowadzenie drukowania może nie być możliwe. Ponadto mogą być niedostępne funkcje 
optymalizacji jakości obrazu, sprawdzania ilości toneru w pojemniku oraz automatycznego zdalnego 
powiadamiania przedstawiciela serwisu.
W przypadku korzystania z pojemników z tonerem innych niż zalecane pojemniki nie są rozpoznawane. 
Jeśli stanowi to problem, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Pamiętaj, że w takim przypadku nie 
są dostępne funkcje sprawdzania ilości toneru w pojemniku i optymalizacji jakości obrazu.
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3 Wyciągnij pojemnik z tonerem.

Ostrzeżenie

Nigdy nie próbuj palić pojemników z tonerem. Może to spowodować wybuch.

Informacja

Nie wyrzucaj zużytych pojemników z tonerem. Skontaktuj się z przedstawicielem 
serwisu.

4 Aby przemieszać toner w pojemniku, potrząśnij mocno nowym 
pojemnikiem z tonerem, trzymając pojemnik zwrócony stroną 
z etykietą w dół.

5 Usuń osłonkę ochronną z końca pojemnika.

10
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6 Wyciągnij zabezpieczenie w kierunku wskazanym strzałką.

7 Wsuń pojemnik z tonerem wzdłuż szyny.

Informacja

Przed włożeniem pojemnika z tonerem sprawdź, czy zielona dźwignia jest 
podniesiona, i podnieś ją, jeśli to konieczne.
Wsuwaj pojemnik z tonerem aż do usłyszenia kliknięcia.
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8 Wyczyść elektrodę.
Trzymając gałkę do czyszczenia elektrody, ostrożnie pociągnij elektrodę do oporu. 
Następnie wsuń ją ostrożnie na miejsce. Powtórz tę czynność dwa lub trzy razy.

Informacja

Sprawdź, czy gałka do czyszczenia została po czyszczeniu całkowicie wsunięta.

Po wymianie pojemnika z tonerem pamiętaj o wyczyszczeniu przewodu elektrody 
transferowej zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, aby zapobiec nierównemu 
nasyceniu obrazów.

9 Otwórz pokrywę boczną.

10 Ostrożnie wysuń zespół transferowy i połóż go, przytrzymując 
uniesioną zieloną dźwignię.
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11 Wyjmij szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej z przedniej 
kieszeni zespołu transferowego.

12 Przetrzyj przewód elektrody transferowej szmatką do czyszczenia 
elektrody transferowej.
1) Włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej do przedniej części elektrody 

transferowej.
2) Popchnij szmatkę do przedniej ścianki i sprawdź, czy zetknęła się 

z przewodem elektrody transferowej.
3) Wyczyść całkowicie przewód, wykonując dwa ruchy od przodu do tyłu i z powrotem.
4) Po zakończeniu czyszczenia wyjmij szmatkę z przedniej części elektrody 

transferowej.

13 Włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej ponownie do 
kieszeni i zamknij zespół transferowy.

14 Zamknij pokrywę boczną.

15 Zamknij pokrywę przednią.
Urządzenie zacznie podawać toner.
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Przed wezwaniem technika serwisowego

W przypadku napotkania problemów podczas korzystania z urządzenia należy sprawdzić 
kwestie wymienione poniżej.

Ogólna obsługa urządzenia

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Urządzenie w ogóle nie 
działa.

Nie włączono zasilania 
urządzenia.

WŁĄCZ zasilanie urządzenia.

Kabel zasilania nie został 
prawidłowo podłączony.

Podłącz kabel zasilania w poprawny 
sposób.

Włączono funkcję budzika 
i urządzenie znajduje się w 
trybie uśpienia.

Naciśnij przycisk [OSZCZ.ENERGII], 
[START] lub przycisk przełączania funkcji 
na panelu sterowania.

Przycisk nie reaguje na 
naciskanie.

Od włączenia urządzenia 
minęła jedynie chwila.

Poczekaj na zakończenie nagrzewania, 
a następnie spróbuj ponownie.

Wyświetlacz LCD jest zbyt 
jasny/ciemny.

Kontrast wyświetlacza LCD 
nie został poprawnie 
wyregulowany.

Wyreguluj ustawienie kontrastu 
wyświetlacza.

 s. 32 „Panel sterowania”
Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat.

Urządzenie wykryło błąd. Znaczenie komunikatu można znaleźć na 
przedstawionej poniżej liście.

 s. 178 „W przypadku wyświetlenia 
tego komunikatu”

Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
„Wprowadź kod depart.”.

Jeśli urządzenie jest 
zarządzane kodami 
departamentów i nie 
wprowadzono kodu 
departamentu.

Wprowadź kod departamentu.
 s. 36 „Przygotowanie 1 — włączanie 

zasilania”
 s. 145 „Kod departamentu”

Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
„Oszczędność energii”.

