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Agencja Stanów Zjednoczonych do spraw ochrony �rodowiska (EPA) wprowadzi³a dobrowolny program o nazwie
ENERGY STAR, który ma zachêcaæ do powszechnego i dobrowolnego korzystania z technologii efektywnie
wykorzystuj¹cych energiê, które wzbogacaj¹ miejsca pracy, poprawiaj¹ jako�æ dzia³ania produktów i zapobiegaj¹
zanieczyszczeniu �rodowiska. Jako partner programu ENERGY STAR TOSHIBA TEC CORPORATION stwierdza, ¿e
niniejsza kopiarka spe³nia wytyczne programu ENERGY STAR odno�nie efektywnego wykorzystania energii.

Wytyczne programu ENERGY STAR dla tej klasy kopiarek wymagaj¹, aby kopiarka posiada³a funkcjê �trybu wy³¹czania�,
która automatycznie wy³¹cza³aby urz¹dzenie po okre�lonym czasie nieaktywno�ci, zapewniaj¹c, ¿e urz¹dzenie pozostanie
wy³¹czone w nocy i w weekendy. Kopiarka musi równie¿ prze³¹czaæ siê na tryb zmniejszonego zasilania (Automatyczny
tryb oszczêdzania energii), po okre�lonym czasie od zakoñczenia obs³ugi.

Dla modelu kopiarko-drukarek z opcja telefaksu, wytyczne ENERGY STAR stawiaj¹ wymóg, by tego rodzaju wielofunkcyjne
kopiarki posiada³y funkcjê �Trybu u�pienia�, która automatycznie sprawia, ¿e po okre�lonym czasie nieaktywno�ci
urz¹dzenie automatycznie przechodzi do stanu u�pienia. Kopiarka musi równie¿ prze³¹czaæ siê na tryb zmniejszonego
zasilania (Automatyczny tryb oszczêdzania energii), po okre�lonym czasie od zakoñczenia obs³ugi.
Niniejsza kopiarka spe³nia w szczególno�ci poni¿ej przedstawione wymagania:

�  Model kopiarki e-STUDIO230/280 (Podstawowy model)
�Tryb automatycznego oszczêdzania energii�-

Kopiarka zu¿ywa poni¿ej 93,55 W energii (e-STUDIO230)/ 112,80 W (e-STUDIO280) po przej�ciu do trybu
oszczêdzania energii.

Domy�lny czas dla trybu oszczêdzania energii -
Domy�lny czas, po którym nastêpuje prze³¹czenie do trybu oszczêdzania energii wynosi15 minut.

�Tryb wy³¹czania�-
W �trybie wy³¹czenia� kopiarka zu¿ywa poni¿ej 15 W.

Domy�lny czas dla trybu wy³¹czenia -
Domy�lnie ustawiony czas dla trybu wy³¹czania wynosi 40 minut.

�  Model kopiarko-drukarki e-STUDIO230/280 + Faks (Model wielofunkcyjny)
�Tryb automatycznego oszczêdzania energii�-

Kopiarka zu¿ywa poni¿ej 138,55 W energii (e-STUDIO230)/ 157,80 W (e-STUDIO280) po przej�ciu do trybu
oszczêdzania energii.

Domy�lny czas dla trybu oszczêdzania energii -
Domy�lny czas, po którym nastêpuje prze³¹czenie do trybu oszczêdzania energii wynosi15 minut.

�Tryb u�pienia�-
W �Trybie u�pienia� kopiarka zu¿ywa poni¿ej 80 W.

Domy�lny czas dla trybu u�pienia -
Domy�lny czas, po którym nastêpuje prze³¹czenie do trybu u�pienia wynosi 40 minut.

Uwaga 1 - Domy�lne ustawienia dla trybów wy³¹czania, u�pienia oraz automatycznego oszczêdzania energii mog¹ byæ
zmienione.
Uwaga 2 - Dla modelu wielofunkcyjnego, je�li faks lub drukarka otrzyma dane bêd¹c w trybie u�pienia, to urz¹dzenie
automatycznie rozpocznie nagrzewanie i wydrukuje dane, gdy tylko bêdzie gotowe. Podobnie po naci�niêciu przycisku
START lub przycisku oszczêdzania energii z panela sterowania, kopiarka samoczynnie rozpocznie nagrzewanie.
Uwaga 3 - Dla modelu podstawowego kopiarka automatycznie wy³¹cza siê po przej�ciu do trybu wy³¹czenia.
Uwaga 4 - Dla modeli podstawowych kopiarek, po automatycznym wy³¹czeniu, nie mo¿na uaktywniæ funkcji timera
tygodniowego. Je�li wolisz korzystaæ z tej ostatniej funkcji skontaktuj siê z dealerem TOSHIBY.

Zgodnie z wytycznymi EPA dla programu ENERGY STAR, TOSHIBA zaleca korzystanie z papieru ekologicznego
(zawieraj¹cego do 100% makulatury):
Papier Great White MultiUse 20
Papier Great White MultiUse 24
Je�li maj¹ Pañstwo pytania odno�nie korzystania z papieru ekologicznego oraz zalecanych rodzajów tego papieru,
prosimy o skontaktowanie siê z autoryzowanym dealerem Toshiba.
ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w USA.

EPA ENERGY STAR ® (MFD)
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Uwagi dla u¿ytkownika

Ostrze¿enie
Niniejsze urz¹dzenie jest produktem Class A. W warunkach domowych produkt ten mo¿e powodowaæ
interferencje fal radiowych i nale¿y wtedy podj¹æ odpowiednie �rodku zapobiegawcze.

1. Od³¹czaj¹c kable sprzêtu peryferyjnego nie dotykaj terminali z³¹cz.
2. Przed otworzeniem pokryw oraz wyjêciem jakiegokolwiek zespo³u z kopiarki, nale¿y poprzez
dotkniêcie metalowej czê�ci roz³adowaæ ³adunki elektrostatyczne, które gromadz¹ siê na ciele.
Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE nadane zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE. Stron¹
odpowiedzialn¹ za spe³nianie wymogów odno�nie posiadania oznaczenia CE jest TOSHIBA TEC
GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany.

E-mail: customerservice@toshibatec-tgis.com

Informacja o poziomie ha³asu urz¹dzenia
Ordinance 3, GSGV, styczeñ 18. 1991: Maksymalny poziom ci�nienia akustycznego d�wiêku jest
równy lub mniejszy ni¿ 70 dB (A) stosownie do EN27779.

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do zainstalowania urz¹dzenia e-STUDIO, prosimy nie zmieniaæ
go. Nale¿y unikaæ miejsc nadmiernie nagrzewanych, nara¿onych na kurz i wibracje oraz bezpo�rednie
promieniowanie s³oneczne. Nale¿y równie¿ zapewniæ prawid³ow¹ wentylacjê pomieszczenia, gdy¿
kopiarka emituje niewielkie ilo�ci ozonu.
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Najwy¿sza jako�æ produktów TOSHIBA
Zasobnik z tonerem do urz¹dzenia e-STUDIO230/280
Zalecamy korzystanie z oryginalnych materia³ów eksploatacyjnych oraz czê�ci firmy TOSHIBA,
gdy¿ zapewniaj¹ one uzyskiwanie optymalnych rezultatów.



7Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Materia³y eksploatacyjne / Czê�ci

Niezawodno�æ
Oryginalne materia³y eksploatacyjne Toshiba poddawane s¹ �cis³ej kontroli, tak wiêc ka¿da partia tych
materia³ów z jakiej bêd¹ Pañstwo korzystaæ zapewni optymalny poziom dzia³ania sprzêtu.

Wysoka wydajno�æ
Oryginalne materia³y eksploatacyjne Toshiba s¹ tworzone, by sprostaæ wymogom stawianym przez
konkurencyjny rynek i zapewniaj¹ szybkie kopiowanie i uzyskanie dobrych kopii zawsze, gdy s¹ one
potrzebne.

Niezmienna, wysoka jako�æ obrazu
Oryginalne materia³y eksploatacyjne Toshiba zosta³y tak zaprojektowane, ¿e ka¿dego dnia zapewniaj¹
niezmiennie wysok¹ jako�æ wydruków i kopii.

Z korzy�ci¹ dla urz¹dzenia
Oryginalne materia³y eksploatacyjne Toshiba przyczyniaj¹ siê do sprawnego dzia³ania urz¹dzenia
i wszystkich jego elementów. Zmniejszaj¹ te¿ zu¿ywanie siê urz¹dzenia dziêki szczegó³owej wiedzy Toshiby
odno�nie charakterystyki kopiarek pozwalaj¹cej na zapewnienie najwy¿szych standardów, je�li chodzi
o nale¿y te dbanie o urz¹dzenie.

Komplementarno�æ urz¹dzeñ i materia³ów
Od samego pocz¹tku materia³y eksploatacyjne oraz urz¹dzenia Toshiba by³y tworzone z my�l¹
o odpowiedniej wspó³pracy. Zawsze, gdy Toshiba projektuje nowe urz¹dzenie, projektowany jest równie¿
nowy toner przeznaczony specjalnie do danego urz¹dzenia. Poprzez wykorzystywanie oryginalnych
materia³ów eksploatacyjnych Toshiba gwarantuj¹ sobie Pañstwo optymalne dzia³anie urz¹dzeñ.

Toner

Optymalna jako�æ obrazu
Oryginalne tonery Toshiba wykorzystuj¹ materia³y bardzo wysokiej jako�ci o precyzyjnie kontrolowanych
parametrach, dziêki czemu kopiarki Toshiba mog¹ niezmiennie wykonywaæ ostre, wysokiej jako�ci kopie.

Korzy�ci kosztowe
Oryginalne tonery Toshiba oznaczaj¹ równie¿ warto�æ dodan¹. Zosta³y one tak przygotowane, ¿e zu¿ywane
s¹ odpowiednie ilo�ci toneru, co pozwala by urz¹dzenie pracowa³o a¿ do wyczerpania siê ca³ego toneru.
W ten sposób wykorzystuj¹ Pañstwo ca³y toner, który zosta³ zakupiony.

W harmonii ze �rodowiskiem naturalnym
Oryginalne tonery Toshiba zosta³y stworzone z my�l¹ o �rodowisku naturalnym. W celu troski o zachowanie
zasobów ziemi, korzystamy z wyt³aczanych lut plastikowych etykiet, co sprawia, ¿e nasze tonery w pe³ni
podlegaj¹ recyclingowi. Dodatkowo, zredukowany zosta³ szkodliwy py³ oraz poziom ozonu, aby poprawiæ
warunki �rodowiska pracy.

Przyjazne dla u¿ytkownika
Oryginalne tonery Toshiba s¹ równie¿ przyjazne dla cz³owieka. Przed zatwierdzeniem toneru do sprzeda¿y,
testujemy je, by mieæ pewno�æ, ¿e spe³niaj¹ najsurowsze wymogi odno�nie standardów zdrowotnych.
Dziêki temu obs³uga toneru nie wymaga dodatkowych zabezpieczeñ.

Uwagi ogólne

ISO 9000 oraz ISO 14000
Zak³ady, w których produkowany jest toner Toshiby posiadaj¹ certyfikaty spe³niania norm ISO 9001 lub
ISO 9002 oraz ISO 14001.
Dziêki temu ju¿ od pierwszych etapów produkcji zagwarantowana jest wysoka jako�æ wykonania oraz
produkcja uwzglêdniaj¹ca wymogi ochrony �rodowiska.

Zalety z serwisu i obs³ugi
In¿ynierowie serwisu Toshiby posiadaj¹ odpowiednia wiedzê i umiejêtno�ci, by zapewniæ sta³y optymalny
poziom dziania Pañstwa kopiarek. Aby zapewniæ niezmiennie wysok¹ jako�æ obrazu jest wysoce zalecane,
aby przy obs³udze serwisowej i okresowych konserwacjach korzystaæ z autoryzowanych punktów Toshiby,
co pozwoli na maksymalne wykorzystanie u¿ytkowanego sprzêtu.
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Przedmowa
Dziêkujemy Pañstwu, za zakup Wielofunkcyjnego urz¹dzenia cyfrowego Toshiba e-STUDIO230/280.
Niniejsza instrukcja obs³ugi dla operatora opisuje nastêpuj¹ce zagadnienia:

- sposób korzystania z kopiarki cyfrowej
- podstawowe zaganiania dotycz¹ce sprawdzania poprawno�ci dziania kopiarki oraz informacje
o codziennym utrzymaniu kopiarki
- rozwi¹zania problemów, jakie mog¹ pojawiæ siê przy kopiowaniu

Przed rozpoczêciem korzystania z kopiarki cyfrowej, nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcja
obs³ugi dla operatora. Aby zawsze uzyskiwaæ czyste kopie i przez ca³y czas zachowywaæ optymaln¹ jako�æ
pracy wielofunkcyjnego urz¹dzenia cyfrowego, prosimy o pozostawienie niniejszej instrukcji obs³ugi
w dostêpnym miejscu, by zawsze mog³a s³u¿yæ pomoc¹.

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej obs³ugi Wielofunkcyjnego urz¹dzenia cyfrowego Toshiba
e-STUDIO230/280, w niniejszej instrukcji obs³ugi zastosowano nastêpuj¹ce trzy stopnie ostrze¿eñ:

Przed przeczytaniem instrukcji obs³ugi, nale¿y zapoznaæ siê ze znaczeniem i rol¹ poni¿szych s³ów
ostrzegawczych.

Ostrze¿enie
Wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które w przypadku niezastosowania siê do ostrze¿enia,
mog³yby prowadziæ do zagro¿enia ¿ycia, powa¿nego kalectwa, powa¿nego uszkodzenia sprzêtu b¹d�
powstania po¿aru sprzêtu i otoczenia.

UWAGA
Wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które w przypadku niezastosowania siê do ostrze¿enia,
mog³yby spowodowaæ lekkie obra¿enia, czê�ciowe uszkodzenie sprzêtu i otoczenia lub utratê danych.

Uwaga
Wskazuje na procedury, których nale¿y przestrzegaæ, aby zapewniæ optymalne i bezproblemowe
dzia³anie kopiarki cyfrowej.

Wskazówka
Zawiera pomocne informacje, które przydaj¹ siê przy obs³udze kopiarki cyfrowej.

Porada
Opisuje operacje, jakie nale¿y wykonywaæ, aby zapewniæ sta³¹ wysoka jako�æ dzia³ania kopiarki.
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Model e-STUDIO230/280 jest wielofunkcyjnym systemem cyfrowym, który pozwala na korzystanie
z wszystkich swoich funkcji poprzez sieæ komputerow¹. Urz¹dzenie e-STUDIO230/280 mo¿e byæ równie¿
wyposa¿one w rozmaite opcjonalne zespo³y obs³ugi papieru, spe³niaj¹c ró¿norodne potrzeby biurowe.
Model e-STUDIO350/450 posiada równie¿ nastêpuj¹ce wygodne funkcje oraz opcje:

� Prêdko�æ kopiowania wynosi 23 kopie (A4) na minutê w modelu e-STUDIO230, 28 kopii (A4) na
minutê w modelu e-STUDIO280.

� Dzia³anie przyjazne dla �rodowiska oraz oszczêdne wykorzystanie energii, zu¿yty toner podlega pe³nemu
recyclingowi, bardzo wyra�nie skrócono czas nagrzewania do zaledwie oko³o 25 sekund, za� wspó³czynnik
generacji ozonu zosta³ zredukowany o 75% w porównaniu z aktualnymi modelami.

� Poprawiona zosta³a prêdko�æ skanowania, pozwalaj¹ca na wygodne skanowanie, wysy³anie fkasów
oraz kopiowanie.

� Mo¿na te¿ wykonywaæ z odpowiedni¹ prêdko�ci¹ dwustronne kopie.

� Zainstalowany jest wszechstronny kontroler efektywnie realizuj¹cy funkcje sieciowe.

(Aby korzystaæ z funkcji drukowania, skanowania i faksu internetowego wymagane s¹ odpowiednio
zestaw drukarki, zestaw rozszerzenia o funkcje skanera, zestaw drukarki/skanera, itp.)

� Interfejs wej�cia / wyj�cia jest zaprojektowany do pe³nego pod³¹czenia (dostêpu) do �rodowiska
internetowego

� Szeroki panel o rozdzielczoúci ½ VGA uùatwia obsùugæ urzàdzenia

� Zastosowano uniwersaln¹ konstrukcjê panela sterowania, co pozwala na zmianê k¹ta jego ustawienia.

� Funkcja e-Filing pozwala na skanowanie, zapisywanie, ponowne u¿ycie oraz re-edycjê danych orygina³ów
poprzez sekcjê skanowania dostêpn¹ z komputerów klientów.

� Otrzymywane faksy mog¹ byæ zapisywane w module e-Filing bez drukowania ich. (Wymagana jest
opcjonalna karta faksu).

� Zeskanowane orygina³y mog¹ byæ równocze�nie wysy³ane poprzez faks oraz E-mail.

(Aby przes³aæ je faksem wymagana jest opcjonalna karta faksu. W celu wys³ania zeskanowanych
dokumentów e-mailem wymagany jest opcjonalny zestaw drukarki/skanera lub ³¹cznie zestaw drukarki
oraz zestaw skanera.)

� Elektroniczne sortowanie zwiêksza wydajno�æ kopiowania.

� Bogate funkcje edycyjne takie jak kadrowanie, maskowanie, lustrzane odbicie obrazu.

Pamiêæ stron oraz twardy dysk znajduj¹cy siê w standardzie umo¿liwiaj¹ realizowanie takich funkcji jak
2 w 1/4 w 1, �Elektroniczne sortowanie� �Tworzenie broszur�, itp.

� Funkcja tworzenia zadañ pozwala na skopiowanie i zapisanie ³¹cznie do 1000 stron orygina³u przez
zeskanowanie ka¿dej strony w optymalnym trybie orygina³u lub z regulacj¹ obrazu oraz pozwala na
ustawienie zadanego trybu wykañczania zadania.

� System utrwalania zu¿ywaj¹cy mniejsz¹ ilo�æ oleju redukuje do minimum ilo�æ oleju pozostaj¹cego na
wykonanych kopiach.

� Dziêki wymianie ca³ych zasobników z tonerem przy jego dodawaniu nie pobrudzisz sobie r¹k.

� Mo¿na wykorzystywaæ szeroki zakres no�ników pocz¹wszy od grubego papieru (do 209g/m2), poprzez
etykiety samoprzylepne, foliê prezentacyjn¹, itp.

� Mo¿liwe jest równie¿ drukowanie i kopiowanie na kopertach.

� Zainstalowanie opcjonalnego finishera, u³atwia szybkie sortowanie po³¹czone z automatycznym
�Zszywaniem�, �Dziurkowaniem� (zespó³ dziurkacza � opcja).

� Zainstalowanie finiszera z opcjonaln¹ funkcj¹ zszywania grzbietowego pozwala na wybranie trybu
zszywania grzbietowego, co powoduje automatyczne zszywanie zestawu po �rodku dokumentu, dziêki
czemu uzyskujemy gotowe broszury.

� Gdy urz¹dzenie jest skonfigurowane wy³¹cznie jako kopiarka, to funkcja automatycznego wy³¹czania
samoczynnie wy³¹cza urz¹dzenie. W przypadku za�, gdy zainstalowany jest opcjonalny zespó³ drukarki/
skanera, zespó³ drukarki oraz zespó³ rozszerzenia o funkcje skanera lub karta faksu, urz¹dzenie przechodzi
do trybu u�pienia, za� uaktywnia ponownie siê po otrzymaniu zadania.

Cechy urz¹dzeñ e-STUDIO230/280
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W przypadku instalacji lub przemieszczania urz¹dzenia

Ostrze¿enia

Wielofunkcyjny system cyfrowy wymaga zasilania pr¹dem zmiennym 220-240 V, *A 50/60 Hz.
Nie nale¿y korzystaæ z innego �ród³a zasilania ni¿ charakteryzuj¹ce siê powy¿szymi parametrami.
Nale¿y unikaæ pod³¹czania wielu urz¹dzeñ do tego samego gniazda zasilania. Przeci¹¿enie gniazda stwarza
to zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem. Je�li rozwa¿asz zwiêkszenie liczby gniazd
elektrycznych skontaktuj siê z elektrykiem.

Wielofunkcyjny system cyfrowy zawsze nale¿y pod³¹czaæ do uziemionego gniazda zasilania, aby unikn¹æ
zagro¿enie powstaniu po¿aru lub pora¿enia pr¹dem na wypadek spiêcia. Co do szczegó³ów, skontaktuj
siê z serwisem technicznym. Pamiêtaj, by korzystaæ z posiadaj¹cego trzy przewody, �ciennego uziemionego
gniazda zasilania.

Na terenach, na których wykorzystuje siê dwu-bolcowe wtyczki wielofunkcyjny cyfrowy system musi
byæ uziemiony dla zachowania bezpieczeñstwa. Jako uziemienia nigdy nie nale¿y wykorzystywaæ rury
gazowej, wodoci¹gowej ani innych przedmiotów, które nie s¹ odpowiednie do pe³nienia funkcji
uziemiaj¹cych.

- Pod³¹cz starannie wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do gniazda zasilania. W przypadku nieprawid³owego
pod³¹czenia, przewód zasilaj¹cy mo¿e nagrzewaæ siê stwarzaj¹c zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia
pr¹dem.

- Nale¿y uwa¿aæ, by nie uszkodziæ, nie przerwaæ, jak równie¿ by nie naprawiaæ kabla zasilaj¹cego.
Nie nale¿y nara¿aæ przewodu zasilaj¹cego na nastêpuj¹ce dzia³ania.

- Skrêcanie
- Zginanie
- Ci¹gniêcie za przewód
- Umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów
- Rozgrzewanie go
- Umieszczanie w pobli¿u grzejników lub innych �róde³ ciep³a.

Wszystkie te dzia³ania stwarzaj¹ zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem. Na wypadek
uszkodzenia kabla zasilaj¹cego nale¿y skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu.

- Wyjmuj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazda, NIE NALE¯Y ci¹gn¹æ za przewód. Od³¹czaj¹c
przewód z gniazda zasilania zawsze nale¿y trzymaæ za jego wtyczkê. Gdy bêdziemy ci¹gnêli za sam
przewód zasilaj¹cy, mo¿na uszkodziæ przewody, co stwarza zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia
pr¹dem.

- Zwróæ uwagê, aby nie blokowaæ otworów wentylacyjnych.
Je�li temperatura wewn¹trz wielofunkcyjnego systemu cyfrowego bêdzie zbyt wysoka, stwarza to
zagro¿enie powstania po¿aru.

- NIE nale¿y przemieszczaæ wielofunkcyjnego systemu cyfrowego do innego budynku, na wy¿sze lub
ni¿sze piêtro, ani na ¿adne wiêksze odleg³o�ci.
Stwarza to zagro¿enie wyst¹pienia wypadku lub pora¿enia pr¹dem. Podnosz¹c lub przesuwaj¹c
wielofunkcyjny cyfrowy system, zawsze kontaktuj siê z serwisem technicznym.

- Nie nale¿y przesuwaæ wielofunkcyjnego cyfrowego systemu razem z do³¹czonymi opcjami,
jak np. z finiszerem. Stwarza to zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem. Podnosz¹c lub
przesuwaj¹c wielofunkcyjny cyfrowy system, zawsze kontaktuj siê z serwisem technicznym.

- Przesuwaj¹c wielofunkcyjny cyfrowy system, pamiêtaj, by przed od³¹czeniem przewodu z gniazda
zasilaj¹cego wy³¹czyæ urz¹dzenie. Je�li przewód zasilaj¹cy zostanie uszkodzony, stwarza to zagro¿enie
powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.

- �cienne gniazdo zasilaj¹ce powinno znajdowaæ siê blisko urz¹dzenia i byæ ³atwo dostêpne.

- Przynajmniej raz w roku nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazda zasilaj¹cego i oczy�ciæ bolce. Zbieraj¹cy siê
na nich kurz i inne zabrudzenia, stwarzaj¹ zagro¿enie powstania po¿aru, ze wzglêdu na nadmierne
nagrzewanie siê zabrudzonych wtyków.
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UWAGA

- Przy przesuwaniu wielofunkcyjnego systemu cyfrowego nie nale¿y przechylaæ go bardziej ni¿ o 10
stopni. Je�li urz¹dzenie przewróci siê mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nego wypadku.

- Nale¿y unikaæ umieszczania wielofunkcyjnego cyfrowego systemu w miejscach nieodpowiednich dla
jego wagi i nale¿y zwracaæ uwagê, by sta³o ono na poziomej powierzchni.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je�li wielofunkcyjny cyfrowy system przewróci siê, mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nego
wypadku. Wielofunkcyjny cyfrowy system wa¿y oko³o 83 kg.

- Z obydwu stron urz¹dzenia znajduj¹ siê 4 regulatory wysoko�ci (po dwa z ka¿dej strony) jak równie¿
2 ograniczniki zabezpieczaj¹ce z przodu na spodniej stronie podstawy z kasetami oraz kaseta du¿ej
pojemno�ci. Po przesuniêciu i zainstalowaniu sprzêtu, nale¿y obróciæ regulatory zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby opiera³y siê mocno na pod³odze � pokazano to na poni¿szym rysunku. Nastêpnie
w ten sam sposób ustal po³o¿enie ograniczników zabezpieczaj¹cych.
Je�li elementy te nie zostan¹ poprawnie ustawione i sprzêt przewróci siê, mo¿e staæ siê to przyczyn¹
wypadku. Aby przesun¹æ sprzêt, nale¿y obróciæ najpierw ograniczniki zabezpieczaj¹ce oraz regulatory
wysoko�ci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- Pod³¹czaj¹c do wielofunkcyjnego systemu cyfrowego opcjonalny sprzêt lub kable interfejsu pamiêtaj,
by najpierw wy³¹czyæ urz¹dzenie. Je�li zasilanie nie zostanie wy³¹czone, to istnieje zagro¿enie pora¿enia
pr¹dem.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie, patrz �Wy³¹czanie zasilania (Zamykanie systemu)�, str. 31.
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Inne wskazówki

- Wokó³ urz¹dzenia nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsca, aby mo¿na by³o swobodnie wymieniaæ
materia³y eksploatacyjne i czê�ci. Je�li pozostawimy zbyt ma³o miejsca, to niektóre operacje, jak na
przyk³ad kopiowanie z rêcznego podajnika, stan¹ siê niedostêpne lub znacznie utrudnione, a nawet mo¿e
prowadziæ to do niew³a�ciwego dzia³ania wielofunkcyjnego systemu cyfrowego.
W celu zapewnienia optymalnego dzia³ania sprzêtu, nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80 cm z prawej
strony urz¹dzenia, a tak¿e 10 cm z lewej strony i z ty³u urz¹dzenia (patrz ilustracja zamieszczona poni¿ej).

- Niekorzystne warunki otoczenia mog¹ negatywnie wp³ywaæ na bezpieczeñstwo obs³ugi oraz jako�æ
dzia³ania wielofunkcyjnego systemu cyfrowego, a mog¹ nawet przyczyniaæ siê do jego uszkodzenia.

- Nale¿y unikaæ lokalizacji w pobli¿u okna lub w miejscu bezpo�redniego padania promieni s³onecznych.
- Nale¿y unikaæ miejsc nara¿onych na du¿e wahania temperatur.
- Nale¿y unikaæ miejsc, w których gromadzi siê kurz.
- Nale¿y unikaæ miejsc nara¿onych na wibracje.
- Nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw powietrza oraz odpowiedni¹ wentylacjê pomieszczenia.

- W przypadku nieodpowiedniej wentylacji, w otoczeniu bêdzie dominowa³ nieprzyjemny zapach ozonu.
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Gdy korzystamy z wielofunkcyjnych systemów cyfrowych

Ostrze¿enie

- Nie nale¿y umieszczaæ metalowych przedmiotów, ani naczyñ z wod¹ (wazony, fili¿anki, kubki, itp.) na
lub w pobli¿u wielofunkcyjnego systemu cyfrowego. Spinacze i zszywki nale¿y trzymaæ z dala od otworów
wentylacyjnych urz¹dzenia. W przeciwnym wypadku stwarzamy zagro¿enie powstania po¿aru lub
pora¿enia pr¹dem.
- Je�li wielofunkcyjny system cyfrowy stanie siê nadmiernie gor¹cy, wydobywa siê z niego dym,
lub stwierdzamy dziwny zapach b¹d� ha³as, nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:
Wy³¹czyæ g³ówny wy³¹cznik urz¹dzenia, od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy od gniazda zasilania, a nastêpnie
skontaktowaæ siê z serwisem technicznym.
- Je�li wielofunkcyjny system cyfrowy nie bêdzie u¿ywany przez ponad miesi¹c, nale¿y w celach
bezpieczeñstwa od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy z gniazda zasilania.
W przeciwnym wypadku, je�li nast¹pi uszkodzenie izolacji powstaje zagro¿enie powstania po¿aru lub
pora¿enia pr¹dem.

Uwaga

- Nie nale¿y umieszczaæ ciê¿kich przedmiotów (4 kg lub wiêcej) na szybie ekspozycji, jak równie¿ nie
nale¿y na ni¹ naciskaæ. Zbicie siê szyby mo¿e staæ siê przyczyn¹ wypadku.
- Nie nale¿y umieszczaæ ciê¿kich przedmiotów (4 kg lub wiêcej) na wielofunkcyjnym systemie cyfrowym.
Je�li przedmiot spadnie mo¿e staæ siê przyczyn¹ wypadku.
- Nie nale¿y roz³¹czaæ ani pod³¹czaæ mokrymi rêkoma wtyczki przewodu zasilaj¹cego, gdy¿ stwarza to
zagro¿enie pora¿enia pr¹dem.
- Nie nale¿y dotykaæ zespo³u utrwalaj¹cego, ani znajduj¹cych siê wokó³ niego metalowych elementów.
S¹ one bardzo gor¹ce i mo¿esz nie tylko poparzyæ siê, lecz równie¿ w wyniku szoku zraniæ rêce wewn¹trz
urz¹dzenia.
- Zmieniaj¹c k¹t ustawienia panela sterowania, uwa¿aj, aby nie przyci¹æ r¹k w szczelinie pomiêdzy
urz¹dzeniem a panelem sterowania.
- Uwa¿aj, by nie przyci¹æ palców przy zamykaniu kasety papieru.
Mo¿e to byæ przyczyn¹ wypadku.
- Uwa¿aj, aby nie przyci¹æ palców pomiêdzy urz¹dzeniem a finiszerem (opcja).
Mo¿e to byæ przyczyn¹ wypadku.
- Uwa¿aj, by nie przyci¹æ palców pomiêdzy urz¹dzeniem a zespo³em automatycznego duplseksu.
Mo¿e to byæ przyczyn¹ wypadku.
- Na opcjonalnym stoliku pomocniczym nie nale¿y k³a�æ przedmiotów o wadze powy¿ej  3 kg. Z³amanie
siê tego stolika mo¿e byæ przyczyn¹ wypadku.
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- Nie nale¿y dotykaæ metalowych elementów na p³ycie prowadnicy zespo³u automatycznego dupleksu,
gdy¿ mo¿na poparzyæ siê.

1: Ostrze¿enie dla obszarów o wysokiej temperaturze (Otwory wentylacyjne)
2: Ostrze¿enie dla obszarów o wysokiej temperaturze (Zespó³ utrwalaj¹cy)

Pozosta³e wskazania

- Dotykaj¹c panela dotykowego nale¿y robiæ to stosunkowo delikatnie nigdy w niego nie uderzaj¹c.
Zbicie siê jego powierzchni mo¿e powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie panela.
- Nie nale¿y wy³¹czaæ zasilania wielofunkcyjnego systemu cyfrowego, gdy w jego mechanizmach pozosta³
zaciêty arkusz papieru. Mo¿e to nieprawid³owo�ci w dzia³aniu po ponownym w³¹czeniu urz¹dzenia.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie, patrz �Wy³¹czanie zasilania (Zamykanie systemu)�, str. 30.
- Gdy opuszczamy biuro lub nast¹pi³a awaria pr¹du, nale¿y pamiêtaæ, aby wy³¹czyæ urz¹dzenie. Jednak¿e,
nie nale¿y wy³¹czaæ urz¹dzenia w przypadku korzystania z timera tygodniowego.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie, patrz �Wy³¹czanie zasilania (Zamykanie systemu)�, str. 30.
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Podczas konserwacji lub sprawdzania

Ostrze¿enie

- Nigdy nie nale¿y podejmowaæ prób modyfikowania, demontowania b¹d� te¿ samodzielnej naprawy
wielofunkcyjnego systemu cyfrowego. Stwarzamy wtedy zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia
pr¹dem.
W celu naprawy lub konserwacji wewnêtrznych elementów wielofunkcyjnego systemu cyfrowego zawsze
nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem.
- Nale¿y utrzymywaæ czysto�æ wtyczki oraz gniazda zasilaj¹cego. Nie mo¿na dopuszczaæ, by gromadzi³
siê na nich kurz i inne zabrudzenia. W przeciwnym wypadku stwarza siê zagro¿enie powstania po¿aru
lub pora¿enia pr¹dem spowodowane mo¿liwym przegrzewaniem siê z³¹cza elektrycznego.
- nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, by przy sprz¹taniu pod³ogi do systemu nie dosta³y siê takie substancje
jak woda czy olej. Stwarza to zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.

Uwaga

- Nie nale¿y dotykaæ miejsca zszywania. Dotkniêcie tego miejsca w momencie pracy urz¹dzenia mo¿e
byæ przyczyn¹ zranienia u¿ytkownika. �Finiszer ze zszywaniem grzbietowym (MJ-1025)�, strona 268.

Inne wskazania

- Do czyszczenia powierzchni wielofunkcyjnego systemu cyfrowego nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników,
ani alkoholu.
- Mo¿e to powodowaæ odkszta³canie lub odbarwianie powierzchni obudowy.
- Gdy stosujemy chemiczne �ciereczki czyszcz¹ce, nale¿y zwróciæ uwagê na wszelkie ostrze¿enia
zamieszczone na ich opakowaniu.
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Podczas obs³ugi materia³ów eksploatacyjnych

Uwaga

- Nigdy nie nale¿y próbowaæ spalaæ zasobników z tonerem. Mo¿e to byæ przyczyn¹ wybuchu. Nie nale¿y
wyrzucaæ zu¿ytych zasobników z tonerem. Pañstwa serwis techniczny zbiera je. �3.Miga symbol wymiany
zasobnika z tonerem�, strona 254.
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Poni¿sze uwagi zawieraj¹ zastrze¿enia i wy³¹czenia od odpowiedzialno�ci TOSHIBA TEC CORPORATION
(³¹cznie z jej pracownikami, agentami oraz poddostawcami) w stosunku do nabywców lub u¿ytkowników
(zwanych dalej U¿ytkownikami) urz¹dzenia e-STUDIO230/280, ³¹cznie z jego akcesoriami, opcjami
i za³¹czonym oprogramowaniem (zwanych dalej Produktem).

1. Zastrze¿enia i wy³¹czenia od odpowiedzialno�ci, o których mowa w poni¿szych uwagach powinny
obwi¹zywaæ w najszerszym zakresie dopuszczanym prawem. Aby unikn¹æ w¹tpliwo�ci ¿adna z poni¿szych
uwag nie wy³¹cza i nie ogranicza odpowiedzialno�ci TOSHIBA TEC CORPORATION za �mieræ lub
wypadek bêd¹cy wynikiem zaniedbania ze strony TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Wszelkie gwarancje, warunki i okre�lenia implikowane prawnie s¹, przy najszerszym prawnie
dopuszczalnym zakresie, wy³¹czone i nie udzielamy ¿adnych tego typu gwarancji, ani nie maj¹ one
zastosowania do naszych produktów.

3. TOSHIBA TEC CORPORATION nie bêdzie ponosiæ odpowiedzialno�ci za ¿adne straty, koszty wydatki,
roszczenia lub uszkodzenia spowodowane dowolnym z nastêpuj¹cych czynników:

(a) u¿ycie lub obs³uga produktu w innym zakresie ni¿ przedstawiony w dokumentacji, w tym, ale nie
wy³¹cznie w instrukcji obs³ugi dla operatora, w instrukcji u¿ytkowania ani te¿ za niepoprawne lub
beztroskie korzystanie i obs³ugê produktu;
(b) jakiekolwiek przyczyny, które uniemo¿liwi³y dzia³anie lub prawid³owe funkcjonowanie produktu
a wynikaj¹ z lub mo¿na je przypisaæ dzia³aniom, brakom dzia³añ, zdarzeniom lub wypadkom
niezale¿nym od TOSHIBA TEC CORPORATION w³¹czaj¹c w to, ale nie ograniczaj¹c siê do zdarzeñ
losowych, wojen, zamieszek, rozruchów spo³ecznych, z³o�liwego lub �wiadomego niszczenia, po¿aru,
powodzi lub burzy, naturalnych katastrof, trzêsieñ ziemi, zak³óceñ w napiêciu lub innych klêsk;
(c) uzupe³nienia, modyfikacje, demontowanie, transport lub naprawê przez osoby inne ni¿ technicy
autoryzowani przez TEC TOSHIBA CORPORATION; lub
(d) u¿ycie papieru, materia³ów eksploatacyjnych oraz czê�ci zamiennych innych ni¿ zalecane przez
TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Z godnie z paragrafem 1 TOSHIBA TEC CORPORATION nie bêdzie odpowiedzialna w stosunku do
klienta za:

(a) utratê zysków, straty w sprzeda¿y lub w obrotach; utracenie lub nadszarpniecie reputacji; straty
produkcyjne; utraty spodziewanych zysków; utratê mo¿liwo�ci biznesowych; utracenie klientów; utratê
lub niemo¿liwo�æ u¿ycia oprogramowania i danych; straty wynikaj¹ce z umów; lub
(b) za ¿adne specjalne, przypadkowe, bêd¹ce skutkiem lub po�rednie straty lub uszkodzenia, koszty,
wydatki, straty finansowe lub ¿¹dania rekompensaty;

niezale¿nie od tego przez cokolwiek lub jakkolwiek spowodowane, je�liby nawet wynika³o to lub
³¹czy³oby siê Produktem lub u¿yciem b¹d� obs³ug¹ Produktu, nawet je�li TOSHIBA TEC
CORPORATION by³a powiadomiona o mo¿liwo�ci takich strat.

TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialno�ci za ¿adne straty, koszty, wydatki,
roszczenia lub uszkodzenia spowodowane niemo¿liwo�ci¹ u¿ycia dóbr (obejmuje to, ale nie ogranicza
siê do wystêpowania b³êdów, nieprawid³owego funkcjonowania, zawieszania siê, zainfekowania
wirusem komputerowym lub wyst¹pienia innego problemu) wynikaj¹c¹ z u¿ytkowania Produktu ze
sprzêtem, towarami lub oprogramowaniem, których to TOSHIBA TEC CORPORATION nie dostarczy³a
bezpo�rednio lub po�rednio.

Wy³¹czenia od odpowiedzialno�ci
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1. Opis poszczególnych elementów
G³ówne elementy urz¹dzenia

1: Przednia pokrywa
2: Kasety
3: Kieszeñ na instrukcjê obs³ugi (z ty³u)
4: W³¹cznik zasilania
5: Automatyczny dupleks (zespó³ odwracania papieru)
6: Taca rêcznego podajnika
7: Skala orygina³u

8: Wewnêtrzna taca
9: Panel sterowania
10: Panel dotykowy
11: Pokrêt³o regulacji kontrastu panela
dotykowego
12: Toner
*1,*2: Elementy opcjonalne
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Wyposa¿enie opcjonalne

1: Pokrywa orygina³ów (KA-3511)
Przytrzymuje orygina³y na szybie.

2: Automatyczny podajnik odwracaj¹cy dokumenty (MR-3016)
Automatycznie podaje zestaw orygina³ów po jednym arkuszu na szybê ekspozycji.

3: Klucz licznika kopii (MU-8, MU-10)
Rejestruje lub sumuje liczbê wydrukowanych stron oddzielnie dla ka¿dej osoby lub grupy.

4: Przesuwana taca odbiorcza (MJ-5005)
Umo¿liwia sortowanie lub grupowanie zestawów kopii, b¹d� wydruków, z których ka¿dy oddzielony
jest przez przesuniêcie wzglêdem kolejnego zestawu.

5: Separator zadañ (MJ-5004)
Pozwala, by faksy kopie i wydruki wysuwane by³y na oddzielne tace papieru.

6: Kaseta du¿ej pojemno�ci (KD-1012)
Mie�ci do 2500 arkuszy papieru LT (A4), wygodna przy ci¹g³ym kopiowaniu.
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7: Podstawa z magazynem papieru (KD-1011)
Dodaje jedn¹ kasetê do zestawu.

8: Modu³ dodatkowej kasety (MY-1021)
Pozwala na dodanie jednej kasety do magazynu papieru.

9: Finiszer broszuruj¹cy (MJ-1025)
Poza trybami sortowania/grupowania oraz zszywania pozwala na tworzenie broszur ³¹cznie ze zszywaniem
grzbietowym. (Mo¿na w nim zainstalowaæ zespó³ dziurkacza). W celu zainstalowania go wymagany jest
specjalny modu³ ³¹cz¹cy (KN-3520 sprzedawany oddzielnie).

10: Finiszer zszywaj¹cy � wiele pozycji zszywania (MJ-1022)
Pozwala na pe³ne wykorzystanie trybu sortowania/grupowania oraz zszywania. W celu zainstalowania
go wymagany jest specjalny modu³ ³¹cz¹cy (KN-3520 sprzedawany oddzielnie).

11: Zespó³ dziurkacza (MJ-6005)
Wykonuje dziurki w wykonanych wydrukach lub kopiach.

Posiadamy równie¿ inne opcje, takie jak: Taca robocza (KK-3511), Karta telefaksu (GD-1150), Zestaw
drukarki (GM-1020), Zestaw Drukarki/Skanera (GM-2020), Zestaw rozszerzaj¹cy o funkcje skanera
(GM-3020), Karta telefaksu drugiej linii (GD-1160), Adapter do bezprzewodowej sieci LAN, (GN-1010),
Karta szyfrowania (GP-1030), zestaw interfejsu równoleg³ego (GF-1140).

Bardziej szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u techników serwisu lub przedstawicieli handlowych.
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Panel sterowania

Gdy obs³ugujemy urz¹dzenie i samemu okre�lamy ró¿norodne ustawienia jego pracy, to wprowadza siê je
miêdzy innymi przyciskami panela sterowania.

1: Przycisk [HELP]
Po naci�niêciu tego przycisku wy�wietlane s¹ odpowiednie procedury dzia³ania.

2: Przycisk [User Functions]
Naci�nij ten przycisk, by ustawiæ format papieru w kasecie, kasetê specjalnego przeznaczenia lub aby
ustawiæ/zarejestrowaæ takie parametry jak zmiana ustawieñ domy�lnych kopiowania, skanowania czy
te¿ funkcji telefaksu.

3: Przycisk [Template]
U¿yj tego przycisku, aby zapisaæ lub przywo³aæ ró¿ne ustawienia, które s¹ czêsto u¿ywane przy
kopiowaniu, skanowaniu oraz obs³udze telefaksu.

4: Przycisk [Extension]
Jest to przycisk, pozwalaj¹cy n. w przysz³o�ci na rozszerzenie funkcji. Obecnie przycisk ten kei dzia³a.

5: Przycisk [e-FILING]
Skorzystaj z tego przycisku, by uzyskaæ dostêp do zapisanych danych obrazu.

6: Przycisk [SCAN]
Naci�nij ten przycisk, by skorzystaæ z funkcji skanowania. (Wymagany jest opcjonalny Zestaw drukarki/
skanera, wzglêdnie ³¹cznie zestaw drukarki oraz zestaw rozszerzenia o funkcje skanera).

7: Przycisk [COPY]
Naci�nij ten przycisk, by korzystaæ z funkcji kopiowania.