Urządzenie znajduje się w 
trybie niskiego poboru 
energii.

Urządzenie przechodzi w tryb niskiego 
poboru energii po upływie określonego 
czasu od jego ostatniego użycia. 
Włączono kopiowanie.

Na wyświetlaczu wyświetlany 
jest komunikat „Tryb 
uśpienia”.

Urządzenie znajduje się 
w trybie uśpienia.

Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po 
upływie określonego czasu od jego 
ostatniego użycia. Informacje na temat 
anulowania tego trybu można znaleźć na 
stronie

 s. 37 „Oszczędzanie energii, gdy 
urządzenie nie jest w użyciu — tryb 
oszczędzania energii —”

Wyświetlacz LCD jest pusty. Urządzenie znajduje się 
w trybie superuśpienia.

Urządzenie przechodzi w tryb 
superuśpienia po upływie określonego 
czasu od jego ostatniego użycia. 
Informacje na temat anulowania tego 
trybu można znaleźć na stronie

 s. 37 „Oszczędzanie energii, gdy 
urządzenie nie jest w użyciu — tryb 
oszczędzania energii —”

Skanowanie zatrzymuje się 
przed zakończeniem. (Na 
wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
„Koniec zliczania”).

Liczba zeskanowanych stron 
przekroczyła wartość 
maksymalną.

Aby skopiować zeskanowane dane, 
wybierz opcję „Drukuj”. Aby je usunąć, 
wybierz opcję „Usunięcie pracy”.
(Jeśli opcja „Drukuj” jest szara, możliwe 
jest jedynie usunięcie danych).

Skanowanie zatrzymuje się 
przed zakończeniem. (Na 
wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
„Koniec pamięci”).

Pamięć wewnętrzna 
urządzenia została 
zapełniona.

Aby skopiować zeskanowane dane, 
wybierz opcję „Drukuj”. Aby je usunąć, 
wybierz opcję „Usunięcie pracy”.
(Jeśli opcja „Drukuj” jest szara, możliwe 
jest jedynie usunięcie danych).
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Kwestie związane z tonerem

Kopiowanie zatrzymuje się 
przed zakończeniem. (Na 
wyświetlaczu wyświetlany 
jest komunikat „Usuń papier z 
tacy wyjścia. WCIŚNIJ 
KLAWISZ START”). 

Wyprowadzono ok. 250 
arkuszy papieru. Urządzenie 
wstrzymało kopiowanie ze 
względu na potencjalne 
zapełnienie tacy odbiorczej.

Usuń papier z tacy odbiorczej, 
a następnie naciśnij przycisk [START]. 
Kopiowanie zostanie wznowione. 
Naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP], aby 
zakończyć zadanie kopiowania. Na 
wyświetlaczu LCD wyświetlany jest 
komunikat „Wyczyścić pamięć”. Wybierz 
opcję „TAK”, a następnie naciśnij przycisk 
[START] lub [ENTER].

Nie można ustawić funkcji 
kopiowania.

Ustawiono funkcje, które nie 
mogą być stosowane 
jednocześnie z funkcjami 
kopiowania.

Niektórych funkcji nie można łączyć.
 s. 217 „Matryca łączenia funkcji 

kopiowania”

Nie jest wyświetlane menu 
zarządzania departamentami, 
mimo że wybrano opcję 
„KODY DEPARTAMENTÓW”.

Na ekranie wprowadzania 
kodu departamentu 
wprowadzono kod inny niż 
kod master.

Aby wprowadzić ustawienia zarządzania 
departamentami po włączeniu tej funkcji, 
wprowadź na ekranie wprowadzania kodu 
departamentu kod master. W przeciwnym 
razie menu zarządzania departamentami 
nie będzie wyświetlane.

 s. 145 „Kod departamentu”
W menu zarządzania 
departamentami nie jest 
możliwa zmiana ustawienia 
zarządzania dokumentami na 
wartość „TAK” (włączone) lub 
„NIE” (wyłączone).

W kolejce wydruku znajdują 
się dane wydruku lub dane 
faksu.

Po zakończeniu drukowania danych 
wydruku lub faksu ponownie przełącz 
ustawienia.

Urządzenie nie jest 
rozpoznawane nawet w 
przypadku podłączenia go do 
komputera przy użyciu kabla 
USB.

Kabel nie ma certyfikatu 
USB2.0 Hi-Speed. 

Należy stosować certyfikowane kable 
USB2.0 Hi-Speed.

Urządzenie podłączono do 
komputera przez 
koncentrator USB.

W przypadku zastosowania koncentratora 
USB urządzenie może nie zostać 
poprawnie rozpoznane. Należy je łączyć 
z komputerem bezpośrednio przy użyciu 
kabla USB.

Nie można wykonać 
drukowania, skanowania, 
konfiguracji urządzenia lub 
nadawania/odbierania faksów 
po podłączeniu urządzenia 
do komputera przy użyciu 
kabla USB.

Działanie po lewej stronie 
jest przeprowadzane w 
trybie superuśpienia.

Wyłącz zasilanie urządzenia, włącz je, 
a następnie wykonaj działanie ponownie.
Jeśli urządzenie jest podłączone do 
komputera przy użyciu kabla USB, zmień 
ustawienia tak, aby nie przechodziło ono 
w tryb superuśpienia.

 s. 136 „Ustawianie trybu oszczędzania 
energii”

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Na wyświetlaczu wyświetlany 
jest komunikat „Wyczerpuje 
się toner”.

W pojemniku z tonerem 
znajduje się jedynie 
niewielka ilość toneru.

W pojemniku z tonerem nadal znajduje 
się pewna ilość toneru. Wymiana 
pojemnika z tonerem nie jest konieczna 
do momentu wyświetlenia komunikatu 
„Pusty toner”.

Na wyświetlaczu wyświetlany 
jest komunikat „Pusty toner”.

Wyczerpał się toner w 
pojemniku z tonerem.

Wymień pojemnik z tonerem na nowy.
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Kwestie związane z oryginałami i papierem do kopiowania

Na wyświetlaczu wyświetlany 
jest komunikat „Nieoryginalny 
toner”.

Nie założono pojemnika 
z tonerem lub założono go 
nieprawidłowo. 

Załóż prawidłowo pojemnik z tonerem.

Używany jest pojemnik 
z tonerem niezalecany przez 
firmę TOSHIBA.

W przypadku korzystania z innych niż 
zalecane pojemników z tonerem 
urządzenie może nie wykrywać, czy 
pojemnik został założony.

 s. 15 „Zalecane pojemniki z tonerem”
Na wyświetlaczu nie jest 
wyświetlany komunikat 
„Wyczerpuje się toner”, mimo 
że pojemnik jest niemal pusty.

Używany jest pojemnik 
z tonerem niezalecany przez 
firmę TOSHIBA.

 s. 15 „Zalecane pojemniki z tonerem”

Urządzenie nie przechodzi 
w stan gotowości po włożeniu 
pojemnika z tonerem.

Włożony pojemnik z tonerem 
nie może być używany 
z urządzeniem.

Sprawdź nazwę produktu na pojemniku 
z tonerem. Jeśli widoczna jest nazwa 
„T-1810”, pojemnik może być używany.

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Oryginał zacina się. Zastosowano oryginał 

nieobsługiwany przez 
urządzenie.

Sprawdź, czy oryginał jest obsługiwany 
przez urządzenie.

 s. 57 „Automatyczny podajnik 
dokumentów z odwracaniem arkuszy 
(opcjonalny) / automatyczny podajnik 
dokumentów (opcjonalny) — środki 
ostrożności”

Papier do kopiowania zacina 
się.

Zastosowano papier do 
kopiowania nieobsługiwany 
przez urządzenie.

Sprawdź, czy papier do kopiowania jest 
obsługiwany przez urządzenie. 

 s. 40 „Niedopuszczalne typy papieru”
Rozmiar papieru do 
kopiowania umieszczonego 
w kasecie lub podajniku 
ręcznym nie został 
poprawnie zarejestrowany 
w urządzeniu. 

Zarejestruj poprawnie rozmiar papieru do 
kopiowania. 

 s. 49 „Przygotowanie 3 — rejestracja 
rozmiaru włożonego papieru”

 s. 65 „Kopiowanie z użyciem 
podajnika ręcznego”

Papier zaciął się w miejscu, 
które nie jest zbyt dobrze 
widoczne.

Sprawdź ponownie komunikat na 
wyświetlaczu, wskazujący lokalizację 
zaciętego papieru.

 s. 180 „Zacięcia papieru”
Nie ma odstępu między 
prowadnicami bocznymi 
i papierem w kasecie lub 
odstęp jest zbyt duży. 

Wyreguluj odstęp między prowadnicami 
bocznymi i papierem.

 s. 41 „Umieszczanie papieru w 
kasetach”

Jednocześnie podawanych 
jest kilka stron.

Arkusze papieru skleiły się. Starannie przekartkuj papier i umieść go 
ponownie w kasecie.
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Problemy z obrazem

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Kopie są bardzo jasne. Skończył się toner. W przypadku braku toneru na 

wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat 
„Pusty toner”. W przypadku wyświetlenia 
tego komunikatu wymień pojemnik 
z tonerem.

 s. 192 „Wymiana pojemnika z 
tonerem”

Ustawiono niższe nasycenie 
kopii.

Ustaw wyższe nasycenie w trybie 
ręcznego ustawiania nasycenia obrazu 
lub użyj trybu automatycznego ustawiania 
nasycenia obrazu. 

Przewód elektrody 
transferowej jest brudny.