8: Przycisk [FAX]
Naci�nij ten przycisk, by korzystaæ z funkcji faksu/faksu internetowego (Potrzebne s¹: opcjonalna karta
faksu, zestaw drukarki /skanera lub ³¹cznie zestaw drukarki oraz zestaw rozszerzenia o funkcje skanera).
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9: Komunikacja PRINT DATA/MEMORY RX/FAX
Je�li lampki �wiec¹ siê pokazuj¹ status odpowiednio odbierania danych, odbierania dokumentu, który
bêdzie czeka³ na wydrukowanie oraz status aktualnie u¿ywanej linii telefonicznej (1 lub 2).

10: Przycisk [INTERRUPT]
Skorzystaj z tego przycisku, aby wykonaæ miêdzykopiowanie w trakcie realizacji innego zadania
kopiowania. Po ponownym naci�niêciu tego przycisku mo¿na wznowiæ przerwane kopiowanie.

11: Przycisk [JOB STATUS]
Skorzystaj z tego przycisku, aby potwierdziæ status drukarki, skanera lub faksu oraz raportu dziennika
dla wys³anych (TX) lub odebranych (RX) faksów. �1. Status Zadañ�, str. 190.

12: Przycisk [ACCESS]
Skorzystaj z tego przycisku, gdy zosta³y ustawione kody departamentów.
Je�li naci�niemy ten przycisk po kopiowaniu, to kolejny u¿ytkownik nie bêdzie móg³ skorzystaæ z funkcji
kopiowania bez wprowadzenia zarejestrowanego kodu departamentu. (patrz [Przewodnik po funkcjach
u¿ytkownika]).

13: Przycisk [ENERGY SAVER]
Naci�nij ten przycisk, je�li przez pewien czas nie bêdziesz korzysta³ ze sprzêtu. Urz¹dzenie przejdzie do
trybu oszczêdzania energii i wszystkie lampki wy�wietlacza zgasn¹.

14: Przycisk [FUNCTION CLEAR]
Po naci�niêciu tego przycisku kasowane s¹ wszystkie wybrane funkcje i przywracane s¹ domy�lne
ustawienia urz¹dzenia. �3. Generalne procedury kopiowania�, str. 54.
* Automatyczne kasowanie funkcji
Nawet je�li nie naci�niesz przycisku [FUNCTION CLEAR], to po okre�lonym czasie od zakoñczenia
kopiowania lub ostatniego naci�niêcia przycisku w procedurze kopiowania tryb automatycznego kasowania
funkcji przywróci domy�lne ustawienia i wy�wietlony zostanie ekran podstawowy (BASIC).
Je�li uaktywniona jest funkcja zarz¹dzania poprzez kody departamentów, to wy�wietlony zostanie ekran
wprowadzania kodu dostêpu.

15: Przycisk [STOP]
Skorzystaj z tego przycisku, aby zatrzymaæ trwaj¹ca operacjê skanowania lub kopiowania.

16: Przycisk [START]
Naci�nij ten przycisk, aby rozpocz¹æ kopiowanie, skanowanie lub operacje faksu.

17: Klawisze numeryczne
Skorzystaj z tych klawiszy do wprowadzenia ilo�ci kopii, jaka ma byæ wykonana, a tak¿e innych warto�ci
liczbowych.

18: Przycisk [CLEAR]
Skorzystaj z tego przycisku, aby skorygowaæ warto�æ wprowadzon¹ klawiszami numerycznymi, jak na
przyk³ad niew³a�ciw¹ ilo�æ kopii.

19: Lampka B£ÊDU
Lampka B£ÊDU �wieci siê na czerwono, gdy wyst¹pi³ b³¹d i urz¹dzenie wymaga, by podjêto dzia³ania
koryguj¹ce.

20: Przycisk [MONITOR/PAUSE]
Przycisk ten jest u¿ywany, gdy urz¹dzenie jest wykorzystywane w roli telefaksu (opcja). (Szczegó³y,
patrz instrukcja obs³ugi funkcji telefaksu).

21: Panel dotykowy
Na panelu w formie znaków tekstowych i piktogramów przedstawiany jest stan kopiarki oraz kierunki
wykonywania poszczególnych operacji.
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Ustawianie odpowiedniego k¹ta panela sterowania

Gdy ustawiamy k¹t nachylenia panela sterowania

K¹t nachylenia panela sterowania mo¿na ustawiæ pod dowolnym k¹tem w zakresie od 5 do 45 stopni od
pozycji poziomej (w czasie instalacji).

* Zmieniaj¹c k¹t nachylenia panela sterowania uwa¿aj, aby nie przyci¹æ r¹k w szczelinie pomiêdzy
urz¹dzeniem, a panelem sterownia. Mo¿e byæ to bolesne.

Gdy ustawiamy na sta³e k¹t pochylenia panela sterowania

Je�li chcesz ustawiæ na sta³e k¹t nachylenia panela sterowania (7 stopni od pozycji poziomej), przesuñ
ogranicznik na spodniej stronie panela sterowania z pozycji (1) do pozycji (2).
Aby przesun¹æ ogranicznik wykonaj poni¿sz¹ procedurê:

1: Pozycja, w której k¹t panela mo¿na regulowaæ
2: Pozycja, w której k¹t panela jest sta³y
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Nieznacznie przesuñ ogranicznik w praw¹
stronê, a nastêpnie wyci¹gnij go.

Dopasuj wypustki w ograniczniku do
otworów w pozycji (2) i wsuñ je obracaj¹c
lekko sam ogranicznik.

Przesuñ ogranicznik w lew¹ stronê,
a¿ zatrza�nie siê na miejscu.

- Panel sterowania bêdzie pozostawa³ odchylony o 7
stopni.

3

1

2
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Panel dotykowy

Po w³¹czeniu zasilania i za�wieceniu siê wskazania �READY� (GOTOWA) na panelu dotykowym zostanie
wy�wietlony ekran podstawowy funkcji kopiowania.
Na ekranie poprzez komunikaty oraz rysunki pokazywane s¹ aktualnie ustawione funkcje, wybrane funkcje
oraz status kopiarki.

* Zawarto�æ ekranu panela dotykowego przedstawiana w niniejszej instrukcji obs³ugi zak³ada, ¿e urz¹dzenie
posiada wszystkie opcje.

1: Komunikat
2: Wspó³czynnik reprodukcji
3: Ca³kowita ilo�æ kopii
4: Aktualnie wybrany format kasety
5: Pozosta³y poziom papieru

6: Data i godzina
7: Przycisk potwierdzania ustawionych funkcji
8: Obszar ustawiania funkcji
9: Przyciski zak³adek

Wy�wietlacz komunikatów

Na panelu dotykowym pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce informacje:
Status urz¹dzenia, instrukcje dzia³ania, komunikaty ostrzegawcze, wspó³czynniki reprodukcji (powiêkszenia),
ca³kowita ilo�æ kopii, format papieru w wybranej kasecie, ilo�æ papieru w wybranej kasecie oraz data i
godzina.

Przyciski dotykowe

Rozmaite funkcje urz¹dzenia wybiera siê poprzez przyciski dotykowe. Przyciski naciska lekko palcami.

Przyciski zak³adek
Przyciski te s³u¿¹ do prze³¹czania menu. Rodzaj oraz liczba przycisków zak³adek zmienia siê w
poszczególnych trybach kopiowania, skanowania oraz operacji faksowych.

Obszar ustawiania funkcji
Jest to obszar ekranu, w którym wybiera siê i ustawia poszczególne funkcje urz¹dzenia.
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Przycisk [SETTINGS] (potwierdzanie ustawionych funkcji)
Przycisk ten pozwala na potwierdzenie funkcji, które zosta³y ustawione.
(Przyk³ad ekranu z tak¹ informacj¹ zamieszczamy poni¿ej)

- Na ekranie panela dotykowego wy�wietlane s¹ nastêpuj¹ce ikony (niektóre spo�ród przedstawionych
ikon mog¹ nie pojawiaæ siê na ekranie).
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Kasowanie wybranych funkcji

Je�li naci�niesz jakikolwiek przycisk, którego t³o jest zacienione, to wybrana funkcje zostaje skasowania.
Równie¿, je�li kopiarka pozostanie nieaktywna przez pewien okres czasu, to w³¹czy siê automatyczne
kasowanie funkcji i wybrane ustawienia zostan¹ skasowane.

Automatyczne kasowanie funkcji
Nawet, je�li nie naci�niesz przycisku [FUNCTION CLEAR], to po okre�lonym czasie (domy�lnie jest to
45 sekund) po zakoñczeniu wydruku ostatniej pracy lub po ostatnim naci�niêciu przycisku tryb
automatycznego kasowania funkcji skasuje wszystkie ustawienia i wy�wietlony zostanie ekran podstawowy
(BASIC) funkcji kopiowania. Je�li uaktywniona jest funkcja zarz¹dzania poprzez kody departamentów,
to wy�wietlony zostanie ekran wprowadzania kodu dostêpu.
Istnieje mo¿liwo�æ okre�lenia czasu, po jakim uaktywnia siê automatyczne kasowanie funkcji. (Patrz
[Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika]).

Ustawianie poziomu kontrastu panela dotykowego

W celu regulacji kontrastu panel dotykowego, obróæ pokrêt³o regulacji znajduj¹ce siê po lewej stronie
panela. (patrz poni¿szy rysunek).
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Wpisywanie liter

Przedstawiony poni¿ej ekran umo¿liwia wpisywanie znaków literowych.
W celu wprowadzenia warto�ci liczbowych, skorzystaj z klawiszy numerycznych znajduj¹cych siê an panelu
sterowania.

Przy wprowadzaniu liter stosowane s¹ nastêpuj¹ce przyciski.
- [CapsLock] Naci�nij ten przycisk, by prze³¹czyæ pomiêdzy ma³ymi i wielkimi literami.
- [B Space] Naci�nij ten przycisk, by skasowaæ literê znajduj¹ca siê przed kursorem.
- [Space] Naci�nij ten przycisk, aby wprowadziæ spacjê.

-  Naciskaj te przyciski, by przesun¹æ kursor.
- [ENTER] Naci�nij ten przycisk, by zatwierdziæ wszystkie wprowadzone litery.
- [Cancel] Naci�nij ten przycisk, by skasowaæ litery.
- [Next] Naci�nij ten przycisk, by wy�wietliæ znaki specjalne.
- [Shift] Naci�nij ten przycisk, by wprowadziæ wielk¹ literê.
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2. W³¹czanie zasilania
W³¹czanie i wy³¹czanie zasilania

W³¹czanie zasilania

Otwórz zakrywkê w³¹cznika i w³¹cz go.
Na ekranie podstawowym panela dotykowego pojawi
siê komunikat �Wait Warming Up� (Poczekaj, trwa
nagrzewanie).

Oko³o 25 sekund pó�niej urz¹dzenie jest
gotowe do pracy.

Na ekranie podstawowym pojawi siê wskazanie
�READY� (Gotowe).

Wskazówki
- Gdy kopiarka nagrzewa siê mo¿esz skorzystaæ
z funkcji Automatycznego rozpoczynania zadañ
(�4. Automatyczne rozpoczynanie zadania), str. 57

- Komunikat �POWER FAILURE�
Gdy ponownie uruchamiamy urz¹dzenie z powodu
przerwy w zasilaniu, itp., w prawym górnym rogu
ekranu pojawia siê komunikat �POWER FAILURE�.
Aby skasowaæ go naci�nij dwukrotnie przycisk
[FUNCTION CLEAR]. Zadanie, które by³o
realizowane w momencie przerwania zasilania, jest
kasowane.

1

2

Wy³¹czanie zasilania (Zamykanie systemu)

Wy³¹czaj¹c zasilanie urz¹dzenia wykonaj nastêpuj¹c¹ procedurê zamykania systemu.
NIE wy³¹czaj zasilania bezpo�rednio przez wy³¹czenie g³ównego w³¹cznika urz¹dzenia, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie twardego dysku.

Przed wy³¹czeniem zasilania upewnij siê, czy zosta³y spe³nione 3, wymienione poni¿ej warunki.
Na li�cie zadañ drukowania nie pozostaje ¿adne zadanie. Patrz �1. Status Zadania�, str. 190.
Upewnij siê, ze nie miga ¿adna z lampek komunikacyjnych PRINT DATA, MEMORY RX oraz komunikacji
faksowej.
¯aden komputer nie korzysta z urz¹dzenia poprzez sieæ.

Naci�nij przycisk [USER FUNTIONS] na
panelu sterowania.1
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Naci�nij przycisk [USER], aby przej�æ do
menu ustawieñ u¿ytkownika, a nastêpnie
naci�nij przycisk [SHUTDOWN].

�Na ekranie pojawi siê komunikat
�Processing job will be deleted. Are you sure
you want to shutdown?� (Przetwarzane
zadanie zostanie skasowane, czy jeste�
pewien, ¿e chcesz zamkn¹æ system?�).
Naci�nij przycisk [YES].
- Aby anulowaæ zamykanie systemu, naci�nij przycisk
[NO].

Na ekranie pojawi siê komunikat �Shutdown
in progress� (Zamykanie systemu), a
nastêpnie system urz¹dzenia zostanie
automatycznie zamkniêty.

- W³¹cznik urz¹dzenia automatycznie powróci do
pozycji wy³¹czonej.

3

1

2
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Kontrolowanie wykorzystania kopiarki poprzez kody departamentów

Dziêki zastosowaniu kodów departamentów mo¿na ograniczyæ dostêp nieuprawnionych u¿ytkowników do
korzystania z kopiarki, jak równie¿ mo¿na zarz¹dzaæ ilo�ci¹ kopii wykonywanych przez poszczególne grupy
lub departamenty w obrêbie organizacji. (Patrz [Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika].)
* Kody departamentów oraz klucze liczników kopii nie mog¹ byæ stosowane razem. (�Kontrolowanie
wykorzystania kopiarki poprzez opcjonalny klucz licznika kopii�, str. 34).

Gdy uaktywniona jest funkcja zarz¹dzania
departamentami, to natychmiast po w³¹czeniu
urz¹dzenia pojawia siê ekran przedstawiony
z prawej strony.

Ten sam ekran pojawia siê po naci�niêciu przycisku
[ACCESS], jak równie¿ po uaktywnieniu siê trybu
automatycznego kasowania funkcji.

Wprowad� zarejestrowany kod
departamentu (5 cyfr).
Kopiarka bêdzie gotowa do kopiowania.

Wskazówka
Je�li na ekranie pozostaje komunikat �Enter
Department Code� (Wprowad� kod departamentu),
to wprowadzony kod mo¿e byæ niepoprawny. Naci�nij
przycisk [FUNCTION CLEAR] lub [CLEAR]
i wprowad� raz jeszcze poprawny kod.

- Po zakoñczeniu kopiowania
Je�li aktywna jest funkcja kodów departamentów,
to pamiêtaj, aby po zakoñczeniu korzystania
z urz¹dzenia nacisn¹æ przycisk [ACCESS].
Na wy�wietlaczu przywrócony zostanie ekran
wprowadzania kodu departamentu i funkcja
zarz¹dzania departamentami pozostanie aktywna.

1

2
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Kontrolowanie wykorzystania kopiarki poprzez opcjonalny klucz licznika kopii

Gdy dostêpny jest opcjonalny klucz licznika kopii, to kopie mo¿na wykonywaæ dopiero po umieszczeniu
w urz¹dzeniu swojego klucza licznika kopii. Gdy wykonujesz kopie z umieszczonym w urz¹dzeniu swoim
licznikiem kopii, to liczba wykonanych kopii jest rejestrowana (dodawana do) w liczniku. Mo¿na korzystaæ
z dowolnej liczby kluczy licznika kopii.
Wskazówki odno�nie sposobu korzystania z klucza licznika kopii mo¿na uzyskaæ u technika serwisu.
Nie mo¿na ³¹cznie stosowaæ kluczy licznika kopii oraz kodów dostêpu (Kontrolowanie wykorzystania
kopiarki poprzez kody departamentów�, str. 33).

Na ekranie podstawowym pojawi siê
komunikat �Insert key copy counter�
(Umie�æ klucz licznika kopii).

Wsuñ powoli klucz licznika kopii w sposób
pokazany na rysunku z prawej strony,
a¿ dosuniesz go do koñca.

Uwaga
Podczas kopiowania nie nale¿y wyci¹gaæ klucza
licznika kopii.

Wskazówka
Po zakoñczeniu kopiowania
Po zakoñczeniu kopiowania wyjmij z urz¹dzenia klucz
licznika kopii.

2

1
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3. Prze³¹czanie urz¹dzenia w tryb oszczêdzania energii

Prze³¹czenie siê do trybu oszczêdzania energii jest mo¿liwe tylko w przypadku, gdy w urz¹dzeniu
zainstalowana jest jedna z nastêpuj¹cych opcji.
Karta telefaksu
Zestaw drukarki
Zestaw drukarki oraz zestaw rozszerzenia o funkcje skanera
Zestaw drukarki / skanera

Je�li przez pewien czas nie zamierzasz korzystaæ z urz¹dzenia, naci�nij na kilka sekund przycisk [ENERGY
SAVE] znajduj¹cy siê na panelu sterowania, aby przej�æ do trybu oszczêdzania energii.
W trybie tym wy³¹czony jest wy�wietlacz oraz pod�wietlane przyciski na panelu sterowania, za� przycisk
[ENERGY SAVER] �wieci siê w kolorze zielonym. Aby ponownie uruchomiæ urz¹dzenie, naci�nij przycisk
[ENERGY SAVER] (lub [COPY], [SCAN], [FAX], [e-FILING], [START] na panelu sterowania. Aby
dostêpny by³ przycisk [FAX]wymagana jest opcjonalna karta telefaksu, zestaw drukarki/skanera, wzglêdnie
zarówno zestaw drukarki jak i zestaw rozszerzaj¹cy o funkcje skanera.)

* Gdy w trybie oszczêdzania energii urz¹dzenie odbierze zadanie drukowania, faks, faks internetowy lub
e-mail, to automatycznie przejdzie do stanu gotowo�ci.
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4. Umieszczanie papieru do kopiowania
Akceptowalne typy oraz formaty papieru

Podajnik Typ papieru Format papieru Maksymalna ilo�æ arkuszy 

Zwyk³y papier  
(64-80 g/m

2
) 

600 arkuszy (64 g/m
2
) 

550 arkuszy (80 g/m
2
) 

Kasety 
(£¹cznie z 
opcjonalnymi 
kasetami) Gruby 1 

(81-105 g/m
2
) 

(Standardowy format) 
Format A/B: A3, A4, A4-
R, A5-R, 
B4, B5, B5-R, 
FOLIO (210 x 330 mm) 
Format LT: 
LD (11� x 17�), LG (8 1/2� 
x 14�), 
LT (11� x 8 1/2�), LT-R (8 
1/2� x 11�), 
ST-R (5 1/2� x 8 1/2�), 
COMP (10 1/8� x 14�), 
13� LG (8 1/2� x 13�), 
8.5� SQ (8 1/2� x 8 1/2�), 

450 arkuszy (81-105 g/m2) 
* Wysoko�æ stosu oko³o 60.5 mm 

Zwyk³y papier  
(64-80 g/m

2
) 

3,000 arkuszy (64 g/m2) 
2,500 arkuszy (80 g/m2) 

Kaseta du¿ej 
pojemno�ci  
(LCF- Opcja) 

Gruby 1 
(81-105 g/m

2
) 

(Standardowy format) 
tylko A4 

2,000 arkuszy (81-105 g/m
2
) 

* Wysoko�æ stosu oko³o 137.5 mm 

Zwyk³y papier  
(64-80 g/m

2
) 

100 arkuszy (64-80 g/m2) 
* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 

Gruby 1 
(81-105 g/m

2
) 

80 arkuszy (81-105 g/m2) 
* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 

Gruby 2 
(106-163 g/m

2
) 

40 arkuszy (106-163 g/m2) 
* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 
*1 

Gruby 3 
(164-209 g/m

2
) 

30 arkuszy (164-209 g/m2) 
*1 
* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 

Kalka kre�larska 
(Tylko 75 g/m

2
) 

* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 
*1 

Etykiety 
samoprzylepne 

(Standardowy format) 
Format A/B: A3, A4, A4-
R, 
A5-R, A6-R, B4, B5, B5-
R, 
FOLIO (210 x 330 mm) 
Format LT: 
LD, LG, LT, LT-R, 
ST-R, COMP, 13� LG, 
8.5� SQ, 
(Niestandardowe 
formaty) 
D³ugo�æ: 100-297 mm 
Szeroko�æ: 148-432 mm 

* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 
*2 

Rêczny 
podajnik 

Koperty  DL (110 mm x 220 mm),  
COM10 (4 1/8� x 9 1/2� ),  
Monarch (3 7/8�  x 7 1/2� 
),  
CHO-3 (120 mm x 235 
mm),  
YOU-4 (105 mm x 235 
mm) 

* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 
 

 Folia OHP 
*1 

(Standardowy format) 
tylko A4 

30 arkuszy 
* Wysoko�æ stosu oko³o 11 mm 

 

*1 Nie jest dostêpne kopiowanie z wykorzystaniem automatycznego dupleksu.
*2 Dla etykiet samoprzylepnych skorzystaj z trybu Gruby 2.
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* �Maksymalna ilo�æ arkuszy� odnosi siê do liczby arkuszy w przypadku umieszczania papieru zaleconego
przez firmê TOSHIBA.
* LT to standard formatów papieru stosowany tylko w USA.
* Warto�ci podane w nawiasach s¹ zaokr¹glone do warto�ci ca³kowitych.
Skróty formatów papieru
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer, SQ: Square
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Papier zalecany przez Toshibê / obs³uga oraz przechowywanie papieru

Zalecany papier

Aby uzyskiwaæ na kopiach odpowiednio wysok¹ jako�æ obrazu, zalecamy stosowanie wyszczególnionych
poni¿ej rodzajów arkuszy.
W przypadku korzystania z innych typów papieru ni¿ zalecany, prosimy o skonsultowanie siê z serwisem
technicznym.

Typ papieru Papier zalecany przez Toshibê Gramatura papieru  

Zwyk³y papier TGIS Paper/Neusiedler 80 g/m
2
 

Colour Copy/Neusiedler 90 g/m
2
 

Gruby 1 
Colour Copy/Neusiedler 100 g/m

2
 

Colour Copy/Neusiedler 120 g/m
2
 

Gruby 2 
Colour Copy/Neusiedler 160 g/m

2
 

Gruby 3 Colour Copy/Neusiedler 200 g/m
2
 

Kalka kre�larska 
Kalka kre�larska / Ostrich 
International 

Tylko 75 g/m
2
 

Etykiety samoprzylepne 3478/ZWECK-AVERY - 

Folia OHP PP2500/3M - 

Koperty - - 

 

Je�li chodzi o foliê OHP, nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z materia³u zaleconego przez Toshibê. Korzystanie
z innych rodzajów folii mo¿e prowadziæ do nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia.

Obs³uga i przechowywanie papieru

Prosimy o zwrócenie uwagi na poni¿sze wskazówki
Nale¿y unikaæ papieru, który by³ specjalnie powleczony lub papieru, który by³ ju¿ zadrukowany na innym
urz¹dzeniu; unikaj równie¿ podwójnego kopiowania na tej samej stronie arkusza papieru; mo¿e to prowadziæ
do nieprawid³owego dzia³ania urz¹dzenia.
Nie nale¿y korzystaæ ze zwijaj¹cego siê, pofa³dowanego, postrzêpionego papieru; nie nale¿y te¿ stosowaæ
bardzo g³adkiego oraz sztywnego papieru; mo¿e to prowadziæ do zacinania siê arkuszy w urz¹dzeniu.
Papier nale¿y trzymaæ w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu.
Aby zapobiec zaginaniu siê lub fa³dowaniu papieru, nale¿y przechowywaæ go na p³askiej powierzchni.
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Zmiana formatu papieru w kasecie/ Ustawianie kasety do zastosowañ specjalnych

Istnieje mo¿liwo�æ zmiany formatu papieru w kasecie. Kasetê mo¿na równie¿ ustawiæ dla umieszczania
w niej arkuszy ok³adek, przek³adek, grubego papieru 1, arkuszy na przychodz¹ce faksy oraz arkuszy
specjalnych.

Zmiana formatu papieru w kasecie

Wyci¹gnij ostro¿nie kasetê, a¿ siê zatrzyma.

Pchnij doln¹ czê�æ ogranicznika szeroko�ci
arkuszy w kierunku strza³ki, aby go wyj¹æ;
nastêpnie zainstaluj ogranicznik szeroko�ci
stosownie do ¿¹danego formatu papieru
(formaty oznaczone s¹ na dolnej
wewnêtrznej powierzchni kasety).

Pchnij praw¹ czê�æ d�wigni wyboru formatu
(oznaczon¹ strza³k¹ na rysunku), aby
odblokowaæ j¹.

1

2

3
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Popychaj¹c d�wigniê wyboru formatu
w kierunku strza³ki ustaw boczne
prowadnice stosownie do ¿¹danego formatu
papieru (formaty oznaczone s¹ na dolnej
wewnêtrznej powierzchni kasety).

* Dostosuj boczne prowadnice obydwiema rêkoma.

Pchnij lew¹ czê�æ d�wigni wyboru formatu
(oznaczona strza³k¹ na rysunku), aby
zablokowaæ j¹.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- Papier umieszcza siê awersem do góry.
- Maksymalna liczba arkusz, jak¹ mo¿na umie�ciæ
w kasecie podana jest w punkcie �Akceptowalne typy
oraz formaty papieru�, str. 36.
- Przed umieszczeniem papieru w kasecie
przewachluj dobrze ryzê, by oddzieli³y siê od siebie
poszczególne arkusze.
- Nie umieszczaj papieru powy¿ej linii wskazanej na
prowadnicy.
- Nie korzystaj z postrzêpionych, pofa³dowanych,
zwijaj¹cych siê, b¹d� te¿ wilgotnych arkuszy papieru.

Uwaga
Upewnij siê, ¿e prze�wit pomiêdzy papierem
a bocznymi prowadnicami wynosi oko³o 0,5 mm
(³¹cznie poni¿ej 1 mm). Je�li brak jest takiego prze�witu,
mo¿e to powodowaæ nieprawid³owe podawanie arkuszy
papieru.

Wsuñ kasetê prosto do kopiarki, a¿ zatrzyma
siê na miejscu.
- Zwróæ uwagê, aby kaseta zosta³a wsuniêta do koñca.

Wskazówka
Uwa¿aj, aby przy zamykaniu kasety nie przyci¹æ
palców.

6

7

4

5
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Zmieñ tabliczkê z oznaczeniem tak, aby
odpowiada³a formatowi papieru, jaki jest
umieszczony w kasecie.

Na panelu sterowania naci�nij przycisk
[USER FUNCTIONS].

Naci�nij przycisk [USER], a nastêpnie
[GENERAL], jakie znajduj¹ siê na panelu
dotykowym.

Naci�nij przycisk [DRAWER].11

8

9

10
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Naci�nij przycisk kasety odpowiadaj¹cy tej
kasecie, w której zmieniany by³ papier,
a nastêpnie naci�nij przycisk wskazuj¹cy na
nowy format papieru.

12

Ustawianie kasety do zastosowañ specjalnych

Kasetê mo¿na ustawiæ dla rozmaitych zastosowañ (arkusze ok³adek, wstawiane arkusze, gruby papier, papier
na faksy, specjalne arkusze).

- Akceptowalny papier do kopiowania �1 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Kaseta na arkusze ok³adek �9 Kopiowanie na arkuszach ok³adek�, str. 126
- Kaseta dla wstawiania arkuszy, 10 Tryb wstawiania arkuszy�, str. 129.
- Kaseta dla specjalnych arkuszy, kolorowego papieru, papieru ze znakiem wodnym, itp.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach) awersem
ku górze.

Na panelu sterowania naci�nij przycisk
[USER FUNCTIONS].

1

2
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Naci�nij przycisk [USER], aby przej�æ do
menu u¿ytkownika, a nastêpnie naci�nij
przycisk [GENERAL].

Naci�nij przycisk [DRAWER].

Naci�nij przycisk tej kasety, w której zosta³
zmieniony format papieru, a nastêpnie
naci�nij przycisk wskazuj¹cy nowy typ
papieru.

- Je�li chcesz wybraæ przycisk [COVER] lub
[INSERT], upewnij siê, czy w innej kasecie (³¹cznie
z opcjonaln¹ kaset¹ du¿ej pojemno�ci) znajduje siê
papier tego samego formatu, co ustawiony dla opcji
COVER (ok³adek) lub INSERT (Wstawianych
arkuszy).

3

4

5
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Wskazówki
- Naci�nij przycisk [THICK 1] (Gruby 1) w zale¿no�ci
od gramatury papieru, jaki bêdzie przeznaczony na
arkusze ok³adek, wstawiane arkusze lub arkusze
specjalne.
W przypadku arkuszy ok³adek oraz wstawianych
arkuszy, na przycisku odpowiedniej kasety,
w której umieszczono dany papier, wy�wietlany jest
symbol .
- Na przyk³ad przy papierze 90g/m2 przeznaczonym
na wstawki naci�nij przycisk [INSERT], a nastêpnie
naci�nij przycisk [THICK 1].
Ustawienie zostanie zakoñczone, jak to pokazano to
z prawej strony.

Wskazówki
- Dla wstawianych arkuszy mo¿na ustawiæ 2 kasety.
- Po tym jak jest ju¿ ustawiona kaseta z oznaczeniem
INSERT 1, naci�nij przycisk drugiej kasety, w której
bêd¹ arkusze do wstawiania typu 2 (INSERT2),
a nastêpnie naci�nij przycisk [INSERT].
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Anulowanie ustawienia kasety dla zastosowañ specjalnych

Naci�nij przycisk kasety, która by³a
przeznaczona do zadañ specjalnych,
a nastêpnie naci�nij odpowiedni przycisk
w dolnym wierszu wy�wietlacza ([THICK],
[INSERT], COVER], itp.).

- Je�li anulujesz ustawienie kasety oznaczonej jako
INSERT 1, gdy by³y ustawione zarówno kaseta
INSERT 1, jak i INSERT2, to kaseta oznaczona
wcze�niej jako INSERT 2, zmieni nazwê na
INSERT1.
- Ka¿dy z przycisków prze³¹cza pomiêdzy
w³¹czeniem i wy³¹czeniem okre�lonego typu
zastosowania kasety.
- Je�li potrzeba, wymieñ papier umieszczony
w kasecie.

1

Umieszczanie papieru w opcjonalnym podajniku du¿ej pojemno�ci (LCF - Opcja)

Wyci¹gnij ostro¿nie podajnik du¿ej
pojemno�ci, a¿ zatrzyma siê.1
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Umie�æ równo papier na tacy (A) oraz na
tacy (B).

- Papier umieszcza siê awersem do góry.
- Maksymalna liczba arkusz, jak¹ mo¿na umie�ciæ
w kasecie podana jest w punkcie �Akceptowalne typy
oraz formaty papieru�, str. 36.
- Przed umieszczeniem papieru w kasecie przewachluj
dobrze ryzê, by oddzieli³y siê od siebie poszczególne
arkusze. Najpierw umie�æ papier na prawej tacy (A),
a nastêpnie na tacy znajduj¹cej siê z lewej strony (B).
Nale¿y zwróciæ uwagê, by �rodkowa d�wigienka nie
by³a otworzona. (patrz te¿ etykiety umieszczone na
kasecie du¿ej pojemno�ci).
- Nie umieszczaj papieru powy¿ej linii wskazanej na
prowadnicy.
- Papier jest podawany najpierw z tacy (A), gdy za�
skoñczy siê, papier z tacy (B) przesuwany jest do
pozycji (A).
- Nie korzystaj z postrzêpionych, pofa³dowanych,
zwijaj¹cych siê, b¹d� te¿ wilgotnych arkuszy papieru.

Wsuñ kasetê du¿ej pojemno�ci prosto do
urz¹dzenia, a¿ zatrzyma siê na miejscu.
- Zamknij j¹ ca³kowicie. Ponoszona taca przesunie siê
do pozycji podawania papieru.

UWAGA
Uwa¿aj, by przy zamykaniu kasety nie przyci¹æ sobie
palców.

3

2
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2. W jaki sposób wykonywaæ
kopie?

1. Umieszczanie orygina³ów  48
Akceptowalne typy i formaty orygina³ów/Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ 48
Gdy umieszczamy orygina³y na szybie ekspozycji  49
Gdy umieszczamy orygina³y w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja)     51

2. Generalna procedura kopiowania  54

3. Automatyczne rozpoczynanie zadania (Programowanie zadania)  57

4. Miêdzykopiowanie  59

5. Zatrzymywanie operacji kopiowania  60

6. Kopiowanie z rêcznego podajnika  61
Kopiowanie z rêcznego podajnika  61
Kopiowanie z rêcznego podajnika na papierze o standardowych formatach  62
Kopiowanie z rêcznego podajnika na papierze o niestandardowych formatach  65
Zapisywanie w pamiêci niestandardowych formatów  67
Zanim przyst¹pisz do kopiowania na kopertach 68
Kopiowanie na kopertach  69
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1. Umieszczanie orygina³ów
Akceptowalne typy i formaty orygina³ów/Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ

Akceptowalne typy i formaty orygina³ów

Miejsce umieszczania Typy orygina³ów Maksymalny rozmiar Automatycznie 
wykrywane formaty 
arkuszy  

Szyba ekspozycji 
*1 

Arkusze 
3-wymiarowe obiekty  
Ksi¹¿ki 

Szeroko�æ: 297 mm 
D³ugo�æ: 432 mm 

(Standardowe formaty) 
Format A/B: 
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, 
B5, B5-R 
Format LT: 
LD (11� x 17�), LG (8 1/2� 
x 14�) 
LT (11� x 8 1/2�), LT-R (8 
1/2� x 11�) 
ST-R (5 1/2 x 8 1/2�) 

Automatyczny podajnik 
odwracaj¹cy 
dokumenty 
(opcja) 
*2 

Zwyk³y papier 
Papier ekologiczny: 
1-stronne orygina³y: 
50-127 g/m

2
 

2- stronne orygina³y: 
50-105 g/m

2
 

Szeroko�æ: 297 mm 
D³ugo�æ: 432 mm 

(Standardowe formaty) 
Format A/B: 
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, 
B5, B5-R, 
FOLIO (210 x 330 mm) 
Format LT: 
LD, LG, LT, LT-R, ST-R, 
COMP (10 1/8� x 14�) *3 

 
 *1 Na szybie ekspozycji nie nale¿y umieszczaæ ciê¿kich przedmiotów (wa¿¹cych ponad 4 kilogramy).

*2 Nawet je�li okre�lone orygina³y s¹ wymienione w kolumnie �Typy orygina³ów�, to zale¿nie od jako�ci
papieru mog¹ one nie byæ prawid³owo podawane przez podajnik dokumentów.
*3 Automatyczna detekcja mo¿e nie dzia³aæ w przypadku zmieszania orygina³ów o ró¿nych formatach.

* LT to formaty standardowo stosowane w Ameryce Pó³nocnej.
* Gdy na szybie ekspozycji umie�cimy orygina³ formatu L, to automatyczna detekcja mo¿e nie funkcjonowaæ
prawid³owo.

Wskazówka
Maksymalna liczba arkuszy (wszystkich formatów), jak¹ mo¿na umie�ciæ w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty (opcja): 100 arkuszy (50-80g/m2) lub mniej ni¿ 16 mm wysoko�ci.

Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ

Podczas kopiowania w jednym zadaniu mo¿na zapisaæ do 1000 arkuszy orygina³u formatu A4 lub a¿ do
momentu zape³nienia wolnego miejsca w pamiêci. Je�li podczas skanowanie przekroczone zostan¹ te limity,
to wy�wietlany jest ekran pokazany poni¿ej. Zeskanowane dane zostan¹ wydrukowane po naci�niêciu przycisk
[YES], aby za� anulowaæ ich wydruk, naci�nij przycisk [NO].
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Gdy umieszczamy orygina³y na szybie ekspozycji

Orygina³y w postaci arkuszy

Podnie� pokrywê orygina³ów lub
automatyczny podajnik odwracaj¹cy
dokumenty (opcja) i umie�æ orygina³
awersem do do³u na szybie ekspozycji.

- Aby orygina³ zosta³ wykryty, nale¿y podnie�æ pokrywê
co najmniej o 60 stopni.
- A: Orygina³.

Wyrównaj orygina³ do lewego tylnego
naro¿nika szyby ekspozycji.

Opu�æ powoli pokrywê orygina³ów lub
automatyczny podajnik odwracaj¹cy
dokumenty.

- W przypadku kopiowania przezroczystych
orygina³ów, takich jak na przyk³ad folia OHP lub kalka
techniczna, umie�æ na nich czysty arkusz papieru tego
samego lub wiêkszego formatu.

- A: Orygina³
- B: Czysty arkusz papieru

1
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Orygina³y typu ksi¹¿kowego

Podnie� pokrywê orygina³ów lub
automatyczny podajnik odwracaj¹cy
dokumenty (opcja) i umie�æ orygina³
w sposób pokazany na rysunku obok.

- W przypadku korzystania z funkcji Ksi¹¿ka > 2-
stronna kopia (�Orygina³y typu ksi¹¿kowego >
Dwustronne kopie�, str. 100) lub funkcji kopiowania
z ksi¹¿ki (�4. Kopiowanie z ksi¹¿ki�, str. 115) ustaw
�rodek ksi¹¿ki na ¿ó³tej linii wska�nika.

Opu�æ powoli pokrywê orygina³ów lub
automatyczny podajnik odwracaj¹cy
dokumenty.

- W przypadku umieszczania na szybie grubych
ksi¹¿ek nie próbuj na silê domkn¹æ do koñca
pokrywy orygina³ów lub automatycznego podajnika
odwracaj¹cego dokumenty. Kopie mo¿na
wykonywaæ, nawet, gdy pokrywa lub podajnik nie s¹
do koñca domkniête.
- Podczas kopiowania emitowane jest silne �wiat³o.
Nie nale¿y wiêc patrzeæ na powierzchniê szyby
ekspozycji.

1
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Gdy umieszczamy orygina³y w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja)

Ostrze¿enia dotycz¹ce korzystania z automatycznego podajnika odwracaj¹cego dokumenty (opcja)

Nie nale¿y korzystaæ z przedstawionych poni¿ej rodzajów orygina³ów (1 do 7), gdy¿ mog¹ one blokowaæ
siê w podajniku lub ulec uszkodzeniu.

(1) Postrzêpione lub zwijaj¹ce siê orygina³y; w szczególno�ci nie bêd¹ prawid³owo podawane orygina³y,
których przednia krawêd� zawija siê.
(2) Orygina³y z kalk¹ kopiuj¹c¹
(3) Nak³adane i sklejane orygina³y
(4) Orygina³y ze zszywkami i spinaczami
(5) Orygina³y, które maj¹ otwory lub które s¹ porwane.
(6) Wilgotne orygina³y
(7) Arkusze folii prezentacyjnej (OHP).
* Nie nale¿y stosowaæ kalki technicznej, przepuszczalnego papieru (typu bibu³a) oraz powlekanego
papieru (pokrytego woskiem, itp.).

Równie¿ przedstawione poni¿ej typy orygina³ów (8 oraz 9) nale¿y obs³ugiwaæ z zachowaniem
odpowiedniej staranno�ci:

(8) Orygina³y, które po z³o¿eniu dwóch arkuszy nie mog¹ byæ przesuniête miêdzy pacami lub orygina³y
o szczególnej powierzchni, mog¹ nie byæ rozdzielane przy podawaniu.
(9) Posk³adane lub pozwijane orygina³y powinny byæ przed u¿yciem odpowiednio rozprostowane.
* Istnieje te¿ ograniczenie co do umieszczania orygina³ów o ró¿nych rozmiarach, Patrz �orygina³y o
mieszanych formatach�, str. 78.

Wskazówka
Je�li obszar skanowania oraz prowadnice s¹ zabrudzone mo¿e to powodowaæ pojawianie siê czarnych smug,
itp. na wydrukach. Zalecamy czyszczenie tych elementów raz w tygodniu. Patrz �Cotygodniowa
konserwacja�, str. 286.
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W trybie ci¹g³ego podawania

* Patrz �Tryb ci¹g³ego podawania�, str. 141.
* Aby umie�ciæ orygina³y o ró¿nych formatach, patrz �Orygina³y o mieszanych formatach�, str. 78.

Po wyrównaniu krawêdzi orygina³ów umie�æ
je awersem do góry na tacy podajnika
i dopasuj boczne prowadnice do szeroko�ci
orygina³ów.

- U³ó¿ orygina³y w kolejno�ci od góry, gdy¿ arkusz
znajduj¹cy siê na wierzchu bêdzie podawany jako
pierwszy.
- W podajniku mo¿na umie�ciæ równie¿ jeden arkusz
dokumentu.
- Maksymalna liczba arkuszy (wszystkie formaty),
jak¹ mo¿na umie�ciæ w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty: 100 arkuszy (50-80g/m2)
lub mniej ni¿ 16 mm wysoko�ci.
- Aby umie�ciæ orygina³y o ró¿nych formatach, patrz
�Orygina³y o mieszanych formatach�, str. 78.
- Je�li jest taka potrzeba, skorzystaj z ogranicznika
orygina³u.

(Wskazówka)
Gdy liczba orygina³ów jest zbyt du¿a, by umie�ciæ je
za jednym razem, podziel orygina³y kilka zestawów
i umieszczaj je kolejno w podajniku. W tym celu umie�æ
najpierw pierwszy zestaw orygina³ów i naci�nij przycisk
[CONTINUE], gdy trwa skanowanie. Po zeskanowaniu
umie�æ kolejny zestaw orygina³ów.

1
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Pojedyncze podawanie arkuszy

Patrz �Tryb pojedynczego podawania arkuszy�, strona 142.

Wyrównaj prowadnice do formatu
orygina³u.

Umie�æ orygina³ awersem do góry oraz
prosto wzd³u¿ prowadnic, zostanie on
wci¹gniêty automatycznie.

- Gdy orygina³ zaczyna byæ wci¹gany przez podajnik,
pu�æ go.

1

2
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2. Generalna procedura kopiowania
Po umieszczeniu lub sprawdzeniu, ¿e papier znajduje siê w kasetach, umie�æ orygina³y. Je�li naci�niemy
przycisk [START], bez zmiany jakichkolwiek ustawieñ, to kopie bêd¹ wykonywane w oparciu o ustawienia
domy�lne. Mo¿na oczywi�cie wykonaæ kopie o ¿¹danych parametrach po wybraniu odpowiednich ustawieñ
kopiowania.

Ustawienia domy�lne

Ustawieniami domy�lnymi okre�lamy te tryby kopiowania, które s¹ automatycznie ustawiane po w³¹czeniu
kopiarki, po wyj�ciu z trybu oszczêdzania energii, b¹d� po naci�niêciu przycisku [FUNCTION CLEAR] na
panelu sterowania. Ustawienia domy�lne obowi¹zuj¹ce przy w momencie instalacji sprzêtu przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:

* Ustawienia domy�lne mo¿na zmieniæ. Szczegó³y patrz [Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika].

Pozycja Ustawienie domy�lne 

Wspó³czynnik reprodukcji 100% 

Ilo�æ kopii 1 

Wybór papieru Automatyczny wybór papieru 

Orygina³ > Kopia 1-stronne > 1-stronne 

Ekspozycja Automatyczna ekspozycja 

Jako�æ obrazu Tryb TEXT/PHOTO 

Tryb wykañczania pracy 

Umieszczanie orygina³u na szybie ekspozycji: 
Tryb bez sortowania / bez zszywania 
Umieszczanie orygina³ów w automatycznym podajniku 
odwracaj¹cym dokumenty (opcja): Tryb sortowania. 

W przypadku zainstalowanego 
automatycznego podajnika 
odwracaj¹cego dokumenty 
(opcja) 

Tryb ci¹g³ego podawania orygina³ów 

 

Procedura kopiowania

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �Zmiana formatu papieru w kasecie�, str. 39.
- �Akceptowalne typy oraz formaty papieru�, str. 36.