Wyczyść przewód elektrody transferowej.
 s. 208 „Czyszczenie elektrody 

transferowej”
Kopie są bardzo ciemne. Ustawiono wyższe 

nasycenie kopii.
Ustaw niższe nasycenie w trybie 
ręcznego ustawiania nasycenia obrazu 
lub użyj trybu automatycznego ustawiania 
nasycenia obrazu. 

Skopiowany obraz jest 
poplamiony.

Automatyczny podajnik 
dokumentów z odwracaniem 
arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik 
dokumentów (opcjonalny) 
lub pokrywa szyby 
(opcjonalna) nie zostały 
całkowicie opuszczone.

Opuść je całkowicie, aby światło 
z zewnątrz nie miało dostępu.

Szyba ekspozycyjna, arkusz 
dociskowy szyby 
ekspozycyjnej, obszar 
skanowania lub prowadnice 
są brudne.

Wyczyść je.
 s. 206 „Codzienny przegląd”

Ustawiono wyższe 
nasycenie kopii.

Ustaw niższe nasycenie w trybie 
ręcznego ustawiania nasycenia obrazu 
lub użyj trybu automatycznego ustawiania 
nasycenia obrazu. 

Zastosowano przezroczyste 
oryginały, takie jak folia lub 
kalka kreślarska.

Na oryginał połóż pustą kartkę formatu 
oryginału lub większą.

Skopiowany obraz jest 
zamglony.

Między szybą ekspozycyjną 
a oryginałem wystąpiła 
niewielka szczelina.

Opuść pokrywę szyby (opcjonalna) lub 
automatyczny podajnik dokumentów 
z odwracaniem arkuszy (opcjonalny) / 
automatyczny podajnik dokumentów 
(opcjonalny) całkowicie, aby oryginał 
stykał się z szybą ekspozycyjną.

Papier jest wilgotny. Wymień go na suchy papier.
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Poziom nasycenia kopii jest 
nierówny (w poziomie).

Przewód elektrody 
transferowej jest brudny.

Wyczyść przewód elektrody transferowej.
 s. 208 „Czyszczenie elektrody 

transferowej”

Brakuje części obrazu. Format lub kierunek kopii 
i oryginału lub skala 
kopiowania są 
nieodpowiednio ustawione.

Użyj papieru tego samego formatu co 
oryginał lub ustaw skalę kopiowania 
stosownie do formatu papieru.

Margines na oprawę jest 
zbyt szeroki.

Ponownie wyreguluj wartość przesunięcia 
obrazu.

 s. 90 „Przesuwanie papieru w celu 
utworzenia marginesu — PRZ. OBRAZU 
—”

Na kopii wystąpiły czarne 
poprzeczne smugi.

Obszar skanowania lub 
prowadnice są zabrudzone.

Wyczyść je. 
 s. 206 „Codzienny przegląd”

Elektroda jest brudna. Wyczyść elektrodę.
 s. 207 „Czyszczenie elektrody”

Na kopii wystąpiły białe 
poprzeczne smugi.

Przewód elektrody 
transferowej jest brudny.

Wyczyść przewód elektrody transferowej.
 s. 208 „Czyszczenie elektrody 

transferowej”

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
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Codzienny przegląd

W celu uzyskania najlepszej wydajności skanowania zaleca się cotygodniowe czyszczenie 
przedstawionych poniżej elementów.

Informacja

Uważaj, aby nie zarysować obszarów czyszczonych elementów.
Nie używaj do czyszczenia urządzenia rozcieńczalników ani benzenu. Może to spowodować 
deformację lub zmatowienie powierzchni.
W przypadku używania ściereczek do czyszczenia nasączanych środkiem chemicznym 
zachowaj odpowiednie środki ostrożności.

1. Obszar skanowania
Przetrzyj miękką suchą szmatką lub szmatką zwilżoną wodą i wyżętą. Nie używaj 
rozpuszczalników ani alkoholu.

2. Szyba ekspozycyjna

3. Prowadnice

4. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
Wyczyść zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, zależnie od stopnia zabrudzenia:
- Przetrzyj miękką suchą szmatką.
- Przetrzyj miękką szmatką zwilżoną wodą i wyżętą.
- Przetrzyj miękką szmatką zwilżoną alkoholem i wyżętą, a następnie przetrzyj suchą 

miękką szmatką.
- Przetrzyj miękką szmatką zwilżoną rozcieńczonym łagodnym detergentem i wyżętą. 

Następnie przetrzyj miękką szmatką zwilżoną wodą i wyżętą. Następnie przetrzyj miękką 
suchą szmatką.

1

2
3

4
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Czyszczenie elektrody
Jeżeli wewnętrzna część elektrody jest zabrudzona, na kopiowanym obrazie mogą pojawić się 
plamy. Wyczyść elektrodę zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

1 Otwórz pokrywę przednią.

2 Wyczyść elektrodę.
Trzymając gałkę do czyszczenia elektrody, ostrożnie pociągnij elektrodę do oporu. 
Następnie wsuń ją ostrożnie na miejsce. Powtórz tę czynność dwa lub trzy razy.

Informacja

Sprawdź, czy gałka do czyszczenia została po czyszczeniu całkowicie wsunięta.

3 Zamknij pokrywę przednią.
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Czyszczenie elektrody transferowej
Jeśli przewód elektrody transferowej jest brudny, na kopiach mogą pojawić się białe smugi bądź 
nasycenie kopiowanych obrazów może być niejednolite lub zbyt słabe. Wyczyść przewód 
elektrody transferowej zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

Uwaga

Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. 
Może to spowodować obrażenia.

1 Otwórz pokrywę boczną.

2 Ostrożnie wysuń zespół transferowy i połóż go, przytrzymując 
uniesioną zieloną dźwignię.

3 Wyjmij szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej z przedniej 
kieszeni zespołu transferowego.
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4 Przetrzyj przewód elektrody transferowej szmatką do czyszczenia 
elektrody transferowej.
1) Włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej do przedniej części elektrody 

transferowej.
2) Popchnij szmatkę do przedniej ścianki i sprawdź, czy zetknęła się 

z przewodem elektrody transferowej.
3) Wyczyść całkowicie przewód, wykonując dwa ruchy od przodu do tyłu i z powrotem.
4) Po zakończeniu czyszczenia wyjmij szmatkę z przedniej części elektrody 

transferowej.

5 Włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej ponownie do 
kieszeni i zamknij zespół transferowy.

6 Zamknij pokrywę boczną.
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Dane techniczne urządzenia e-STUDIO182/212/242

Nazwa modelu e-STUDIO182/212/242
Typ Konsola
Szyba ekspozycyjna Stała
System drukowania (kopiowania) Metoda pośrednia elektrofotograficzna
System wywoływania Dwuskładnikowe wywoływanie szczotką magnetyczną
Metoda utrwalania 2 lampy halogenowe
Typ czujnika fotoelektrycznego OPC
System skanowania oryginału System skanowania płaskiego 

(Jeżeli zainstalowano automatyczny podajnik dokumentów 
z odwracaniem arkuszy / automatyczny podajnik dokumentów: 
system skanowania nieruchomego przez podawanie oryginału)

Czujnik skanujący Liniowy czujnik CIS
Źródło światła Dioda LED
Rozdzielczość Skano-

wanie
600 dpi x 600 dpi

Zapis 2400 dpi x 600 dpi (proces wygładzania)
Obsługiwane oryginały Arkusze, książki i obiekty trójwymiarowe
Dopuszczalny rozmiar oryginałów Maksymalnie A3
Dopuszczalny format 
kopii

Kaseta A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP, 
13"LG*1

Podajnik 
ręczny

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, 
COMP, 13"LG*1

Dopuszczalna 
gramatura kopii

Kaseta 64–80 g/m2

Podajnik 
ręczny

64–80 g/m2 (podawanie ciągłe)
50–163 g/m2 (podawanie pojedyncze)
64–80 g/m2 (w przypadku wykorzystania modułu automatycznego 
dupleksu)

Czas nagrzewania Ok. 25 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii 
(pionowo A4)

Ok. 7,6 sekundy (e-STUDIO182/212), ok. 7,5 sekundy 
(e-STUDIO242)

Szybkość kopiowania ciągłego Patrz  s. 213 „Szybkość kopiowania ciągłego”
Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii (wpis z klawiatury numerycznej)
Szerokość stałego 
marginesu

Kopia Krawędź wiodąca: 3,0 ±2,0 mm, krawędź tylna: 2,0 ±2,0 mm, 
obie krawędzie: 2,0 ±2,0 mm

Drukarka Krawędź wiodąca: 5,0 ±2,0 mm, krawędź tylna: 5,0 ±2,0 mm, 
obie krawędzie: 5,0 ±2,0 mm

Skala reprodukcji Rozmiar 
rzeczywisty

100 ±0,5% 

Powiększe
nie

25–200% (przyrost co 1%)

Pojemność Maks. 250 arkuszy lub do zapełnienia pamięci (według danych 
własnych firmy TOSHIBA)

Zasoby papieru Kaseta 250 arkuszy (80 g/m2)
Podajnik 
ręczny

100 arkuszy (80 g/m2)

Pojemność tacy odbiorczej Ok. 250 arkuszy (64 g/m2)
Regulacja nasycenia toneru Automatycznie — czujnik magnetyczny
Kontrola ekspozycji Automatyczny i ręczny wybór z 7 stopni ekspozycji
Pamięć Pamięć stron: 112 MB
Interfejs USB USB2.0 (Hi-Speed)
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*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE.