Wskazówka
Gdy ¿¹dany format papieru nie jest umieszczony
w ¿adnej z kaset, ani w kasecie du¿ej pojemno�ci:
- Ustawianie kaset �Zmiana formatu papieru w kasecie/
Ustawianie kasety do zastosowañ specjalnych�, str. 39.
- �6 Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61.

1
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Umie�æ orygina³ (y).
- �Akceptowalne typy i formaty orygina³ów/
Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ�,
str. 48
- �Gdy umieszczamy orygina³y na szybie ekspozycji�,
str. 49
- �Gdy umieszczamy orygina³y w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja)�, str. 51.

Wskazówka
Gdy zainstalowany jest automatyczny podajnik
odwracaj¹cy dokumenty (opcja) i ustawiony jest w nim
tryb pojedynczego podawania, to umieszczaj orygina³y
dopiero po ustawieniu trybu kopiowania.

Wybierz ¿¹dane tryby kopiowania
- Po naci�niêciu przycisku [START] nie mo¿na
zmieniæ trybu kopiowania (³¹cznie z przypadkami,
gdy orygina³y w celu podawania zosta³y podzielone
na kilka zestawów).
- Wybranie trybu wielokrotnego kopiowania mo¿e
byæ ograniczone, w zale¿no�ci od zastosowania
innych funkcji.

Naci�nij przycisk [START].
- Rozpocznie siê kopiowanie.

Wskazówka
Aby skopiowaæ orygina³, który jest umieszczony na
szybie ekspozycji, po zeskanowaniu i zapisaniu go do
pamiêci (tryb sortowania, 1-stronne orygina³y na
2-stronne kopie, itp.) wykonaj kroki 5 i 6.

2
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Umie�æ kolejny orygina³ i naci�nij przycisk
[START].

- Najpierw umie�æ pierwsz¹ stronê orygina³u.
- Mo¿esz równie¿ nacisn¹æ przycisk [YES],
by wykonaæ tê sam¹ operacjê.
- Powtórz ten krok dla kolejnych orygina³ów.

Po zeskanowaniu ostatniego orygina³u
naci�nij przycisk [FINISHED].

- Rozpocznie siê kopiowanie. Papier bêdzie
wysuwany stron¹ zadrukowan¹ (awersem) ku do³owi.

6

5

Gdy zetkniesz siê z nastêpuj¹cymi sytuacjami

Aby wykonaæ kilka zestawów kopii:
- Wprowad� ilo�æ kopii.
- Aby skorygowaæ wprowadzon¹ ilo�æ kopii, naci�nij przycisk [CLEAR].
- Je�li potrzeba podnie� ogranicznik.

Je�li w trakcie kopiowania wyczerpie siê papier:
- Miga przycisk [JOB STATUS]. Naci�nij ten przycisk, by sprawdziæ na panelu
dotykowym, która kaseta miga i dodaj papier.

Aby zatrzymaæ operacjê kopiowania:
�5. Zatrzymywanie operacji kopiowania�, str. 60.

Gdy na ekranie pojawi siê komunikat �Wait� (Poczekaj):
Kopiarka mo¿e automatycznie przej�æ do trybu regulacji. Po krótkim czasie zacznie
ponownie pracowaæ. NIE wy³¹czaj zasilania, poczekaj chwilê.
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3. Automatyczne rozpoczynanie zadania (Programowanie zadania)

Podczas nagrzewania lub wielonak³adowego kopiowania, mo¿esz zarezerwowaæ kopie.

Ustawianie funkcji automatycznego rozpoczynania zadania

Umie�æ orygina³(y).

Wybierz tryb kopiowania.

Wskazówka
Pamiêtaj, ¿e je�li nie wybierzesz ustawieñ kopiowania,
to zadanie zostanie wykonane w poprzednio
ustawionym trybie kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
- W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zapisaæ do 6 zadañ.
Umie�æ orygina³y szóstego zadania na szybie
ekspozycji lub w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty (opcja) i naci�nij przycisk
[START]. Na ekranie pojawi siê komunikat �Auto
Start�.
- W jednym zadaniu mo¿na zapisaæ do 1000 arkuszy
A4 b¹d� a¿ do wyczerpania miejsca w pamiêci. (Je�li
chodzi o ekran pojawiaj¹cy siê przy przekroczeniu
maksymalnej liczby arkuszy, patrz �Maksymalna
liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ�, str. 48).

1
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Potwierdzanie i anulowanie automatycznego rozpoczynania zadania

- Potwierdzanie automatycznego rozpoczynania zadania oraz anulowanie zadania oczekuj¹cego
na skopiowanie.

Naci�nij na panelu sterowania przycisk [JOB STATUS], aby wy�wietliæ listê zadañ celem jej
sprawdzenia i anulowania danych.
Informacje odno�nie kasowania zadania, patrz �Status Zadania�, str. 190.

- Anulowanie automatycznego rozpoczynania zadania
Naci�nij przycisk [STOP] na panelu sterowania, aby anulowaæ zadanie bêd¹ce w fazie skanowania
lub w momencie, gdy szóste zadanie jest odbierane do pamiêci.
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4. Miêdzykopiowanie
Gdy trwa wielonak³adowe kopiowanie, mo¿esz je przerwaæ i wykonaæ kopie z innych orygina³ów.
* W trakcie tego tak zwanego miêdzykopiowania nie mo¿na korzystaæ z nastêpuj¹cych trybów.
- Kopiowania na arkuszach ok³adek
- Kopiowania ze wstawianiem arkuszy
- Skanowanai do opcji e-Filing / zapisywania w postaci pliku

Naci�nij przycisk [INTERRUPT].
- Pojawi siê komunikat �Job interrupted job 1 saved�.
- Z miêdzykopiowania mo¿na korzystaæ, gdy trwa
inne kopiowanie.

Wskazówka
Je�li wy�wietlony jest komunikat �Auto Start�, to nie
mo¿na wykonaæ miêdzykopiowania.

Wymieñ orygina³ na nowy.
�2 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

� Stosownie do potrzeb wybierz inne tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

Po zakoñczeniu miêdzykopiowania naci�nij
ponownie przycisk [INTERRUPT].

- Pojawi siê komunikat �READY to resume job 1�.

Wskazówka
Bez wykonania kroku 4 tryb miêdzykopiowania
zostanie po okre�lonym czasie od jego zakoñczenia
anulowany przez automatyczne kasowanie funkcji i
wznowione zostanie zadanie, które by³o przerwane.

1
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5. Zatrzymywanie operacji kopiowania
Je�li chcesz zatrzymaæ operacjê podczas skanowania lub wielonak³adowego kopiowania, naci�nij przycisk
[STOP].

Podczas skanowania lub wielonak³adowego
kopiowania naci�nij znajduj¹cy siê na
panelu sterowania przycisk [STOP].

Gdy wy�wietlone zostanie menu pokazane
z prawej strony, naci�nij przycisk
[MEMORY CLEAR].

- Podczas skanowania: Dane zostan¹ skasowane.
- Podczas wielonak³adowego kopiowania: dane s¹
kasowane i operacja jest zatrzymywana.

Wskazówka
Je�li pozosta³y oczekuj¹ce dane, to rozpocznie siê ich
wydruk.

1

2



61Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

6. Kopiowanie z rêcznego podajnika
Kopiowanie z rêcznego podajnika

Je�li chcesz wykonaæ kopie na grubym papierze, folii prezentacyjnej, kalce kre�larskiej, etykietach
samoprzylepnych lub innych specjalnych arkuszach skorzystaj z rêcznego podajnika. (Spo�ród wymienionych
no�ników w kasecie mo¿na umieszczaæ tylko gruby papier /Gruby 1/ �Ustawianie kasety do zadañ
specjalnych�, str. 42).
Je�li ¿¹dany format papieru (standartowy format) nie jest ustawiony w ¿adnej z kaset lub je�li chcesz wykonaæ
kopiê o niestandardowym formacie, skorzystaj z rêcznego podajnika.
Poni¿ej wymieniony tryby kopiowania s¹ dostêpne przy podawaniu z rêcznego podajnika pod warunkiem,
¿e zostanie okre�lony format papieru:
- kopiowanie z ksi¹¿ki
- kopiowanie dwustronne
- przesuniêcie obrazu
- maskowanie krawêdzi
We wszystkich powy¿szych przypadkach mo¿na skorzystaæ z jednego z poni¿szych sposobów okre�lania
formatu papieru:
 - Kopiowanie z rêcznego podajnika na arkuszach o standardowym formacie
 - Kopiowanie z rêcznego podajnika na arkuszach o niestandardowym formacie �Kopiowanie z rêcznego
podajnika na arkuszach o niestandardowym formacie�, str. 61

* Po zakoñczeniu kopiowania �wieci siê lampka klawisza [FUNCTION CLEAR]. Naci�nij przycisk
[FUNCTION CLEAR] lub poczekaj chwilê, by tryb kopiowania z rêcznego podajnika zosta³ zast¹piony
domy�lnymi ustawieniami kopiarki.

* Gdy wyczerpie siê papier umieszczony w rêcznym podajniku kopiarka zatrzymuje siê, nawet je�li
w dowolnej z kaset znajdowa³ siê papier o tym samym formacie. Kopiarka wznowi kopiowanie, je�li
uzupe³nimy papier na tacy rêcznego podajnika.
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Kopiowanie z rêcznego podajnika na arkuszach o standardowym formacie

Umie�æ papier pomiêdzy prowadnicami
rêcznego podajnika, a nastêpnie wyrównaj
prowadnice stosownie do formatu papieru.

- Reguluj¹c szeroko�æ bocznej prowadnicy
przytrzymaj znajduj¹ce siê z boku pokrêt³o i dopiero
wtedy przesuñ prowadnicê.
- Na ekranie pojawi siê komunikat �Ready for bypass
feeding�.
- Akceptowalne typy papieru przy kopiowaniu z
rêcznego podajnika -�Akceptowalne typy i formaty
papieru�, str. 36.
- Umie�æ papier stron¹, na której ma byæ wykonana
kopia skierowan¹ ku do³owi.
- Je�li jednorazowo umieszczasz w podajniku wiêksz¹
liczbê arkuszy, przewachluj odpowiednio papier, by
oddzieliæ je od siebie.
- Umie�æ papier tak, by nie przekracza³ linii
maksymalnego poziomu papieru wskazanej na
prowadnicy.
- Nie wsuwaj na si³ê arkuszy do wej�cia pobierania
papieru rêcznego podajnika. Mo¿e to powodowaæ
blokowanie siê arkuszy.

Wskazówki
- W zale¿no�ci od formatu papieru wysuñ przed³u¿enie
tacy rêcznego podajnika.
- Podnie� ogranicznik (B) przed umieszczeniem papieru
o formatach A3/LD lub wiêkszych.

Umie�æ orygina³y.

Naci�nij przycisk odpowiadaj¹cy formatowi
papieru, jaki zosta³ umieszczony � A3, A4,
B4 lub B5.

Wskazówka
Je�li format papieru nie zostanie okre�lony, zmniejsza
siê prêdko�æ kopiowania ze wzglêdu na operacjê
czyszczenia przeprowadzan¹ we wnêtrzu kopiarki.

3
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Gdy korzystamy z papieru o standardowym
formacie innym ni¿ A3, A4, B4 oraz B5,
to nale¿y nacisn¹æ przycisk [OTHER SIZE].

- Patrz  �Przypisywanie warto�ci do przycisku
[OTHER SIZE]�, str. 77 .

Naci�nij przycisk rozmiary papieru,
odpowiadaj¹cy arkuszom, jakie zosta³y
umieszczone.

Naci�nij przycisk [OTHER].

Je�li w rêcznym podajniku umieszczasz inne
arkusze ni¿ zwyk³y papier, naci�nij przycisk
[MEDIA TYPE].

6
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Wybierz typ no�nika odpowiadaj¹cy
umieszczonym arkuszom papieru, a nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

Wskazówka
Je�li wybra³e� typ no�nika, który nie odpowiada
rodzajowi papieru, jaki jest umieszczony w podajniku,
mo¿e to powodowaæ problemu wynikaj¹ce z zacinania
siê arkuszy, jak równie¿ istotne pogorszenie jako�ci
obrazu, itp.

� Je�li potrzeba wybierz inne tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

Wskazówka
Przy wykonywaniu kopii na folii OHP, nale¿y odbieraæ
kopie z tacy odbiorczej po wykonaniu ka¿dego
egzemplarza.
Je�li kopie tego typu bêd¹ uk³adane w stos jedna na
drugiej, to bêd¹ mia³y wiêksze tendencje do zwijania
siê, jak równie¿ mog¹ przy projekcji powodowaæ ni¿sz¹
jako�æ obrazu.

8
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Kopiowanie z rêcznego podajnika na arkuszach o niestandardowym formacie

Mo¿na wykonywaæ kopie na arkuszach o niestandardowym formacie, którego wymiary mieszcz¹ siê
w podanym poni¿ej zakresie.
A (D³ugo�æ): 100 � 297 mm, B (Szeroko�æ): 148-432 mm

Wykonaj kroki 1 i 2 procedury �Kopiowania
z rêcznego podajnika�, str. 61.

Naci�nij przycisk [NON STANDARD].

Wprowad� wymiary (d³ugo�æ i szeroko�æ)
lub wywo³aj dane zapisane w pamiêci
(MEMORY), a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

- Gdy do wprowadzenia wymiarów korzystasz
z klawiszy numerycznych:
Wprowad� d³ugo�æ i naci�nij przycisk [SET].
Podobnie ustaw warto�æ dla szeroko�ci arkusza.

1
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- Naci�nij przycisk [MEMORY1] (lub [MEMORY2],
[MEMORY3], [MEMORY4]) wy�wietlony zostanie
format papieru zapamiêtany w pozycji pamiêci
[MEMORY1].

Wskazówka
Czêsto wykorzystywane niestandardowe formaty
papieru mo¿na zapisaæ w pamiêci. Naci�nij przycisk
pozycji pamiêci [MEMORY1] (lub [MEMORY2],
[MEMORY3], [MEMORY4]), w którym chcesz zapisaæ
wymiary, wprowad� d³ugo�æ i szeroko�æ arkusza, po
czym naci�nij przycisk [MEMORY].
Aktualne dane s¹ nadpisywane na dotychczas
istniej¹cych.

� Je�li potrzeba wybierz inne tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].4



67Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Zapisywanie w pamiêci niestandardowych formatów papieru

Aby u³atwiæ sobie pracê mo¿na zapisaæ w pamiêci urz¹dzenia wymiary czêsto u¿ywanych arkuszy
o niestandardowym formacie.

Wykonaj kroki 1 i 2 procedury �Kopiowania
z rêcznego podajnika�, str. 61.

Naci�nij przycisk [NON STANDARD].

Naci�nij przycisk ¿¹danego numeru pamiêci.
- Je�li w polu wprowadzania wymiarów widnieje
warto�æ �0mm� oznacza to, ¿e dana pozycja pamiêci
jest wolna.
- Gdy natomiast wy�wietlane s¹ okre�lone wymiary
niestandardowego arkusza, to wybrana pozycja jest ju¿
zajêta. Aby skasowaæ ustawienia wykonaj krok 4.
W danej pozycji pamiêci zapisane zostan¹ nowo
wprowadzone ustawienia, zastêpuj¹c poprzednie.

Wprowad� poszczególne wymiary
korzystaj¹c z klawiszy numerycznych,
a nastêpnie naci�nij przycisk [MEMORY].

- Wprowad� d³ugo�æ i naci�nij przycisk [SET].
Podobnie ustaw warto�æ dla szeroko�ci arkusza.
- Wymiary papieru zostan¹ zapisane w wyró¿nionej
pozycji pamiêci.

1

2

3

4
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Zanim przyst¹pisz do kopiowania na kopertach

Akceptowalne formaty koper przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co.
- CHO-3 (120 mm x 235 mm), YOU-4 (105 mm x 235 mm), COM10 (4 1/8� x 9 1/2�), Monarch (3 7/8�
x 7 1/2�), DL (110 mm x 220 mm)

Zalecane koperty

COM10 Westvaco Columbian CO138 

Monarch Mailwell No. 553 

CHO-3 - 

YOU-4 - 

DL - 

 

Nale¿y uwa¿aæ umieszczaj¹c koperty na tacy rêcznego podajnika
Nie nale¿y umieszczaæ opisanych poni¿ej kopert, gdy¿ mog¹ one zacinaæ siê lub ulec uszkodzeniu.

1 . Zawijaj¹cych siê, porwanych lub pogniecionych kopert
2 . Wyj¹tkowo grubych lub wyj¹tkowo cienkich kopert.
3 . Mokrych lub wilgotnych kopert
4 . Porwanych kopert
5 . Kopert z zawarto�ci¹
6 . Kopert o niestandardowych formatach (oraz takich które maj¹ specjalne kszta³ty)
7 . Kopert z okienkami
8 . Kopert sklejonych klejem lub ta�m¹ samoprzylepn¹.
9 . Czê�ciowo otwartych lub perforowanych kopert
10. Kopert maj¹cych specjalnie powlekan¹ powierzchniê.
11. Kopert z klejem lub dwustronn¹ ta�m¹ samoprzylepn¹.

Ponadto korzystaj¹c z kopert nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce czynniki.
- Koperty nale¿y przechowywaæ w temperaturze pokojowej z dala od �róde³ ciep³a oraz zabezpieczone
przed wilgoci¹.
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Kopiowanie na kopertach

Akceptowalne formaty koper przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co.
- CHO-3 (120 mm x 235 mm), YOU-4 (105 mm x 235 mm), COM10 (4 1/8� x 9 1/2�), Monarch (3 7/8�
x 7 1/2�), DL (110 mm x 220 mm)

* Kopiowane koperty wysuwane s¹ na wewnêtrzn¹ tacê odbiorcz¹ niezale¿nie od opcji finiszera.

We� oko³o 5 kopert przewachluj je
i wyrównaj ich krawêdzie.

Umie�æ koperty na p³askiej, czystej
powierzchni i doci�nij je rêk¹ w kierunku
wskazanym strza³kami, by zlikwidowaæ
wszelkie b¹belki powietrza.

- Wyrównaj zagiête rogi kopert.

- Doci�nij koperty, by klapka koperty nie odwinê³a siê.

1

2
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Umie�æ koperty na tacy rêcznego podajnika
i wyrównaj boczne prowadnice stosownie do
rozmiaru kopert.

- Umie�æ koperty w ten sposób, by strona, która ma
byæ zadrukowana skierowana by³a do do³u oraz by
klapka koperty by³a na górze.

Uwaga
Nie nale¿y wykonywaæ kopii na tylnej stronie koperty.
Mo¿e to prowadziæ do zacinania siê papieru,
zabrudzenia papieru, na którym odbywa siê kopiowanie
lub zabrudzenia wnêtrza urz¹dzenia.

Umie�æ orygina³ na szybie ekspozycji.

Naci�nij przycisk [OTHER SIZE].

Naci�nij przycisk rozmiaru koperty
odpowiadaj¹cy kopercie, jaka zosta³a
umieszczona na tacy rêcznego podajnika.

3

6

4

5
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Naci�nij przycisk  [OTHER].

Naci�nij przycisk [MEDIA TYPE].

Naci�nij przycisk [ENVELOPE], by ustawiæ
rodzaj zastosowanego no�nika.

Uwaga
Ustawiaj¹c rozmiar koperty w kroku 6 oraz typ no�nika
w kroku 8 upewnij siê, ¿e odpowiadaj¹ one specyfikacji
zastosowanych kopert. W przeciwnym wypadku mo¿na
doprowadziæ do zacinania siê papieru, zabrudzenia
papieru, na którym odbywa siê kopiowanie lub
zabrudzenia wnêtrza urz¹dzenia.

Naci�nij przycisk [START].
- Zadrukowane koperty wysuwane s¹ na wewnêtrzn¹
tacê urz¹dzenia.
- Co 10 kopii nale¿y odebraæ koperty z wewnêtrznej
tacy.

7

8

9

10
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3. Ustawianie podstawowych
trybów kopiowania

1. Wybór papieru  74
Automatyczny wybór papieru (APS)  74
Manualny wybór papieru  76
Przypisywanie warto�ci do przycisku [OTHER SIZE]  77
Orygina³y o mieszanych formatach  78

2. Kopiowanie z redukcj¹ i powiêkszaniem  80

3. Wybór trybów wykañczania prac  84
Tryb wykañczania prac i finiszery (opcjonalne) 84
Kopiowanie z sortowaniem / grupowaniem  87
Tryb sortowania poprzez obracanie prac  88
Sortowanie ze zszywaniem  89
Tryb broszurowania i zszywania grzbietowego (Broszura)  91
Tryb dziurkowania (opcja)  94

4. Dwustronne kopiowanie  96
Wykonywanie 1-stronnych, 2-stronnych kopii oraz kopii typu ksi¹¿kowego  96

5. Tryb orygina³u  102

6. Regulacja nasycenia kopii  103
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1. Wybór papieru
Automatyczny wybór papieru (APS)

Gdy umieszczasz na szybie ekspozycji lub w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja)
orygina³y o standardowych formatach, wbudowany czujnik mo¿e automatycznie okre�liæ rozmiar orygina³u,
co pomaga kopiarce dobraæ odpowiedni format papieru do wykonania kopii tego samego formatu, co orygina³.

Zale¿nie od stanu orygina³u, funkcja automatycznego wyboru papieru mo¿e nie zawsze dzia³aæ poprawnie.
* W takich przypadkach nale¿y rêcznie okre�liæ format papieru do kopiowania, �Manualny wybór papieru�,
str. 76.
* Tryb ten mo¿e byæ u¿ywany tylko przy kopiowaniu w rozmiarze rzeczywistym (100%).
* Formaty orygina³ów, które mog¹ byæ automatycznie okre�lone podano na stronie 48 � �Akceptowalne
typy i formaty orygina³ów/Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ�.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Upewnij siê, czy w podstawowym menu
wybrany jest tryb automatycznego wybory
papieru (ustawienie domy�lne).

- Je�li nie jest wybrany tryb automatycznego wyboru
papieru, naci�nij przycisk [ZOOM...], po czym na
nastêpnym ekranie naci�nij przycisk [APS].
- Je�li pojawi¹ siê komunikaty o konieczno�ci zmiany
orientacji orygina³u lub papieru w kasecie (�Change
direction of original� oraz �CHANGE DRAWER TO
CORRECT PAPER SIZE�), postêpuj zgodnie ze
wskazówkami:

3

1

2
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Wskazówka
Je�li format papieru w kasecie i format orygina³u s¹
takie same, to nawet w przypadku ró¿nego ustawienia
orygina³u i papieru na kopie (np. orygina³ ma format
A4 za� papier umieszczony jest jako A4-R), kopiarka
obraca orygina³ o 90º i wykonuje kopie dok³adnie tego
samego formatu co orygina³y.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.4
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Manualny wybór papieru

W przypadku orygina³ów, które s¹ przezroczyste (np. folia prezentacyjna lub kalka kre�larska), bardzo
ciemne lub maj¹ ciemne krawêdzie, b¹d� wreszcie w przypadku nieregularnych rozmiarów gazet i czasopism
urz¹dzenie mo¿e nie wykonaæ funkcji automatycznego wyboru papieru. W takich sytuacjach nale¿y rêcznie
okre�liæ papier do kopiowania.
* Gdy w ¿adnej kasecie nie ma papieru o ¿¹danym formacie, mo¿esz zmieniæ rozmiar papieru w kasecie
(�Zmiana formatu papieru w kasecie / ustawianie kasety do zastosowañ specjalnych, str. 39) lub skorzystaæ
z kopiowania z rêcznego podajnika (�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61).

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Gdy korzystasz z trybu kopiowania z rêcznego
podajnika (�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str.
61), pamiêtaj o okre�leniu formatu papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk kasety z papierem
o odpowiednim formacie lub wybierz format
papieru przyciskami .

- Mo¿esz te¿ nacisn¹æ przycisk [ZOOM...], aby przej�æ
do kolejnego ekranu, na którym nale¿y nacisn¹æ
przycisk ¿¹danego formatu papieru.

- �Przypisywanie warto�ci do przycisku [OTHER
SIZE]�, str. 77.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

3

1

2

4



77Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Przypisywanie warto�ci do przycisku [OTHER SIZE]

Gdy okre�lony jest rozmiar orygina³u lub papieru do kopiowania i chcesz skorzystaæ z rozmiaru papieru,
który nie jest wy�wietlany w menu (za wyj¹tkiem niestandardowych formatów), naci�nij przycisk [OTHER
SIZE], aby wybraæ dany rozmiar. Funkcja ta umo¿liwia, by przycisk [OTHER] rozpoznawa³ u¿yty format
papieru.
- W ustawieniach domy�lnych przypisany jest do tego przycisku format COMP.

Naci�nij przycisk [ZOOM...], aby wej�æ do
menu ustawieñ orygina³u lub papieru,
a nastêpnie naci�nij przycisk [OTHER
SIZE].

Naci�nij przycisk [PAPER SIZE] papieru
odpowiadaj¹cego formatowi, jaki chcesz
zastosowaæ.

- Je�li wybierz papier �LT�, to przycisk [OTHER]
(zarówno, je�li chodzi o orygina³y, jak i papier do
kopiowania) bêdzie rozpoznawany jako format LT.

1

2
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Orygina³y o mieszanych formatach

W przypadku korzystania z opcjonalnego podajnika odwracaj¹cego dokumenty, mo¿na przy zastosowaniu
niniejszego trybu, kopiowaæ w jednej operacji orygina³y o ró¿nych formatach. Dostêpne po³¹czenia formatów
orygina³ów to:

- A3, A4, A4-R, B4, B5, FOLIO
* Nie nale¿y jednocze�nie w podajniku umieszczaæ orygina³ów o ró¿nej szeroko�ci.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Funkcja kopiowania z rêcznego podajnika nie jest
w tym przypadku dostêpna.

Ustaw prowadnice tacy podajnika stosownie
do szeroko�ci najszerszego orygina³u,
a nastêpnie wyrównaj orygina³y do przedniej
krawêdzi.

- Umie�æ orygina³y awersem do góry,

Naci�nij przycisk [ZOOM...], aby wej�æ do
menu ustawieñ orygina³u lub papieru.

Naci�nij przycisk [MIXED ORIGINAL
SIZES] � orygina³ów o mieszanych
formatach.

3

4
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Wybierz opcje Automatycznego wyboru
papieru (�Automatyczny wybór papieru
(APS)�, str. 74 ub Automatycznego wyboru
powiêkszenia (�Automatyczny wybór
powiêkszenia (AMS)�, str. 80

- W celu wykonywania dwustronnych kopii wybierz
tryb automatycznego wyboru powiêkszenia.
- Nie mo¿na powiêkszyæ kopii z formatu A4
(poziomo) do A3 (Pionowo), B5 (poziomo) do B4
(Pionowo).
- W przypadku korzystania z funkcji AMS przy
kopiowaniu z orygina³ów o mieszanych formatach
wy�wietlany jest komunikat �Change direction
of original� � Zmieñ orientacjê orygina³u.
Po wy�wietleniu tego komunikatu,nale¿y postêpowaæ
zgodnie z zaleceniem.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz [START].6

5
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2. Kopiowanie z redukcj¹ i powiêkszaniem
Po umieszczeniu orygina³u na szybie mo¿esz skopiowaæ go w zmniejszeniu lub powiêkszeniu w zakresie
od 25 do 400%. Dla automatycznego podajnika odwracaj¹cego dokumenty (opcja) zakres ten wynosi
odpowiednio 25 do 200%.
Dostêpne s¹ trzy, przedstawione poni¿ej, sposoby wykonywania pomniejszonych lub powiêkszonych kopii.

- Korzystanie z funkcji automatycznego wyboru powiêkszenia (AMS).
- Okre�lenie formatu orygina³u oraz formatu kopii.
- Korzystanie z przycisków zoom redukcji / powiêkszenia lub z zaprogramowanych przycisków zoom.
* Urz¹dzenie nie mo¿e wykonaæ funkcji Automatycznego Wyboru Powiêkszenia w przypadku orygina³ów,
które s¹ przezroczyste (np. folia prezentacyjna lub kalka kre�larska), bardzo ciemne lub maj¹ ciemne
krawêdzie, b¹d� wreszcie w przypadku nieregularnych rozmiarów gazet i czasopism. Dla tego rodzaju
orygina³ów nale¿y skorzystaæ z innych sposobów redukcji / powiêkszania.
Formaty orygina³ów odpowiednie dla funkcji Automatycznego wyboru powiêkszenia (automatycznej
detekcji) przedstawiono na stronie 48 �Akceptowalne typy i formaty orygina³ów/Maksymalna liczba
arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ�.
* Dla przycisku [OTHER] mo¿na ustawiæ ¿¹dany format papieru (str. 77 �Przypisywanie warto�ci do
przycisku [OTHER SIZE]�). W przypadku orygina³ów lub papieru o niestandardowych formatach (innych
ni¿ A3, A4, B4 lub B5) mo¿esz w kroku 3 poni¿ej skorzystaæ z przycisku [OTHER]. Wcze�niej jednak¿e
nale¿y przypisaæ do tego przycisku okre�lony format orygina³u oraz papieru do kopiowania.

Automatyczny Wybór Powiêkszenia (AMS)

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Naci�nij ¿¹dan¹ kasetê (lub przycisk ),
a nastêpnie przycisk [ZOOM].

- Format papieru do kopiowania mo¿na równie¿
wybraæ w menu dostêpnym w kroku 3.

1

2
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Naci�nij przycisk [AMS].
�Przypisywanie warto�ci do przycisku [OTHER
SIZE]�, str. 77.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Wbudowane czujniki automatycznie format
orygina³ów i kopiarka oblicza wspó³czynnik
reprodukcji, by dopasowaæ go do wybranego formatu
papieru.
- Je�li pojawi siê komunikat mówi¹cy o konieczno�ci
zmiany orientacji orygina³u (�Change direction of
original�), postêpuj stosownie do wskazania.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

1

2

3

4

5
Okre�lanie zarówno formatu orygina³u, jak i formatu kopii.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij ¿¹dan¹ kasetê (lub przycisk ),
a nastêpnie przycisk [ZOOM].

- Format papieru do kopiowania mo¿na równie¿ wybraæ
w menu dostêpnym w kroku 4.

3
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Naci�nij przycisk [ORIGINAL SIZE]
odpowiadaj¹cy formatowi orygina³u.

- Korzystaj¹c z informacji o formacie orygina³u
i formacie kopii urz¹dzenie oblicza i wy�wietla na
ekranie odpowiedni wspó³czynnik reprodukcji.
- �Przypisywanie warto�ci do przycisku [OTHER
SIZE], str. 77.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

4

5

Korzystanie z przycisków redukcji / powiêkszenia oraz przycisków z zaprogramowanymi ustawieniami zoom�u

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 45.

Naci�nij przycisk kasety (lub przycisk )
zawieraj¹cej ¿¹dany format papieru do
kopiowania, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ZOOM].

- Format papieru do kopiowania mo¿na równie¿
wybraæ w menu dostêpnym w kroku 4.

3
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Naci�nij przycisk [UP] lub [DOWN], aby
ustawiæ ¿¹dany wspó³czynnik reprodukcji.

- ̄ ó³ta linia wska�nika przesuwa siê pokazuj¹c zakres
dostêpnego przy kopiowaniu powiêkszenia  (lub
redukcji).
- Po ka¿dym naci�niêciu jednego z tych przycisków
wspó³czynnik reprodukcji zmienia siê o 1%.
Przytrzymanie przycisku zmienia warto�æ w sposób
ci¹g³y.
- Mo¿na równie¿ okre�liæ wspó³czynnik reprodukcji
naciskaj¹c przyciski ustawieñ bezpo�rednich: [400%],
[200%], [100%], [50%] lub [25%]. (W przypadku
umieszczania orygina³ów w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja), nie
mo¿na skorzystaæ z przycisku [400%].)
- �Przypisywanie warto�ci do przycisku [OTHER
SIZE], str. 77.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

4

5
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3. Wybór trybów wykañczania prac
Tryb wykañczania prac i finiszery (opcjonalne)

Dostêpne funkcje wykañczania prac zale¿¹ od tego, czy jest zainstalowany finiszer oraz od typu tego finiszera
(MJ-1022, MJ-1025, MJ-5004 oraz MJ-5005).
Ilustracje panela dotykowego zamieszczone w tym rozdziale dotycz¹ sytuacji, gdy do urz¹dzenia pod³¹czony
jest opcjonalny finiszer broszuruj¹cy (MJ-1025) z zespo³em dziurkacza (MJ-6005).

Rodzaje trybów wykañczania prac

- MJ-1025: Finiszer broszuruj¹cy
- MJ-1022: Finiszer zszywaj¹cy w jednym punkcie
- MJ-5004: Separator zadañ
- MJ-5005: Przesuwana taca odbiorcza
- MJ-6005: Zespó³ dziurkacza

W poni¿szej tabeli mo¿na sprawdziæ tryby wykañczania zadañ, jakie udostêpnia posiadany przez Ciebie
modu³.

Y: Dostêpne
N: Niedostêpne

Rodzaj trybu wykañczania pracy Wykañczanie 
prac Sortowanie/ 

Grupowanie 
Sortowanie 
przez 
obracanie 

Sortowanie 
ze 
zszywaniem 

Sortowanie 
do postaci 
broszury 

Sortowanie 
do postaci 
broszury 
+ Zszywanie 
grzbietowe 

Zszywanie 
grzbietowe 

Hole 
punch 

MJ-1024 + 
MJ-6005 

Y Y Y Y Y Y Y 

MJ-1025 Y Y Y Y Y Y N 

MJ-1022 Y Y Y Y N N N 

MJ-5004 Y Y N Y N N N 

MJ-5005 Y Y N Y N N N 

Brak 
finiszera 

Y Y N Y N N N 
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Opis elementów finiszera (opcja)

1: Tace
2: Górna pokrywa
3: Zespó³ dziurkacza (MJ-6005)
4: Przednia pokrywa
6: Taca na broszury (zszywanie grzbietowe)

MJ1025 MJ-1022

* Gdy wykonywany jest wydruk na papierze A3 lub B4, nale¿y wysun¹æ przed³u¿enie tacy finiszera.
W przeciwny wypadku wykonywane kopie bêd¹ spada³y lub bêd¹ nierówno uk³adane.

Wskazówka
Gdy tace finiszera osi¹gn¹ swoj¹ maksymaln¹ pojemno�æ (2. Specyfikacja techniczna opcji�, str. 297),
pojawi siê komunikat informuj¹cy o konieczno�ci zdjêcia papieru z tac finiszera � �Remove paper from
the finisher�.
Nale¿y wtedy zdj¹æ kopie z tac finiszera i kopiarka automatycznie wznowi kopiowanie.
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Nazwy elementów finiszera wewnêtrznego

1: Tace
2: Ogranicznik papieru

MJ-5004 MJ-5005

Wskazówka
Gdy tace finiszera osi¹gn¹ swoj¹ maksymaln¹ pojemno�æ (2. Specyfikacja techniczna opcji�, str. 297),
pojawi siê komunikat informuj¹cy o konieczno�ci zdjêcia papieru z tac finiszera � �Remove paper from
the finisher�.
Nale¿y wtedy zdj¹æ kopie z tac finiszera i kopiarka automatycznie wznowi kopiowanie.
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Kopiowanie z sortowaniem / grupowaniem

Przy wykonywaniu wielonak³adowych kopii, mo¿esz skorzystaæ z trybu sortowania lub grupowania.
- Poni¿ej przedstawiamy przyk³ad wykonywania 5 zestawów kopii z 5-stronicowego orygina³u.

1: Kopiowanie z sortowaniem
2: Kopiowanie z grupowaniem

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk wykañczania prac � na ilustracji
obok jest on wyró¿niony czarnym t³em.

Wskazówka
Gdy orygina³y s¹ umieszczane w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja), to tryb
sortowania jest wybierany automatycznie.

Naci�nij przycisk [SORT] (lub [GROUP]).

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

1

2

3

4

5
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Tryb sortowanie poprzez obracanie prac

W trybie kopiowania, gdy zestawy wykonanych kopii wysuwane s¹ na tacê wewnêtrzn¹, s¹ one uk³adane
na przemian - poprzecznie i pod³u¿nie � jeden na drugim. (Wymagana jest opcjonalna kaseta lub podawanie
kartek z rêcznego podajnika). W trybie tym mo¿na korzystaæ z arkuszy A4/A4-R, B5/B5-R, LT/LT-R.

* Tryb ten nie mo¿e byæ zastosowany po ustawieniu trybu automatycznego wyboru papieru.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk wykañczania prac � na ilustracji
obok jest on wyró¿niony czarnym t³em.

Naci�nij przycisk [ROTATE SORT]

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

3

5

1

2

4
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Sortowanie ze zszywaniem

Gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer obs³uguj¹cy zszywanie grzbietowe (MJ-1025) mo¿esz skorzystaæ
z funkcji automatycznego zszywania zestawów w jednej z trzech pozycji.

* Dla finiszera ze zszywaniem grzbietowym (MJ-1025) gramatura papieru powinna mie�ciæ siê w zakresie
64-105g/m2, za� dla finiszera z jednopozycyjnym zszywaniem (MJ-1022) w zakresie 64-80g/m2. Nie
mo¿na zszywaæ arkuszy specjalnych takich jak folia OHP, czy etykiety samoprzylepne.
* W przypadku kopiowania w jednym cyklu na arkuszach o ró¿nych szeroko�ciach nie mo¿na skorzystaæ
z funkcji zszywania.

Przyk³ad pojedynczego zszywania z przodu arkuszy, przycisk [FRONT STAPLE-1]

Ustawianie trybu sortowania ze zszywaniem

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk wykañczania prac � na ilustracji
obok jest on wyró¿niony czarnym t³em.

1

2

3
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Naci�nij przycisk [FRONT STAPLE-1]
�pojedyncze zszywanie� (lub [DOUBLE
STAPLE], [REAR STAPLE]).

- W przypadku gdy zainstalowany jest finiszer
z pojedynczym zszywaniem (MJ-1022), dostêpny jest
jedynie przycisk [FRONT STAPLE-1].
� Je�li potrzeba wybierz jeszcze inne ustawienia
kopiowania.

Naci�nij klawisz START.

(Wskazówka)
Je�li ilo�æ papieru przekracza maksymaln¹ liczbê
arkuszy, jaka mo¿e byæ zszyta, to finiszer automatycznie
prze³¹cza siê na sortowanie.

4

5

Maksymalna liczba arkuszy, jaka mo¿e byæ zszyta

- Dla finiszera ze zszywaniem grzbietowym (MJ-1025)

- Dla finiszera z jednopozycyjnym zszywaniem (MJ-1022)

Gramatura papieru Format papieru 

80 g/m
2
 (Zwyk³y papier) 90 g/m

2
 (Gruby 1) 

A4, A4-R, B5, LT, LT-R 50 arkuszy 30 arkuszy 

A3,  B4, FOLIO 
LD, LG, COMP 

25 arkuszy 25arkuszy 

 

Gramatura papieru Format papieru 

64-80 g/m
2
 (Zwyk³y papier) 

A4, B5, A4-R, LT, LT-R 30 arkuszy 

B4, LG 20 arkuszy 

A3, FOLIO, LD, COMP 15 arkuszy 

 

* Pojemno�æ tac finiszera�2. Specyfikacja opcji�, str. 297.
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Tryb broszurowania i zszywania grzbietowego (Broszura)

Po wybraniu trybu tworzenia broszur (MAGAZINE SORT), mo¿na skopiowaæ jednostronne orygina³y
w ten sposób, ¿e uzyskamy gotowe broszury. Gdy zainstalowany jest finiszer ze zszywaczem grzbietowym
(opcja, MJ-1025), mo¿na wybraæ tryb zszywania grzbietowego, w którym arkusze s¹ automatycznie zszywane
po �rodku dokumentu. Formaty dostêpne dla tego typu funkcji to: A3, A4-R, B4, LD oraz LT-R.

* Nie mo¿na korzystaæ z arkuszy specjalnych takich jak folia OHP, czy etykiety samoprzylepne.

* Gramatura papieru powinna mie�ciæ siê w zakresie 64-90g/m2

- Gdy wybrana jest opcja tworzenia broszur � [MAGAZINE SORT]

- Gdy wybrana jest opcja tworzenia broszur i zszywania grzbietowego � [MAGAZINE SORT & SADDLE
STITCH]

- Gdy wybrana jest opcja zszywania grzbietowego �[SADDLE STITCH]

* Tryb broszurowania mo¿na równie¿ wybraæ z menu edycji. �6. Broszurowanie (Z menu edycji)�,
str. 119.

* Umieszczaj¹c pionowe orygina³y, które s¹ podawane krótsz¹ krawêdzi¹ w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty, bêdziemy mogli uzyskiwaæ prawid³owe kopie przy ustawieniu Kierunku
Kopiowania (Image Direction). Patrz �14. Kierunek kopiowania obrazu w trybach �1 na 2� oraz �2 na
1��, str. 138.
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Ustawianie trybu broszurowania i zszywania grzbietowego

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Ustaw format papieru.
- Dla podawania z kaset, �Manualny wybór papieru�,
str. 68, krok 3.
- Dla podawania z rêcznego podajnika �Kopiowanie
z rêcznego podajnika na papierze o standardowym
formacie�, str. 62, krok 4.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Gdy umieszczasz orygina³y w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumentu (opcja), nale¿y
u³o¿yæ je w kolejno�ci przedstawionej na rysunkach
z poprzedniej strony.
- Gdy umieszczasz orygina³y na szybie ekspozycji
i wybrane zosta³y tryby tworzenia broszur �
[MAGAZINE SORT] lub tworzenia broszur
i zszywania grzbietowego � [MAGAZINE SORT &
SADDLE STITCH], to najpierw po³ó¿ pierwsz¹
stronê orygina³u. Je�li wybrany zosta³ tryb zszywania
grzbietowego � [SADDLE STITCH], umieszczaj
strony w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 12-1, (2-11), 10-3,
(4-9), nastêpnie 8-5, (6-7), tak jak pokazano
w przyk³adzie na rysunku z poprzedniej strony.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk wykañczania prac � na ilustracji
obok jest on wyró¿niony czarnym t³em.

Naci�nij przycisk [MAGAZINE SORT] (lub
[MAGAZINE SORT & SADDLE STITCH]
lub [SADDLE STITCH]).

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk START.
- Gdy orygina³y s¹ umieszczane na szybie ekspozycji,
wykonaj kroki 5 i 6 ze strony 56 powy¿ej punktu
�Gdy zetkniesz siê z nastêpuj¹cymi sytuacjami�.

3

6

4

5

1

2
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Warunki dla funkcji zszywania grzbietowego.

- Mo¿na dodawaæ ok³adki o gramaturze 64- 80 g/m2. W takim przypadku ok³adkê nale¿y doliczyæ do
maksymalnej pojemno�ci zszywania.
- Je¿eli u¿yty zostanie papier o innej gramaturze, to maksymaln¹ liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zszyæ nale¿y
odczytywaæ z kolumny papieru o najwy¿szej gramaturze (najgrubszego papieru).

Format papieru Gramatura papieru Maksymalna pojemno�æ dla 
zszywacza grzbietowego 

Pojemno�æ tacy 
odbiorczej 

60 - 80g/m
2
 

(Zwyk³y papier) 
10 arkuszy 

Kopiowanie 6~10 
arkuszy: 10 zestawów 
kopii 

A3 
A4-R 
B4 
LD 
LT-R 

90g/m
2
 

(Gruby 1) 
6 arkuszy 

Kopiowanie 2~5 
arkuszy: 20 zestawów 
kopii  
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Tryb dziurkowania (opcja)

Z opcjonalnym zespo³em dziurkuj¹cym do³¹czonym do opcjonalnego finiszera (MJ-1025) mo¿esz
automatycznie dziurkowaæ wykonywane kopie.