Dane zależą od warunków kopiowania oraz otoczenia.
W związku z podwyższaniem jakości produktu dane techniczne oraz wygląd urządzenia 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Szybkość kopiowania ciągłego
arkuszy na minutę

*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE.
*2 Wartości dla papieru umieszczonego w dolnej kasecie podstawy z podajnikiem papieru (opcjonalna) 

umieszczono w nawiasach.
*3 Papier o rozmiarze A5-R i ST-R może być umieszczany jedynie w podajniku ręcznym.

Powyższe wartości mierzy się, gdy oryginał jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej, 
i wykonuje się wiele kopii w skali 100% i trybie bez sortowania.
Dla wartości określonych powyżej użyto papieru zalecanego przez firmę TOSHIBA.
Szybkość kopiowania z użyciem podajnika ręcznego jest taka, jak podano wyżej dla 
podanego formatu papieru.
Przedstawione powyżej dane mogą się różnić zależnie od warunków kopiowania oraz 
otoczenia.

Otoczenie (w przypadku 
normalnego użytkowania)

Temperatura: 10–30°C, wilgotność: 20–85% (bez kondensacji)

Zapotrzebowanie mocy 220–240 V ±10% prądu przemiennego, 8 A (50/60 Hz), 
127 V ±10%, 12 A (50/60 Hz) (tylko wersja 100 V dla Arabii 
Saudyjskiej)

Pobór mocy 1,5 kW lub mniej (włączając opcje), wartość wydajności: ok. 1,2 kW
1,5 kW lub mniej (włączając opcje), wartość wydajności: ok. 1,35 
kW (tylko w wersji 100 V dla Arabii Saudyjskiej)

Wymiary (samo urządzenie) 600 mm (S) x 658,6 mm (G) x 462,5 mm (W)
Masa (włączając urządzenie 
i bęben)

Ok. 32,0 kg (w UE), ok. 33,0 kg (poza UE)

Zajmowana przestrzeń (samo 
urządzenie)

948 mm (S) x 658,6 mm (G)

Rozmiar 
papieru Podajnik e-STUDIO182 e-STUDIO212 e-STUDIO242

A4, B5, LT Kaseta urządzenia 18 21 24

Pozostałe kasety 16 20 23

Podajnik ręczny 16 20 23

A4-R, B5-R, LT-R Kaseta 15,5 (14)*2 15,5 (14)*2 17,5 (16)*2

Podajnik ręczny 15,5 15,5 17,5

A5-R, ST-R Kaseta — *3 — *3 — *3

Podajnik ręczny 16 20 23

B4, FOLIO, LG, 
COMP, 13"LG*1

Kaseta 13 (12)*2 13 (12)*2 15 (13,5)*2

Podajnik ręczny 13 13 15

A3, LD Kaseta 11 (10,5)*2 11 (10,5)*2 13 (12)*2

Podajnik ręczny 11 11 13
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Dane techniczne opcji

Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów

Moduł automatycznego dupleksu

*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE.

Nazwa modelu MR-3023
Kopiowanie stron Jednostronnie, dwustronnie
Liczba oryginałów (A4) 100 oryginałów (50–80 g/m2) lub stos o wysokości maks. 16 mm (ponad 

80 g/m2)
Szybkość podawania 45,5–182 mm/s
Obsługiwane oryginały A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP 

(rozmiary A5 i ST nie są obsługiwane)
Gramatura papieru Oryginał jednostronny: 50–127 g/m2, oryginał dwustronny: 50–127 g/m2

żródło zasilania Zasilanie z urządzenia
Wymiary 575 mm (S) x 528 mm (G) x 135 mm (W)
Waga Ok. 12,5 kg
Pobór mocy Maks. 33 W

Nazwa modelu MR-2020
Kopiowanie stron Jednostronnie
Liczba oryginałów (A4) 100 oryginałów (50–80 g/m2) lub stos o wysokości maks. 16 mm (ponad 

80 g/m2)
Szybkość podawania 45,5–182 mm/s
Obsługiwane oryginały A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP 

(rozmiary A5 i ST nie są obsługiwane)
Gramatura papieru 50–127 g/m2

żródło zasilania Zasilanie z urządzenia
Wymiary 575 mm (S) x 528 mm (G) x 135 mm (W)
Waga Ok. 11,0 kg
Pobór mocy Maks. 30 W

Nazwa modelu MD-0103
Dopuszczalny papier A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 

13"LG*1

żródło zasilania 64–80 g/m2

Waga Ok. 1,2 kg
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Zespół kasety na papier

*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE.

Podstawa z podajnikiem papieru

Moduł kasety

W przypadku przedstawionych powyżej wartości użyto papieru zalecanego przez firmę TOSHIBA. 
W związku z podwyższaniem jakości produktu dane techniczne oraz wygląd urządzenia mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia.

Nazwa modelu MY-1027
Dopuszczalny rozmiar 
papieru

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13"LG*1 
(Rozmiary niestandardowe nie są obsługiwane)

Gramatura papieru 64–80 g/m2

Pojemność 
maksymalna

250 arkuszy (80 g/m2)

Wymiary 530 mm (S) x 577 mm (G) x 125 mm (W)
Waga Ok. 5,0 kg

Nazwa modelu KD-1022
Dopuszczalny rozmiar 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP (nie 
są obsługiwane formaty A5, ST ani rozmiary niestandardowe)

Gramatura papieru 64–80 g/m2

Pojemność 
maksymalna

550 arkuszy (80 g/m2)

Wymiary 623 mm (S) x 657 mm (G) x 367 mm (W)
Waga Ok. 26,0 kg

Nazwa modelu MY-1028
Dopuszczalny rozmiar 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP (nie 
są obsługiwane formaty A5, ST ani rozmiary niestandardowe)

Gramatura papieru 64–80 g/m2

Pojemność 
maksymalna

550 arkuszy (80 g/m2)

Waga Ok. 4,0 kg
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Specyfikacja ładunku

Specyfikacja 
ładunku

Podręcznik operatora
Kabel zasilania
Raport konfiguracji
Płyta CD-ROM (2 szt.) (oprogramowanie TOSHIBA Viewer V2 / dokumentacja 
użytkownika)
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Matryca łączenia funkcji kopiowania
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Lista kodów departamentów
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XXXXX XXXXXX        XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXX        XXXXX

FUNCTION   LIST

AVAILABLE MEMORY

 

GENERAL SETTING

    DRAWER SIZE

       DRAWER  1

        BYPASS

   WALKUP SCREEN

    TIMERS

         AUTO CLEAR

        AUTO POWER SAVE

          AUTO SLEEP

     WEEKLY TIMER

   SPEAKER VOLUME

        ALARM VOLUME

        KEY TOUCH VOLUME

        RINGER VOLUME

        MONITOR VOLUME

 

COPY SETUP

 MENU CUSTOMIZE

 APS/AMS

 IMAGE MODE

 LIGHT/DARK

 FINISHING

 

FAX SETUP

LINE MONITOR

 :   112MB

 

 

 

 :   A4

 :

 :   COPY

 

 :     45SEC

 :     15MIN

 :     15MIN

 :  OFF

 

 :  0

 :  1

 :  4

 :  4

 

 

 :  FINISHING

 :  APS

 :  TEXT/PHOTO

 :  AUTO

 :  NON SORT

 

 

: OFF

   :   OFF

 :   ON

 :   OFF

 :   OFF

 :   OFF

 :   OFF

 :   ON

 :   ON

 :   OFF

 :   OFF

 :   OFF

 

 

 

 :   TX & RX

 :   ON

 

 :  ON ERROR

 :  ON ERROR (IMAGE)

 :  ON ERROR (IMAGE)

 :  ON ERROR

 :  ON ERROR (IMAGE)

 :  ON ERROR (IMAGE)

   :ON ERROR (IMAGE)

 

 :  OFF

: OFF

   RECOVERY TX

 TTI

 SEND AFTER SCAN

 ACCOUNT CODE

 SEPARATOR PAGE

 SECURE RX

 MEMORY RX

 REDUCTION

 DISCARD

 PRIVILEGED RX

 RTI

 JOURNAL

     MANUAL OUTPUT

     AUTO

 COMMUNICATION REPORT

     DOCUMENT TX

     MEMORY TX

     MULTI   TX

     MULTI   POLL

     RELAY ORIGINATOR

     RELAY  STATION

     RELAY DESTINATION

 RECEPTION LIST

     LOCAL MAILBOX

 REPORTS & LIST
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Potwierdzenie zamówienia

Lista pocztowa

SUPPLY NOTICE FORM

 SETUP INFORMATION

D E S T I N AT I O N  S E T U P          :        X X X - X X X - X X X X

D AT E  &  T I M E                     :    0 2 - 1 0 - 2 0 0 9         0 9 : 3 0

C U S T O M E R  N U M B E R           :    X X X - X X X - X X X X

S H I P  T O  N A M E                   :    X X X X X X X X X X

S H I P  T O  A D D R E S S              :    X X X X X X X X X X

C O N TA C T  N A M E                  :    X X X X X X X X X X

C O N TA C T  T E L  N U M B E R        :    X X X - X X X - X X X X

MACHINE NAME                   :    XXXXXXXXXX

FAX NUMBER                       :    XXX-XXX-XXXX

e-STUDIO 182/212/242 Series

PAGE

TIME

TEL NUMBER

NAME

:  001

:  02-10-2009    09:30

:  XXX-XXX-XXXX

:  XXXXXXXXXX

BOX NBR                                TYPE                                        PGS    FILE NBR     DATE       TIME        FROM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONFIDENTIAL BOX

CONFIDENTIAL BOX

BULLETIN BOARD

BULLETIN BOARD

MAILBOX/RELAY BOX REPORT

MAILBOX

RELAY

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX:XX

XX:XX

XX:XX

XX:XX

 