* Dziurkowaæ mo¿na arkusze papieru o gramaturze w zakresie 64 � 200g/m2. Funkcji tej nie mo¿na
stosowaæ do folii prezentacyjnej ani etykiet.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Gdy stosujesz ten tryb przy kopiowaniu z rêcznego
podajnika (�Kopiowanie z rêcznego podajnika�,
str. 61), pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk wykañczania prac � na ilustracji
obok jest on wyró¿niony czarnym t³em.

Naci�nij przycisk [HOLE PUNCH] -
dziurkowania.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk START.

(Wskazówka)
Liczba dziurek oraz dostêpne formaty papieru:
Z tego wzglêdu, ¿e liczba dziurek oraz odleg³o�æ
pomiêdzy nimi zale¿y od standardu przyjêtego
w poszczególnych krajach, nale¿y zakupiæ modu³
dziurkuj¹cy, który bêdzie spe³nia³ twoje wymagania.
Szczegó³y na ten temat mo¿na uzyskaæ u techników
serwisu.

3

4

5

1

2
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 Liczba otworów i ich �rednica Obs³ugiwane formaty papieru  

Japonia i wiêkszo�æ krajów 
europejskich (MJ-6005) 

2 dziurki 
(6.5 mm �rednicy) 

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, 
COMP 

Francja 
(MJ-6005E) 

4 dziurki 
(6.5 mm �rednicy; 80 mm 
odstêpu) 

A3, A4,  

Szwecja 
(MJ-6003S) 

4 dziurki 
(6.5 mm �rednicy; 70, 21 mm 
odstêp) 

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO 
LD, LG, LT-R, COMP 

 
* Papier wymieniony powy¿ej jest papierem zalecanym przez firmê
Toshiba. W zwi¹zku ze sta³ym doskonaleniem oferowanych
produktów, specyfikacja oraz wygl¹d urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie
bez uprzedzenia.
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4. Dwustronne kopiowanie
Wykonywanie 1-stronnych, 2-stronnych kopii oraz kopii typu ksi¹¿kowego

Funkcja ta pozwala na ustawienie typu orygina³u (1-stronny, 2-stronny, ksi¹¿ka) i wybranie ¿¹danego typu
kopiowania ( jednostronne lub dwustronne). Kopiowanie w dupleksie (dwustronne) dostêpne jest dla zwyk³ego
papieru (64-80g/m2) oraz dla papieru typu Gruby 1 (81-105g/m2)
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1. Jednostronne orygina³y > jednostronne kopie (ustawienie domy�lne)

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Sprawd� czy w podstawowym menu
wybrana jest pozycja [1>1 SIMPLEX].

- Je�li nie jest wybrany tryb �Jednostronne orygina³y
> jednostronne kopie�, naci�nij zaznaczony na
rysunku obok przycisk i na kolejnym ekranie naci�nij
przycisk [1>1 SIMPLEX].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk START.

1

2

3

4

2. Jednostronne orygina³y > Dwustronne kopie

Zastosowanie funkcji Kierunku Obrazu stworzy wydruk w formie broszury, w przypadku kopiowania
orygina³ów o orientacji poziomej. Szczegó³y, patrz �14 Kierunek kopiowania obrazu w trybach �1 na 2�
oraz �2 na 1��, str. 138.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Gdy stosujesz ten tryb przy kopiowaniu z rêcznego
podajnika (�Kopiowanie z rêcznego podajnika�,
str. 61), pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

1

2
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W podstawowym menu naci�nij przycisk
zaznaczony na rysunku z prawej strony.

Naci�nij przycisk [1>2 DUPLEX].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk START.
- W przypadku umieszczania orygina³ów na szybie
ekspozycji wykonaj kroki 5 i 6 �Procedury
kopiowania�, str. 54.

3

4

5

3

1

2

3. Dwustronne orygina³y > dwustronne kopie

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Gdy stosujesz ten tryb przy kopiowaniu z rêcznego
podajnika (�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str.
58), pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

W podstawowym menu naci�nij przycisk
zaznaczony na rysunku z prawej strony.
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Naci�nij przycisk [2>2 DUPLEX].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk START.

- W przypadku umieszczania orygina³ów na szybie
ekspozycji wykonaj kroki 5 i 6 �Procedury
kopiowania�, str. 54.

4

5

4. Dwustronne orygina³y > jednostronne kopie

Przy kopiowaniu orygina³ów o uk³adzie poziomym mo¿na skorzystaæ z funkcji Kierunku Obrazu,
je�li orientacja wydruku zmienia siê pomiêdzy stronami. Szczegó³y, patrz �14 Kierunek kopiowania obrazu
w trybach �1 na 2� oraz �2 na 1��, str. 138.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

W podstawowym menu naci�nij przycisk
zaznaczony na rysunku z prawej strony.

Naci�nij przycisk [2>1 SPLIT].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

- W przypadku umieszczania orygina³ów na szybie
ekspozycji, skopiuj jedn¹ stronê orygina³u i odwróæ
go, aby skopiowaæ drug¹ stronê.

1

2

3

4

5
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5. Orygina³y typu ksi¹¿kowego na dwustronne kopie

* Akceptowalne formaty papieru dla tej funkcji to A4 lub B5.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- Gdy stosujesz ten tryb przy kopiowaniu z rêcznego
podajnika (�Kopiowanie z rêcznego podajnika�,
str. 61), pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

W podstawowym menu naci�nij przycisk
zaznaczony na rysunku z prawej strony.

Naci�nij przycisk [BOOK>2].

Wybierz typ kopiowania z ksi¹¿ki.
- Naci�nij [PRAWA>PRAWA], je�li kopiowanie
ma rozpocz¹æ siê od prawej strony ksi¹¿ki i zakoñczyæ
siê na prawej stronie ksi¹¿ki. Analogiczne
znaczenie maj¹ kolejne opcje reprezentowane
przez [PRAWA>LEWA], [LEWA>LEWA], oraz
[LEWA>PRAWA].

3

4

1

2
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Jako format kopii wybierz A4 lub B5.

Je�li potrzebny jest margines na ³¹czenie,
wybierz tryb marginesu ksi¹¿ki z funkcji
przesuniêcia obrazu (�Tworzenie marginesu
na oprawê ksi¹¿ki�, str. 111).

� Je�li potrzeba wybierz pozosta³e ustawienia
kopiowania.

Umie�æ na szybie ekspozycji pierwsz¹ stronê
(strony), jaka ma byæ kopiowana i naci�nij
klawisz [START].

- Je�li nie rozpoczniesz kopiowania orygina³u od
pierwszej strony, to strony kopii nie bêd¹ u³o¿one
w tej samej kolejno�ci, co strony orygina³u.
- Wyrównaj �rodek ksi¹¿ki z ¿ó³ta lini¹ wska�nika,
w ten sposób, by dó³ ksi¹¿ki by³ skierowany ku tobie.
�Orygina³y typu ksi¹¿kowego�, str. 50.

Przewróæ strony, u³ó¿ ksi¹¿kê na szybie
i naci�nij klawisz [START].

- Naci�niêcie [YES], a nastêpnie klawisza [START]
równie¿ powoduje kontynuowanie kopiowania.
- Powtórz powy¿szy krok, a¿ zostanie zeskanowany
ca³y dokument, który chcesz skopiowaæ.

Po zeskanowaniu ca³ego dokumentu naci�nij
przycisk [FINISHED].

- Je�li ostatni orygina³ ma tylko jedna stronê, naci�nij
przycisk [COPY FINAL PAGE].

6

7

8

9

5
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5. Tryb orygina³u
Wybieraj¹c tryb orygina³u odpowiadaj¹cy rodzajowi kopiowanego orygina³u, uzyskasz odpowiednie
odwzorowanie obrazu na kopiach.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

W podstawowym menu naci�nij przycisk
zaznaczony na rysunku z prawej strony.

Stosownie do rodzaju umieszczanego
orygina³u wybierz najbardziej odpowiedni
typ obrazu naciskaj¹c jedne z nastêpuj¹cych
przycisków:

- [FOTO/TEKST]: Orygina³y zawieraj¹ce zarówno
tekst, jak i drukowane obrazy (ustawienie domy�lne).
- [TEKST]: Orygina³y zawieraj¹ce wy³¹cznie tekst
(lub tekst i grafikê liniow¹).
- [FOTO]: Orygina³y ze zdjêciami wydrukowanymi
na papierze fotograficznym.

3
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6. Regulacja nasycenia kopii
Dostêpne s¹ dwa rodzaje regulacji nasycenia obrazu kopii: tryb automatyczny (ustawienie domy�lne) oraz
tryb rêczny. W trybie automatycznym, czujnik automatycznie okre�la stopieñ zaczernienia poszczególnych
orygina³ów i wybierane jest optymalne nasycenie dla kopii. W trybie rêcznym u¿ytkownik mo¿e wybraæ
¿¹dany poziom nasycenia obrazu kopii. Ustaw nasycenie w tryb trybie stosownie do stopnia nasycenia
obrazu kopii.

Tryb automatycznego ustawiania nasycenia kopii

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [AUTO].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

1

2

3

4

1
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3

4

Tryb manualnego ustawiania nasycenia kopii

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk  lub , aby ustawiæ
¿¹dany poziom nasycenia kopii.

- Po ka¿dym naci�niêciu przycisku  lub  kopia
staje siê odpowiednio ja�niejsza lub ciemniejsza.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania

Naci�nij przycisk [START].
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4. Edycja i regulacja obrazu

1. Regulacja t³a  106

2. Regulacja ostro�ci  107
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1. Regulacja t³a
Funkcja ta pozwala na ustawienie nasycenia t³a orygina³u, jak równie¿ pozwala unikn¹æ skopiowania
przebijaj¹cego obrazu rewersu orygina³u.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [IMAGE], aby przej�æ
do menu obrazu, a nastêpnie naci�nij
przycisk ustawiania t³a [BACKGROUND
ADJUSTMENT].

Naci�nij przycisk [LIGHT] lub [DARK], aby
odpowiednio rozja�niæ lub przyciemniæ t³o.

- Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

Wskazówka
Anulowanie ustawienia t³a
Istniej¹ dwa sposoby skasowania wprowadzonych
ustawieñ.

- Naci�nij przycisk [LIGHT] lub [DARK] na ekranie
regulacji nasycenia t³a, aby przesun¹æ wska�nik do
pozycji 0, a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].
- Naci�nij przycisk [DEFAULT], a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

3
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2. Regulacja ostro�ci
Funkcja ta pozwala na podkre�lenie ostro�ci liter oraz krawêdzi obrazu.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [IMAGE], aby przej�æ do
menu obrazu, a nastêpnie naci�nij przycisk
ustawiania ostro�ci [SHARPNESS].

Naci�nij przycisk [SOFT] lub [SHARP],
aby odpowiednio zmiêkczyæ lub uwypukliæ
krawêdzie konturów.

- Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

Wskazówka
Anulowanie ustawienia ostro�ci
Istniej¹ dwa sposoby skasowania wprowadzonych
ustawieñ.

- Naci�nij przycisk [SOFT] lub [SHARP] na ekranie
regulacji ostro�ci, aby przesun¹æ wska�nik do pozycji
0, a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].
- Naci�nij przycisk [DEFAULT], a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

1
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5. Korzystanie z funkcji
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1. Przesuniêcie obrazu
Margines na oprawê dokumentu tworzony jest poprzez przesuniecie obrazu orygina³u w lew¹ lub w praw¹
stronê. Przy kopiowaniu z ksi¹¿ki � orygina³y typu ksi¹¿kowego na dwustronne kopie /str. 100/ - mo¿esz
równie¿ utworzyæ margines na oprawê po �rodku kopiowanego obrazu.

Dodawanie lewego lub prawego marginesu na oprawê

Umie�æ papier w kasecie (kasetach),
- 4 Umieszczanie papieru do kopiowania,str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ do
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
przesuniêcia obrazu [IMAGE SHIFT].

Naci�nij przycisk [LEFT] (lub [RIGHT])
zale¿nie od tego, po której stronie (lewej, czy
prawej) chcesz wstawiæ margines na oprawê.

3
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Ustaw szeroko�æ marginesu na oprawê,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Domy�lna szeroko�æ marginesu wynosi 7 mm.
- Aby ustawiæ szeroko�æ skorzystaj z przycisków
[0mm] lub [30mm], by wybraæ ¿¹dan¹ warto�æ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].
- Przy kopiowaniu dwustronnym margines na
pierwszej stronie kopii oraz na drugiej mo¿e byæ
tworzony z innej strony (tak by by³ to zawsze
margines wewnêtrzny umo¿liwiaj¹cy oprawê).
- �4 Dwustronne kopiowanie�, str. 96.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz START.6

5

Wstawianie marginesu na oprawê dokumentów typu ksi¹¿kowego

Po wybraniu opcji marginesu dla ksi¹¿ki nale¿y korzystaæ z tej funkcji w po³¹czeniu z trybem kopiowania
�Orygina³y typu ksi¹¿kowego > 2-stronne kopie� (str. 100).
Akceptowalne formaty papieru dla tej funkcji to A4, B5 oraz LT.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[IMAGE SHIFT].

Naci�nij przycisk [BOOK].

1

2
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Ustaw szeroko�æ marginesu na oprawê,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Domy�lna szeroko�æ marginesu wynosi 7 mm
(Margines dla oprawy ksi¹¿ki 14 mm.

- Aby ustawiæ szeroko�æ skorzystaj z przycisków
[2mm] lub [30mm] i ustaw odpowiedni¹ warto�æ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

3
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2. Maskowanie krawêdzi
W przypadku orygina³ów, które maj¹ zabrudzone lub porwane krawêdzie, na kopii mog³yby siê pojawiaæ
czarne znaczki lub plamy. W takich przypadkach warto jest skorzystaæ z funkcji maskowania krawêdzi,
co eliminuje wystêpowanie na krawêdzi kopii czarnych plamek, gdy¿ wzd³u¿ krawêdzi tworzona jest prze
kopiarkê bia³a ramka.
* Funkcja ta jest dostêpna tylko dla orygina³ów o standardowych formatach.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach),
- 4 Umieszczanie papieru do kopiowania,str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ do
menu edycji, a nastêpnie naci�nij
maskowania krawêdzi [EDGE ERASE].

Ustaw szeroko�æ bia³ej ramki, a nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

- Domy�lna szeroko�æ bia³ej ramki wynosi 5 mm.
- Aby okre�liæ szeroko�æ, skorzystaj z przycisków
[5mm] lub [20mm] i ustaw ¿¹dan¹ warto�æ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz [START].
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3. Maskowanie �rodkowego marginesu ksi¹¿ek
Funkcja ta pozwala na wyeliminowanie cienia, jaki powstaje po �rodku w miejscu ³¹czenia kartek ksi¹¿ki.

1: Przed
2: Po zastosowaniu funkcji maskowania �rodkowego marginesu ksi¹¿ki.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach),
- 4 Umieszczanie papieru do kopiowania, str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ do
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
maskowania �rodkowego marginesu [BOOK
CENTRE ERASE].

Ustaw szeroko�æ maskowania �rodkowego
marginesu, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

- Domy�lna szeroko�æ bia³ej ramki wynosi 10 mm.
- Aby okre�liæ szeroko�æ, skorzystaj z przycisków
[5mm] lub [50mm] i ustaw ¿¹dan¹ warto�æ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz [START].

3

4

5

1

2



115Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

4. Kopiowanie z ksi¹¿ki
Korzystaj¹c z tej funkcji mo¿na skopiowaæ na dwóch oddzielnych arkuszach papieru lub dwustronnie na
jednym arkuszu dwie naprzeciwleg³e strony ksi¹¿ki lub czasopisma. Nie potrzeba w tym celu przesuwaæ
orygina³u po szybie. Mo¿na równie¿ umie�ciæ obok siebie dwa arkusze A4 ( lub B5, LT) i zostan¹ one
skopiowane na oddzielnych kartkach papieru.

* W trybie tym mog¹ byæ u¿ywane tylko arkusze papieru o formatach A4, B5 lub LT.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach),
- 4 Umieszczanie papieru do kopiowania, str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ do
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
kopiowania z ksi¹¿ki [DUAL PAGE].

Naci�nij przycisk [1 SIDE] (lub [2 SIDE]).
- Wybierz opcjê [1SIDE], by wykonaæ kopie
naprzeciwleg³ych stron na dwóch oddzielnych
arkuszach papieru, strona po stronie. Natomiast opcjê
[2 SIDE] wybierz, by wykonaæ dwustronn¹ kopiê
naprzeciwleg³ych stron.

Je�li potrzebujesz wstawiæ margines na
oprawê, ustaw lewy lub prawy margines.

- �Tworzenie prawego lub lewego marginesu�,
str. 110.
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Naci�nij przycisk [BASIC], by przej�æ do
podstawowego menu i wybierz jako rozmiar
kopii A4 (lub B5,LT).

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Umie�æ na szybie pierwsz¹ stronê, która ma
byæ kopiowania i naci�nij przycisk [START].

- Je�li nie bêdziesz kopiowa³ orygina³ów od pierwszej
strony, to strony kopii nie bêd¹ u³o¿one w tej samej
kolejno�ci, co strony orygina³u.
- Wyrównaj �rodek ksi¹¿ki z ¿ó³ta lini¹ i po³ó¿ j¹ tak,
by jej dolna czê�æ by³a skierowana ku tobie.
�Orygina³y typu ksi¹¿kowego�, str. 50.

Przewróæ strony, u³ó¿ ksi¹¿kê ponownie
i naci�nij przycisk [START].

- Powtórz powy¿sz¹ procedurê, a¿ zeskanowane
zostan¹ wszystkie orygina³y.

Po zeskanowaniu ca³ego dokumentu naci�nij
przycisk [FINISHED].

- Je�li ostatni orygina³ ma tylko jedn¹ stronê, naci�nij
przycisk [COPY FINAL PAGE].

6
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5. 2 w 1 / 4 w 1
Funkcja ta pozwala na zmniejszenie obrazów kilku orygina³ów i skopiowanie ich na jednym arkuszu papieru.
Dostêpne s¹ dwa tryby: kopiowanie 2 w 1, gdy dwa orygina³y s¹ pomniejszane i kopiowane na pojedynczym
arkuszu oraz kopiowanie 4 w 1, gdy pomniejszane s¹ cztery orygina³y i kopiowane na pojedynczym arkuszu.
Dodatkowo dostêpne jest dwustronne kopiowanie w trybach 2 w 1/ 4 w 1, co daje odpowiednio 4 i 8
orygina³ów na jednym arkuszu kopii.

* Trybu tego nie mo¿na ³¹czyæ z kopiowaniem z redukcj¹ /powiêkszaniem obrazu.

2 w 1

4 w 1

2 w 1 Dwustronnie (a: Strona 1, b: Strona 2)
* Gdy kopie obracane s¹ wokó³ linii (��), to orygina³y s¹ drukowane na rewersie arkusza kopii
w sposób pokazany poni¿ej.

4 w 1 Dwustronnie (a: Strona 1, b: Strona 2)
* Gdy kopie obracane s¹ wokó³ linii (��), to orygina³y s¹ drukowane na rewersie arkusza kopii
w sposób pokazany poni¿ej.
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Umie�æ papier w kasecie (kasetach),
- 4 Umieszczanie papieru do kopiowania, str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Wskazówka
Aby wykonaæ kopie na papierze, który ma inny format
ni¿ orygina³y, naci�nij przycisk [ZOOM...],
by wy�wietliæ ekran pokazany z prawej strony,
a nastêpnie naci�nij przycisk ¿¹danego formatu papieru
oraz przycisk [AMS].

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ do
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[2 IN1 / 4 IN1].

Wybierz typ ³¹czenia obrazów.
- Naci�nij [2 IN1] (lub [4 IN1], [2 IN 1 DUPLEX]
lub [4 IN 1 DUPLEX]).

Wybierz typ orygina³u.
- Naci�nij przycisk [1 SIDE] (lub [2 SIDE]).

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij klawisz [START].
- W przypadku umieszczania orygina³u na szybie
ekspozycji wykonuj kroki 5 i 6, str. 54 �Procedury
kopiowania�.
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6. Broszurowanie (Z menu edycji)
Tryb tworzenia broszur pozwala na skopiowanie jednostronnych orygina³ów i posortowanie ich w ten sposób,
¿e po z³o¿eniu wzd³u¿ �rodkowej linii bêd¹ tworzy³y broszurê.
Przyk³ad kopiowania 12 stronicowego dokumentu.

- Je�li skorzystamy z tej funkcji w po³¹czeniu z opcjonalnym finiszerem ze zszywaniem grzbietowym
(MJ-1025), to kopie zostan¹ automatycznie z³o¿one na pó³ i zszyte wzd³u¿ ich �rodkowej linii. Dostêpne
formaty arkuszy to A3, A4-R, B4, LD oraz LT-R.

*Do trybu tworzenia broszur mo¿na uzyskaæ dostêp z dwóch miejsc. Odno�nie dostêpu do tego trybu
z menu podstawowego (BASIC), gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer, patrz str. 91 �Tryb
broszurowania i zszywania grzbietowego (Broszura)�.
* Umieszczaj¹c pionowe orygina³y, które s¹ podawane krótsz¹ krawêdzi¹ w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty, bêdziemy mogli uzyskiwaæ prawid³owe kopie przy ustawieniu kierunku
kopiowania (Image Direction). Patrz �14. Kierunek kopiowania obrazu w trybach �1 na 2� oraz �2 na 1�,
str. 138.

Ustawianie trybu broszurowania i zszywania grzbietowego

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Ustaw format papieru.
- Dla podawania z kaset, �Manualny wybór papieru�,
str. 76, krok 3.
- Dla podawania z rêcznego podajnika �Kopiowanie
z rêcznego podajnika na papierze o standardowym
formacie�, str. 62, krok 4.

Umie�æ orygina³ (y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Gdy umieszczasz orygina³y w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumentu (opcja), nale¿y
u³o¿yæ je w kolejno�ci przedstawionej na powy¿szych
rysunkach.
- Gdy umieszczasz orygina³y na szybie ekspozycji,
to najpierw po³ó¿ pierwsz¹ stronê orygina³u.

1
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Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ
do menu edycji i naci�nij przycisk
broszurowania [MAGAZINE SORT].

Ustaw margines na oprawê, a nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

- Domy�lna szeroko�æ marginesu wynosi 2 mm.

- Aby ustawiæ szeroko�æ skorzystaj z przycisków
[<2mm] lub [30mm>], a nastêpnie naci�nij przycisk].

- Je�li zainstalowany jest opcjonalny finiszer ze
zszywaniem grzbietowym (MJ-1025), to kopie
zostan¹ automatycznie zszyte wzd³u¿ �rodkowej linii.
Aby kopie zosta³y równie¿ pozszywane, naci�nij
przycisk [STAPLE ON].

- Odno�nie maksymalnej liczby arkuszy, jaka mo¿e
byæ zszywana, patrz str. 93, �Warunki dla funkcji
zszywania grzbietowego�.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START], by rozpocz¹æ
kopiowanie.

- Gdy umieszczasz orygina³y na szybie ekspozycji,
wykonaj, kroki 5 i 6 punktu �Procedury kopiowania�,
str. 54.
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7. Edycja obrazu
- Kadrowanie./ maskowanie

Mo¿na wybraæ (wykadrowaæ) obszar obrazu orygina³u i skopiowaæ jedynie wybrany fragment (jedynie
wewn¹trz kopiowanego obszaru) lub zamaskowaæ pewien obszar i skopiowaæ tylko to, co znajduje siê poza
nim. Na oryginale mo¿na wybraæ do czterech prostok¹tnych obszarów obrazu.
* Funkcje edycji obrazu mo¿na stosowaæ do orygina³ów o standardowych formatach.
* Je�li nieodpowiednio okre�limy format orygina³u oraz kopii, to mo¿e siê okazaæ, ¿e nie zosta³a skopiowany
ca³y wybrany obraz.

1: Kadrowanie
2: Maskowanie

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby przej�æ do
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
funkcji edycyjnych [EDITING].

Naci�nij przycisk [TRIM] (lub [MASK]).

1
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Umie�æ orygina³ na szybie ekspozycji, aby
okre�liæ obszar.

- Umie�æ orygina³ awersem ku górze tak, aby dolna
cze�æ arkusza by³a skierowana ku tobie. Dosuñ arkusz
do lewego górnego rogu ekspozycji i dopasuj do skali
orygina³ów.

Korzystaj¹c ze skali orygina³ów na lewej
i górnej krawêdzi odczytaj pozycje
poszczególnych punktów.

- X 1 Odleg³o�æ od lewej strony arkusza do lewej
krawêdzi wybieranego obszaru.
- X 2 Odleg³o�æ od lewej strony arkusza do prawej
krawêdzi wybieranego obszaru.
- Y 1 Odleg³o�æ od góry arkusza do górnej krawêdzi
wybieranego obszaru.
- Y 2 Odleg³o�æ od góry arkusza do dolnej krawêdzi
wybieranego obszaru.

(Wskazówka)
Na oryginale mo¿na wybraæ do czterech prostok¹tnych
obszarów.

Wprowad� warto�ci odleg³o�ci dla
wybieranego obszaru odczytane w kroku 5.

- Korzystaj¹c z klawiszy numerycznych wprowad�
warto�æ dla X1 i naci�nij przycisk [SET].
- Podobnie wprowad� warto�ci dla pozosta³ych
odleg³o�ci X2, Y1 oraz Y2.
- Po ustawieniu warto�ci X1, YX2, Y1 i Y2
wy�wietlacz zmienia siê, co umo¿liwia okre�lenie
kolejnego obszaru edycji.

Naci�nij dolny przycisk [ENTER].

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Umie�æ orygina³(y) na szybie ekspozycji awersem
do do³u i doln¹ krawêdzi¹ skierowan¹ ku sobie.
Wyrównaj orygina³ do lewego rogu i skali znajduj¹cej
siê z lewej strony szyby ekspozycji.

� Je�li potrzeba okre�l pozosta³e parametry kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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Odbicie lustrzane

Wykonywane s¹ kopie stanowi¹ce lustrzane odbicie orygina³u, strony lewa i prawa s¹ odwrócone.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 61)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[EDITING].

Naci�nij przycisk [MIRROR].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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Odwracanie negatyw/pozytyw

Po zastosowaniu tej funkcji bia³e obszary obrazu orygina³u kopiowane s¹ na czarno, za� czarne obszary w
kolorze bia³ym.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika�, str. 58)
pamiêtaj, aby okre�liæ format papieru.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[EDITING].

Naci�nij przycisk [NEG/POS].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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8. Powiêkszanie kierunkowe (XY ZOOM)
Mo¿esz wykonaæ kopie z ró¿nymi wspó³czynnikami powiêkszenia w poziomie (X) i w pionie (Y).
Wspó³czynniki reprodukcji mo¿na ustawiæ w zakresie 25 do 400%.
W przedstawionych poni¿ej przypadkach ustaw wspó³czynniki reprodukcji w zakresie 25 do 200%.
- Przy umieszczaniu orygina³ów w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja).

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[XY ZOOM].

Ustaw wspó³czynnik reprodukcji dla
kierunku poziomego (X) oraz pionowego (Y).

- Korzystaj¹c z przycisków [25%] i [400%]
wy�wietlanych na ekranie ustaw wspó³czynnik
reprodukcji dla wymiaru X, a nastêpnie naci�nij
przycisk [SET]. Podobnie ustaw wspó³czynnik
reprodukcji dla wymiaru pionowego (Y).

Naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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9. Kopiowanie na arkuszach ok³adek
Do zestawu kopii mog¹ zostaæ dodane zewnêtrzne ok³adki (przednia i tylna). Mog¹ to byæ specjalne arkusze,
np. kolorowy papier.

1: Do³o¿enie czystego arkusza ok³adki z przodu
2: Do³o¿enie arkusza ok³adki ze skopiowanym obrazem
3: Do³o¿enie czystych arkuszy ok³adek z przodu i z ty³u
4: Do³o¿enie z przodu ok³adki ze skopiowanym obrazem oraz czystej ok³adki z ty³u.

(Wskazówka)
W przypadku korzystania z funkcji dodawania ok³adek upewnij siê, ¿e wszystkie �ród³a papieru maj¹ tê
sam¹ orientacjê i format. Arkusze przeznaczone na ok³adki umieszcza siê w wyznaczonej do tego celu
kasecie lub w rêcznym podajniku.
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Umie�æ arkusze ok³adek w kasecie
wyznaczonej do tego celu lub w rêcznym
podajniku.

- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.
W przypadku umieszczania papieru w kasecie
przeznaczonej na arkusze ok³adek, nale¿y okre�liæ
rodzaj papieru (ok³adki), jego format oraz gramaturê.
�Ustawianie kasety do zastosowañ specjalnych�,
str. 41.
- W przypadku kopiowania z rêcznego podajnika
nale¿y okre�liæ format i gramaturê papieru
(�Kopiowanie z rêcznego podajnika na
standardowych formatach�, str. 62).

Umie�æ papier (inny ni¿ na arkusze ok³adek)
w kasecie (kasetach).

- �Ustawianie kasety do zastosowañ specjalnych�, str.
42.
- Umie�æ papier tego samego formatu i tej samej
orientacji, co arkusze ok³adek.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Umieszczaj¹c orygina³ na szybie, umie�æ najpierw
pierwsz¹ stronê orygina³u.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[COVER SHEET].

Naci�nij odpowiedni przycisk wstawiania
arkuszy ok³adek:

- Do³o¿enie czystego arkusza ok³adki z przodu � [TOP
BLANK]
- Do³o¿enie arkusza ok³adki ze skopiowanym
obrazem - [TOP COPIED]
- Do³o¿enie czystych arkuszy ok³adek z przodu
i z ty³u - [BOTH BLANK]
- Do³o¿enie z przodu ok³adki ze skopiowanym
obrazem oraz czystej ok³adki z ty³u - [TOP COPIED
BACK BLANK].
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Naci�nij przycisk [BASIC], aby powróciæ do
podstawowego menu i wybierz �ród³o
papieru o tej samej orientacji i formacie,
co arkusze ok³adek.

- Ustawianie kasety dla arkuszy ok³adek, �Zmiana
formatu papieru w kasecie / Ustawianie kasety do
zastosowañ specjalnych�, str. 42.

- Ustawianie rêcznego podajnika, �Kopiowanie
z rêcznego podajnika�, str. 61.

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
- W przypadku z automatycznego duplesku (opcja):
Orygina³ jest skanowany i rozpoczyna siê kopiowanie.
- W przypadku korzystania z szyby ekspozycji:
Wykonaj przedstawiona poni¿ej procedurê.

(Wskazówka)
Gdy zostanie wybrany przycisk [TOP COPIED] lub
[TOP COPIED BACK BLANK], to arkusz ok³adki
mo¿e byæ skopiowany tylko na awersie (jednostronnie),
pomimo i¿ ustawiona jest funkcja 1-stronne orygina³y
na 2-stronne kopie.

Naci�nij przycisk [YES] i umie�æ kolejny
orygina³. Nastêpnie naci�nij przycisk
[START].

- Powtórz ten krok dla kolejnego orygina³u.

Po zeskanowaniu ostatniego orygina³u,
naci�nij przycisk [FINISHED].

- Rozpocznie siê kopiowanie.

6

7

8

9



129Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

10. Tryb wstawiania arkuszy
Pomiêdzy stronami kopii w okre�lonych miejscach mog¹ zostaæ mog¹ zostaæ wstawione dodatkowe arkusze
przek³adek (np. kolorowy papier).
Dostêpne s¹ dwa tryby wstawiania arkuszy przek³adek:
1: Wstawianie czystego arkusza przed okre�lon¹ stron¹
2: Wstawianie arkusza z obrazem orygina³u w miejscu okre�lonej strony

(Wskazówka)
Aby wykonywaæ kopie ze wstawianymi arkuszami przek³adek, musisz wybraæ 2 lub 3 kasety (mo¿na w tym
celu wykorzystaæ równie¿ kasetê du¿ej pojemno�ci) dla arkuszy przek³adek oraz dla zwyk³ego papieru, tak
by mia³y ten sam format oraz orientacjê. Do normalnych arkuszy papieru do kopiowania mo¿na dok³adaæ 1
lub 2 rodzaje arkuszy specjalnych.

Umie�æ arkusze przek³adek w kasecie na
wstawiane arkusze.

- �Zmiana formatu papieru w kasecie / Ustawianie
kasety do zastosowañ specjalnych�, str. 42.

Umie�æ zwyk³y papier w kasecie (kasetach).
(Tego samego formatu i orientacji co arkusze
z kroku 1)

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[SHEET INSERTION].
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Naci�nij przycisk [COPIED] lub [BLANK]:
- Aby wstawiæ arkusz z obrazem orygina³u w miejscu
okre�lonej strony: [COPIED]
- Aby wstawiæ czysty arkusz przed okre�lon¹ stron¹:
[BLANK]

Wprowad� numer ¿¹danej strony (nie wiêcej
ni¿ 3 cyfry) dla miejsca wstawienia arkusza
i naci�nij przycisk [SET].

- Na wy�wietlaczu pokazana zostanie strona, gdzie
wstawiona bêdzie pierwsza przek³adka. Na
przyk³adzie obok pokazano, ¿e pierwsza przek³adka
zostanie wstawiona w miejscu (lub przed) strony 10.

- Aby okre�liæ nastêpn¹ oraz dalsze strony, powtórz
krok 6. Mo¿na w ten sposób oznaczyæ do 15 stron.

- Aby umie�ciæ inne arkusze ni¿ wybierane ze �ród³a
1 (INSERT SOURECE 1) wybierz pozycjê [INSERT
SOURECE 2] i w podobny sposób jak powy¿ej
wprowad� strony, gdzie maj¹ siê pojawiæ przek³adki,
nastêpnie naci�nij przycisk [SET]. W tym przypadku
mo¿na wstawiæ ³¹cznie do 15 stron, które bêd¹
pobierane ze �ród³a 1 i 2.

Po okre�leniu wszystkich miejsc, w których
maj¹ siê pojawiæ przek³adki, naci�nij
przycisk [ENTER].

Wybierz liczbê zestawów (lub kopii).

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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11. Wstawianie daty i godziny
Na wykonywane kopie nanoszona jest aktualna data i godzina ich wykonania.

1: W przypadku kopii pionowych data i godzina nanoszona jest na dole kopii.
2: W przypadku kopii poziomych data i godzina jest nanoszona na górze kopii.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
wstawiania daty  [TIME STAMP].

Wybierz orientacjê (Krótsza krawêd� /Short
edge/ lub d³uga krawêd� /Long edge/) oraz
pozycjê (Górna /UPPER/ lub dolna /
LOWER/), w jakiej ma byæ wydrukowana
data i godzina. Nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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12. Numerowanie stron
Funkcja ta pozwala na wstawienie numerów stron w okre�lonej pozycji na kopii.

1: W przypadku kopii pionowych numer strony wstawiony zosta³ po �rodku na dole kopii.
2: W przypadku kopii poziomych numer strony wstawiony zosta³ z prawej strony na górze kopii.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
wstawiania numerów stron [PAGE
NUMBER].

Wybierz orientacjê (Krótsza krawêd� /Short
edge/ lub d³uga krawêd� /Long edge/) oraz
pozycjê, w jakiej ma byæ wydrukowany
numer strony. Nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].
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Wprowad� pocz¹tkowy numer strony.
- Je�li pocz¹tkowy numer strony to �1�, wystarczy
nacisn¹æ przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].6

5
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13. Tworzenie zadañ
Funkcja ta pozwala na zeskanowanie do 1000 stron orygina³ów w optymalnym trybie orygina³u oraz przy
odpowiednim ustawieniu obrazu, a nastêpnie mo¿na skopiowaæ je i zachowaæ jako jedno zadanie.

* Nie mo¿na wybraæ trybów automatycznego wyboru papieru, kopiowania z ksi¹¿ki na dwustronne kopie,
Edycji obrazu, Powiêkszania kierunkowego (X-Y zoom), kopiowania na ok³adkach oraz wstawiania
arkuszy.

Umie�æ orygina³y pierwszego zadania.
- Gdy orygina³y umieszczane s¹ na szybie ekspozycji,
jedna strona traktowana jest jak jedno zadanie.
- Gdy orygina³y umieszczane s¹ w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty lub gdy
umieszczane s¹ orygina³y o mieszanych formatach,
skorzystaj z informacji przedstawionych na nastêpnej
stronie.

Naci�nij przycisk [EDIT], by przej�c do
trybu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
[JOB BUILD] � tworzenia zadañ.

1
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Naci�nij na ekranie przycisk [ENTER] , by
ustawiæ funkcjê tworzenia zadañ - JOB
BUILD.

Po pojawieniu siê komunikatu �Press
START button to copy after changing
settings� /Po zmianie ustawieñ naci�nij
przycisk START, aby wykonaæ kopie/
naci�nij przycisk [BASIC].

Na ekranie podstawowym / Basic / ustaw
tryb kopiowania, funkcjê e-filing/file oraz
tryb wykañczania pracy, jaki chcesz
zastosowaæ do pierwszego zadania.

- Naci�nij przycisk [SETTINGS], aby potwierdziæ
ustawienia.
- W celu zmiany ustawieñ naci�nij przycisk [FC] ,
a nastêpnie rozpocznij procedurê pocz¹wszy
od kroku 1.

Uwaga
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ustawienia dla orygina³ów
o mieszanych formatach, format papieru, na jakim ma
odbywaæ siê kopiowanie, tryb wykañczania
(niedostêpna zmiana ustawienia dla orygina³ów
o mieszanych formatach), przesuniêcie obrazu,
maskowanie �rodkowego marginesu, 2 w 1 / 4 w 1,
stempel daty i godziny, numerowanie stron, orientacja
obrazu, uk³ad ksi¹¿kowy <-> uk³ad kalendarzowy,
funkcja e-filing/file nie mog¹ byæ zmienione dla
ka¿dego zadania.

Naci�nij przycisk [START].
- Rozpocznie siê skanowanie orygina³ów pierwszego
zadania.
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Po zakoñczeniu skanowania na ekranie
wy�wietlany jest przycisk [JOB FINISH].
Poszczególne przyciski maj¹ nastêpuj¹ce
funkcje.

- Przycisk [JOB FINISH]: Wszystkie zeskanowane
orygina³y s¹ realizowane zgodnie z ustawieniami,
s¹ one zapisywane, je�li tak ustawiono, a nastêpnie
ustawienia JOB BUILD s¹ zwalniane.

Umie�æ orygina³y dla drugiego zadania.

Na ekranie Podstawowym /Basic/ wybierz
ustawienia dla drugiego zadania.

- Ustawienia dla drugiego zadania i kolejnych mog¹
byæ zmieniane w zakresie nastêpuj¹cych funkcji  .
Wspó³czynnik reprodukcji, automatyczny wybór
powiêkszenia, format orygina³u, format �other�
Tryb skanowania
Tryb regulacji obrazu
Maskowanie krawêdzi, kopiowanie z ksi¹¿ki

- Gdy ustawione jest pierwsze zadanie oraz ustawiono
2-stronne kopiowanie (lub 1-stronne kopiowanie),
to dla drugiego zadania nie mo¿na zmieniæ ustawienia
na 1-stronne kopiowanie (b¹d� 2-stronne kopiowanie).

Wskazówka
- Naci�nij przycisk [SETTING], aby potwierdziæ
ustawienia.
- W celu zmiany ustawieñ, naci�nij przycisk [FC],
a nastêpnie rozpocznij procedurê pocz¹wszy
od kroku 1.
- Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e kopiowanie zostanie
wykonane z tymi samymi trybami zosta³y wybrane dla
pierwszego zadania, o ile tryby kopiowania nie zostan¹
zmienione.

Po zakoñczeniu ustawieñ, naci�nij przycisk
[START].
- Rozpocznie siê skanowanie orygina³ów.

Wskazówka
- Dla trzeciego zadania i nastêpnych powtórz kroki 7
do 10.
- Mo¿na ustawiæ dowoln¹ ilo�æ zadañ a¿ liczba
zeskanowanych orygina³ów osi¹gnie 1000 stron.
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Po zakoñczeniu wszystkich ustawieñ
i zeskanowaniu orygina³ów naci�nij przycisk
[JOB FINISH] znajduj¹cy siê na ekranie
Basic.

- Gdy ustawiona zosta³a funkcja kopiowania oraz
funkcja e-file/file, to rozpocznie siê zapis.

11



138 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

14. Kierunek kopiowania obrazu w trybach �1 na 2� oraz �2 na 1�

Gdy poziomo umieszczony orygina³y A3, A5 lub B4 s¹ kopiowane w trybie �1 stronnych orygina³ów na 2
stronne� kopie lub �2-stronnych orygina³ów na 1�stronne kopie�, to funkcja ta pozwala na ustawienie
kierunku �otwieranie siê w lew¹ stronê� zestawu skopiowanych dokumentów � jak przy przegl¹daniu ksi¹¿ki.
* Funkcja ta nie jest potrzeba przy kopiowaniu orygina³ów o orientacji �pionowej�.

1: Funkcja ustawiona
2: Funkcja nie ustawiona

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Wybierz 1-stronne orygina³y na 2-stronne
kopie (lub 2-stronne orygina³y na
1-stronnekopie).

- �4. Dwustronne kopiowanie�, str. 96.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
kierunku obrazu [IMAGE DIRCECTION].

- Je�li dany przycisk funkcji nie jest wy�wietlany na
ekranie, naci�nij przycisk [Next], aby zmieniæ ekran
menu.

3
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Naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].6

5
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15. Kierunek kopiowania przy dwustronnym kopiowaniu obrazów w trybie �2 na 2�

W przypadku kopiowania w trybie 2-stronnych orygina³ów na 2-stronne kopie funkcja ta pozwala na
odwrócenie rewersu orygina³u, który ma byæ skopiowany o 180 stopni. Jest to pomocne, gdy na przyk³ad
chcemy skopiowaæ orygina³ o orientacji ksi¹¿kowej (�otwieranie w lew¹ stronê�) tak, by kopia otwiera³a
siê jak kalendarz �cienny (�otwierane do góry�), jak równie¿ w sytuacji odwrotnej.

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³
-�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

W podstawowym menu naci�nij przycisk
[2 > 2 DUPLEX].

- �4. Dwustronne kopiowanie�, str. 96.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
danej funkcji [BOOK > TABLET].

- Je�li dany przycisk funkcji nie jest wy�wietlany na
ekranie, naci�nij przycisk [Next], aby zmieniæ ekran
menu.

Naci�nij przycisk [ENTER].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].
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16. Ci¹g³e / Pojedyncze podawanie orygina³ów

W przypadku korzystania z automatycznego podajnika odwracaj¹cego dokumenty mo¿na wybraæ tryb
podawania ci¹g³ego (ustawienie domy�lne), gdy po kolei podawane s¹ umieszczone w podajniku orygina³y
lub te¿ tryb podawania pojedynczego, gdy umieszczany orygina³ jest automatycznie pobierany i rozpoczyna
siê kopiowanie.
* W przypadku umieszczenie orygina³ów o równych formatach patrz, �Orygina³y o mieszanych formatach�,
str. 78.

Tryb ci¹g³ego podawania

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Umie�æ orygina³(y) w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty
(opcja).

- �Gdy umieszczamy orygina³y w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty�, str. 51.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
danej funkcji  [ADF].

- Je�li dany przycisk funkcji nie jest wy�wietlany na
ekranie, naci�nij przycisk [Next], aby zmieniæ ekran
menu.

Naci�nij przycisk [ADF].

� Je�li potrzeba wybierz inne ustawienia kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

(Wskazówka)
Je�li liczba orygina³ów jest zbyt du¿a, by umie�ciæ j¹
za jednym razem w podajniku, to mo¿esz podzieliæ
dokument na dwa do dziesiêciu zestawów i umieszczaæ
je po kolei w podajniku. Umie�æ najpierw pierwszy
zestaw orygina³ów i w trakcie skanowania naci�nij
przycisk [CONTINUE]. Po zeskanowaniu pierwszego
zestawu umie�æ kolejny zestaw, który ma byæ
zeskanowany.
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Tryb pojedynczego podawania

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru do kopiowania�, str. 36.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby wy�wietliæ
menu edycji, a nastêpnie naci�nij przycisk
danej funkcji [ADF].

- Je�li dany przycisk funkcji nie jest wy�wietlany na
ekranie, naci�nij przycisk [Next], aby zmieniæ ekran
menu.

Naci�nij przycisk [SADF].

� Je�li potrzeba wybierz inne tryby kopiowania.

Umie�æ orygina³(y) w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty
(opcja).

- �W trybie pojedynczego podawania�, str. 53.
- Orygina³ jest automatycznie wci¹gany i na panelu
dotykowym pojawia siê ekran przedstawiony z prawej
strony.
- Je�li masz wiêcej orygina³ów, umieszczaj je w ten
sam sposób. (Ta sama operacja bêdzie wykonywana
niezale¿nie od tego, czy naci�niesz przycisk [YES]).

Po przej�ciu wszystkich orygina³ów przez
automatyczny podajnik odwracaj¹cy
dokumenty naci�nij przycisk [FINISHED].

- Rozpocznie siê kopiowanie.
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6. Zapisywanie orygina³ów

1. Zapisywanie do opcji e-FILING  144

2. Kopiowanie i Zapisywanie w postaci pliku 147
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1. Zapisywanie do opcji e-FILING
Przy zastosowaniu tej funkcji dane kopiowanych orygina³ów s¹ zapisywane do opcji e-Filing. Je�li potrzeba,
to podczas takiego kopiowanie dane te mog¹ byæ równie¿ wydrukowane. Pó�niej, po zapisaniu danych
orygina³u mo¿na wydrukowaæ je w dowolnym momencie.
W celu zapisania danych orygina³u mo¿esz wybraæ publiczn¹ skrzynkê lub jedn¹ ze skrzynek u¿ytkownika.
Skrzynka publiczna jest zaprogramowana od momentu instalacji sprzêtu i mo¿e byæ wykorzystywana do
zapisywania dokumentów, których w swojej pracy potrzebuj¹ wszyscy u¿ytkownicy. Natomiast skrzynka
u¿ytkownika, tworzona jest przez u¿ytkownika, i je�li jest zabezpieczona has³em, to przed skorzystaniem
z zapisanego w niej dokumentu nale¿y wprowadziæ poprawne has³o.
Przed zapisaniem danych orygina³u do opcji e-Filing nale¿y skonfigurowaæ skrzynki u¿ytkowników.
Je�li chodzi o konfigurowanie skrzynek u¿ytkownika oraz drukowanie zapisanych w nich dokumentów,
patrz: �2 Konfigurowanie skrzynki� str. 224 oraz �5 Drukowanie zapisanego dokumentu� str. 229.

* Aby zapobiec utracie istotnych danych zalecamy stworzenie ich kopii zapasowej na twardym dysku
urz¹dzenia. Kopie zapasow¹ mo¿na wykonaæ korzystaj¹c z komputera klienta i aplikacji File Downloader.
Szczegó³y, patrz �Przewodnik po opcji e-Filing�.

Wskazówka
Dane zeskanowanego orygina³u mo¿na równie¿ zapisaæ w opcji e-Filing korzystaj¹c z operacji skanowania.
(�2. Skanowanie do opcji e_FILING�, str. 154). W przypadku korzystania z danych orygina³u z poziomu
komputera klienta poprzez sieæ zalecane jest, aby zapisywaæ dane orygina³u u¿ywaj¹c operacji skanowania,
a nie przedstawionej poni¿ej operacji kopiowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Je�li na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej ilo�ci
miejsca, ograniczana jest liczba orygina³ów, jak¹
mo¿na zapisaæ.
- Je�li chcesz równocze�nie zapisywaæ dane orygina³u
i kopiowaæ go, wybierz ¿¹dane tryby kopiowania.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk [E-FILING/FILE], aby przej�æ do
menu zapisywania danych.

Naci�nij przycisk [STORE TO E-FILING].3

1
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Naci�nij przycisk [BOX/FOLDER].
- Wy�wietlona zostanie lista skrzynek.

Wybierz skrzynkê, w której chcesz zapisaæ
dane, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

- Wybierz pozycjê �Public box� (Skrzynka
ogólnodostêpna) lub �User box� (Skrzynka
u¿ytkownika).
- Informacje na temat konfiguracji skrzynek mo¿na
znale�æ w paragrafie �2 Konfigurowanie skrzynki�,
str. 224.

Wy�wietlona zostanie lista dokumentów
znajduj¹cych siê w wybranej skrzynce. Gdy
chcesz zapisaæ orygina³(y) w istniej¹cym
folderze, wybierz folder i naci�nij przycisk
[OPEN FOLDER]. Je�li brak jest folderów,
które mo¿na by³oby wybraæ, naci�nij
przycisk [ENTER].

- Je¿eli chcesz zapisaæ dane w skrzynce u¿ytkownika,
to do wy�wietlenia listy mo¿e byæ wymagane
wprowadzenie has³a.

- Tworzenie folderów mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie
poprzez program narzêdziowy TopAccess. Patrz
[Przewodnik po opcji e-FILING].

Naci�nij przycisk [DOCUMENT NAME],
aby wprowadziæ nazwê skanowanych
danych.

- Wy�wietlone zostanie menu wprowadzania liter.
(�Wprowadzanie znaków�, str. 30). Nazwa
dokumentu mo¿e zawieraæ do 64 znaków.
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Naci�nij przycisk [ENTER].

Gdy pojawi siê komunikat z pytaniem, czy
wydrukowaæ ten dokument �PRINT THIS
DOCUMENT?�, naci�nij przycisk [YES],
aby zapisaæ dane i wydrukowaæ dokument.

- Je�li chcesz zapisaæ dokument bez drukowania,
naci�nij przycisk [NO].

Naci�nij przycisk [START].
- Rozpocznie siê zapisywanie orygina³u.

Pojawi siê komunikat �NEXT ORIGINAL?�.
Je�li masz do zapisania kolejny orygina³
naci�nij przycisk �[YES]. Je¿eli nie, naci�nij
przycisk [FINISHED].

- Je¿eli orygina³y przeznaczone do skanowanie s¹
umieszczone w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty (opcja) i wybrany jest tryb
ci¹g³ego podawania, to powy¿szy komunikat nie
pojawi siê.

Naci�nij przycisk [FUNCTION CLEAR],
aby zakoñczyæ dane zadanie.12
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2. Kopiowanie i zapisywanie w postaci pliku
W funkcji zapisywania w postaci pliku (COPY & FILE), dane skopiowanego orygina³u mog¹ byæ wys³ane
i zapisane w udostêpnionym folderze na twardym dysku urz¹dzenia lub na wybranym komputerze.
Do danych zapisanych w udostêpnianym folderze mo¿na mieæ dostêp poprzez sieæ bezpo�rednio z komputera
klienta.

* Administrator sieci musi skonfigurowaæ ustawienia dla zapisywania danych w komputerze. Szczegó³y,
patrz [Instrukcja dla administratora sieci].
* Zalecane jest, aby tworzyæ kopie zapasowe danych zapisanych poprzez sieæ w udostêpnianym folderze
twardego dysku komputera klienta.

Uwaga
Aby skorzystaæ z funkcji zapisywania w postaci pliku (COPY & FILE), wymagany jest opcjonalny zestaw
drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿ opcjonalny
zestaw drukarki/skanera (GM-2010).

Umie�æ orygina³(y).
- �2 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

- Je�li na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej ilo�ci
miejsca, ograniczana jest liczba orygina³ów, jak¹
mo¿na zapisaæ.

- Je�li chcesz równocze�nie zapisywaæ dane orygina³u
i kopiowaæ go, wybierz ¿¹dane tryby kopiowania.

Na ekranie podstawowego menu naci�nij
przycisk [E-FILING/FILE], aby przej�æ do
menu zapisywania danych.

Naci�nij przycisk [COPY & FILE].

1
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Naci�nij przycisk [FILE NAME], aby
wprowadziæ nazwê pliku zapisywanych
danych.

- Wy�wietlone zostanie menu wprowadzania znaków.
Nazwa pliku mo¿e zawieraæ do 64 znaków.

Wybierz ¿¹dan¹ lokalizacjê.
- [MFP LOCAL]: Wybierz tê pozycjê, gdy orygina³y
maj¹ byæ zapisane na twardym dysku niniejszego
urz¹dzenia. Dane orygina³ów zostan¹ zapisane
w katalogu, którego �cie¿ka dostêpu jest wy�wietlana
na ekranie.
- [REMOTE1], [REMOTE2]: Wybierz jedn¹ z tych
pozycji, gdy orygina³y maj¹ byæ zapisane na twardym
dysku komputera u¿ytkownika.
Aby mo¿na by³o korzystaæ z pozycji �REMOTE 1�
i �REMOTE2�, administrator musi najpierw
skonfigurowaæ ustawienia dla tych pozycji.
Szczegó³y, patrz [Instrukcja dla administratora sieci].

Wybierz ¿¹dany format pliku.
- Tworzony jest automatycznie folder SCAN i dane
orygina³ów zostan¹ automatycznie zapisane w tym
folderze. Je�li wybierzesz opcjê �TIFF (SINGLE)�,
tworzy jest dodatkowo folder o nazwie wprowadzonej
w kroku 4 i poszczególne strony bêd¹ zapisywane
w tym folderze. Do danych orygina³u mo¿na uzyskaæ
dostêp z komputera klienta poprzez sieæ i otworzenie
folderu FILE _SHARE znajduj¹cego siê na twardym
dysku niniejszego urz¹dzenia.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawieñ
naci�nij przycisk [ENTER].

Naci�nij przycisk [START].
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Pojawi siê komunikat �NEXT ORIGINAL?�.
Je�li masz do zapisania kolejny orygina³
naci�nij przycisk �[YES]. Je¿eli nie, naci�nij
przycisk [FINISHED].

- Komunikat ten pojawia siê przy kopiowaniu z szyby
ekspozycji. Je¿eli orygina³y przeznaczone do
skanowanie s¹ umieszczone w automatycznym
podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja),
to powy¿szy komunikat nie pojawi siê.

9



150 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280



151Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

7. Skanowanie obrazów

1. Ustawienia skanowania na panelu dotykowym  151

2. Skanowanie do opcji e-FILING  152

3. Skanowanie do pliku  158

4. Skanowanie do e-mail�a  162
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1. Ustawienia skanowania na panelu dotykowym
Dziêki u¿yciu funkcji skanowania mo¿na w prosty sposób zeskanowaæ orygina³y umieszczone
w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja) lub na szybie ekspozycji i uzyskaæ dane
obrazu.
Zeskanowane dane obrazu mo¿na wys³aæ lub zapisaæ w nastêpuj¹cych miejscach docelowych �SCAN TO
e-FILING�, SCAN TO FILE� lub �SCAN TO e-MAIL�. W jednym zadaniu mo¿na zeskanowaæ do 200
arkuszy A4.

* Informacje odno�nie zapisywania danych na komputerze patrz [Przewodnik po opcji e-FILING].

Uwaga
Aby skorzystaæ z funkcji skanowania wymagany jest opcjonalny zestaw drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny
zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿ opcjonalny zestaw drukarki/skanera (GM-2010).

Wskazówka
Skanowania nie mo¿na wykonaæ w trakcie drukowania zadania.

Procedura skanowania

Umie�æ orygina³(y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Informacje o orygina³ach, jakie mo¿na umieszczaæ
�1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.�
- W przypadku umieszczania orygina³ów na szybie
ekspozycji �Gdy umieszczamy orygina³y na szybie
ekspozycji� , str. 49.
- W przypadku umieszczania orygina³ów
w automatycznym podajniku odwracaj¹cym
dokumenty (opcja) �16 Ci¹g³e / Pojedyncze podawani
orygina³ów�, str. 141.

Naci�nij przycisk [SCAN] na panelu
sterowania, aby przej�æ do menu
skanowania.

- Wy�wietlone zostanie podstawowe menu skanowania.

Wybierz ¿¹dany tryb skanowania i naci�nij
przycisk.

- Ekran przedstawiony po prawej wy�wietlany jest,
gdy wybrana zostanie opcja SCAN TO e-FILING.
- SCAN TO e-FILING  - �Skanowanie do opcji
e-FILING�, str. 154
- SCAN TO FILE � �Skanowanie do pliku�, str. 158
- SCAN TO E-MAIL �Skanowanie do e-mail�a�,
str. 162
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Korzystaj¹c z przycisków na panelu
dotykowym oraz klawiszy numerycznych
ustaw parametry skanowania.

- Naci�nij przycisk [Next] lub [Prev], aby prze³¹czyæ
ekran i wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Po
zakoñczeniu wszystkich ustawieñ naci�nij przycisk
[ENTER].

Naci�nij przycisk [SCAN!].

Pojawi siê komunikat informuj¹cy, aby
w celu kontynuowania umie�ciæ dokument
na szybie ekspozycji i nacisn¹æ przycisk
�Scan!� � �To continue, place document on
glass. And press the Scan!�. Je�li chcesz
kontynuowaæ skanowanie, naci�nij przycisk
[SCAN!]. Je�li chcesz zakoñczyæ
skanowanie, naci�nij przycisk [JOB
FINISH].

- Je¿eli orygina³y przeznaczone do skanowanie s¹
umieszczone w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty (opcja) i wybrany jest tryb
ci¹g³ego podawania, to powy¿szy komunikat nie
pojawi siê.
- Je�li chcesz anulowaæ zapisywanie zeskanowanych
danych, naci�nij przycisk [JOB CANCEL].
- Przed naci�niêciem przycisku [SCAN!] mo¿esz �
korzystaj¹c z przycisku [EDIT] - zmieniæ ustawienia
typu orygina³u oraz parametrów skanowania.
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2. Skanowanie do opcji e-FILING
Funkcja ta pozwala na zapisanie zeskanowanych danych orygina³u do opcji e-Filing. Podczas skanowania
mo¿na równocze�nie wykonywaæ funkcjê Skanowania do opcji e-FILING lub Skanowania do e-Maila.
Po zapisaniu danych orygina³u mo¿esz wydrukowaæ je w dowolnym momencie.
W celu zapisania danych orygina³u mo¿esz wybraæ publiczn¹ skrzynkê lub jedn¹ ze skrzynek u¿ytkownika.
Skrzynka publiczna jest zaprogramowana od momentu instalacji sprzêtu i mo¿e byæ wykorzystywana do
zapisywania dokumentów, których w swojej pracy potrzebuj¹ wszyscy u¿ytkownicy. Natomiast skrzynka
u¿ytkownika, tworzona jest przez u¿ytkownika, i je�li jest zabezpieczona has³em, to przed skorzystaniem
z zapisanego w niej dokumentu nale¿y wprowadziæ poprawne has³o.
Przed zapisaniem danych orygina³u do opcji e-Filing nale¿y skonfigurowaæ skrzynki u¿ytkowników. Je�li
chodzi o konfigurowanie skrzynek u¿ytkownika oraz drukowanie zapisanych w nich dokumentów, patrz:
�2 Konfigurowanie skrzynki� str. 224 oraz �5 Drukowanie zapisanego dokumentu� str. 229.

* Aby zapobiec utracie istotnych danych zalecamy stworzenie ich kopii zapasowej na twardym dysku
urz¹dzenia. Kopiê zapasow¹ mo¿na wykonaæ korzystaj¹c z komputera klienta i aplikacji File Downloader.
Szczegó³y, patrz �Przewodnik po opcji e-Filing�.

Uwaga
Aby skorzystaæ z funkcji skanowania do opcji e-Filing (SCAN TO E-FILING), wymagany jest opcjonalny
zestaw drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿
opcjonalny zestaw drukarki/skanera (GM-2010).

Wskazówka
Dane zeskanowanego orygina³u mo¿na równie¿ zapisaæ w opcji e-Filing korzystaj¹c z operacji kopiowania.
(�1 Zapisywanie do opcji e-FILING�, str. 144). W przypadku korzystania z danych orygina³u z poziomu
komputera klienta poprzez sieæ zalecane jest, aby zapisywaæ dane orygina³u u¿ywaj¹c opisanej poni¿ej
operacji skanowania, a nie przedstawionej wcze�niej operacji kopiowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Je�li na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej ilo�ci
miejsca, ograniczana jest liczba orygina³ów, jak¹
mo¿na zapisaæ.

Wskazówka
Automatyczny podajnik odwracaj¹cy dokumenty
(opcja) umo¿liwia nastêpuj¹ce po sobie skanowanie
wiêcej ni¿ jednego orygina³u.

Naci�nij przycisk [SCAN] na panelu
sterowania, aby przej�æ do menu
skanowania.

1

2
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Naci�nij przycisk [SCAN TO E_FILING].

Naci�nij przycisk [BOX/FOLDER].
- Wy�wietlona zostanie lista skrzynek.

Wybierz skrzynkê, w której chcesz zapisaæ
dane, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

- Wybierz pozycjê �Public box� (Skrzynka
ogólnodostêpna) lub �User box� (Skrzynka
u¿ytkownika).
- Informacje na temat konfiguracji skrzynek mo¿na
znale�æ w paragrafie �2 Konfigurowanie skrzynki�,
str. 224.

Wy�wietlona zostanie lista dokumentów
znajduj¹cych siê w wybranej skrzynce. Gdy
chcesz zapisaæ orygina³(y) w istniej¹cym
folderze, wybierz folder i naci�nij przycisk
[OPEN FOLDER]. Je�li brak jest folderów,
które mo¿na by³oby wybraæ, naci�nij
przycisk [ENTER].

- Je¿eli chcesz zapisaæ dane w skrzynce u¿ytkownika,
to do wy�wietlenia listy mo¿e byæ wymagane
wprowadzenie has³a.
- Tworzenie folderów mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie
poprzez program narzêdziowy TopAccess. Patrz
[Przewodnik po opcji e-FILING].

3
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Naci�nij przycisk [DOCUMENT NAME],
aby wprowadziæ nazwê skanowanych
danych.

- Wy�wietlone zostanie menu wprowadzania liter.
(Wprowadzanie liter, str. 30). Nazwa dokumentu
mo¿e zawieraæ do 64 znaków.
- Naci�nij przycisk [ENTER] w menu wprowadzania
liter.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby ustawiæ typ
i format orygina³u oraz parametry
skanowania.

- Naci�nij przycisk [Next] lub [Prev], aby prze³¹czyæ
ekran i wprowadziæ niezbêdne ustawienia. Po
zakoñczeniu wszystkich ustawieñ naci�nij przycisk
[ENTER].

Naci�nij przycisk [ENTER].

7
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Naci�nij przycisk [SCAN!].

Wskazówka
Je�li przed naci�niêciem przycisku [SCAN!] naci�niety
by³ przycisk �SCAN TO FILE� lub �SCAN TO
E-MAIL�, wybrane 2 zadania mog¹ byæ równocze�nie
wykonane.

Na ekranie pojawi siê komunikat �To
continue, place document on glass. And press
Scan!�. Je�li w tym momencie chcesz
zakoñczyæ skanowanie naci�nij przycisk
[JOB FINISH].

- Je¿eli chcesz kontynuowaæ skanowanie, naci�nij
przycisk [SCAN!].
- Je¿eli orygina³y przeznaczone do skanowanie s¹
umieszczone w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty (opcja) i wybrany jest tryb
ci¹g³ego podawania, to powy¿szy komunikat nie
pojawi siê.

Wskazówki
- Naciskaj¹c przycisk [EDIT] mo¿esz zmieniæ dla
kolejnego skanowania rozmiar orygina³u, jego typ
oraz parametry skanowania.
- Je�li chcesz anulowaæ zapisywanie zeskanowanych
danych, naci�nij przycisk [JOB CANCEL].

11

10



158 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

3. Skanowanie do pliku
Funkcja skanowania do pliku (SCAN TO FILE) pozwala na wys³anie i zapisanie danych zeskanowanego
orygina³u do udostêpnianego folderu na twardym dysku urz¹dzenia lub wybranego komputera. U¿ytkownicy
maj¹ poprzez sieæ dostêp bezpo�rednio ze swoich komputerów do zeskanowanych danych, które znajduj¹
siê w udostêpnianym folderze.

* Administrator sieci musi skonfigurowaæ ustawienia dla zapisywania danych w komputerze. Szczegó³y,
patrz [Instrukcja dla administratora sieci].
* Zalecane jest, aby tworzyæ kopie zapasowe danych zapisanych poprzez sieæ w udostêpnianym folderze
twardego dysku komputera klienta.

Uwaga
Aby skorzystaæ z funkcji skanowania do pliku (SCAN TO FILE), wymagany jest opcjonalny zestaw drukarki
(GM-1010) oraz opcjonalny zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿ opcjonalny zestaw
drukarki/skanera (GM-2010).

Umie�æ orygina³(y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Je�li na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej ilo�ci
miejsca, ograniczana jest liczba orygina³ów, jak¹
mo¿na zeskanowaæ.

Wskazówka
Automatyczny podajnik odwracaj¹cy dokumenty
(opcja) umo¿liwia nastêpuj¹ce po sobie skanowanie
wiêkszej liczby orygina³ów.

Naci�nij przycisk [SCAN] na panelu
sterowania, aby przej�æ do trybu skanowania
orygina³ów.

Naci�nij przycisk [SCAN TO FILE].3

1
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Naci�nij przycisk [FILE NAME], aby
wprowadziæ nazwê pliku skanowanych
danych.

- Wy�wietlone zostanie menu wprowadzania znaków.
Nazwa pliku mo¿e zawieraæ do 64 znaków.
- Po wprowadzeniu znaków pamiêtaj, aby nacisn¹æ
przycisk [ENTER].

Wybierz ¿¹dan¹ lokalizacjê.
- [MFP LOCAL]: Wybierz tê pozycjê, gdy orygina³y
maj¹ byæ zapisane na twardym dysku niniejszego
urz¹dzenia. Dane orygina³u zostan¹ zapisane
w katalogu, którego �cie¿ka dostêpu jest wy�wietlana
na ekranie.
- [REMOTE1], [REMOTE2]: Wybierz jedn¹ z tych
pozycji, gdy orygina³y maj¹ byæ zapisane poprzez
serwer na twardym dysku komputera u¿ytkownika.
Aby mo¿na by³o korzystaæ z pozycji �REMOTE 1�
i �REMOTE2�, administrator musi najpierw
skonfigurowaæ ustawienia dla tych pozycji
w programie narzêdziowym TopAccess.
Szczegó³y, patrz [Instrukcja dla administratora sieci].

Wskazówka
Spo�ród opcji [MFP LOCAL], [REMOTE1] oraz
[REMOTE2] mo¿na wybraæ 2 lokalizacje do zapisania
danych.

Wybierz ¿¹dany format pliku.
- Tworzony jest automatycznie folder SCAN i dane
orygina³ów zostan¹ automatycznie zapisane w tym
folderze. Je�li wybierzesz opcjê �TIFF (SINGLE)�,
tworzy jest dodatkowo folder o nazwie wprowadzonej
w kroku 4 i poszczególne strony bêd¹ zapisywane
w tym folderze. Do danych orygina³u mo¿na uzyskaæ
dostêp z komputera klienta poprzez sieæ i otworzenie
folderu FILE _SHARE znajduj¹cego siê na twardym
dysku niniejszego urz¹dzenia.

Naci�nij przycisk [EDIT], aby ustawiæ typ
i format orygina³u oraz parametry
skanowania, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

6
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- Naci�nij przycisk [Next] lub [Prev], aby prze³¹czyæ
ekran i wprowadziæ niezbêdne ustawienia.

Naci�nij przycisk [ENTER].

Naci�nij przycisk [SCAN!].

Wskazówka
Je�li przed naci�niêciem przycisku [SCAN!] naci�niety
by³ przycisk �SCAN TO E_FILING� lub �SCAN TO
E-MAIL�, wybrane 2 zadania mog¹ byæ równocze�nie
wykonane.

Na ekranie pojawi siê komunikat �To
continue, place document on glass. And press
Scan!�. Je�li w tym momencie chcesz
zakoñczyæ skanowanie naci�nij przycisk
[JOB FINISH].

- Je¿eli chcesz kontynuowaæ skanowanie, naci�nij
przycisk [SCAN!].
- Je¿eli orygina³y przeznaczone do skanowania s¹
umieszczone w automatycznym podajniku
odwracaj¹cym dokumenty (opcja) i wybrany jest tryb
ci¹g³ego podawania, to powy¿szy komunikat nie
pojawi siê.

8
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Wskazówki
- Naciskaj¹c przycisk [EDIT] mo¿esz zmieniæ dla
kolejnego skanowania rozmiar orygina³u, jego typ
oraz parametry skanowania.

- Je�li chcesz anulowaæ zapisywanie zeskanowanych
danych, naci�nij przycisk [JOB CANCEL].
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4. Skanowanie do e-mail�a
Funkcja ta pozwala, by zeskanowane dane by³y wys³ane pod wybrany adres e-mail w postaci pliku za³¹cznika.
Po zakoñczeniu ustawieñ dla transmisji e-mail�owej, mo¿na wprowadziæ ustawieni dla funkcji SCAN TO
FILE (skanowania do pliku) lub SCAN TO E-FILING (skanowania do opcji E-filing) i dane mog¹ byæ
zeskanowane równocze�nie dla dwóch funkcji.

* Aby mo¿na by³o korzystaæ z funkcji skanowania do e-maila, administrator sieci musi odpowiednio
skonfigurowaæ urz¹dzenie.

Uwaga
Aby skorzystaæ z funkcji skanowania do e-maila (SCAN TO E-MAIL), wymagany jest opcjonalny zestaw
drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿ opcjonalny
zestaw drukarki/skanera (GM-2010).

Umie�æ orygina³(y).
- �1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.
- Je�li na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej ilo�ci
miejsca, ograniczana jest liczba orygina³ów, jak¹
mo¿na zeskanowaæ.

Wskazówka
Automatyczny podajnik odwracaj¹cy dokumenty
(opcja) umo¿liwia nastêpuj¹ce po sobie skanowanie
wiêkszej liczby orygina³ów.

Naci�nij przycisk [SCAN] na panelu
sterowania, aby przej�æ do trybu skanowania
orygina³ów.

Naci�nij przycisk [SCAN TO E-MAIL].3

1
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Naci�nij przycisk [E-MAIL TO] i wybierz
adres.

- Naci�nij przycisk [E-MAIL ADDRESS], gdy chcesz
wprowadziæ adres bezpo�rednio z programowej (soft)
klawiatury.
Szczegó³y, patrz krok 5 oraz 6 w paragrafie
�Bezpo�redniego wprowadzania�, str. 173.

- W ksi¹¿ce adresowej wybierz adres, do którego
chcesz wys³aæ wiadomo�æ.

- Po naci�niêciu przycisku [GROUP] wybierz adres,
do którego chcesz wys³aæ wiadomo�æ.
Szczegó³y, patrz krok 5 oraz 6 w paragrafie
�Wprowadzanie grupy�, str. 175.
- Po naci�niêciu przycisku [KNOWN ID] wybierz
adres, do którego chcesz wys³aæ wiadomo�æ.

Szczegó³y, patrz kroki 5 do 7 w paragrafie
�Wyszukiwanie w oparciu o numer ID�, str. 177.

- Po naci�niêciu przycisku [SEARCH ADDRESS]
wybierz adres, do którego chcesz wys³aæ wiadomo�æ.

Szczegó³y, patrz kroki 5 do 9 w paragrafie �
Wyszukiwanie w oparciu adres�, str. 178.

- Po naci�niêciu przycisku [SEARCH ADDRESS]
wybierz adres zarejestrowany w serwerze LDAP (ang.
Lightweight Directory Access Protocol) bez
korzystania z ksi¹¿ki adresowej w tym urz¹dzeniu.
(Aby funkcja ta by³a dostêpna, nale¿y uprzednio
poprzez sieæ z wykorzystaniem programu
narzêdziowego TopAccess zarejestrowaæ katalog
wyszukiwania nazw (ang. directory search name).
Szczegó³y patrz �Instrukcja dla administratora
sieciowego.)
Szczegó³y, patrz kroki 3 do 5 w paragrafie
�Wyszukiwanie adresu z wykorzystaniem serwera
LDAP�, str. 180.

- W ksi¹¿ce adresowej mo¿esz wybraæ 2 lub wiêksz¹
liczbê adresów. Mo¿esz równie¿ ³¹czyæ wpisy ksi¹¿ki
adresowej z wpisami grup, by wybraæ adresatów,
do których ma byæ wys³ana wiadomo�æ.

- Informacje odno�nie wprowadzania i ustawiania
adresów, patrz [Przewodnik po funkcja u¿ytkownika].
- Aby z ksi¹¿ki adresowej powróciæ do menu SCAN
TO E-MAIL, naci�nij przycisk [RETURN].

Naci�nij przycisk [SUBJECT], aby
wprowadziæ temat danego E-mail�a.

- Temat mo¿e zawieraæ do 128 liter. �Wprowadzanie
liter�, str. 30.

4
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Naci�nij przycisk [BODY] i wprowad� tekst
wiadomo�ci, itp.

- Wprowadzany tekst mo¿e zawieraæ do 1 000 znaków.

Naci�nij przycisk [FILE NAME] oraz nazwê
zeskanowanych danych.

- Nazwa pliku mo¿e zawieraæ do 45 znaków.
�Wprowadzanie liter�, str. 30.

Wybierz format pliku.

6

7

8



165Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Naci�nij przycisk [EDIT] i ustaw rozmiar
oraz typ orygina³u.

- Po zakoñczeniu kroku 9 naci�nij przycisk [Next].

Ustaw rozmiar za³¹czanych danych.
- Przy wysy³aniu dane obrazu dzielone s¹ na mniejsze
bloki o przedstawionych poni¿ej wielko�ciach.
FRAGMENT MESSAGE SIZE (KB): NONE, 64
KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1024 KB, 2048 KB
Naci�nij przycisk [Next] lub [Prev], aby prze³¹czyæ
ekran i wprowadziæ niezbêdne ustawienia.

Wskazówka
Objêto�æ (danych) obrazów o wysokiej rozdzielczo�ci
mo¿e byæ bardzo du¿a. Wysy³aj¹c e-mail pamiêtaj,
by mnie przekroczyæ pojemno�ci serwera pocztowego
zarówno strony wysy³aj¹cej wiadomo�æ, jak i adresata.

- Je�li program obs³ugi poczty elektronicznej nie jest
w stanie prawid³owo podzieliæ danych, to wy�lij dan¹
wiadomo�æ raz jeszcze po ustawieniu mniejszego
rozmiaru bloków, na jakie ma byæ podzielona.
- Je�li rozmiar danych przekracza okre�lon¹ warto�æ,
to wiadomo�æ jest dzielona na bloki o okre�lonym
rozmiarze.

Naci�nij przycisk [FROM ADDRESS], aby
wprowadziæ adres nadawcy, a nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

- Wprowadzanie znaków, patrz �Wprowadzanie liter�,
str. 30.

11
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Naci�nij przycisk [FROM NAME]
i wprowad� nazwê nadawcy, a nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

- Wprowadzanie znaków, patrz �Wprowadzanie liter�,
str. 30.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawieñ
naci�nij przycisk [ENTER].

Naci�nij przycisk [SCAN!].
- Je�li przed naci�niêciem przycisku [SCAN!] zostanie
naci�niêty przycisk [SCAN TO E-FILING] lub
[SCAN TO FILE] w celu wprowadzenia ustawieñ, to
mog¹ byæ wykonane równocze�nie dwa ustawione
zadania.

12
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8. Faks internetowy
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1. Faks internetowy
Funkcja faksu internetowego daje mo¿liwo�æ wys³ania zeskanowanego orygina³u w postaci e-maila
z za³¹czonym plikiem TIFF-S. Z tego wzglêdu, ¿e wykorzystywane jest po³¹czenie internetowe, a nie
po³¹czenie telefoniczne zredukowane zostaj¹ koszty komunikacji.
W funkcji tej, w celu przes³ania zeskanowanego orygina³u do urz¹dzenia obs³uguj¹cego faks internetowy
lub do komputera klienta, okre�lany jest adres e-mailowy zamiast numeru telefonicznego.
Po otrzymaniu faksu internetowego jest on automatycznie drukowany tak jak tradycyjny faks.

* Aby mo¿na by³o korzystaæ z funkcji faksu internetowego administrator musi odpowiednio skonfigurowaæ
ustawienia sieci. Patrz [Instrukcja dla administratora sieci].

Uwaga
Aby skorzystaæ z funkcji faksu internetowego, wymagany jest opcjonalny zestaw drukarki (GM-1010) oraz
opcjonalny zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿ opcjonalny zestaw drukarki/skanera
(GM-2010).

Zalecenia dotycz¹ce transmisji internetowej.

Transmisja z wykorzystaniem faksu internetowego jest taka sama jak transmisja e-mailowa.
Przed rozpoczêciem korzystania z funkcji faksu internetowego wskazane jest dok³adne zapoznanie siê
z niniejsz¹ sekcj¹ oraz u�wiadomienie sobie specyfiki i uwarunkowañ transmisji internetowej.

- Faks Internetowy wysy³a dokument do serwera poczty elektronicznej (e-mailowego) w Internecie, a nie
przez publiczn¹ sieæ telefoniczn¹ (PSTN), jak ma to miejsce przy tradycyjnej transmisji faksowej.
- Transmisja internetowa charakteryzuje siê niskim poziomem bezpieczeñstwa. Zalecane jest, by przy
przesy³aniu poufnych dokumentów korzystaæ z tradycyjnej transmisji faksowej.
W zwi¹zku ze znacznym przep³ywem danych w Internecie odbieranie dokumentu przez adresata mo¿e
trwaæ d³u¿sz¹ chwilê.

- Je�li na przesy³any dokument sk³ada siê du¿a ilo�æ danych, to w zwi¹zku z okre�lon¹ konfiguracj¹
serwera pocztowego, transmisja danych mo¿e nie zakoñczyæ siê pomy�lnie.

* PSTN ((Publiczna komutowana sieæ telefoniczna) jest globalnym systemem telefonicznym umo¿liwiaj¹ca
komunikacjê na ca³ym �wiecie poprzez miedziane przewody transmituj¹ce analogowe dane.

Ogólne dane na temat transmisji poprzez faks internetowy

Poni¿ej przedstawiamy ogólne informacje Na temat ró¿nych sposobów transmisji, jakie mo¿na realizowaæ
wykorzystuj¹c faks internetowy.
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- Faks internetowy do faksu internetowego
Niniejsze urz¹dzenie mo¿e wysy³aæ dokument poprzez Internet lub Intranet do innego sprzêtu obs³uguj¹cego
faks internetowy.
Dokument jest wysy³any w postaci e-mail�a.

- Faks internetowy do / z komputera klienta
Niniejsze urz¹dzenie wysy³aæ dokument w postaci e-maila poprzez Internet lub Intranet do komputerów
klientów.
Komputery klientów mog¹ równie¿ wysy³aæ e-maile do niniejszego urz¹dzenia.

Uwaga
- Gdy niniejsze urz¹dzenie wysy³a dokument korzystaj¹c z funkcji faksu internetowego, to komputer klienta
otrzymuje go w postaci obrazów TIFF-S.
- Niniejszy sprzêt mo¿e drukowaæ jedynie pliki tekstowe oraz obrazy TIFF. W przypadku wysy³ania e-
maila z komputera klienta do niniejszego urz¹dzenia z wykorzystaniem aplikacji obs³ugi poczty elektronicznej
nie mo¿na wysy³aæ innych plików ni¿ tekstowe oraz obrazy TIFF. Informacje o dostêpnych formatach,
patrz �Tryby odbierania�, str. 187.
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2. Wysy³anie faksu internetowego
Okre�lanie warunków transmisji

Ustaw rozdzielczo�æ, tryb jako�ci obrazu, ekspozycjê, format orygina³u, wpisz temat oraz tekst wiadomo�ci.
Zawsze po zakoñczeniu transmisji powy¿sze parametry automatycznie powracaj¹ do fabrycznych ustawieñ
domy�lnych. Poni¿ej opisano ustawianie poszczególnych pozycji.

- Rozdzielczo�æ:
Przez zeskanowaniem orygina³u, który ma byæ wys³any ustaw rozdzielczo�æ. STANDARD, FINE,
U-FINE
* W przypadku faksu internetowego orygina³ zostanie wys³any w trybie FINE, nawet je�li wybrana by³a
opcja U-FINE.

- Tryb jako�ci obrazu:
Przez zeskanowaniem orygina³u, który ma byæ wys³any ustaw tryb jako�ci obrazu. TEXT, PHOTO/TEXT,
TEXT
* W przypadku wybrania trybu PHOTO/TEXT lub PHOTO transmisja mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ zwykle.

- Ekspozycja:
Ustaw nasycenie obrazu stosownie do kontrastu obrazu orygina³u, który ma byæ wys³any.. AUTO,
MANUAL (11 kroków)
* W trybie automatycznej ekspozycji, kopiarka samoczynnie ocenia kontrast orygina³u i wybiera optymalne
ustawienie kontrastu.
* W trybie rêcznej ekspozycji mo¿esz ustawiæ kontrast rêcznie w 11 krokach.

- Rozmiar orygina³u:
Ustaw rozmiar orygina³u, który ma byæ wys³any.
AUTO: Przed zeskanowaniem rozmiar orygina³u jest okre�lany automatycznie.
SPECIFIED SIZE: Orygina³ jest skanowany w wybranym rozmiarze niezale¿nie od jego rzeczywistego
rozmiaru. Skorzystaj z tego trybu w przypadku papieru o niestandardowych formatach, lub gdy chcesz
ograniczyæ obszar orygina³u, jaki ma byæ wys³any.
* Gdy orygina³y s¹ umieszczane w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty, s¹ one skanowane
w trybie AUTO. Rozmiar orygina³u mo¿esz okre�liæ tylko w przypadku, gdy umieszczasz orygina³ na
szybie ekspozycji.
* W przypadku faksu internetowego Internet Fax, wszystkie orygina³y wysy³ane s¹ w formacie A4.
Orygina³y wiêksze ni¿ format A4 s¹ pomniejszane do formatu A4, za� w przypadku orygina³ów mniejszych
ni¿ A4 wstawiany jest margines.

- Temat/ Tre�æ wiadomo�ci:
Do wysy³anych orygina³ów mo¿na dodaæ temat oraz tre�æ wiadomo�ci.
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Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[FAX].

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów, a nastêpnie
naci�nij przycisk [OPTION].

1

2
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Po wybraniu parametrów transmisji,
naci�nij przycisk [ENTER].

- Naci�nij przycisk [Prev] lub [Next], aby prze³¹czyæ
ekran menu.
- Przyciski, które s¹ zacienione w menu z prawej
strony to ustawienia domy�lne.

3
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Wybieranie adresatów

- Bezpo�rednie wprowadzanie: Z menu wprowadzania liter mo¿esz bezpo�rednio wprowadziæ adres e-mail,
pod który ma byæ wys³any orygina³.
- Wpisy ksi¹¿ki adresowej: Mo¿esz wybraæ adresata, który by³ zarejestrowany w ksi¹¿ce adresowej.
- Wpisy grup: W jednej operacji orygina³y s¹ wysy³ane do adresatów, którzy zostali okre�leni jako grupa.
- Wieloadresowa transmisja: Ten sam orygina³ mo¿e byæ w jednej operacji wys³any do dwóch lub wiêkszej
liczby odbiorców.

Bezpo�rednie wprowadzanie

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 170.

Je�li potrzeba, ustaw zaawansowane
funkcje.

- �Zaawansowane funkcje�, str. 184.

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów, a nastêpnie
naci�nij przycisk [E-MAIL ADDRESS].

Wprowad� adres e-mailowy.
- Wprowadzanie znaków � Wprowadzanie liter�,
str. 30.

Naci�nij przycisk [START].

1
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Wpisy ksi¹¿ki adresowej

Aby skorzystaæ z tej opcji najpierw nale¿y zarejestrowaæ ksi¹¿kê adresow¹.
Informacje odno�nie rejestrowania ksi¹¿ki adresowej patrz [Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika].

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 170.

Je�li potrzeba, ustaw zaawansowane funkcje.
- �Zaawansowane funkcje�, str. 184.

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów.

- Na 1 ekranie pokazywanych jest do 8 adresatów.
Aby przejrzeæ adresatów, którzy nie s¹ aktualnie
wy�wietlani na ekranie, naci�nij przycisk [Next] lub
[Prev] w celu przewiniêcia ekranu.
- Je�li wy�wietlona jest lista grup, naci�nij przycisk
[ADDRESS BOOK].

Naci�nij przycisk [E-MAIL] znajduj¹cy siê
przy pozycji wybieranego adresata.

- Mo¿esz wyszukiwaæ adresatów poprzez numery ID
lub adresy.
- �Wyszukiwanie poprzez numer ID� patrz str. 177,
�Wyszukiwanie poprzez adresy�, patrz str. 178.

Naci�nij przycisk [START].
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Wpisy grup

Aby skorzystaæ z tej funkcji, nale¿y najpierw wprowadziæ odbiorców do grup.
Informacje odno�nie tworzenia grup patrz [Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika].

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 164.

Je�li potrzeba, ustaw zaawansowane
funkcje.
- �Zaawansowane funkcje�, str. 184.

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów i naci�nij przycisk
[GROUP].

- Na 1 ekranie pokazywanych jest do 8 destynacji
(miejsc docelowych). Aby przejrzeæ pozycje, którzy
nie s¹ aktualnie wy�wietlane na ekranie, naci�nij
przycisk [Next] lub [Prev] w celu przewiniêcia ekranu.

1
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Naci�nij grupê adresatów, do których chcesz
wys³aæ dokument. Aby sprawdziæ cz³onków
wchodz¹cych w sk³ad danej grupy, naci�nij
przycisk [CONTENTS].

- Mo¿esz wyszukiwaæ adresatów poprzez numery ID
lub grupy.
- �Wyszukiwanie poprzez numer ID� patrz str. 177;
Wyszukiwanie poprzez grupy, patrz paragraf
�Wyszukiwanie poprzez adresy�, str. 178.

Naci�nij przycisk [START].

6

7
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Wyszukiwanie poprzez numer ID

W przypadku wybierania adresatów poprzez wpisy ksi¹¿ki adresowej lub poprzez grupy mo¿esz natychmiast
wyszukaæ ich poprzez numer ID.

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 164.

Je�li potrzeba, ustaw zaawansowane
funkcje.

- �Zaawansowane funkcje�, str. 184.

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów, a nastêpnie
naci�nij przycisk [KNOWN ID].

Korzystaj¹c z klawiszy numerycznych
wprowad� ¿¹dany numer ID i naci�nij
przycisk [ENTER].

1

2

3

6

4

5



178 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Naci�nij przycisk [E-MAIL] znajduj¹cy siê
przy pozycji wybieranego adresata.

- Na 1 ekranie pokazywanych jest do 8 adresatów.
Aby przejrzeæ adresatów, którzy nie s¹ aktualnie
wy�wietlani na ekranie, naci�nij przycisk [Next] lub
[Prev] w celu przewiniêcia ekranu.
- Je�li wy�wietlona jest lista grup, naci�nij przycisk
[ADDRESS BOOK].

Wskazówka
- Aby kontynuowaæ wyszukiwanie wg numeru ID,
naci�nij przycisk [KNOWN ID].
- Aby kontynuowaæ wyszukiwanie wg adresów
(�Wyszukiwanie poprzez adresy�, patrz str. 178.),
naci�nij przycisk [SEARCH ADDRESS].

Naci�nij przycisk [START].

7

8
Wyszukiwanie poprzez adresy

Gdy wybierasz odbiorców wprowadzonych do ksi¹¿ki adresowej lub grup, to naci�niêcie przycisku litery
wy�wietli tych adresatów, których nazwy zaczynaj¹ siê od naci�niêtej litery. U³atwia to dalsze odszukanie
potrzebnych nam adresatów.

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 164.

Je�li potrzeba, ustaw zaawansowane funkcje.
- �Zaawansowane funkcje�, str. 184.

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów, a nastêpnie
naci�nij przycisk [SEARCH ADDRESS].

3
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Naci�nij przycisk pozycji, któr¹ chcesz
odszukaæ (imiê, nazwisko itd.).