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

RELAY BOX                            END STATION                                                                                                    REPLY  TO  NUMBER

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABB                   001          002

GROUP            1111

ABB.         003

XXXXXXXXXX
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Lista stron konfiguracji

Lista stron stanu karty sieciowej

CONFIGURATION PAGE

S/N                                  :    XXXXXXXXXX

F/W   Ver.                        :    XXXXXXXXXXX

TIME                          :    '09-10-02   09:30

  GENERAL

     MEMORY SIZE

    OPTIONAL FUNCTIONAL KIT

 

 NETWORK SETTING

      GENERAL PRODUCT

                  GENERAL

                               ETHERNET SPEED/DUPLEX MODE

      NETWORK

                  TCP/IP

                              ADDRESS MODE

                              IP    ADDRESS

                              SUBNET MASK

                              DEFAULT GATEWAY

                  IPX/SPX

                              ENABLE IPX/SPX

                              FRAME TYPE

                  APPLE TALK

                              ENABLE   APPLE   TALK

                              DEVICE    NAME

                              DESIRED ZONE

      SESSION

                  DNS SESSION

                              ENABLE  DNS

                              PRIMARY DNS SERVER ADDRESS

                              SECONDARY DNS SERVER ADDRESS

 :    256MB

 :    NOT INSTALLED

 

 

 

 

:    10BASE FULL

 

 

:    DYNAMIC

:    XXX.XXX.XXX.XXX

:    XXX.XXX.XXX.XXX

:           0.       0.       0.       0

 

:    ENABLE

:    AUTO SENSE

 

:    DISABLE

:    XXXXXXXXXXXX

:    *

 

 

:    ENABLE

:           0.       0.       0.       0

:           0.       0.       0.       0

Uni t    Ser ia l   No    :  XXXXXXXX

Network Address   :  XX;XX;XX;XX;XX;XX

Network Topology  :  Ethernet                          Connector:   RJ45

Network Speed      :  auto (defaul t )

Novel l  Network   Informat ion                              enabled

     Pr int  Server Name                 :   XXXXXXXXXXXX

     Password Def ined                   

     Search Root not def ined

     D i r e c t o r y  S e r v i c e s  Tr e e  n o t  d e f i n e d

     D i r e c t o r y  S e r v i c e  C o n t e x t  n o t  d e f i n e d

     Scan Rate                             :  5

     Frame Type                           :  Auto Sense

TCP/IP Network Informat ion                               enabled

       IP Address 

      Subnet Mask

      Defaul t   Gateway 

      Pr imary DNS Server

      DNS Name                  

       Host Name                   

      

:

:     XX . XXX . XXX .   XX

:   XXX . XXX .     X .     X

:     XX . XXX . XXX .     X

:   XXX .   XX . XXX .   XX

:

:   XXXXXXXXXXXX

IPP Network  Informat ion                                   enabled

       I n t e r n e t  P r i n t i n g  P r o t o c o l   :   X X X X X X X X X X

 

A p p l e Ta l k  N e t w o r k  I n f o r m a t i o n                        d isabled
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Lista menu

MENU LIST  (PROGRAM)

PAGE

TIME

TEL NUMBER

NAME

:  001

:  02-10-2009    09:30

:  XXX-XXX-XXXX

:  XXXXXXXXXX

01.DEFAULT SETTINGS

01.GENERAL SETTING

02.COPY SETUP

03.FAX SETUP

01.DRAWER SIZE

02.WALKUP SCREEN

03.TIMERS

04.WEEKLY TIMER

05.SPEAKER VOLUME

06.DEPARTMENT CODE

04.REPORT & LIST

01.JOURNAL

05.REMOTE SERVICE

1. DEPARTMENT CODE

2. FUNCTION

3 SUPPLY NOTICE

01.REMOTE ACCESS

02.DOWNLOAD FIRMWARE

03.RDC PASSWORD

04.SUPPLY NOTICE

01.MANUAL OUTPUT

02.AUTOMATIC JOURNAL

02.COMMUNICATION REPORT

01.TX REPORT

02.MEMORY-TX REPORT

03.MULTI-ADD REPORT

04.MULTIPOLL REPORT

05.RELAY ORIGINATOR REPORT

06.RELAY STATION REPORT

07.RELAY END REPORT

03.RECEPTION LIST

01.LOCAL MAILBOX LIST

02.REMOTE MAILBOX LIST

03.RELAY RECEPTION LIST

01.MENU CUSTOMIZE

02.APS/AMS

03.IMAGE MODE

04.LIGHT/DARK

05.FINISHING

01.LINE MONITOR

02.RECEIVE INTERVAL

03.ECM

04.DOCUMENT MODE

05.DIAL TYPE

06.REDIAL MODE

07.RECEPTION MODE

08.MEMORY TX

09.SEQURITY TX

10 COVER SHEET

02.LISTS
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