Wprowad� literê lub cyfrê, a nastopnie
naci�nij przycisk [ENTER].

- Wprowadzanie znaków, patrz paragraf
�Wprowadzanie liter�, str. 30.

Naci�nij przycisk [SEARCH].

Naci�nij przycisk [E-MAIL] znajduj¹cy siê
przy pozycji wybieranego adresata.

- Na 1 ekranie pokazywanych jest do 8 adresatów.
Aby przejrzeæ adresatów, którzy nie s¹ aktualnie
wy�wietlani na ekranie, naci�nij przycisk [Next] lub
[Prev] w celu przewiniêcia ekranu.

Wskazówka
- Aby kontynuowaæ wyszukiwanie wg adresów, naci�nij
przycisk [SEARCH ADDRESS] (patrz krok 5).
- Aby kontynuowaæ wyszukiwanie wg numeru ID
(�Wyszukiwanie poprzez numer ID�, patrz str. 177.),
naci�nij przycisk [KNOWN ID] (patrz krok 5 procedury
�Wyszukiwanie poprzez numer ID�).

Naci�nij przycisk [START].
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Wyszukiwanie adresu z wykorzystaniem serwera LDAP

Nie korzystaj¹c z ksi¹¿ki adresowej niniejszego urz¹dzenia mo¿esz wybraæ poprzez sieæ odbiorców
zarejestrowanych w ksi¹¿ce adresowej serwera LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol). W
takim przypadku nale¿y jednak wcze�niej korzystaj¹c z programu narzêdziowego TopAccess zarejestrowaæ
poprzez sieæ nazwê katalogu wyszukiwania. Szczegó³y, patrz [Instrukcja dla administratora sieci].

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 170.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [ADDRESS], aby
wy�wietliæ menu adresów, a nastêpnie
naci�nij przycisk [SEARCH ADDRESS].

Naci�nij przycisk [DIR SERVICE].
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Naci�nij nazwê katalogu wyszukiwania,
który chcesz przeszukiwaæ, po czym naci�nij
przycisk [ENTER].

Wyszukaj adresata i wy�lij do niego
dokument.

- Wykonaj kroki 6 do 10 procedury �Wyszukiwanie
poprzez adresy�, str. 178. W przypadku wyszukiwania
adresata z wykorzystaniem serwera LDAP kryteriami
wyszukiwania mo¿e byæ numer faksu lub adres
e-mail.

6

5

Transmisja do wielu adresatów

Funkcja transmisji do wielu adresatów pozwala na wys³anie w jednej operacji tego samego dokumentu do
dwóch lub wiêkszej liczby odbiorców. Mo¿na przy tym ³¹czyæ bezpo�rednie wprowadzanie adresu,
korzystanie z ksi¹¿ki adresowej oraz korzystanie z wpisów grup.
Poni¿ej podajemy liczbê destynacji, jak¹ mo¿na wprowadziæ w zale¿no�ci od sposobu wybierania adresatów:
- Wy³¹cznie poprzez bezpo�rednie wprowadzanie: 400 adresatów.
- Wy³¹cznie poprzez pozycje ksi¹¿ki adresowej: 400 adresatów.
- Wy³¹cznie poprzez wpisy grup: 200 grup (do 400 adresatów w grupie)
- Poprzez ³¹cznie wprowadzania bezpo�redniego, ksi¹¿ki adresowej i grup: 400 miejsc docelowych.

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 170.

Je�li potrzeba, ustaw zaawansowane
funkcje.

- �Zaawansowane funkcje�, str. 184.
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Wybierz adresatów.
- Aby po wybraniu bezpo�redniej metody wpisywania
adresów wprowadzaæ je w sposób ci¹g³y, naci�nij
przycisk [MULTI], a nastêpnie wprowad� kolejny
adres. W przypadku korzystania z ksi¹¿ki adresowej
lub wpisów grup nie musisz u¿ywaæ z przycisku
[MULTI].
- Wybrane miejsca docelowe wysy³ki mo¿na
potwierdziæ naciskaj¹c przycisk [Destination].
�Potwierdzanie adresów wysy³ki�, str. 182.

Wskazówki
- Aby przy wprowadzaniu bezpo�rednim anulowaæ
wpisywany adres odbiorcy, naci�nij na panelu
sterowania przycisk [CLEAR].
- Aby anulowaæ adres wybrany z ksi¹¿ki adresowej lub
odbiorców wybieranych z listy grup, naci�nij ponownie
zaznaczony przycisk. Natomiast, aby anulowaæ
wszystkich odbiorców, naci�nij przycisk [ALL
CLEAR].
- Aby skasowaæ adresy wprowadzone bezpo�rednio,
naci�nij przycisk [DESTINATION], by przej�æ do menu
wybranych odbiorców, a nastêpnie skasuj wprowadzone
pozycje. �Potwierdzanie adresów wysy³ki�, str. 182.

Naci�nij przycisk [START].6

5

Potwierdzanie adresów wysy³ki

Po wybraniu wielu odbiorców, jak przy Transmisja do wielu adresatów, mo¿esz potwierdziæ wybrane adresy,
które pojawi¹ siê w formie listy po naci�niêciu przycisku [DESTINATION]. Wy�wietlony ekran pozwala
te¿ na skasowanie okre�lonych adresów poprzez naci�niecie przycisku [DELETE].

Naci�nij przycisk [DESTINATION].
- Na jednym ekranie widnieje 8 adresów.
- Aby podejrzeæ docelowe miejsca wysy³ki, które nie
s¹ wy�wietlane na ekranie, naci�nij przycisk [Prev]
lub [Next], aby przewin¹æ ekran.

1
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Wybierz ¿¹dan¹ pozycjê, która chcesz
skasowaæ, a nastêpnie naci�nij przycisk
[DELETE].

2
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Zaawansowane funkcje

Mo¿na korzystaæ z nastêpuj¹cych funkcji.
Dwustronne wysy³anie (TX) orygina³ów: Korzystaj¹c z automatycznego podajnika odwracaj¹cego dokumenty
mo¿na wysy³aæ dwustronne orygina³y.
Priorytetowe wysy³anie (TX): Mo¿na wys³aæ dokumenty priorytetowo przed innymi zarezerwowanymi
transmisjami.

Wysy³anie dwustronnych orygina³ów

Korzystaj¹c z automatycznego podajnika odwracaj¹cego dokumenty mo¿na zeskanowaæ i wys³aæ 2-stronne
orygina³y. Zawsze po zakoñczeniu transmisji, wybrane parametry powracaj¹ do ustawieñ domy�lnych.

Wskazówka
Aby przesy³aæ 2-stronne orygina³y, w urz¹dzeniu musi byæ zainstalowany automatyczny podajnik
odwracaj¹cy dokumenty (opcja).

- Ustawianie orygina³ów w przypadku wysy³ania dwustronnych dokumentów format LT/A4.
Umieszczaj¹c orygina³y w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja) zmieñ orientacjê
orygina³ów zale¿nie od sposobu ³¹czenia (pionowe, poziome).

1: 2- stronne orygina³y z ³¹czeniem do otwierania w lew¹ stronê (jak w ksi¹¿ce)
2: 2-stroone orygina³y z ³¹czeniem do otwierania w górê (jak w kalendarzu �ciennym)

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 170.
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Naci�nij przycisk [ADVANCED], aby
wy�wietliæ zaawansowane menu, a nastêpnie
naci�nij przycisk [2-SIDED SCAN].

Wybierz typ orygina³u naciskaj¹c przycisk
[BOOK] lub [TABLET], a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

Okre�l odbiorcê.
- �Okre�lanie odbiorców�, str. 173.

Naci�nij przycisk [START].

6
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Transmisja priorytetowa

Transmisja priorytetowa (Priority TX) pozwala na zrealizowanie transmisji danego dokumentu przed innymi
zarezerwowanymi transmisjami.
- Adresatów mo¿esz wybieraæ zarówno poprzez bezpo�rednie wprowadzanie adresów jak i wybieranie
adresów z ksi¹¿ki adresowej.
- Transmisja priorytetowa mo¿e byæ zrealizowana tylko dla jednej transmisji.

Naci�nij przycisk [FAX] na panelu
sterowania.

Umie�æ orygina³(y).
- �1. Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Naci�nij przycisk [OPTION] i ustaw
parametry transmisji.

- �Okre�lanie warunków transmisji�, str. 170.
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Naci�nij przycisk [ADVANCED], aby
wy�wietliæ zaawansowane menu, a nastêpnie
naci�nij przycisk [PRIORITY RESERVE].

Naci�nij przycisk [ENTER].

Okre�l odbiorcê.
- �Okre�lanie odbiorców�, str. 173.

Naci�nij przycisk [START].
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3. Odbieranie faksów internetowych

Tryby odbierania

Metody odbierania faksów internetowych ró¿ni¹ siê w zale¿no�ci od stosowanych protoko³ów odbierania
e-maili.

Gdy jako tryb odbierania wybrany jest protokó³ POP3*
- Niniejsze urz¹dzenie ³¹czy siê w serwerem pocztowym w okre�lonych odstêpach czasowych,
aby sprawdziæ, czy dotar³y e-maile. Je�li do serwera dotar³ e-mail, to niniejsze urz¹dzenie pobierze go
i wydrukuje.
- Po naci�niêciu przycisku [CHECK E-MAIL] urz¹dzenie ³¹czy siê w danym momencie z serwerem,
aby sprawdziæ, czy nie dotar³y do niego nowe e-maile. Je�li do serwera dotar³ e-mail, to niniejsze urz¹dzenie
pobierze go i wydrukuje.
- POP (protokó³ poczty, ang. Post Office Protocol) jest protoko³em pobierania wiadomo�ci e-malowych
z serwera pocztowego. Wiêkszo�æ aplikacji obs³ugi poczty elektronicznej korzysta z POP. POP3 jest
nowsz¹ wersjê protoko³u POP.

Gdy w trybie odbierania wybrany jest protokó³ SMTP*
- Gdy w trybie odbierania wybrany jest protokó³ SMTP przycisk [CHECK E-MAIL] jest nieaktywny. Jak
tylko wiadomo�æ e-mailowa zostanie odebrana przez serwer poczty elektronicznej, to serwer ten transferuje
dan¹ wiadomo�æ do niniejszego urz¹dzenia. Szczegó³y, patrz �Odbieranie z serwera SMTP�.

* SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) jest protoko³em serwera s³u¿¹cym transferowaniu wiadomo�ci
E-mail pomiêdzy serwerami. Wiêkszo�æ systemów poczty elektronicznej korzysta z protoko³u SMTP do
transferowania wiadomo�ci E-mai poprzez Internet.

Informacje odno�nie ustawiania trybu odbierania oraz ustawieñ dla drukowania odbieranych faksów
internetowych mo¿na znale�æ w [Instrukcji obs³ugi dla administratora sieci].

Uwaga
Dostêpny format:
Mog¹ byæ drukowane obrazy TIFF-FX, obrazy TIFF zeskanowane przez skaner oraz dane tekstowe.
Dodatkowo rozdzielczo�æ obrazów TIFF-FX musi wynosiæ 8 x 3.85, 8 x 7.7 lub 8 x 15.4 (punktów/mm).
Rozdzielczo�æ obrazów TIFF zeskanowanych przez skaner musi wynosiæ 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400,
400 x 400 lub 600 x 600 (dpi). Je�li odebrana wiadomo�æ E-mail zawiera pliki inne ni¿ wymienione powy¿ej,
to w informacjach o odbieraniu (ang. receive log) pojawi siê komunikat o b³êdzie.
Aby unikn¹æ takich przypadków, mo¿na ustawiæ wydruk raportu na wypadek wyst¹pienia b³êdu w drukowaniu
wiadomo�ci E-mail, jak równie¿ mo¿na ustawiæ przekazywanie danej wiadomo�ci E-mail na inny adres E-
mail�owy.
Je�li chcesz, aby przy wyst¹pieniu b³êdu w drukowaniu wiadomo�ci E-mail by³ drukowany raport, ustaw
opcjê �Enable Print E-mail Error� (Udostêpnij wydruk b³êdów E-maila). Je�li chcesz przekazywaæ dan¹
wiadomo�æ E-mail na inny adres E-mail�owy, ustaw opcjê �Enable E-mail Error Forward� (Udostêpnij
przekazywanie b³êdnego E-maili)  oraz �E-mail Error Transfer Address� (Adres przekazywania b³êdnych
E-maili).
Patrz paragraf �Ustawienia dotycz¹ce wydruku E-maili� w [Instrukcji obs³ugi dla administratora sieci].
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Odbieranie z serwera POP3

Aby automatycznie odbieraæ faksy internetowe z serwera pocztowego, ustaw �POP3 Time� (Czas POP3).
Automatycznie w ustawionych interwa³ach czasowych bêdzie nastêpowa³o sprawdzanie, czy nie nadesz³a
wiadomo�æ E-mail. (Ustawienie domy�lne: sprawdzanie co 5 minut). Informacje odno�nie ustawienia czasu
POP3 /�POP3 Time�/, patrz [Instrukcja obs³ugi dla administratora sieci].

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[USER FUNCTIONS].

Naci�nij przycisk [USER], a nastêpnie
naci�nij [CHECK E-MAIL].

- Rozpocznie siê sprawdzanie, czy nie nadesz³a jaka�
wiadomo�æ pocztowa.

Sprawdzanie koñczy siê.
- Je�li jest odbierany faks internetowy, to po prawej
stronie na górze ekranu pojawi siê komunikat
�RECEIVING E-mail�. Nastêpnie na dwie sekundy
wy�wietli siê komunikat: �NEW E-mail
RECEIVED�. Po tym komunikacie rozpocznie siê
wydruk faksu internetowego.
- Je�li nie zostanie odebrany ¿aden faks internetowy,
to na 2 sekundy w prawej górnej czê�ci ekranu pojawi
siê komunikat �CURRENTLY NO E-mail�. (Obecnie
brak e-maili).

3

1

2

Odbieranie z serwera SMTP

Gdy wiadomo�æ E-mail zostanie wys³ana do niniejszego urz¹dzenia lub zostanie dostarczona poprzez Internet,
to niniejsze urz¹dzenie automatycznie pobierze ten E-mail z serwera SMTP korzystaj¹c z transmisji SMTP.
Je�li w trybie odbierania ustawiona jest opcja SMTP, to na serwerze SMTP musi byæ ustanowiona
sub-domena dla niniejszego urz¹dzenia, aby mo¿na by³o otrzymywaæ E-mail�e lub musi byæ udostêpniona
transmisja typu Offramp Gateway. W takim przypadku niniejsze urz¹dzenie dzia³a jako jedne z serwerów
poczty elektronicznej.
Gdy serwer SMTP otrzymuje E-mail przeznaczony dla sub-domeny niniejszego urz¹dzenia, to wtedy serwer
ten transferuje dany E-mail do niniejszego urz¹dzenia korzystaj¹c z transmisji SMTP. Je�li wiadomo�æ
E-mail jest wysy³ana na adres E-mail�owy faksu internetowego niniejszego urz¹dzenia, to wydrukuje ono
dan¹ wiadomo�æ E-mail.
Patrz równie¿ Ustawienia OFFRAMP GATEWAY (Wiêcej szczegó³ów [Instrukcja obs³ugi dla administratora
sieci]).

Uwaga
Je�li w niniejszym urz¹dzeniu jako tryb odbierania wybrana jest opcja SMTP, to nie ma mo¿liwo�ci manualnej
aktywacji pobrania E-maila z serwera pocztowego.
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1. Status zadania
Pozycja [JOB STATUS] (status zadania) pozwala na:

- Pokazanie oczekuj¹cych zadañ drukowania, faksu internetowego oraz skanowania
- Pokazanie dziennika (ang. log) drukowania, transmisji dokumentów, odbierania oraz skanowania
- Wykonanie, przerwanie, skasowanie lub przeniesienie oczekuj¹cego zadania
- Wydrukowanie dziennika wysy³ania i odbierania

Na ka¿dym ekranie (stronie) widoczne s¹ 4 zadania. £¹cznie mo¿na wy�wietliæ do 250 stron (1000 zadañ).
W celu wy�wietlenia pi¹tego zadania oraz kolejnych naci�nij przycisk [Next], za� by wy�wietliæ zadania
z wcze�niejszych stron naci�nij przycisk [Prev].

Uwaga
Zadania dotycz¹ce faksu bêd¹ dostêpne gdy zainstalowana jest opcjonalna karta telefaksu (GD-1150).
Zadania dotycz¹ce skanowania, faksu internetowego b¹d� E-maila s¹ dostêpne, gdy zainstalowany jest
opcjonalny zespó³ drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny zestaw rozszerzenia o funkcje skanera (GM-3010),
lub te¿ opcjonalny zestaw Drukarki/Skanera (GM-2010).
Zadania drukowania z komputera klienta otrzymane poprzez sieæ s¹ dostêpne, gdy zainstalowany jest gdy
zainstalowany jest opcjonalny zespó³ drukarki (GM-1010) lub opcjonalny zestaw Drukarki/Skanera
(GM-2010).

- Pozycje listy
User Name: Nazwa zarejestrowanego u¿ytkownika
Date, Time: Data i godzina otrzymania zadania
Paper: Format papieru, na jakim ma odbyæ siê wydruk
Pages: Liczba stron, jaka ma byæ wydrukowana
Sets: Liczba zestawów, jak ma byæ wydrukowana
Status: Status zadania lub czas realizacji odroczonego zadania transmisji (ang. Delayed TX Reservation)

- Przyciski
Wy�wietlane przyciski (B) po wybraniu zadania z listy. Przyciski (A) pozwalaj¹ na okre�lenie rodzaju
zadañ wydruku, jakie maj¹ byæ wy�wietlone.
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2. Lista zadañ wydruku
Pozycja zadañ wydruku (Print Jobs) wy�wietla status zadañ kopiowania oraz zadañ wydruku transmitowanych
pomiêdzy niniejszym urz¹dzeniem a kontrolerem sieciowym. Pozwala ona na kasowanie, przerywanie,
przenoszenie oraz zlecenie wydruku okre�lonych zadañ.
W celu wy�wietlenia pi¹tego zadania oraz kolejnych naci�nij przycisk [Next], za� by wy�wietliæ zadania
z wcze�niejszych stron naci�nij przycisk [Prev].

Kasowanie zadania

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[JOB STATUS], aby wy�wietliæ ekran JOB
STATUS.

- Wy�wietlony ekran to lista zadañ wydruku.

Na li�cie naci�nij zadanie, które chcesz
skasowaæ.

Naci�nij przycisk [DELETE].

1

2

3
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Pojawi siê ekran z pro�b¹ o potwierdzenie
�Delete OK?�. W celu skasowania danego
zadania naci�nij przycisk [DELETE].

4

Przerywanie / Wznawianie zadania

Naci�nij na li�cie nazwê u¿ytkownika,
którego zadanie chcesz przerwaæ.

Naci�nij przycisk [PAUSE].

W celu wznowienia zadania, naci�nij
przycisk [RELEASE].3

1

2
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Przenoszenie zadania wydruku

Naci�nij na li�cie nazwê u¿ytkownika,
którego zadanie chcesz przenie�æ.

Naci�nij przycisk [MOVE].

Wybierz na li�cie pozycjê, na któr¹ chcesz
przenie�æ zadanie.

Np.
- Naci�nij nazwê pierwszego u¿ytkownika, aby
przenie�æ docelowe zadanie na drug¹ pozycjê.

1

2

3
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3. Zadanie wydruku próbnego � PROOF
Funkcja ta wykonuje wydruk próbny, gdy wcze�niej w aplikacji wybrany by³ przycisk [PROOF]. Na li�cie
wydruków wymienione s¹ zadania wydruku przeznaczone do wydruku próbnego. Przed wydrukowaniem
okre�lonej liczby zestawów drukowany jest w ramach próby 1 zestaw. Po zakoñczeniu drukowania zestawu
próbnego, pozosta³a czê�æ jest realizowana jako normalne zadanie wydruku. Dodatkowo przed wykonaniem
normalnego zadania wydruku mo¿liwa jest zmiana liczby zestawów, jak równie¿ skasowanie danego zadania
wydruku.
*Szersze informacje odno�nie wydruku próbnego (Proof), patrz [Instrukcja dla funkcji drukowania].

Wykonywanie wydruku próbnego

Naci�nij przycisk [PROOF].

Wy�wietlone zostan¹ zadania wydruku
próbnego. Naci�nij na li�cie nazwê
u¿ytkownika, którego zadanie chcesz
wydrukowaæ.

- Je�li okre�lone zadanie wydruku nie jest wy�wietlane
na ekranie, naci�nij przycisk [Next] lub [Prev], aby
prze³¹czyæ siê odpowiednio na nastêpny lub poprzedni
ekran.

Naci�nij przycisk [RELEASE]. Zadanie
zostaje przeniesione do normalnych zadañ
wydruku w celu wydrukowania go.

3

1

2
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Wskazówka
Po sprawdzeniu wykonanego wydruku próbnego,
naci�nij przycisk [EDIT] i wprowad� ¿¹dan¹ ilo�æ,
by zmieniæ liczbê zestawów kopii. Nastêpnie naci�nij
przycisk [RELEASE], aby kontynuowaæ realizacje
normalnego ju¿ zadania wydruku.

Kasowanie zadania

Naci�nij przycisk [PROOF].

Wy�wietlona zostanie lista zadañ wydruku
próbnego. Na li�cie naci�nij nazwê
u¿ytkownika, którego zadanie chcesz
skasowaæ.

Naci�nij przycisk [DELETE].

Pojawi siê ekran z pro�b¹ o potwierdzenie
�Delete OK?�. W celu skasowania danego
zadania naci�nij przycisk [DELETE].

1

2

3

4
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4. Zadanie wydruku prywatnego
Funkcja zadania wydruku prywatnego pozwala na wydrukowanie dokumentów poprzez wprowadzenie has³a,
które zosta³o ustawione w aplikacji.

* Wiêcej informacji odno�nie wydruku prywatnego, patrz [Instrukcja funkcji drukowania].

Wydruk prywatny

Naci�nij przycisk [PRIVATE], aby
wy�wietliæ na li�cie zadania wydruku
prywatnego.

Naci�nij na li�cie nazwê u¿ytkownika,
którego zadanie chcesz zrealizowaæ.

- Je�li okre�lone zadanie wydruku nie jest wy�wietlane
na ekranie, naci�nij przycisk [Next[ lub [Prev],
aby prze³¹czyæ siê odpowiednio na nastêpny lub
poprzedni ekran.

Naci�nij przycisk [RELEASE].

Wprowad� has³o.

Naci�nij przycisk [ENTER].
- Zadanie wydruku prywatnego jest przenoszone do
listy zadañ wydruku, aby rozpocz¹æ drukowanie.

3

4
5

1

2
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Kasowanie zadania wydruku prywatnego

Naci�nij przycisk [PRIVATE], aby
wy�wietliæ na li�cie zadania wydruku
prywatnego.

Na li�cie naci�nij nazwê u¿ytkownika,
którego zadanie chcesz skasowaæ.

Naci�nij przycisk [DELETE].

Wprowad� has³o, a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

Pojawi siê ekran z pro�b¹ o potwierdzenie
�Delete OK?�. W celu skasowania danego
zadania naci�nij przycisk [DELETE].

1

2

3

4
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5. W przypadku korzystania z kodów departamentów
Zadanie wydruku wys³ane do urz¹dzenia bez kodu departamentu lub z niezarejestrowanym kodem
departamentu pojawi siê w kolejce nieprawid³owych zadañ (Invalid Queue) okna statusu zadañ.

Aby przenie�æ zadanie z kolejki nieprawid³owych zadañ (Invalid Queue � b³êdy
drukowania) do kolejki normalnych wydruków

Naci�nij przycisk [INVALID], aby wy�wietliæ
listê.

Na li�cie naci�nij nazwê u¿ytkownika,
którego zadanie chcesz wydrukowaæ.

Naci�nij przycisk [RELEASE].

Wy�wietlony zostanie ekran wprowadzania
kodu departamentu. Wprowad� prawid³owy
kod departamentu.

Naci�nij przycisk [ENTER].

3

4
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Kasowanie zadania z listy

Naci�nij przycisk [INVALID], aby
wy�wietliæ listê.

Na li�cie naci�nij nazwê u¿ytkownika,
którego zadanie chcesz skasowaæ.

Naci�nij przycisk [DELETE].

Pojawi siê ekran z pro�b¹ o potwierdzenie
�Delete OK?�. W celu skasowania danego
zadania naci�nij przycisk [DELETE].

1

2

3

4
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6. Potwierdzanie statusu zadania faksu / faksu internetowego

Wy�wietlany jest status zadañ faksu (opcja) / faksu internetowego (opcja), co pozwala na skasowanie lub
zwolnienie do realizacji okre�lonego zadania. Na ka¿dym ekranie (stronie) widoczne s¹ 4 zadania. £¹cznie
mo¿na wy�wietliæ do 250 stron (1000 zadañ). W celu wy�wietlenia pi¹tego zadania oraz kolejnych naci�nij
przycisk [Next], za� by wy�wietliæ zadania z wcze�niejszych stron naci�nij przycisk [Prev].

* Wiêcej informacji odno�nie funkcji faksu, patrz [Instrukcja obs³ugi faksu sieciowego].

- Lista pozycji
File No.: Numer przyjêtego zadania
To: Adresat
Date, Time: Data i godzina zarejestrowania zadania
Pages: Liczba stron, jaka ma byæ wys³ana
Status: Status zadañ

- Przyciski
[Delete]: Przycisk ten jest aktywny po wybraniu opcji kasowania zadania. Po naci�niêciu tego przycisku
zadanie jest kasowane.
[RESERVATION LIST]: Aby wydrukowaæ listê oczekuj¹cych zadañ (³¹cznie z zadaniami odroczonej
transmisji - Delayed TX Reservation), naci�nij ten przycisk.
[RELEASE]: Przycisk ten staje siê aktywny po wybraniu zadania odroczonej transmisji - Delayed TX
Reservation (tylko Faks). Naci�niêcie tego przycisku powoduje wys³anie odroczonego zadania - Delayed
TX.
Naci�nij ten przycisk, aby anulowaæ odroczon¹ transmisjê dokumentu - Delayed TX Reservation.

Wskazówka
Wiêcej informacji na temat odroczonej transmisji dokumentu - Delayed TX Reservation- patrz [Instrukcja
u¿ytkownika dla funkcji faksu].
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7. Potwierdzanie statusu skanowania
Pozycja JOB SCAN (opcja) wy�wietla status zadañ skanowania i pozwala a ich skasowanie. Na ka¿dym
ekranie (stronie) widoczne s¹ 4 zadania. £¹cznie mo¿na wy�wietliæ do 250 stron (1000 zadañ). W celu
wy�wietlenia pi¹tego zadania oraz kolejnych naci�nij przycisk [Next], za� by wy�wietliæ zadania
z wcze�niejszych stron naci�nij przycisk [Prev].

* Informacje odno�nie funkcji patrz [SKANOWANIE OBRAZÓW]; �1. Ustawienia skanowania na panelu
dotykowym�, str. 152.

- Lista pozycji
To: Nazwa utworzonego pliku lub adres e-mail odbiorcy
Agent: Funkcja u¿ywana do skanowania zadania
Date, Time: Data i godzina zadania skanowania
Pages: Liczba stron zeskanowanych lub wys³anych przez e-mail
Status: Status zadania

- Przyciski
[Delete]: Przycisk ten staje siê aktywny po wybraniu kasowania zadania. Po naci�niêciu tego przycisku
zadanie jest kasowane.
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8. Lista LOG - dziennik
Pozycja LOG wy�wietla listê zadañ, których kopiowanie, drukowanie, wysy³anie/odbieranie (faks), wysy³anie
/odbieranie (faks internetowy), wysy³anie / odbieranie (E-mail) lub skanowanie zakoñczy³o siê. Pozwala to
na sprawdzenie rezultatów wykonywanych operacji. Mo¿liwe jest równie¿ wprowadzenie z listy dziennika
do ksi¹¿ki adresowej numeru faksu oraz adresu E-mail. Sa one pobierane z wy�wietlanych zadañ wysy³ania/
odbierania (faks), wysy³ania /odbierania (faks internetowy) oraz skanowania (*1). (Funkcje faksu, faksu
internetowego, e-maila oraz skanowania s¹ opcjonalne.)

*1 Adres e-mail u¿ywany w transmisji e-mailowej.

Dziennik wydruków � PRINT LOG

Po naci�niêciu przycisku [PRINT] na ekranie LOG wy�wietlony zostanie status kopiowania i drukowania.

- Lista pozycji
User Name: Nazwa wysy³aj¹cego zadanie
Date, Time: Data i godzina kopiowania lub drukowania
Paper: Format papieru
Pages: Liczba stron
Sets: Liczba zestawów

- Przyciski
[Return]: Naci�niecie tego przycisku przywraca menu LOG (dziennika)



203Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Dziennik odbierania / wysy³ania

Po naci�niêciu w menu LOG przycisku [SEND] wy�wietlany jest status zadañ wysy³ania faksu (opcja) lub
faksu internetowego (opcja).

Po naci�niêciu w menu LOG przycisku [RECEIVE] wy�wietlany jest status zadañ odbierania faksu (opcja),
faksu internetowego (opcja) lub e-maila (opcja).

- Pozycje listy
File No.: Numer zadania przyjêtego do realizacji
To: Numer faksu odbiorcy lub adres e-mail odbiorcy
From: Numer faksu nadawcy lub adres e-mail nadawcy
Date, Time: Data i godzina wys³ania b¹d� odebrania faksu lub faksu internetowego, lub otrzymania e-maila
Pages: Liczba wys³anych b¹d� odebranych stron faksu lub faksu internetowego, lub liczba stron otrzymanego
e-maila.
Status: W pozycji tej wy�wietlana jest informacja �OK� (poprawna realizacja zadania) lub kod b³êdu
�12. Kody b³êdów �, str. 210

- Przyciski
[JOURNAL]: Naci�nij ten przycisk, aby wydrukowaæ listê statusu wysy³ania/ odbierania. Szczegó³y,
patrz �10. Drukowanie listy LOG zadañ wysy³ania /odbierania dla faksu �, str. 207.
[ENTRY]: Naci�nij ten przycisk, aby zarejestrowaæ w ksi¹¿ce adresowej numer faksu lub adres e-mail
z listy statusu wysy³ania /odbierania. Szczegó³y patrz �9. Rejestracja Adresu z listy LOG �, str. 205.
[RETURN]: Naci�niecie tego przycisku przywraca menu LOG (dziennika)
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Dziennik Skanowania � SCAN LOG

Po naci�niêciu w menu LOG przycisku [SCAN] wy�wietlony zostanie status skanowania dla pozycji
wymienionych poni¿ej.
- Status zapisywania do opcji e-Filing poprzez kopiowanie
- Status zapisywania do udostêpnianego folderu (SAVE AS FILE) poprzez kopiowanie (opcja)
- Status wysy³ania e-maila (SCAN TO E-MAIL) poprzez skanowanie (opcja)

- Lista pozycji
To: Miejsce zapisywania zeskanowanych danych lub adres e-mail odbiorcy
Agent: Zadanei skanowania w menu �Scan�.
Date, Time: Data i godzina wykonywania skanowania
Pages: Liczba stron zeskanowanych lub wys³anych e-mailem
Status: W pozycji tej wy�wietlana jest informacja �OK� (poprawna realizacja zadania) lub kod b³êdu
�12. Kody b³êdów �, str. 210

- Przyciski
[ENTRY]: Naci�nij ten przycisk, aby zarejestrowaæ w ksi¹¿ce adresowej adres e-mail z listy statusu
skanowania. Szczegó³y patrz �9. Rejestracja Adresu z listy LOG �, str. 205.
[RETURN]: Naci�niecie tego przycisku przywraca menu LOG (dziennika)
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9. Rejestracja Adresu z listy LOG
Z listy dziennika wysy³ania/ odbierania (SEND/RECIVE LOG) lub listy dziennika skanowania mo¿esz
zarejestrowaæ do ksi¹¿ki adresowej nadawcê lub odbiorcê. Nale¿y w tym celu nacisn¹æ przycisk  [ENTRY].
* Wiêcej informacji na temat ksi¹¿ki adresowej, patrz [Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika].

1

2

3

Naci�nij przycisk [LOG], a nastêpnie
przycisk [SEND] (lub [RECEIVE], b¹d�
[SCAN]).

Wy�wietlona zostania lista dziennika
wys³anych dokumentów (b¹d� lista
dziennika odebranych lub zeskanowanych
dokumentów).

Wybierz odbiorcê (lub nadawcê), którego
chcesz zarejestrowaæ w ksi¹¿ce adresowej.
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Naci�nij przycisk [ENTRY].

Wy�wietlony zostanie ekran wprowadzania
adresu � ADDRESS ENTRY. Naci�nij
przycisk [FIRST NAME], aby wprowadziæ
nazwê odbiorcy.

- [FIRST NAME] � Wprowad� imiê osoby z danego
kontaktu.
- [LAST NAME] - Wprowad� nazwisko osoby
z danego kontaktu. Nazwisko to pojawi siê na li�cie
ksi¹¿ki adresowej dotykowego panela sterowania .
- [FAX NO.] � Wprowad� numer faksu danego
kontaktu.
- [2ND FAX] - Wprowad� drugi numer faksu danego
kontaktu.
- [E-MAIL] � Wprowad� adres e-mail danego
kontaktu.
- [CORP.] � Wprowad� nazwê firmy dla danego
kontaktu.
- [DEPT.] � Wprowad� nazwê departamentu dla
danego kontaktu.
- [KEYWORD] � Wprowadx s³owo kluczowe dla
danego kontaktu. To s³owo kluczowe mo¿e byæ
wykorzystywane przy wyszukiwaniu danego
kontaktu.

Uwaga
Trzeba wprowadziæ przynajmniej pozycjê [FIRST
NAME] lub  [LAST NAME] oraz pozycjê [FAX NO.]
lub [E-MAIL], by mo¿na by³o zarejestrowaæ wpis.

Wskazówka
Przy naciskaniu poszczególnych przycisków,
wy�wietlany jest ekran wprowadzania. Wprowad� dane
korzystaj¹c z klawiatury ekranowej oraz klawiszy
numerycznych i naci�nij przycisk [ENTER], aby
zatwierdziæ dany wpis.

- Wprowadzanie znaków: �Wprowadzanie liter�, str. 30.

Naci�nij przycisk [ENTER].6

4

5



207Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

10. Drukowanie listy dziennika (LOG) zadañ wysy³ania /odbierania dla faksu

Wydruk listy dziennika wys³anych odebranych dokumentów faksowych mo¿e zawieraæ do 120 pozycji
(3 strony) oraz jedn¹ wybran¹ listê wysy³ania (SEND) lub odbierania (RECIVE).

* Dla drukowania tej listy dziennika mo¿na ustawiæ wydruk 40 pozycji (1 strona) lub 120 pozycji
(3 strony). Szczegó³y, patrz [Przewodnik po funkcjach u¿ytkownika].

Naci�nij przycisk [LOG], a nastêpnie
przycisk [SEND] (lub [RECEIVE])

Naci�nij przycisk [JOURNAL], aby
wydrukowaæ listê dziennika wys³anych /
odebranych dokumentów.

1

2
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11. Status
Pozycja STATUS wy�wietla formaty papieru ustawione w kasetach urz¹dzenia, a podczas drukowania
zaznacza aktualnie wykorzystywan¹ kasetê. Je�liby akurat zabrak³o papieru lub wymagana kaseta nie by³a
dostêpna, to po naci�niêciu przycisku [STATUS] przy zatrzymaniu zadania drukowania ze wzglêdu na
wyst¹pienie b³êdu, mo¿na zmieniæ format kasety oraz aktywn¹ kasetê.

Eliminowanie b³êdu drukowania

Gdy nie jest przygotowana kaseta o wymaganym formacie papieru, zachodzi b³¹d zadania drukowania
i na panelu sterowania miga przycisk [JOB STATUS]. Aby wyeliminowaæ dany b³¹d drukowania, skorzystaj
z poni¿szej procedury.

Naci�nij migaj¹cy przycisk [JOB STATUS].

Wybierz kasetê, która ma byæ zmieniona.
- Aby wybraæ kasetê, naci�nij dan¹ kasetê lub

przyciski   wy�wietlanych na ekranie strza³ek.

Zmieñ format papieru kasety na w³a�ciwy
rozmiar.

- Zmiana formatu papieru w kasecie, patrz �Zmiana
formatu papieru w kasecie/ Ustawianie kasety do
zastosowañ specjalnych�, str. 39.

3

1
2
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Naciskaj¹c przycisk odpowiedniego formatu
papieru, okre�l format papieru umieszczony
w kasecie.

Naci�nij przycisk [START].

4

5
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12. Kody b³êdów
W przypadku wyst¹pienia b³êdu zwi¹zanego z korzystaniem z opcjonalnego faksu, opcjonalnego faksu
internetowego lub z opcjonalnej funkcji skanowania w dzienniku statusu ka¿dej z tych funkcji wy�wietlany
jest kod b³êdu.

Faks / Faks Internetowy

Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

Faks 

0011 Zaciêcie siê papieru Usuñ zablokowany arkusz papieru. 

0012 Zaciêcie siê orygina³u Wyjmij zablokowany orygina³. 

0013 Otwarte drzwiczki Starannie zamknij otwarte drzwiczki urz¹dzenia. 

0020 Przerwa w zasilaniu Sprawd� raport o przerwach w zasilaniu. 

0030 Resetowanie (Transmisja jest anulowana.) 

0033 B³¹d odbierania 
zarezerwowanego dokumentu 
(Polling) 

Sprawd� opcje odbierania zarezerwowanego 
dokumentu (polling) (Kod zabezpieczaj¹cy, itp.), 
oraz sprawd�, czy w ogóle istnieje zarezerwowany 
dokument do odebrania (w trybie polling). 

0042 Pamiêæ jest pe³na Przed ponownym ustanowieniem po³¹czenia 
upewnij siê, ¿e w pamiêci jest wystarczaj¹ca ilo�æ 
wolnego miejsca. 

0050 Linia zajêta Spróbuj Raz jeszcze ustanowiæ po³¹czenie. 

0053 Niedopasowanie zabezpieczeñ 
przy  transmisji typu Relay lub 
Mail Box 

Potwierd� kod zabezpieczaj¹cy drugiej strony, 
has³o systemowe oraz ustawienia w³asne. 

00B0-00B5 
00C0-00C4 
00D0-00D2 

B³¹d sygna³u lub b³¹d stanu linii Spróbuj raz jeszcze ustanowiæ po³¹czenie. Czêste 
wystêpowanie b³êdów mo¿e �wiadczyæ o 
problemie z lini¹ telefoniczn¹. Je�li to mo¿liwe 
pod³¹cz urz¹dzenie do innej linii i spróbuj 
ponownie ustanowiæ po³¹czenie. 

00E8 B³¹d twardego dysku Spróbuj raz jeszcze ustanowiæ po³¹czenie. Je�li 
b³¹d pojawia siê nadal, skontaktuj siê z serwisem. 

00F0 Nieprawid³owe dzia³anie 
oprogramowania 

Spróbuj raz jeszcze ustanowiæ po³¹czenie. Je�li 
b³¹d pojawia siê nadal, skontaktuj siê z serwisem. 

00F1 Zak³ócenia sprzêtowe Spróbuj raz jeszcze ustanowiæ po³¹czenie. Je�li 
b³¹d pojawia siê nadal, skontaktuj siê z serwisem. 

Faks Internetowy 

1C10 Nieprawid³owo�ci zwi¹zane  
z systemem dostêpu 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. 
Wykonaj raz jeszcze zadanie, w którym wyst¹pi³ 
b³¹d. Je�li b³¹d pojawia siê nadal, skontaktuj siê  
z serwisem. 

1C11 Niewystarczaj¹ca ilo�æ pamiêci Gdy realizowane s¹ inne zadania, wykonaj 
zadanie, w którym wyst¹pi³ b³¹d dopiero po 
zakoñczeniu innych zadañ. Je�li b³¹d nadal 
pojawia siê, wy³¹cz i w³¹cz zasilanie, a nastêpnie 
wykonaj zadanie ponownie.  

1C12 B³¹d odbierania wiadomo�ci Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. 
Wykonaj raz jeszcze zadanie, w którym wyst¹pi³ 
b³¹d. 
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Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

1C13 B³¹d transmisji wiadomo�ci Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je, a nastêpnie wykonaj 
ponownie zadanie, w którym wyst¹pi³ b³¹d.  

1C14 Niepoprawny parametr W przypadku, gdy wykorzystywany jest wzorzec 
utwórz go ponownie. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
wy³¹cz i w³¹cz zasilanie, a nastêpnie wykonaj 
zadanie raz jeszcze. 

1C15 Przekroczona wielko�æ pliku Popro� administratora, by zmieni³ ustawienie 
pozycji �Fragment Page Size� w opcjach faksu 
internetowego lub zmniejsz liczbê stron i wykonaj 
zadanie ponownie.   

1C20 Nieprawid³owo�ci w dostêpnie do 
modu³u zarz¹dzania systemem. 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
zadanie raz jeszcze. Je�li nie mo¿na przywróciæ 
poprawnego dzia³ania skontaktuj siê z 
przedstawicielem serwisu.  

1C21-1C22 Nieprawid³owy dostêp do modu³u 
kontroli zadañ.  

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
zadanie raz jeszcze. Je�li nie mo¿na przywróciæ 
poprawnego dzia³ania, skontaktuj siê z 
przedstawicielem serwisu. 

1C30 B³¹d tworzenia katalogu Sprawd�, czy ustawione s¹ uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania. 
Sprawd�, czy serwer lub dysk lokalny maj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�æ wolnej pamiêci dyskowej do 
zapisania danych. 

1C31 B³¹d tworzenia pliku Sprawd�, czy ustawione s¹ uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania. 
Sprawd�, czy serwer lub dysk lokalny maj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�æ wolnej pamiêci dyskowej do 
zapisania danych. 

1C32 B³¹d kasowania pliku Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
zadanie raz jeszcze. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. 

1C33 B³¹d dostêpu do pliku Sprawd�, czy ustawione s¹ uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania. 
Sprawd�, czy serwer lub dysk lokalny maj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�æ wolnej pamiêci dyskowej do 
zapisania danych. 

1C40 Nieprawid³owo�ci w konwersji 
obrazu 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
zadanie raz jeszcze. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. 

1C60 Podczas przetwarzania b³¹d 
twardego dysku.  

Zmniejsz liczbê stron zadania, przy którym 
wystêpuje b³¹d i wykonaj je raz jeszcze. Sprawd�, 
czy serwer lokalny dysk dysponuj¹ wystarczaj¹c¹ 
ilo�ci¹ wolnej pamiêci dyskowej. 
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Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

1C61 B³¹d odczytu z ksi¹¿ki adresowej Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je, a nastêpnie wykonaj 
ponownie zadanie, w którym wyst¹pi³ b³¹d. 
Zresetuj dane w ksi¹¿ce adresowej i wykonaj 
zadanie ponownie. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu.  

1C62 B³¹d korzystania z pamiêci Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je, a nastêpnie wykonaj 
ponownie zadanie, w którym wyst¹pi³ b³¹d. Je�li 
b³¹d nadal pojawia siê, skontaktuj siê z 
przedstawicielem serwisu. 

1C63 Nieustawiony adres ID terminala Popro� administratora, aby ustawi³ adres IP tego 
urz¹dzenia. 

1C64 Nieustawiony adres e-mailowy 
terminala 

Popro� administratora, aby ustawi³ adres e-
mailowy tego urz¹dzenia. 

1C65 Nieustawiony adres SMTP Popro� administratora, aby ustawi³ adres serwera 
SMTP.  

1C66 B³¹d limitu czasu dla serwera Sprawd�, czy prawid³owo dzia³a serwer SMTP.  

1C67 B³¹d limitu czasu karty sieciowej 
(NIC)  

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je, a nastêpnie wykonaj 
ponownie zadanie, w czasie realizacji którego 
wyst¹pi³ b³¹d. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. 

1C68 B³¹d dostêpu do karty sieciowej 
(NIC) 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je, a nastêpnie wykonaj 
ponownie zadanie, w czasie realizacji którego 
wyst¹pi³ b³¹d. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z przedstawicielem serwisu. 

1C69 B³¹d po³¹czenia serwera SMTP Popro� administratora, aby ustawi³ nazwê i has³o 
SMTP, po czym wykonaj zadanie ponownie. 
Sprawd�, czy prawid³owo dzia³a serwer SMTP. 

1C6A B³¹d HOST NAME Popro� administratora, by sprawdzi³ czy w nazwie 
urz¹dzenia nie ma nieuprawnionych znaków. 
Skasuj nieuprawnione znaki i ustaw raz jeszcze 
poprawn¹ nazwê urz¹dzenia.  

1C6B B³¹d adresu mailowego terminala Popro� administratora, by sprawdzi³, czy w 
adresie e-mail niniejszego urz¹dzenia nie ma 
nieuprawnionych znaków. Skasuj nieuprawnione 
znaki i ustaw poprawny adres E-mail, a nastêpnie 
wykonaj ponownie zadanie.  

1C6C B³¹d adresu mailowego adresata Sprawd�, czy w adresie e-mail adresata nie ma 
nieuprawnionych znaków. Skasuj nieuprawnione 
znaki, wpisz poprawnie docelowy adres e-mail i 
wykonaj zdanie ponownie.  
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Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

1C6D B³¹d systemowy Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je, a nastêpnie wykonaj 
ponownie zadanie, w którym wyst¹pi³ b³¹d. Je�li 
b³¹d nadal pojawia siê, skontaktuj siê z 
przedstawicielem serwisu. 

1C70 Wy³¹czone SMTP klienta Popro� administratora, aby udostêpni³ SMTP 
klienta i wykonaj zadanie ponownie.  

1C80 B³¹d transmisji faksu 
internetowego, przy 
przetwarzaniu otrzymanego E-
maila 

Sprawd� ustawienie �Received Interned Fax 
Forward� (Przekazywania otrzymanego faksu 
internetowego).  

1C81 B³¹d transmisji typu Onramp 
Gateway 

Potwierd� ustawienia skrzynki pocztowej. 

1C82 B³¹d transmisji faksu 
internetowego, przy 
przetwarzaniu otrzymanego faksu 

Sprawd� ustawienie �Received Fax Forward� 
(Przekazywania otrzymanego faksu).  

1CC1 Awaria zasilania Sprawd�, czy kabel zasilaj¹cy jest prawid³owo 
pod³¹czony i je�li nie to pod³¹cz go bezpiecznie. 
Sprawd�, czy napiêcie zasilaj¹ce nie jest 
niestabilne.  

3A10-3A12 B³¹d formatu MIME Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
w formacie MIME 1.0.  

3A20-22 B³¹d przetwarzania e-maila Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila. 

3A30 B³¹d limitu czasu dla 
podzielonego  e-maila. 

Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila lub 
zmieñ ustawienia limitu czasu. 

3A40 Odebrano nieprawid³owy 
podzielony e-mail.  

Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila w 
formacie RFC2046.  

3A50-3A52 B³¹d zape³nienia twardego dysku Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila po 
podzieleniu go na klika wiadomo�ci. He�li b³¹d 
pojawia³ siê, gdy¿ czêsto wystêpowa³y braki 
papieru i na twardym dysku by³o zapisanych zbyt 
wiele zadañ, uzupe³nij papier, aby uaktywniæ 
sfinalizowanie innych zadañ.  

3A60-3A62 Ostrze¿enie o zape³nieniu 
twardego dysku 

Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila po 
podzieleniu go na klika wiadomo�ci. He�li b³¹d 
pojawia³ siê, gdy¿ czêsto wystêpowa³y braki 
papieru i na twardym dysku by³o zapisanych zbyt 
wiele zadañ, uzupe³nij papier, aby uaktywniæ 
sfinalizowanie innych zadañ. 

3A70 Przerwanie odbierania 
podzielonego e-maila 

Popro� administratora o udostêpnienie ustawienia 
dopuszczaj¹cego podzielone e-maile i popro� 
nadawcê o ponowne wys³anie wiadomo�ci  
e-mailowej.  

3A80-3A82 Czê�ciowe e-maile 
niedopuszczane 

Popro� administratora o udostêpnienie ustawienia 
dopuszczaj¹cego podzielone e-maile i popro� 
nadawcê o ponowne wys³anie wiadomo�ci e-
mailowej. 

3B10-3B12 B³¹d formatu e-maila Popro� administratora o udostêpnienie ustawienia 
dopuszczaj¹cego podzielone e-maile i popro� 
nadawcê o ponowne wys³anie wiadomo�ci  
e-mailowej. 
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Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

3B20-3B22 B³¹d typu kontekstu  Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
z za³¹czonymi plikami, które s¹ w formacie TIFF. 

3B30-3B32 Nieprawid³owy zestaw znaków Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
w formacie ISO-8559-1/2.  

3B4--3B42 B³¹d odszyfrowywania e-maila. Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila. 

3C10-3C13 B³¹d analizy TIFF Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
z za³¹czonymi plikami, które s¹ w formacie TIFF. 

3C20-3C22 B³¹d kompresji TIFF Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
z za³¹czonymi plikami, które s¹ w formacie TIFF. 
W kompresji MH, MR, MMR lub JBIG. 

3C30-3C32 B³¹d rozdzielczo�ci TIFF Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
z za³¹czonymi plikami, które s¹ w formacie TIFF  
i maj¹ rozdzielczo�æ: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 
400, 300 x 300 lub 400 x 400 dpi. 
 

3C40-3C42 B³¹d formatu papieru TIFF Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila  
z za³¹czonymi plikami, które s¹ w formacie TIFF  
i mog¹ byæ wydrukowane na papierze dostêpnym 
w tym urz¹dzeniu.  

3C50-3C52 B³¹d transmisji Offramp Popro� nadawcê, aby wybra³ w³a�ciwe numery 
faksu i ponowne wys³a³ E-maila. 

3C60-3C62 B³¹d zabezpieczenia Offramp Sprawd�, czy w otrzymanym zadaniu offramp 
gateway zosta³y okre�lone w³a�ciwe numery faksu 
i popro� nadawcê o poprawne wys³anie e-maila  
z w³a�ciwymi numerami faksu.  

3C70 Awaria zasilania. Upewnij siê , czy zadanie zosta³o przywrócone, 
czy nie. Je¿eli nie, to popro� nadawcê o ponowne 
wys³anie e-Maila.  

3D10 B³¹d adresu docelowego Spytaj administratora, czy DNS oraz ustawienia 
serwera zosta³y prawid³owo skonfigurowane. Je�li 
s¹ prawid³owo ustawione, popro� nadawcê, by 
upewni³ siê, czy ma prawid³owy adres docelowy.  

3D20 Przekroczona maksymalna liczba 
miejsc docelowych Offramp 

Popro� nadawcê, aby okre�li³ maksymalnie 40 
miejsc docelowych dla jednego zadania offramp 
gateway.  

3D30 Jednostka faksowa nie jest 
zainstalowana 

Upewnij siê, ¿e jednostka faksowa jest 
zainstalowana lub poprawnie pod³¹czona.  

3E10 B³¹d komunikacji serwera POP3 Spytaj administratora, czy serwer POP3 jest 
w³a�ciwie ustawiony oraz czy dzia³a prawid³owo.  

3E20 Limit czasu po³¹czenia serwera 
POP3 

Spytaj administratora, czy serwer POP3 dzia³a 
prawid³owo oraz czy do serwera pod³¹czony jest 
kabel LAN. 
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Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

3E30 B³¹d nazwy POP3 Spytaj administrator, czy nazwa u¿ytkownika 
POP3 oraz has³o s¹ poprawnie ustawione. 

3F00, 3F10, 
3F20, 3F30, 
3F40 
 

B³¹d wej�cia / wyj�cia pliku Popro� nadawcê o ponowne wys³anie E-maila. 
Je�li b³¹d nadal pojawia siê, skontaktuj siê  
z serwisem. 

 
Zadanie skanowania

Kod b³êdu  Przyczyna Dzia³anie koryguj¹ce 

Skanowanie do E-maila 

2C10, 2C12, 
2C13, 2C20-
2C22 

Status nieuprawnionego zadania Podczas wysy³ania e-maila wyst¹pi³ b³¹d systemu. 
Ponów próbê. Je�li b³¹d bêdzie nadal pojawia³ siê, 
skontaktuj siê z serwisem. 

2C11, 2C62 Niewystarczaj¹ca ilo�æ pamiêci Upewnij siê, ¿e jest wystarczaj¹ca ilo�æ pamiêci, 
aby wys³aæ zadanie skanowania. 

2C14 Wybrany niew³a�ciwy parametr Upewnij siê, ¿e wybra³e� w³a�ciwie wszystkie 
ustawienia i spróbuj ponownie.  

2C15 Wielko�æ wiadomo�ci 
przekroczy³a limit ograniczaj¹cy 
lub maksymaln¹ wielko�æ 

Wysy³asz na raz zbyt wiele dokumentów. Wysy³a 
dokumenty oddzielnie. 

2C30 Nie mo¿na utworzyæ katalogu Upewnij siê, ¿e ustawiono uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania oraz 
¿e serwer lub dysk lokalny dysponuj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�ci¹ pamiêci dyskowej. 
Nastêpnie spróbuj ponownie wykonaæ 
skanowanie.  

2C31, 2C33 Nie mo¿na utworzyæ pliku Upewnij siê, ¿e ustawiono uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania oraz 
¿e serwer lub dysk lokalny dysponuj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�ci¹ pamiêci dyskowej. 
Nastêpnie spróbuj ponownie wykonaæ 
skanowanie. 

2C32 Nie mo¿na skasowaæ pliku Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze.  

2C40 Nie mo¿na przekonwertowaæ 
formatu pliku obrazu 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2C61 B³¹d odczytu z ksi¹¿ki adresowej Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Ponów 
zadanie, w którym wyst¹pi³ b³¹d. Zresetuj dane  
w ksi¹¿ce i spróbuj ponownie. Je�li b³¹d bêdzie 
nadal pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2C63, 2C64 Niew³a�ciwy adres domeny  Popro� administratora, aby ustawi³ adres IP.  

2C65, 2C66, 
2C69 
 

Nieudane po³¹czenie z serwerem 
SMTP  

Upewnij siê, ¿e serwer SMTP dzia³a prawid³owo  
oraz ¿e adres serwera SMTP zosta³ prawid³owo 
ustawiony. Nastêpnie wykonaj skanowanie 
ponownie.  
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2C67, 2C68 
2C6A 
 

Nie powiod³o siê wysy³anie 
wiadomo�ci e-mail 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2C6B Nieprawid³owy adres wpisany w 
polu �Od:� (From;) 

Upewnij siê, ¿e nie ma nieuprawnionych znaków 
w adresie terminala poczty elektronicznej. Skasuj 
nieuprawnione znaki i ustaw w³a�ciwy adres 
terminala poczty elektronicznej. Nastêpnie ponów 
próbê wykonania zdania.  

2C6C Nieprawid³owy adres wpisany w 
polu �Do:� (To;) 

Upewnij siê, ¿e nie ma nieuprawnionych znaków 
w adresie odbiorcy poczty elektronicznej. Skasuj 
nieuprawnione znaki i ustaw w³a�ciwy adres  
e-mail odbiorcy. Nastêpnie ponów próbê 
wykonania zdania. 

2C6D B³¹d systemowy karty interfejsu 
sieciowego (NIC) 

Zg³o� siê do dealera celem konsultacji 
technicznej. 

2C70 Us³uga SMTP nie jest dostêpna Spytaj administratora, czy udostêpniona jest 
us³uga SMTP. 

2C80 Nieudane przetwarzanie 
otrzymanego e-maila 

Popro� administratora, by potwierdzi³, czy 
ustawiona jest funkcja dalszego przekazywania 
odebranych faksów internetowych (Received 
Internet Fax Forward). 

2C81 Nieudane przetwarzanie 
otrzymanego faksu 

Popro� administratora, by potwierdzi³, czy 
ustawiona jest funkcja dalszego przekazywania 
odebranych faksów (Received Fax Forward). 

2CC0 Anulowanie zadania (Zadanie zosta³o anulowane). 

2CC1 Wyst¹pi³a przerwa zasilania Upewni siê, czy kabel zasilaj¹cy jest prawid³owo 
pod³¹czony i czy jest bezpiecznie umieszczony  
w gnie�dzie zasilania. Wy�lij zadanie raz jeszcze.  

Zapisywanie w postaci pliku  

2D10, 2D12, 
2D13, 2D20-
2D22 

Status nieuprawnionego zadania Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Ponów 
próbê wysy³ania. Je�li b³¹d bêdzie nadal pojawia³ 
siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2D11 Niewystarczaj¹ca ilo�æ pamiêci Upewnij siê, ¿e jest wystarczaj¹ca ilo�æ pamiêci, 
aby wys³aæ zadanie skanowania. 

2D14, 2D61 Wybrany niew³a�ciwy parametr Upewnij siê, ¿e wybra³e� w³a�ciwie wszystkie 
ustawienia i spróbuj ponownie.  

2D15, 2D65 Zbyt wiele dokumentów w 
folderze. Nie powiod³o siê 
utworzenie nowego dokumentu. 

Skasuj dane w lokalnym udostêpnianym folderze 
w urz¹dzeniu i ponów próbê skanowania.  

2D30 Nie mo¿na utworzyæ katalogu Upewnij siê, ¿e ustawiono uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania oraz 
¿e serwer lub dysk lokalny dysponuj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�ci¹ pamiêci dyskowej. 
Nastêpnie spróbuj ponownie wykonaæ 
skanowanie.  

2D31, 2D33 Nie mo¿na utworzyæ pliku Upewnij siê, ¿e ustawiono uprawnienia do 
zapisywania danych w katalogu zapisywania oraz 
¿e serwer lub dysk lokalny dysponuj¹ 
wystarczaj¹c¹ ilo�ci¹ pamiêci dyskowej. 
Nastêpnie spróbuj ponownie wykonaæ 
skanowanie. 
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2D32 Nie mo¿na skasowaæ pliku Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze.  

2D40 Nie mo¿na przekonwertowaæ 
formatu pliku obrazu 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2D60 Nie powiod³o siê kopiowanie pliku Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2D62 Nie powiod³o siê po³¹czenie  
z docelow¹ lokalizacj¹ sieciow¹. 
Sprawd� �cie¿kê dostêpu do 
danej lokalizacji sieciowej. 

Upewnij siê, ¿e sieciowa �cie¿ka dostêpu jest 
poprawna i spróbuj wykonaæ skanowanie 
ponownie. Je�li b³¹d nadal pojawia siê popro� 
administratora, by potwierdzi³, czy adres IP oraz 
�cie¿ka serwera s¹ poprawne. Upewnij siê 
równie¿, czy serwer dzia³a prawid³owo.  

2D63 Wprowadzona sieciowa �cie¿ka 
dostêpu jest niepoprawna. 
Sprawd� �cie¿kê dostêpu do 
danej lokalizacji sieciowej. 

Upewnij siê, czy wybra³e� w³a�ciwy folder 
sieciowy i spróbuj ponownie wykonaæ skanowanie.  

2D64 Nie powiod³o siê zalogowanie do 
serwera plików. 

Upewnij siê, ¿e wprowadzi³e� w³a�ciw¹ nazwê 
u¿ytkownika i has³o dostêpu do serwera plików  
i spróbuj ponownie wykonaæ skanowanie. 

2D66 Nie powiod³o siê przetwarzanie 
twojego zadania. 
niewystarczaj¹ca ilo�æ miejsca na 
dysku.  

Skasuj dane w lokalnym udostêpnianym folderze 
w urz¹dzeniu i ponów próbê skanowania. 

2D67 Nie jest dostêpna us³uga FTP. Spytaj administratora, czy us³uga FTP jest 
prawid³owo skonfigurowana.  

2D68 Nie jest dostêpna us³uga 
udostêpniania plików.  

Spytaj administratora, czy udostêpniony jest 
protokó³ SMB.  

2DC0 Anulowanie zadania Zadanie zosta³o anulowane. 

2DC1 Wyst¹pi³a przerwa zasilania Upewni siê, czy kabel zasilaj¹cy jest prawid³owo 
pod³¹czony i czy jest bezpiecznie umieszczony  
w gnie�dzie zasilania. Wy�lij zadanie raz jeszcze.  

Zapisywanie do opcji e-Filing 

2B10 Nie by³o stosownego zadania. Spróbuj ponownie wykonaæ skanowanie. 

2B11 Status nieuprawnionego zadania Spróbuj ponownie wykonaæ skanowanie. System 
nie móg³ zapisaæ zadania skanowania.  

2B20 Nie powiód³ siê dostêp do pliku Spróbuj ponownie wykonaæ skanowanie. System 
nie móg³ zapisaæ zadania skanowania. 

2B30 Niewystarczaj¹ca ilo�æ miejsca na 
dysku 

Skasuj niepotrzebne dokumenty w opcji e-Filing i 
spróbuj wykonaæ zadanie ponownie. 
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2B31 Nie powiód³ siê dostêp do opcji  
e-Filing. 

Upewnij siê, ¿e wybrane miejsce e-Filing lub folder 
istniej¹. (Je�li nie istniej¹, nie pojawia siê tego 
typu b³¹d). Skasuj okre�lone miejsce e-Filing lub 
folder i ustaw je ponownie. Ponów zadanie, w 
przypadku którego wyst¹pi³ b³¹d. Je�li okre�lone 
miejsce e-Filing lub folder nie mog¹ byæ 
skasowane, skontaktuj siê z serwisem.  

2B32 Nie powiód³ siê wydruk 
dokumentu z opcji e-Filing.  

Upewnij siê, ¿e wybrany dokument istnieje. (Je�li 
nie istnieje, nie pojawia siê tego typu b³¹d). Skasuj 
okre�lony dokument. Ponów zadanie, w 
przypadku którego wyst¹pi³ b³¹d. Je�li okre�lony 
dokument nie mo¿e byæ skasowany, skontaktuj siê 
z serwisem. 

2B50 Nie powiod³o siê przetwarzanie 
obrazu. 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2B51 Nie powiod³o siê przetwarzanie 
wydruku obrazu 

Upewnij siê, czy mo¿na wydrukowaæ listê funkcji. 
Ponów wydruk. Je�li b³¹d bêdzie nadal pojawia³ 
siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2B60 B³¹d duplikacji. Automatycznie 
zmieniona nazwa folderu 

W wybranej skrzynce znajduje siê folder o tej 
samej nazwie. System automatycznie zmienia 
nazwê folderu.  

2B70 B³¹d duplikacji. Automatycznie 
zmieniona nazwa dokumentu. 

W wybranej skrzynce lub folderze znajduje siê ju¿ 
dokument o tej samej nazwie. System 
automatycznie zmienia nazwê dokumentu. 

2B90 Niewystarczaj¹ca ilo�æ pamiêci Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

2BA0 Wybrano nieprawid³owe has³o do 
skrzynki 

Upewnij siê, ¿e has³o jest w³a�ciwe i wykonaj 
skanowanie raz jeszcze. B¹d� te¿ ustaw has³o raz 
jeszcze i wykonaj ponownie skanowanie. Gdy  
b³¹d ten wystêpuje przy wydruku danych z opcji  
e-Filing, wykonaj wydruk z has³em administratora. 
Je�li dzia³ania te nie przynosz¹ skutku lub w 
przypadku nieprawid³owego has³a dla operacji 
innej ni¿ drukowanie (otwieranie pliku, itp.), 
skontaktuj siê z serwisem. 

2BB0 Anulowanie zadania (Zadanie zosta³o anulowane przez u¿ytkownika.) 

2BB1 Wyst¹pi³a przerwa zasilania Upewni siê, czy kabel zasilaj¹cy jest prawid³owo 
pod³¹czony i czy jest bezpiecznie umieszczony  
w gnie�dzie zasilania. Wy�lij zadanie raz jeszcze.  

2BC0 Powa¿ny b³¹d systemowy. Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
wydruk raz jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal 
pojawia³ siê, skontaktuj siê z serwisem. 

 



219Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Drukarka

Kod b³êdu  Przyczyna i komunikat Dzia³anie koryguj¹ce 

402F B³¹d rozmiaru PM Pamiêæ jest pe³na. Skontakuj siê  
z przedstawicielem serwisu. 

4030 Brak aktywator wydruku (print 
enabler) / niepoprawny 

Sprawd�, czy aktywator wydruku jest prawid³owo 
pod³¹czony i w³a�ciwie umieszczony. Sprawd� te¿ 
czy nie wygas³ okres próbny . 

4031 Twardy dysk obs³uguj¹cy 
drukowanie jest pe³ny  

Na twardym dysku znajduje siê zbyt wiele 
prywatnych zadañ drukowania oraz zadañ 
drukowania z kodem departamentu. Wykonaj 
dane zadania lub skasuj je. 

A221 Anulowano zadanie drukowania Zadanie drukowania jest anulowane. Spróbuj 
wykonaæ drukowanie ponownie. 

A222 Przerwa w zasilaniu przy 
zadaniu drukowania 

Wyst¹pi³a przerwa w zasilaniu. Spróbuj wykonaæ 
drukowanie ponownie. 

 

Kod
b³êdu

Przyczyna i komunikat Dzia ³anie koryguj¹ce

2BC1 Nie powiod³o siê uzyskanie zasobów

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je
ponownie. Wykonaj wydruk raz
jeszcze. Je�li b³¹d bêdzie nadal
pojawia³ siê, skontaktuj siê z
serwisem.

2B60 ERRCD_SCAN_BOX_FOLDER_DUPLICATE Sprawd� folder, który ma byæ
utworzony.

2B70 ERRCD_SCAN_BOX_DOCUMENT_DUPLICATE Sprawd� dane, które maj¹ byæ
zapisane.

2B71 ERRCD_SCAN_BOX_DOCUMENT_EXPIRE Sprawd� okres przechowywania
dokumentu.

2B80 ERRCD_SCAN_BOX_HDD_NEARFULL Skasuj niepotrzebne dane
z twardego dysku.

2BD0 ERRCD_SCAN_BOX_RESTORE_FAILED Sprawd� kabel zasilaj¹cy

2BE0 ERRCD_SCAN_BOX_MCNTBL_ERROR Wy³¹cz zasilanie, a nastêpnie w³¹cz
je ponownie.

2BF0 ERRCD_SCAN_BOX_MAX_PAGE
Zmniejsz strony, które maj¹ byæ
wstawione i wydrukuj je.

2BF1 ERRCD_SCAN_BOX_MAX_DOCUMENT
Zrób kopiê dokumenty w skrzynce
(Box) lub w folderze na komputerze
osobistym, b¹d� skasuj je.

2BF2 ERRCD_SCAN_BOX_MAX_FOLDER
Zrób kopiê dokumenty w skrzynce
(Box) lub w folderze na komputerze
osobistym, b¹d� skasuj je.
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Odnosz¹ce siê do RFC

Kod b³êdu  Przyczyna i komunikat Dzia³anie koryguj¹ce 

2500 B³¹d sk³adniowy, polecenie 
nierozpoznane: 
B³¹d HOST NAME, B³¹d adresu 
docelowego poczty, B³¹d adresu 
pocztowego terminala 

Sprawd�, czy poprawny jest adres e-mail  
terminala oraz docelowy adres e-mail. Sprawd�, 
czy poprawnie dzia³a serwer pocztowy. Wy³¹cz 
zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj raz 
jeszcze zadanie, w przypadku którego wyst¹pi³ 
b³¹d. 

2501 B³¹d sk³adniowy w parametrach 
lub argumentach: 
B³¹d HOST NAME, B³¹d adresu 
docelowego poczty, B³¹d adresu 
pocztowego terminala 

Sprawd�, czy poprawny jest adres e-mail  
terminala oraz docelowy adres e-mail. Sprawd�, 
czy poprawnie dzia³a serwer pocztowy. Wy³¹cz 
zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj raz 
jeszcze zadanie, w przypadku którego wyst¹pi³ 
b³¹d. 

2503 B³¹d adresu docelowego poczty Sprawd�, czy poprawnie dzia³a serwer pocztowy. 
Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
raz jeszcze zadanie, w przypadku którego 
wyst¹pi³ b³¹d. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z serwisem. 

2504 B³¹d HOST NAME  Sprawd�, czy poprawnie dzia³a serwer pocztowy. 
Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
raz jeszcze zadanie, w przypadku którego 
wyst¹pi³ b³¹d. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z serwisem. 

2550 B³¹d adresu docelowego poczty Sprawd� stan skrzynki pocztowej na serwerze 
pocztowym. 

2551 B³¹d adresu docelowego poczty Sprawd�, czy poprawnie dzia³a serwer pocztowy. 
Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
raz jeszcze zadanie, w przypadku którego 
wyst¹pi³ b³¹d. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z serwisem. 

2552 B³¹d adresu terminala/ 
docelowego poczty 

Wy³¹cz zasilanie i w³¹cz je ponownie. Wykonaj 
raz jeszcze zadanie, w przypadku którego 
wyst¹pi³ b³¹d. Je�li b³¹d nadal pojawia siê, 
skontaktuj siê z serwisem. 

2553 B³¹d adresu docelowego poczty Sprawd�, czy nie ma nieuprawnionych znaków w 
skrzynce pocztowej lub serwerze pocztowym.  
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1. Funkcje opcji e-FILING
Funkcje opcji e-Filing oferowanej przez urz¹dzenie (twardy dysk) pozwalaj¹ na zarz¹dzenie z poziomu
samego urz¹dzenia dokumentami uzyskiwanymi w wyniku kopiowania, skanowania, drukowania, odbierania
faksów, odbierania faksów internetowych i e-maili. Zanim bêdzie mo¿liwe korzystanie z funkcji e-Filing,
nale¿y j¹ skonfigurowaæ. Opcja e-Filing sk³ada siê z jednej skrzynki publicznej oraz mo¿e zawieraæ
maksymalnie 200 skrzynek u¿ytkowników. W ka¿dej skrzynce mo¿na zapisaæ okre�lon¹ liczbê dokumentów,
co pozwala na pó�niejsze wydrukowanie tak zachowanych dokumentów.

- Opcja e-filing mo¿e byæ obs³ugiwana bezpo�rednio z samego urz¹dzenia lub te¿ z komputera klienta
poprzez sieæ. Je�li chodzi o operacje poprzez sieæ, patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].

* Je�li w programie narzêdziowym e-Filing web zosta³ okre�lany czas przechowywania dokumentu
w skrzynce u¿ytkownika, to po tym ustawionym okresie czasu zapisane dokumenty bêd¹ kasowane. Nim
wiêc up³ynie wyznaczony okres czasu trzeba wydrukowaæ dane dokumenty lub przenie�æ je do komputera
klienta korzystaj¹c z narzêdzia File Downloader. Szczegó³y patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].

* Zalecane jest, aby tworzyæ kopie zapasowe danych przechowywanych na twardym dysku niniejszego
urz¹dzenia, by unikn¹æ utraty tych danych. Kopie zapasowe mo¿na tworzyæ na komputerze klienta
korzystaj¹c z narzêdzia File Downloader. Szczegó³y patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].

Uwaga
- Aby uzyskiwaæ dokumenty poprzez obieranie faksów wymagana jest opcjonalna karta faksu (GD-1150)�.
- Aby uzyskiwaæ dokumenty poprzez skanowanie, odbieranie faksu internetowego lub odbieranie e-maila
wymagany jest opcjonalny zestaw drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny zestaw rozszerzania o funkcje
skanera (GM-3010) lub opcjonalny zestaw drukarki / skanera (GM-2010).
- Aby uzyskiwaæ dokumenty drukowane z komputera klienta poprzez sieæ wymagany jest opcjonalny zestaw
drukarki (GM-1010) lub opcjonalny zestaw drukarki / skanera (GM-2010).

Na poni¿szym rysunku przedstawiamy funkcjonalny zakres opcji e-Filing.
1 : Zapisywanie dokumentu.
2 : Je�li jest to potrzebne mo¿na dodaæ ustawienia drukowania do zapisanych dokumentów.
3 : Wydruk zapisanych dokumentów.
4 : Dokumenty mog¹ byæ przegl¹dane, edytowane, ³¹czone (Kopiuj/Wklej), oraz drukowane poprzez sieæ
dziêki programowi narzêdziowemu e-Filing web. Dokumenty mog¹ byæ równie¿ pobierane poprzez narzêdzie
File Downloader, a tak¿e importowane poprzez sterownik TWAIN do aplikacji zgodnych z TWAIN. Szczegó³y
patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].



223Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Niniejsze urz¹dzenie pozwala poprzez kopiowanie lub skanowanie na zapisanie danych obrazu orygina³u
do opcji e-Filing. (�1.Zapisaywanie do opcji e-FILING�, str. 144, �2. Skanowanie do opcji e-FILING�,
str. 154). Dokumenty zapisane w opcji e-Filing mog¹ byæ drukowane � z mo¿liwo�ci¹ dodania/zmiany
ustawieñ drukowania - po wybraniu okre�lonych stron lub wszystkich stron (�All Pages�). Mo¿na równie¿
kasowaæ niepotrzebne dokumenty z wybranych skrzynek u¿ytkownika. W poni¿szej tabeli zestawiono
podstawowe ró¿nice pomiêdzy wykonywaniem operacji bezpo�rednio z panela dotykowego urz¹dzenia
oraz z komputera klienta poprzez sieæ przy u¿yciu programu narzêdziowego e-Filing web.

Poni¿ej przedstawiamy podstawow¹ konfiguracjê dla opcji e-Filing

Funkcja Urz¹dzenie (Panel dotykowy) Komputer klienta 

Tworzenie skrzynki u¿ytkownika Tak Tak 

Tworzenie folderu w skrzynce 
u¿ytkownika 

Nie Tak 

Kasowanie skrzynki u¿ytkownika Tak Tak 

Kasowanie folderu lub 
dokumentu w skrzynce 
u¿ytkownika 

Nie Tak 

Edycja dokumentu (³¹czenie, 
prze³¹czanie, itp.) 

Nie Tak 

 

Skrzynka publiczna Udostêpniany dokument 1, Udostêpniany dokument 2... 

Dokument 1 

Dokument 2 

Dokument 1 

 
Skrzynka u¿ytkownika 001 

Folder 1 
Dokument 2 

 

Skrzynka publiczna jest zaprogramowana domy�lnie w niniejszym urz¹dzeniu. Pozwala ona na zapisywanie
dokumentów, których mo¿e potrzebowaæ w pracy ka¿dy pracownik biura. Mo¿na te¿ zarejestrowaæ do 200
skrzynek u¿ytkowników. Dla skrzynek u¿ytkowników mo¿na ustawiæ has³o dostêpu zapobiegaj¹ce
nieautoryzowanemu korzystaniu z tych skrzynek. Przed zapisaniem dokumentu w opcji e-Filing przygotuj
skrzynki u¿ytkownika, aby efektywnie zarz¹dzaæ dokumentami.

- W jednej skrzynce mo¿na utworzyæ do 100 folderów (mog¹ byæ one tworzone tylko w przypadku dostêpu
poprzez sieæ).
- W skrzynce lub w folderze mo¿e byæ zapisanych do 400 dokumentów. Natomiast dokument mo¿e liczyæ
maksymalnie 200 stron.
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2. Konfigurowanie skrzynki
Opcja e-Filing sk³ada siê z jednej skrzynki publicznej i mo¿e mieæ maksymalnie 200 skrzynek u¿ytkowników.
Skrzynka publiczna jest ustawiona ju¿ w momencie instalacji urz¹dzenia i nie wymaga ona ¿adnych
dodatkowych ustawieñ. Skrzynki u¿ytkownika mo¿na skonfigurowaæ / zarejestrowaæ nadaj¹c im nazwy.
Je�li ustawione zostanie has³o, to skrzynka jest chroniona przed nieautoryzowanym dostêpem i mo¿na
bezpiecznie przechowywaæ w niej istotne dokumenty. Istnieje mo¿liwo�æ ustawienia/zarejestrowania do
200 skrzynek u¿ytkowników.
* Przed zapisaniem dokumentów w opcji e-Filing zalecamy przygotowanie skrzynek u¿ytkownika oraz
folderów (mog¹ byæ one tworzone tylko w przypadku dostêpu poprzez sieæ), aby efektywnie zarz¹dzaæ
dokumentami. Szczegó³y patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].

Na panelu sterowania naci�nij przycisk
[e-FILING].

Wybierz pusty przycisk o numerze od 001
do 200, a nastêpnie naci�nij przycisk
[SETUP].

Ustaw nazwê skrzynki �BOX NAME�.
Nastêpnie, je�li jest to potrzebne ustaw has³o
� �Password�.

- Po naci�niêciu przycisku [BOX NAME] ekran
przejdzie do menu wprowadzania znaków
(�Wprowadzanie liter�, str. 30). Nazwa skrzynki mo¿e
sk³adaæ siê maksymalnie z 32 liter.
- Wprowad� identyczny, 5- cyfrowy numer w polach
�Password� oraz �Retype password�. Po
wprowadzeniu has³a naci�nij przycisk [SET].

3

1

2
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Naci�nij przycisk [ENTER].
- Ustanowiona zostanie nowa skrzynka.

4
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3. Zmiana wprowadzonych danych
Istnieje mo¿liwo�æ zmiany zarejestrowanej nazwy skrzynki oraz ustawionego has³a.
* Z poziomu dostêpu przez urz¹dzenie nie mo¿na zmieniæ nazwy folderu. Je�li potrzebna jest zmiana nazwy,
to mo¿na j¹ zmieniæ poprzez sieæ korzystaj¹c w komputerze klienta z programu narzêdziowego e-Filing
web. Szczegó³y patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].

Na panelu sterowania naci�nij przycisk
[e-FILING].

Wybierz skrzynkê, któr¹ chcesz zmieniæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [EDIT].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ stosowne menu,
wprowad� numer ¿¹danej skrzynki, któr¹ chcesz
zmieniæ.

Wprowad� has³o (�Password�) /5 cyfrowe/
dla wybranej skrzynki i naci�nij przycisk
[ENTER].

- Je�li przy rejestracji skrzynki nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� od razu do kroku 4.

Zmieñ dane w polu �BOX NAME� oraz
w polu �Password�.

- Po naci�niêciu przycisku [BOX NAME] ekran
przejdzie do menu wprowadzania znaków
(�Wprowadzanie liter�, str. 30). Nazwa skrzynki mo¿e
sk³adaæ siê maksymalnie z 32 liter.
- Wprowad� identyczny, 5- cyfrowy numer
w polach �Password� oraz �Retype password�.
Po wprowadzeniu has³a naci�nij przycisk [SET].

3

4

1

2



227Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

Naci�nij przycisk [ENTER].
- Dane skrzynki zostan¹ zaktualizowane.

5
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4. Kasowanie skrzynki
Niepotrzebne skrzynki u¿ytkownika mo¿na skasowaæ. W takim przypadku skasowane zostan¹ równie¿
wszystkie dokumenty znajduj¹ce siê w takiej skrzynce u¿ytkownika.
* Nie mo¿na skasowaæ skrzynki publicznej.
* Z poziomu dostêpu przez urz¹dzenie nie mo¿na skasowaæ folderu. Je�li chcesz skasowaæ folder, to mo¿na
to zrobiæ poprzez sieæ korzystaj¹c w komputerze klienta z programu narzêdziowego e-Filing web. Szczegó³y
patrz [Przewodnik po opcji e-Filing].

Na panelu sterowania naci�nij przycisk
[e-FILING].

Wybierz skrzynkê, któr¹ chcesz skasowaæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [DELETE].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ stosowne menu,
wprowad� numer ¿¹danej skrzynki, któr¹ chcesz
zmieniæ.

Wprowad� has³o (�Password�) /5 cyfrowe/
dla wybranej skrzynki i naci�nij przycisk
[ENTER].

- Je�li przy rejestracji skrzynki nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� od razu do kroku 4.

Pojawi siê pytanie, czy rzeczywi�cie chcesz
skasowaæ skrzynkê - �Are you sure you want
to delete this BOX?�. Naci�nij przycisk
[YES], w celu skasowania danej skrzynki.

- Wybrana skrzynka zostanie skasowana.

1

2

3

4
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5. Drukowanie zapisanego dokumentu
Mo¿na wydrukowaæ dokumenty zapisane w skrzynce lub w folderze. Istnieje te¿ mo¿liwo�æ okre�lenia
sposobu wykañczania wydruku. Natomiast, aby sprawdziæ zawarto�æ dokumentu mo¿na te¿ wykonaæ wydruk
testowy.

Drukowanie ca³ego dokumentu

Wydrukowane zostan¹ wszystkie strony dokumentu. Je�li chcesz wydrukowaæ wiele kopii danego dokumentu,
patrz �Drukowanie zapisanego dokumentu z dodaniem/zmian¹ ustawieñ�, str. 231.

Na panelu sterowania naci�nij przycisk
[e-FILING].

Wybierz skrzynkê, z której chcesz
wydrukowaæ zapisany dokument,
a nastêpnie naci�nij przycisk  [ENTER].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ stosowne menu,
wprowad� numer ¿¹danej skrzynki, z której chcesz
drukowaæ.

Wprowad� has³o (�Password�) /5 cyfrowe/
dla wybranej skrzynki i naci�nij przycisk
[ENTER].

- Je�li przy rejestracji skrzynki nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� od razu do kroku 4.

Wybierz dokument, który ma byæ
wydrukowany.

- Je�li chcesz wybraæ dokument w folderze, wybierz
folder i naci�nij przycisk [OPEN FOLDER].
Nastêpnie wybierz ¿¹dany dokument.

1

2

3

4
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Naci�nij przycisk [PRINT].
- Rozpocznie siê drukowanie ca³ego dokumentu.

Wskazówka
Je�li chcesz zatrzymaæ drukowanie zapisanego
w pamiêci dokumentu ju¿ podczas samego
wykonywania tej operacji, wybierz na ekranie PRINT
JOB lub SCAN JOB zadanie, które chcesz zatrzymaæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [DELETE]. Szczegó³y,
patrz  Status zadania. Kasowanie zadania�, str. 191
�7.Potwierdzanie statusu skanowania�, str. 201

Wykonywanie wydruku testowego

Z wielostronicowego dokumentu mo¿na wydrukowaæ fragment.

Wykonaj kroki 1 do 4 z procedury
�Drukowanie ca³ego dokumentu�.

Naci�nij przycisk [TEST PRINT].

Wprowad� numer ostatniej strony, aby
okre�liæ zakres drukowania.

- Je¿eli chcesz wydrukowaæ wszystkie strony, naci�nij
przycisk [ALL PAGES].

3

1

2
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Naci�nij przycisk  [PRINT].
- Rozpocznie siê wydruk ustawionych stron.

Wskazówka
Je�li chcesz zatrzymaæ drukowanie zapisanego
w pamiêci dokumentu ju¿ podczas samego
wykonywania tej operacji, wybierz na ekranie PRINT
JOB lub SCAN JOB zadanie, które chcesz zatrzymaæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [DELETE]. Szczegó³y,
patrz  Status zadania. Kasowanie zadania�, str. 191
�7.Potwierdzanie statusu skanowania�, str. 201

4

Drukowanie zapisanego dokumentu z dodaniem/zmian¹ ustawieñ

Je�li chodzi o dokument zapisany w skrzynce, to mo¿na dodaæ (lub zmieniæ) nastêpuj¹ce ustawienia
drukowania:

1: Ustawienie �ród³a podawania (Naci�nij kasetê, która ma byæ �ród³em podawania arkuszy).
2: Ustawienie liczby wydruków (Wprowad� liczbê wydruków z klawiatury numerycznej).
3: Ustawienie jednostronnego / dwustronnego drukowania
4: Ustawienie trybu wykañczania wydruku (Wybór trybu jest ograniczony w zale¿no�ci od opcjonalnych
elementów zainstalowanych w urz¹dzeniu.)
5: Ustawienie sposobu wysuwu papieru (Pozycjê tê mo¿na ustawiæ, gdy zainstalowany jest opcjonalny
finiszer).
6: Ustawianie pozycji przesuniêcia obrazu.
7: Ustawienie pozycji dodawani daty i godziny.
8: Ustawianie pozycji numeracji stron.

Wykonaj kroki 1 do 4 z procedury
�Drukowanie ca³ego dokumentu�.1
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Naci�nij przycisk [SETTINGS].

Okre�l ustawienia wydruku stosownie do
potrzeb.

- Szczegó³y, patrz informacje na poprzedniej stronie.
Je�li chodzi o ustawienia od 3 do 8, naci�nij przycisk,
wybierz ¿¹dany przycisk w menu, po czym naci�nij
przycisk [ENTER].

Naci�nij przycisk [PRINT].
- Rozpocznie siê drukowanie.

Wskazówka
Je�li chcesz zatrzymaæ drukowanie zapisanego
w pamiêci dokumentu ju¿ podczas samego
wykonywania tej operacji, wybierz na ekranie PRINT
JOB lub SCAN JOB zadanie, które chcesz zatrzymaæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [DELETE]. Szczegó³y,
patrz Status zadania. Kasowanie zadania�, str. 191
�7.Potwierdzanie statusu skanowania�, str. 201

3

4
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11. Wzorzec

1. Wzorzec  234

2. Przywo³ywanie wzorca  235

3. Rejestrowanie wzorca  238

4. Zmiana wprowadzonych danych  243

5. Kasowanie wzorca  247
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1. Wzorzec
Zestaw czêsto u¿ywanych funkcji mo¿na zarejestrowaæ w postaci wzorca i pó�niej przywo³ywaæ go w razie
potrzeby.

* W postaci wzorca mo¿esz zarejestrowaæ kombinacjê ustawieñ funkcji kopiowania, funkcji skanowania
lub funkcji faksu, a pó�niej w razie potrzeby przywo³ywaæ je.

Kombinacje ustawieñ rejestrowane s¹ w pozycji �PUBLIC TEMPLATE GROUP� lub �USER GROUP�
(dostêpnych jest do 200 grup) w menu wzorca. W jednej grupie mo¿na zarejestrowaæ do 60 kombinacji
ustawieñ.

Uwaga
- Aby skorzystaæ z funkcji skanowania, wymagany jest zestaw drukarki (GM-1010) oraz opcjonalny zestaw
rozszerzenia o funkcje skanera (GM-1030) lub te¿ opcjonalny zestaw drukarki/skanera (GM-2010).
- Aby skorzystaæ z funkcji faksu, wymagana jest opcjonalna karta faksu (GD-1150).

1: Zarejestruj kombinacjê funkcji
2: Umie�æ orygina³
3: Pobierz ¿¹dany wzorzec
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2. Przywo³ywanie wzorca
Po wywo³aniu ¿¹danego wzorca wystarczy, ¿e naci�niesz przycisk [START] (przycisk [SCAN] na panelu
dotykowym dla wykonania skanowania).
* Zanim bêdziesz móg³ przywo³ywaæ gotowe wzorce przetwarzania prac musisz je zarejestrowaæ. Patrz
�Rejestrowanie wzorca�, str. 238

Gdy wywo³ujesz wzorzec zapisany w pozycji PUBLIC GROUP

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru�, str. 36.

Umie�æ orygina³(y).
- 1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Na panelu kontrolnym naci�nij przycisk
[TEMPLATE].

- Wy�wietlone zostanie menu wywo³ywania wzorca.

Wybierz przycisk [PUBLIC TEMPLATE
GROUP], a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

Wybierz ¿¹dany wzorzec.

1

2

3

4
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Upewnij siê, czy na ekranie wy�wietlony jest
komunikat o ustawieniu wzorca � �Updated
the template seting�.

� Je�li potrzeba wybierz inne tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

6

7

Gdy wywo³ujesz wzorzec zapisany w pozycji USER GROUP

Umie�æ papier w kasecie (kasetach).
- �4 Umieszczanie papieru�, str. 36.

Umie�æ orygina³(y).
- 1 Umieszczanie orygina³ów�, str. 48.

Na panelu kontrolnym naci�nij przycisk
[TEMPLATE].

- Wy�wietlone zostanie menu wywo³ywania wzorca.

Wybierz grupê, w której zarejestrowany jest
wzorzec, jaki chcesz wywo³aæ. Nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

-  Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ stosowne menu,
wprowad� numer ¿¹danej grupy u¿ytkownika � USER
GROUP.

Wprowad� has³o (�Password�) /5 cyfrowe/
dla wybranej grupy i naci�nij przycisk
[ENTER].

- Je�li przy rejestracji grupy nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� od razu do kroku 6.

3
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Wybierz ¿¹dany wzorzec.

Wprowad� has³o (�Password�) /5 cyfrowe/
dla wybranego wzorca i naci�nij przycisk
[ENTER].

- Je�li przy rejestracji wzorca nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� od razu do kroku 8.

Upewnij siê, czy na ekranie wy�wietlony jest
komunikat o ustawieniu wzorca � �Updated
the template seting�.

� Je�li potrzeba wybierz inne tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

6

7

8

9
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3. Rejestrowanie wzorca
Aby mo¿na by³o wywo³aæ wzorzec, nale¿y najpierw zarejestrowaæ jako wzorzec kombinacjê ustawieñ.
Wzorce rejestrowane s¹ w pozycji �PUBLIC TEMPLATE GROUP� lub �USER GROUP� zale¿nie od
celów, jakim maj¹ s³u¿yæ.

- PUBLIC TEMPLATE GROUP: (Grupa publicznych wzorców)
Ka¿dy z pracowników firmy lub organizacji mo¿e korzystaæ z tak zapisanego wzorca, aby zastosowaæ do
realizacji zadania kombinacjê czêsto u¿ywanych funkcji. W grupie tej mo¿na zapisaæ do 60 kombinacji
funkcji (wzorców). Zale¿nie od celu zastosowania mo¿na te¿ ograniczyæ ich u¿ycie poprzez zastosowanie
has³a.
- USER GROUP (Grupa u¿ytkownika)
Ka¿dy departament, sekcja lub osoba odpowiada za grupê u¿ytkownika i rejestruje w niej wzorce. £atwiej
jest kontrolowaæ dostêp do tych grup, je�li ustanowione zostanie has³o. Mo¿na ustanowiæ do 200 grup
oraz do 60 kombinacji ustawieñ (wzorców) w tego rodzaju grupie.
* W przypadku rejestrowania wzorca w grupie publicznych wzorców, wymagane jest wprowadzenie
has³a administratora � �Admin Password�.

Rejestrowanie wzorca w grupie publicznych wzorców - PUBLIC TEMPLATE GROUP

Ustaw funkcje, które maja sk³adaæ siê na
kombinacjê (wzorzec).

- Np. ustaw �Przesuniecie obrazu�, redukcjê o 90%,
oraz wykonanie 10 zestawów kopii.

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[TEMPALTE].

Naci�nij przycisk [REGISTRATION].

Naci�nij przycisk �PUBLIC TEMPLATE
GROUP�, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

3
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Wprowad� has³o administratora (�Admin
Password�) (6 cyfr), a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

Naci�nij pusty klawisz w menu wzorca,
a nastêpnie naci�nij przycisk [SAVE].

Wprowad� dane dla rejestrowania wzorca.
- Nale¿y obowi¹zkowo wprowadziæ dane w pozycji
�NAME1� lub NAME2�, za� wprowadzenie
informacji w pozycji �USER NAME� oraz
�PASSWORD� jest dobrowolne.

- Po naci�niêciu przycisku [NAME1] wy�wietlone
zostanie menu wprowadzania liter (�Wprowadzanie
liter�, str. 30), nale¿y wtedy wprowadziæ nazwê, która
mo¿e mieæ do 11 liter.

W powy¿szy sposób wprowad� nazwê w pozycji
�NAME2� maj¹c¹ do 11 znaków, jak równie¿ mo¿esz
wprowadziæ 30 literow¹ nazwê w polu �USER
NAME�.

Je�li w menu wy�wietlonym w kroku
7 naci�niêty zostanie przycisk
[PASSWORD], to ekran prze³¹czy siê na
menu pokazane z prawej strony. Wprowad�
takie same, 5-cyfrowe liczby w polach
�Password� oraz �Retype Password�,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Po wprowadzeniu has³a naci�nij przycisk [ENTER].

6
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Naci�nij przycisk [SAVE].
- Menu powróci do ekranu z kroku 1 (menu
poprzedzaj¹ce naci�niecie przycisku [TEMPLATE] na
panelu sterowania).

9

Rejestrowanie wzorca w grupie u¿ytkownika � USER GROUP

Ustaw funkcje, które maja sk³adaæ siê na
kombinacjê (wzorzec).

- Np. ustaw �Przesuniecie obrazu�, redukcjê o 90%,
oraz wykonanie 10 zestawów kopii.

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[TEMPALTE].

Naci�nij przycisk [REGISTRATION].

Naci�nij przycisk 001 do 200 z grupy �USER
GROUP�, a nastêpnie naci�nij przycisk
[ENTER].

- Gdy wybierasz nie zarejestrowan¹ jeszcze grupê
u¿ytkownika �USER GROUP�, przejd� do kroku 5.

3
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- Gdy wybierasz zarejestrowan¹ grupê �USER
GROUP�, wprowad� w kolejnym menu 5 cyfrowe
has³o grupy �GROUP PASSWORD�, a nastêpnie
przejd� do kroku 8.

Wprowad� dane do zarejestrowania nowej
grupy u¿ytkownika � USER GROUP.

- Nale¿y obowi¹zkowo wprowadziæ dane w pozycji
�NAME�, za� wprowadzenie informacji w pozycji
�USER NAME� oraz �PASSWORD� jest
dobrowolne.
- Po naci�niêciu przycisku [NAME] wy�wietlone
zostanie menu wprowadzania liter ( �Wprowadzanie
liter�, str. 30), nale¿y wtedy wprowadziæ nazwê, która
mo¿e mieæ do 20 liter.
W powy¿szy sposób mo¿esz wprowadziæ 30 literow¹
nazwê w polu [USER NAME].

Je�li w menu wy�wietlonym w kroku 5
naci�niêty zostanie przycisk [PASSWORD],
to ekran prze³¹czy siê na menu pokazane
z prawej strony. Wprowad� takie same,
5-cyfrowe liczby w polach �Password� oraz
�Retype Password�, a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

- Po wprowadzeniu has³a naci�nij przycisk [SET].

Naci�nij pusty przycisk [TEMPLATE],
a nastêpnie naci�nij przycisk [SAVE].

6
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Wprowad� odpowiednie dane.
- Nale¿y obowi¹zkowo wprowadziæ dane w pozycji
�NAME1� lub NAME2�, za� wprowadzenie
informacji w pozycji �USER NAME� oraz
�PASSWORD� jest dobrowolne.

- Po naci�niêciu przycisku [NAME1] wy�wietlone
zostanie menu wprowadzania liter (�Wprowadzanie
liter�, str. 30), nale¿y wtedy wprowadziæ nazwê, która
mo¿e mieæ do 11 liter.

W powy¿szy sposób wprowad� nazwê w pozycji
�NAME2� maj¹c¹ do 11 znaków, jak równie¿ mo¿esz
wprowadziæ 30 literow¹ nazwê w polu �USER
NAME�.

Je�li w menu wy�wietlonym w kroku 8
naci�niêty zostanie przycisk [PASSWORD],
to ekran prze³¹czy siê na menu pokazane
z prawej strony. Wprowad� takie same,
5-cyfrowe liczby w polach �Password� oraz
�Retype Password�, a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

- Po wprowadzeniu has³a naci�nij przycisk [ENTER].

Naci�nij przycisk [SAVE].
- Menu powróci do ekranu z kroku 1, to znaczy menu
poprzedzaj¹cego naci�niecie przycisku [TEMPLATE]
na panelu sterowania.

8

9

10
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4. Zmiana wprowadzonych danych
Istnieje mo¿liwo�æ zmiany zarejestrowanej nazwy, nazwy u¿ytkownika oraz has³a dla wzorca / grupy
u¿ytkownika.

Zmiana danych dla wzorca

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[TEMPLATE].

Naci�nij przycisk [REGISTRATION].

Wybierz grupê, w której zarejestrowany by³
wzorzec, jakiego dane chcesz zmieniæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ odpowiednie menu
wprowad� bezpo�rednio numer ¿¹danej grupy
u¿ytkownika.

Gdy wybierany jest przycisk [PUBLIC
TEMPLATE GROUP], wprowad� 6 cyfrowe
has³o administratora (�Admin Password�),
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].
W przypadku wybierania grupy u¿ytkownika,
wprowad� has³o ¿¹danej grupy (5 cyfrowe),
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Je�li dla zarejestrowanej grupy u¿ytkownika nie
zosta³o zarejestrowana has³o, przejd� do kroku 5.

1

2

3

4
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Wybierz wzorzec, który chcesz zmieniæ,
a nastêpnie naci�nij przycisk [EDIT].

Wprowad� has³o (5 cyfrowe w polu
�Password�) dla wybranego wzorca,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Je�li dla zarejestrowanego wzorca nie zosta³o
ustawione has³o, przejd� do kroku 7.

Naci�nij przycisk �NAME 1�, �NAME2�
oraz/lub �USER NAME�.

- Po naci�niêciu przycisku [NAME1] wy�wietlone
zostanie menu wprowadzania liter (�Wprowadzanie
liter�, str. 30), nale¿y wtedy wprowadziæ nazwê, która
mo¿e mieæ do 11 liter.

- W powy¿szy sposób wprowad� nazwê w pozycji
�NAME2� maj¹c¹ do 11 znaków, jak równie¿ mo¿esz
wprowadziæ 30 literow¹ nazwê w polu �USER
NAME�.
- Aby zmieniæ samo has³o, pomiñ krok 7.

Je�li w menu wy�wietlonym w kroku 7
naci�niêty zostanie przycisk [PASSWORD],
to ekran prze³¹czy siê na menu pokazane
z prawej strony. Wprowad� takie same,
5-cyfrowe liczby w polach �Password� oraz
�Retype Password�, a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

- Po wprowadzeniu has³a naci�nij przycisk [ENTER].
- Je�li nie chcesz zmieniaæ has³a, pomiñ krok 8.

6

7

8

5
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Naci�nij przycisk [ENTER].
- Dane wzorca zostan¹ zmienione.

9

Zmiana danych grupy u¿ytkownika � USER GROUP

Nie ma mo¿liwo�ci zmiany danych grupy publicznej � PUBLIC GROUP.

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[TEMPLATE].

Naci�nij przycisk [REGISTRATION].

Wybierz grupê (�USER GROUP�), której
dane chcesz zmieniæ, a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ odpowiednie menu
wprowad� bezpo�rednio numer ¿¹danej grupy
u¿ytkownika.

1

2

3
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Wprowad� has³o (5 cyfrowe w polu
�Password�) dla wybranej grupy,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Je�li dla zarejestrowanej grupy nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� do kroku 5.

Naci�nij przycisk [NAME] oraz/lub [USER
NAME].

- Po naci�niêciu przycisku [NAME] wy�wietlone
zostanie menu wprowadzania liter (�Wprowadzanie
liter�, str. 30), nale¿y wtedy wprowadziæ nazwê, która
mo¿e mieæ do 20 liter.
- W powy¿szy sposób mo¿esz wprowadziæ 30 literow¹
nazwê w polu [USER NAME].
- Aby zmieniæ samo has³o, pomiñ krok 5.

Je�li w menu wy�wietlonym w kroku 5
naci�niêty zostanie przycisk [PASSWORD],
to ekran prze³¹czy siê na menu pokazane
z prawej strony. Wprowad� takie same,
5-cyfrowe liczby w polach �Password� oraz
�Retype Password�, a nastêpnie naci�nij
przycisk [ENTER].

- Je�li nie chcesz zmieniaæ has³a, pomiñ krok 5.

Naci�nij przycisk [ENTER].
- Zostan¹ zmienione dane grupy u¿ytkownika.

6

7
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5. Kasowanie wzorca
Niepotrzebne wzorce mo¿na skasowaæ. Mo¿na równie¿ skasowaæ niewykorzystywane grupy u¿ytkownika.

Kasowanie wzorca

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[TEMPLATE].

Naci�nij przycisk [REGISTRATION].

Wybierz grupê, w której zarejestrowany by³
wzorzec, jaki chcesz skasowaæ, a nastêpnie
naci�nij przycisk [ENTER].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ odpowiednie menu
wprowad� bezpo�rednio numer ¿¹danej grupy
u¿ytkownika.

Gdy wybierany jest przycisk [PUBLIC
TEMPLATE GROUP], wprowad� 6 cyfrowe
has³o administratora (�Admin Password�),
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].
W przypadku wybierania grupy u¿ytkownika,
wprowad� has³o ¿¹danej grupy (5 cyfrowe),
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Je�li dla zarejestrowanej grupy u¿ytkownika nie
zosta³o zarejestrowana has³o, przejd� do kroku 5.

1

2

3
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Wybierz wzorzec, których chcesz skasowaæ
i naci�nij przycisk [DELETE].

Wprowad� has³o (5 cyfrowe w polu
�Password�) dla wybranego wzorca,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Je�li dla zarejestrowanego wzorca nie zosta³o
ustawione has³o, przejd� do kroku 7

Naci�nij przycisk [DELETE].
- Wybrany wzorzec zostanie skasowany.

6

7

5
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Kasowanie grupy u¿ytkownika � USER GROUP

Naci�nij na panelu sterowania przycisk
[TEMPLATE].

Naci�nij przycisk [REGISTRATION].

Wybierz grupê (�USER GROUP�), któr¹
chcesz skasowaæ, a nastêpnie naci�nij
przycisk [DELETE].

- Prze³¹cz siê do odpowiedniego menu korzystaj¹c
z przycisków [Prev] lub [Next].
- Aby natychmiast wy�wietliæ odpowiednie menu
wprowad� bezpo�rednio numer ¿¹danej grupy
u¿ytkownika.

Wprowad� has³o (5 cyfrowe w polu
�Password�) dla wybranej grupy,
a nastêpnie naci�nij przycisk [ENTER].

- Je�li dla zarejestrowanej grupy nie zosta³o ustawione
has³o, przejd� do kroku 5.

1
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Naci�nij przycisk [DELETE].
- Wybrana grupa u¿ytkownika zostanie skasowana.

5
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3. Symbol konieczno�ci usuniêcia zaciêtego papieru  259
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7. Symbol wzywania serwisu / komunikat o okresowej konserwacji  283
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1. Opis migaj¹cych symboli graficznych
Symbole graficzne pojawiaj¹ce siê na panelu dotykowym informuj¹ o stanie dzia³ania sprzêtu. Gdy miga
jeden z symboli graficznych, podejmij stosowne dzia³anie korzystaj¹c z informacji zamieszczonych na
podanych poni¿ej stronach.

1. Symbol Sprawdzania orygina³u
Miga, je�li w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty nast¹pi zaciêcie orygina³u.
�1. Zaciêcie siê arkusza w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja)�, str. 259.

2. Symbol Zablokowania arkusza w zespole przekazuj¹cym � RELAY UNIT
Miga, gdy nast¹pi zaciêcie siê papieru w zespole przekazuj¹cym.
�8. Zaciêcie siê papieru w zespole przekazuj¹cym (opcja)�, str. 268.

3. Symbol Zablokowania papieru przy zespole utrwalaj¹cym
Miga, gdy nast¹pi zaciêcie siê papieru w zespole utrwalaj¹cym.
�6. Zaciêcie siê papieru w zespole utrwalaj¹cym�, str. 266

4. Symbol Zablokowania arkusza w zespole dupleksu
Miga, je�li arkusz zablokuje siê wewn¹trz zespo³u dupleksu.
�5. Zaciêcie siê arkusza w zespole automatycznego dupleksu�, str. 265.

5. Symbol Rêcznego podajnika
Miga, je�li arkusz papieru nie zosta³ prawid³owo podany przy kopiowaniu z rêcznego podajnika.
�4. Zaciêcie siê arkusza przy kopiowaniu z rêcznego podajnika�, str. 265.

6. Symbol Zablokowania arkusza w kasecie
Miga, je�li zablokuje siê papier podawany z jednej z kaset.
�2. Zaciêcie siê papieru w zespole kaset�, str. 262.

7. Symbol Zaciêcia w opcjonalnym zespole podawania (LCF)
Miga, je�li zablokuje siê papier podawany z kasety du¿ej pojemno�ci (LCF - opcja).
�3. Zablokowanie siê papieru w kasecie du¿ej pojemno�ci (LCF- Opcja)�, str. 264.

8. Symbol Zaciêcia siê papieru w jednostce usuwania zablokowanych arkuszy
Miga, gdy nast¹pi zaciêcie siê arkusza w jednostce usuwania zablokowanych arkuszy.



253Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

9. Symbol Wymiany zasobnika z tonerem
Miga, gdy wyczerpie siê toner w zasobniku.
 �2. Symbol wymiany zasobnika z tonerem�, str. 254

10. Symbol  Zablokowania arkusza w zespole zszywania grzbietowego
Miga, je�li arkusz zablokuje siê w finiszerze w zespole zszywania grzbietowego (opcja).
�12. Zablokowanie siê papieru w finiszerze w zespole zszywania grzbietowego (opcja MJ-1025)�, str. 271

11. Symbol Zablokowania siê papieru w finiszerze/zespole dziurkacza
Miga, gdy nast¹pi zablokowanie papieru w finiszerze (opcja) lub w zespole dziurkacza (opcja).
�10. Zablokowanie siê papieru w zespole dziurkacza (opcja)�, str. 269.

12. Symbol konieczno�ci wezwania serwisu
Miga, gdy konieczne jest sprawdzenie lub konserwacja urz¹dzenia przez serwis.
�Symbol wzywania serwisu�, str. 283.
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2. Symbol wymiany zasobnika z tonerem
Gdy w zasobniku z tonerem wyczerpie siê toner, miga symbol konieczno�ci wymiany zasobnika z tonerem
i pojawia siê nastêpuj¹cy komunikat �Install new toner cartridge�.

Wymiana zasobnika z tonerem

Otwórz przedni¹ pokrywê.

Naci�nij do do³u zielon¹ d�wigniê.

1

2
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Wyci¹gnij ostro¿nie zasobnik z tonerem.

Potrz¹�nij kilka razy nowym zasobnikiem
z tonerem, by toner w �rodku by³
równomiernie sproszkowany.

Ustaw zasobnik w pozycji pionowej
i wyci¹gnij z niego uszczelkê zabezpieczaj¹c¹
w kierunku strza³ki.

Wsuñ zasobnik do koñca, a¿ zatrza�nie siê
na miejscu.

3
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Opu�æ tacê rêcznego podajnika.

Otwórz automatyczny zespó³ dupleksu.

Otwórz pokrywkê elektrody transferowej,
aby wyj¹æ z przedniej kieszeni element
czyszcz¹cy elektrodê transferow¹.

Wyjêtym elementem przetrzyj odpowiednio
drut elektrody transferowej.

- Umie�æ element czyszcz¹cy elektrodê transferow¹
na krawêdzi zespo³u separatora. Nastêpnie po
czyszczeniu wyjmij ten element w taki sam sposób.
- Doci�nij element czyszcz¹cy do �cianki obok
elektrody i sprawd�, czy powierzchnia czyszcz¹ca
styka siê z drutem.

7

8

9

10



257Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

W³ó¿ z powrotem element czyszcz¹cy
elektrody transferowej do przedniej
kieszeni, a nastêpnie zamknij pokrywkê
elektrody transferowej.

Ustaw automatyczny zespó³ dupleksu oraz
tace rêcznego podajnika w ich pierwotnym
po³o¿eniu.

Zamknij przedni¹ pokrywê.

12
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Dodatkowe wyja�nienia

¯ywotno�ci zasobnika z tonerem (liczba kopii) zmienia siê zale¿nie od przedstawionych poni¿ej czynników.

1. Stopnia pokrycia orygina³u (bezpo�rednio zmienia stopieñ zadrukowania kopii).

2. Rozmiaru i zaczernienia orygina³u

3. Obecno�ci du¿ych ciemnych powierzchni przy wykonywaniu kopii (np. gdy kopiujemy z ksi¹¿ki
i pokrywa orygina³u jest czê�ciowo otwarta.)

4. Temperatury i wilgotno�ci w pomieszczeniu, w którym wykonywane s¹ kopie.

5. Ustawionego nasycenia kopii oraz trybu jako�ci obrazu

Jak pokazano na poni¿szych wykresach, ¿ywotno�æ zasobnika z tonerem zmienia siê zale¿nie od trybu
kopiowania oraz stopnia zadrukowania orygina³u.

Typy orygina³ów
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3. Symbol konieczno�ci usuniêcia zaciêtego papieru

Je�li w kopiarce nast¹pi zablokowanie papieru, to zaczynaj¹ migaæ na panelu dotykowym symbole  lub

 Zablokowanych arkuszy papieru w pozycji, w której nast¹pi³o zablokowanie siê arkusza. Nale¿y wtedy
usun¹æ kieruj¹c siê poni¿szym rysunkiem oraz opisanymi dalej procedurami.

Szczegó³y, patrz: �1 Opis migaj¹cych symboli graficznych�, str. 252.

1. Zaciêcie siê arkusza w automatycznym podajniku odwracaj¹cym dokumenty (opcja)

Pchnij przycisk znajduj¹cy siê na
automatycznym podajniku odwracaj¹cym
dokumenty, aby otworzyæ jego górn¹
pokrywê.

- Usuñ wszelkie znajduj¹ce siê tam zablokowane
arkusze.

Obróæ zielone pokrêt³o, aby usun¹æ
zablokowane orygina³y.

1

2
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Je�li w podajniku nadal pozosta³y
zablokowane arkusze, obróæ zielone pokrêt³o
w stronê przeciwn¹ ni¿ w kroku 2. Nastêpnie
wyjmij te arkusze.

Podnie� zielony uchwyt.
- Usuñ wszelkie znajduj¹ce siê tam zablokowane
arkusze.

Obróæ zielone pokrêt³o znajduj¹ce siê po
twojej stronie w kierunku strza³ki i wyjmij
znajduj¹ce siê tam zablokowane orygina³y.

Podnie� tacê podawania orygina³ów i wyjmij
zablokowane pod ni¹ arkusze.

3
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Opu�æ tacê podawania orygina³u, przesuñ
do przodu zielone pokrêt³o i otwórz
pokrywê.

Wyjmij zablokowane arkusze orygina³u.

Zamknij górn¹ i doln¹ pokrywê.

7

8
9
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2. Zaciêcie siê papieru w obszarze podawania papieru z kaset

Otwórz tacê rêcznego podajnika.

Otwórz automatyczny zespó³ dupleksu.

Otwórz pokrywê zespo³u transferowego.

Obróæ zielone pokrêt³o, tak jak wskazuje to
strza³ka, do �rodka i usuñ zablokowane
arkusze papieru.

Zamknij do pierwotnego po³o¿enia pokrywê
zespo³u transferowego, automatyczny
dupleks oraz tacê rêcznego podajnika.

3

4
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Otwórz pokrywê.

Usuñ zablokowany papier.

Zamknij pokrywê.

6

7
8
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3. Zablokowanie siê papieru w kasecie du¿ej pojemno�ci (LCF-opcja)

Otwórz pokrywê.

Usuñ zablokowane arkusze papieru.

Wskazówka
Zablokowanie siê papieru w podstawie z kasetami
(opcja)
- Otwórz pokrywê, jak pokazano z prawej strony,
i wyjmij wszelkie zablokowane arkusze.

Zamknij pokrywê.3

1

2



265Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

4. Zablokowanie siê arkusza w rêcznym podajniku

Usuñ arkusze papieru, które zablokowa³y siê
na tacy rêcznego podajnika.1

5. Zablokowanie siê papieru w zespole automatycznego dupleksu

Upewnij siê, ¿e otwarta jest taca rêcznego
podajnika, a nastêpnie otwórz zespó³
automatycznego dupleksu.

UWAGA
- Uwa¿aj, aby nie przyci¹æ sobie palców pomiêdzy
urz¹dzeniem a zespo³em automatycznego dupleksu.
- Nie nale¿y dotykaæ metalowych elementów na p³ycie
prowadnicy, gdy¿ mo¿na siê poparzyæ.

Podnie� prowadnicê papieru, jak pokazuje
to strza³ka i wyjmij zablokowane arkusze.

Opu�æ prowadnicê papieru i ustaw zespó³
automatycznego dupleksu w pierwotnej
pozycji.

- Zwróæ uwagê, aby zamkn¹æ starannie zespó³
dupleksu z obydwu stron.

1

2

3
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6. Zablokowanie siê papieru w zespole utrwalaj¹cym

Upewnij siê, ¿e otworzona jest taca rêcznego
podajnika, zespó³ automatycznego dupleksu,
a nastêpnie otwórz pokrywê zespo³u
transferowego.

Otwórz pokrywê wysuwu.

� Przesuñ j¹ ca³kowicie w dolne po³o¿enie.

Usuñ znajduj¹ce siê tam zablokowane
arkusze.

Zamknij pokrywê wysuwu, pokrywê zespo³u
transferowego i zespó³ automatycznego
dupleksu. Nastêpnie ustaw w pierwotnym
po³o¿eniu tacê rêcznego podajnika.

3

4
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7. Blokowanie siê arkuszy na przesuwanej tacy odbiorczej lub w zespole separatora
zadañ  (opcja)

Upewnij siê, ¿e otworzona jest taca rêcznego
podajnika, zespó³ automatycznego dupleksu,
a nastêpnie otwórz pokrywê zespo³u
transferowego.

UWAGA
Nie dotykaj zespo³u utrwalaj¹cego, ani znajduj¹cych
siê wokó³ niego metalowych elementów. S¹ one bardzo
gor¹ce i dotkniêcie ich mo¿e nie tylko byæ przyczyn¹
poparzenia, ale równie¿ szoku, a w efekcie wypadku.

Otwórz pokrywê zespo³u utrwalaj¹cego.

Otwórz pokrywê przesuwanej tacy lub
separatora zadañ.

Wyjmij zablokowane arkusze znajduj¹ce
siê w zespole przesuwanej tacy lub
w separatorze zadañ.

Zamknij pokrywê przesuwanej tacy lub
separatora zadañ. Zamknij pokrywê zespo³u
utrwalaj¹cego oraz pokrywê zespo³u
transferowego. Ustaw w pierwotnym
po³o¿eniu zespó³ automatycznego dupleksu
oraz tace rêcznego podajnika.

1
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8. Zablokowanie arkusza w zespole przekazuj¹cym (Relay unit � opcja)

Trzymaj¹c uchwyt pokrywy zespo³u
przekazuj¹cego, otwórz tê pokrywê.

Usuñ zablokowane arkusze papieru,
które znajduj¹ siê wewn¹trz zespo³u
przekazuj¹cego.

� Je�li jest to prostsze, usuñ arkusze papieru od strony
zespo³u utrwalaj¹cego.

Zamknij pokrywê zespo³u przekazuj¹cego.3

1

2

9. Zablokowanie siê arkusza papieru w finiszerze (opcja: MJ-1025)

Usuñ zablokowane arkusze papieru, które
znajduj¹ siê w sekcji wysuwu finiszera.1
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Otwórz górna pokrywê finiszera.

Usuñ zablokowane arkusze papieru.

Zamknij górn¹ pokrywê.

2
3
4

10. Zablokowanie siê papieru w zespole dziurkacza

Naciskaj¹c d�wignie zwalniaj¹ca finiszera,
odsuñ finiszer ostro¿nie od kopiarki.

Obróæ zielone pokrêt³o zespo³u dziurkacza,
aby skierowaæ strza³kê na szary obszar
z prawej strony pokrêt³a. .

- W tym stanie elementy dziurkuj¹ce s¹ podniesione,
co pozwala na wyjêcie arkusza papieru.

Usuñ pozostaj¹ce tam zablokowane arkusze
papieru.

Przesuñ finiszer w jego pierwotne po³o¿enie.

1

2

3

4



270 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

11. Zablokowanie siê arkuszy w finiszerze z jedn¹ pozycj¹ zszywania (opcja: MJ-1022)

Poci¹gnij d�wigniê i odsuñ ostro¿nie finiszer
od kopiarki.

Podnie� zielon¹ d�wigniê i usuñ zablokowane
arkusze papieru.

Usuñ zablokowane arkusze znajduj¹ce siê
w obszarze wysuwu papieru.

Zainstaluj ponownie finiszer przy
urz¹dzeniu.

UWAGA
Uwa¿aj, aby nie przyci¹æ palców pomiêdzy
urz¹dzeniem a finiszerem (opcja).

3

4

1

2
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12. Blokowanie siê papieru w zespole zszywania grzbietowego finiszera (opcja:MJ-1025)

Poci¹gnij d�wigniê zwalniaj¹c¹ i odsuñ
ostro¿nie finiszer od kopiarki.

Otwórz pokrywê sekcji wysuwu.

Usuñ znajduj¹ce siê tam zablokowane
arkusze papieru.

Otwórz przedni¹ pokrywê finiszera.

1

2

3

4
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Obróæ znajduj¹ce siê z prawej strony
pokrêt³o w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.

- Usuñ zablokowane arkusze od strony wysuwu
z zespo³u zszywania grzbietowego.

Zamknij pokrywê sekcji wyj�ciowej oraz
górn¹ pokrywê finiszera, a nastêpnie dosuñ
finiszer w jego pierwotne po³o¿enie.

6

5

13. Zablokowanie papieru w zespole zszywacza

Otwórz przedni¹ pokrywê finiszera.

Obróæ znajduj¹ce siê z w �rodku pokrêt³o
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.

- Gdy zszywki podnios¹ siê, okienko na górze po
prawej stronie pokrêt³a zmieni kolor na niebieski.

Usuñ znajduj¹ce siê w sekcji wysuwu
zablokowane arkusze papieru.

Zamknij przednia pokrywê.

3

4

1

2
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4. Uzupe³nianie zszywek (opcja)
Gdy wyczerpi¹ siê zszywki, na panelu kontrolnym pojawia siê komunikat �Check staple cartridge� � sprawd�
zasobnik ze zszywkami.
Nale¿y wtedy uzupe³niæ zszywki stosownie do przedstawionej poni¿ej procedury.

Finiszer z zespo³em zszywania grzbietowego (MJ-1025)

Otwórz przedni¹ pokrywê finiszera.

Przytrzymaj zielony uchwyt i wyci¹gnij
magazynek ze zszywkami.

- Obróæ górny zielony uchwyt do pozycji wskazanej
na rysunku po prawej stronie tak, aby magazynek ze
zszywkami wysun¹³ siê ku tobie.

1

2
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Trzymaj¹c po obu stronach zielonego
obszaru magazynka zaszywek, wyci¹gnij go.

Wyjmij pust¹ ramkê po zszywkach
z magazynka.

- Aby zwolniæ blokadê, naci�nij znajduj¹ce siê po obu
stronach przyciski zwalniaj¹ce (oznaczon napisem
PUSH).

- Wyci¹gnij pust¹ ramkê po zszywkach z magazynka

Wsuñ now¹ ramkê ze zszywkami do
magazynka zszywek, a¿ zatrza�nie siê na
miejscu.

3

4

5
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Wyci¹gnij ta�mê zabezpieczaj¹c¹ zszywki
w magazynku.

Ustaw magazynek ze zszywkami z powrotem
w pierwotnym po³o¿eniu.

Ustaw zespó³ zszywacza w pierwotnym
po³o¿eniu, a nastêpnie zamknij przedni¹
pokrywê finiszera.

6

7

8
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Finiszer z jednopozycyjnym zszywaczem (MJ-1022)

Poci¹gnij d�wigniê i odsuñ ostro¿nie finiszer
od urz¹dzenia.

Wyjmij magazynek zszywek.

Z magazynka zszywek wyjmij pust¹ ramkê
po zszywkach.

Umie�æ w magazynku now¹ ramkê ze
zszywkami.

- Wepchnij now¹ ramkê ze zszywkami a¿ zatrza�nie
siê na miejscu.
- Nie wyjmuj z ramki paseczka zabezpieczaj¹cego
zszywki zanim nie umie�cisz jej w magazynku
zszywek.

3

4

1

2
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Wyci¹gnij prosto do góry paseczek
zabezpieczaj¹cy zszywki.

Ustaw magazynek zszywek w pierwotnym
po³o¿eniu.

- Wsuñ magazynek, a¿ zostanie uchwycony przez
zaczepy i zatrza�nie siê w pozycji pracy.

Wskazówka
Je�li na wy�wietlaczu pozostaje komunikat �Check
staple cartridge�, powtórz powy¿sza procedurê od kroku
1 do 7.

Zainstaluj finiszer ponownie przy urz¹dzeniu.

UWAGA
Uwa¿aj, aby nie przyci¹æ sobie palców pomiêdzy
urz¹dzeniem a finiszerem (opcja).

6

7

5
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5. Usuwanie zablokowanych zszywek (opcja)
Je�li kopie nie s¹ zszywane w trybie zszywania, na wy�wietlaczu mo¿e pojawiæ siê komunikat informuj¹cy
o konieczno�ci sprawdzenia zszywacza �Examine stapler�. Oznacza to, ¿e nast¹pi³o zablokowanie zszywek.
Nale¿y wtedy usun¹æ zablokowane zszywki w sposób przedstawiony poni¿ej.

Finiszer z zespo³em zszywania grzbietowego (MJ-1025)

Otwórz przedni¹ pokrywê finiszera.

Przytrzymaj zielony uchwyt i wyci¹gnij
magazynek ze zszywkami.

- Obróæ górny zielony uchwyt do pozycji wskazanej
na rysunku po prawej stronie tak, aby magazynek ze
zszywkami wysun¹³ siê ku tobie.

1

2
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Trzymaj¹c po obu stronach zielonego
obszaru magazynka zaszywek, wyci¹gnij go.

Trzymaj¹c pokrêt³o do którego do³¹czona
jest niebieska uszczelka, podnie� pokrywê
zszywacza

Usuñ znajduj¹ce siê tam zablokowane
zszywki.

Trzymaj¹c uchwyt opu�æ pokrywê
zszywacza.

Ustaw magazynek zszywek z powrotem
w pierwotnym po³o¿eniu.

Ustaw zespó³ zszywacza w pierwotnym
po³o¿eniu, a nastêpnie zamknij przedni¹
pokrywê finiszera.

3

6

7

8

4

5
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Finiszer z jednopozycyjnym zszywaczem (MJ-1022)

Poci¹gnij d�wigniê i odsuñ ostro¿nie finiszer
od urz¹dzenia.

Wyjmij magazynek zszywek.

Przytrzymuj¹c uchwyt opu�æ pokrywê
zszywek.

- A: Zszywacz

UWAGA
Nie dotykaj obszaru zszywania. Mo¿esz zostaæ
skaleczony.

Usuñ zablokowane zszywki.

3

4

1

2
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Przytrzymuj¹c uchwyt ustaw pokrywê
zszywek w pierwotnym po³o¿eniu.

Ustaw magazynek zszywek w pierwotnym
po³o¿eniu.

- Wsuñ magazynek, a¿ zostanie uchwycony przez
zaczepy i zatrza�nie siê w pozycji pracy.

Zainstaluj finiszer ponownie przy
urz¹dzeniu.

UWAGA
Uwa¿aj, aby nie przyci¹æ sobie palców pomiêdzy
urz¹dzeniem a finiszerem (opcja).

6

7

5
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6. Usuwanie �cinek po dziurkowaniu arkuszy (opcja)
Gdy papierowe �cinki z dziurkowanych kopii zbior¹ siê do okre�lonego poziomu, pojawia siê komunikat
�READY (HOLE PUNCH DUST BIN IS FULL)�. Nale¿y wtedy opró¿niæ pozosta³o�ci po dziurkowaniu
w sposób przedstawiony poni¿ej.

Naciskaj¹c d�wigniê zwalniaj¹ca finiszera
odsuñ go ostro¿nie od kopiarki.

Wysuñ pojemniczek z pozosta³o�ciami
papieru i opró¿nij go.

Wsuñ pojemniczek na �cinki papieru w jego
pierwotne po³o¿enie.

Ustaw finiszer w pierwotnej pozycji.

3

4

1

2
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7. Symbol wzywania serwisu / komunikat o okresowej konserwacji

Symbol wzywania serwisu

OSTZRE¯ENIE
Nigdy nie nale¿y próbowaæ samemu naprawiaæ, demontowaæ ani modyfikowaæ niniejszego urz¹dzenia.
Stwarza siê wtedy zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.
W celu naprawy lub konserwacji wewnêtrznych elementów kopiarki zawsze nale¿y kontaktowaæ siê
z serwisem.

Gdy  miga symbol   konieczno�ci wezwania serwisu ORAZ POJAWIA SIÊ KOMUNIKAT �Misfeed in
copier Press HELP�, to nie mo¿na ju¿ wykonaæ kolejnych wydruków, czy kopii. Nale¿y wtedy skontaktowaæ
siê z serwisem.

(Uwaga)

Gdy na wy�wietlaczu migaj¹ symbole  konieczno�ci wezwania serwisu lub  Zablokowania siê papieru,
to po równoczesnym naci�niêciu klawiszy [CLEAR] oraz [8] przed wy³¹czeniem kopiarki, na wy�wietlaczu
ilo�ci kopii w trakcie przyciskania obydwu tych klawiszy wy�wietli siê odpowiedni kod b³êdu. Przy
kontaktowaniu siê z serwisem nale¿y podaæ ten kod b³êdu.

(Wskazówka)
Z tego wzglêdu, ¿e do utrwalania toneru na kopii u¿ywane s¹ elementy grzejne, w kopiarce zastosowano
elementy zabezpieczaj¹ce. Po w³¹czeniu zasilania, je�li w przewidzianym okresie czasu nie zostanie osi¹gniêta
odpowiednia temperatura, owe uk³ady zabezpieczaj¹ce stwierdzaj¹, ¿e wyst¹pi³a nieprawid³owo�æ i powoduj¹
zatrzymanie dzia³ania kopiarki.
Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce w pomieszczeniu o niskiej temperaturze, choæ sama kopiarka jest sprawna.
W takim przypadku nale¿y wy³¹czyæ g³ówny w³¹cznik kopiarki i w³¹czyæ go ponownie (�Wy³¹czanie
i w³¹czanie zasilania�, str. 31). Powtórz tê procedurê dwukrotnie, je¿eli za� problem nie ustêpuje, wy³¹cz
urz¹dzenie i wezwij serwis.

Komunikat o potrzebie przeprowadzenia okresowej konserwacji

Na wy�wietlaczu urz¹dzenia mo¿e pojawiæ siê nastêpuj¹cy komunikat �Time for periodic maintenance� -
Czas na okresow¹ konserwacjê. Oznacza to, ¿e potrzebna jest pomoc ze strony wykwalifikowanego technika
serwisu. Skontaktuj siê w tym celu z serwisem obs³uguj¹cym urz¹dzenie.



284 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280



285Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

13. Konserwacja

1. Codzienne sprawdzanie  286

2. Rozwi¹zywanie podstawowych problemów  288



286 Instrukcja obs³ugi e-STUDIO230/280

1. Codzienne sprawdzanie

Pozycje, które nale¿y sprawdzaæ codziennie

Stan g³ównego w³¹cznika
Na pocz¹tku ka¿dego dnia pracy zalecamy w³¹czenie kopiarki, tak by pó�niej w ka¿dej chwili mo¿na by³o
wykonaæ kopie. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o wy³¹czeniu kopiarki (jej g³ównego wy³¹cznika) przed wyj�ciem
z biura (�Wy³¹czanie i w³¹czanie zasilania�, str. 31). W nastêpuj¹cych przypadkach nie nale¿y wy³¹czaæ
g³ównego wy³¹cznika kopiarki:
- Gdy ustawiony jest tryb wy³¹czenia ( lub tryb u�pienia);
- Gdy wykorzystywana jest funkcja timera tygodniowego;
- Gdy zasilany jest opcjonalny faks.

Cotygodniowe zabiegi konserwacyjne

Aby zachowaæ sta³¹ wysok¹ jako�æ kopii, nale¿y raz w tygodniu czy�ciæ wymienione elementy.
(1) Obszar skanowania

NIE NALE¯Y stosowaæ rozpuszczalników takich jak alkohol. Powierzchniê nale¿y oczy�ciæ such¹
szmatk¹ lub szmatk¹ zwil¿on¹ niewielk¹ ilo�ci¹ wody.

(2) Szyba ekspozycji
(3) Prowadnice
(4) Pokrywa orygina³ów

Powierzchniê nale¿y czy�ciæ szmatk¹ zwil¿on¹ niewielk¹ ilo�ci¹ wody, alkoholu lub neutralnego
detergentu. Nastêpnie nale¿y wytrzeæ czyszczone powierzchnie sucha szmatk¹.
- Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie zarysowaæ czyszczonych elementów.

UWAGA
Podczas czyszczenia zewnêtrznych powierzchni urz¹dzenia nie nale¿y korzystaæ z rozpuszczalników
ani alkoholu.

- Mo¿e to powodowaæ odkszta³canie siê lub odbarwianie powierzchni.
- W przypadku stosowania specjalnych nas¹czonych chemicznie �ciereczek, nale¿y zwróciæ uwagê na
wszelkie ostrze¿enia zamieszczone na ich opakowaniu.
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Czyszczenie elektrody

Je�li wewnêtrzne powierzchnie elektrody oraz sam jej drut zabrudz¹ siê, to zabrudzenia mog¹ pojawiaæ siê
na kopii.

* Przed przyst¹pieniem do czyszczenia PAMIÊTAJ, ABY WY£¥CZYÆ ZASILANIE URZ¥DZENIA,
a nastêpnie otwórz przedni¹ pokrywê. Wy³¹czanie zasilania, (�Wy³¹czanie i w³¹czanie zasilania�, str. 31).

Otwórz przedni¹ pokrywê.

Oczy�æ elektrodê.
- Trzymaj¹c pokrêt³o czyszcz¹ce poci¹gnij je powoli
do koñca ku sobie, a nastêpnie wepchnij ostro¿nie do
�rodka, a¿ siê zatrzyma. Powtórz tê czynno�æ 2 lub 3
razy.

Uwaga
Po zakoñczeniu czyszczenia pamiêtaj, by wsun¹æ
pokrêt³o ca³kowicie do �rodka.

Zamknij przedni¹ pokrywê.

1
2

3
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2. Rozwi¹zywanie podstawowych problemów
Sprawd� poni¿sze informacje, je�li za� problem nie ustêpuje skontaktuj siê z serwisem w celu uzyskania
fachowej pomocy.

OSTZRE¯ENIE
Nigdy nie nale¿y próbowaæ samemu naprawiaæ, demontowaæ ani modyfikowaæ niniejszego urz¹dzenia.
Stwarza siê wtedy zagro¿enie powstania po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.
W celu naprawy lub konserwacji wewnêtrznych elementów kopiarki, ZAWSZE nale¿y kontaktowaæ siê
z serwisem.

Kopiarka nie uruchamia siê

Przy naciskaniu przycisków lub ikon, wy�wietlacz nie zmienia siê

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy wtyczka kabla zasilaj¹cego jest 
dobrze umieszczona w gnie�dzie? 

Umie�æ starannie wtyczkê w 
gnie�dzie zasilania.  

-  

Czy dobrze zamkniêta jest przednia 
pokrywa? 

Zamknij starannie pokrywê. 
�1. Opis 
poszczególnych 
elementów�, str. 20.  

 

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy kopiarka nie jest w trybie 
automatycznego oszczêdzania 
energii? 

Naci�nij na panelu sterowania przycisk 
[ENERGY SAVER] lub [START], aby 
wy³¹czyæ tryb automatycznego 
oszczêdzania energii. (Po chwili 
kopiarka bêdzie gotowa do pracy). 

�Panel sterowania�,  
str. 23.  
�3. Prze³¹czanie 
urz¹dzenia w tryb 
oszczêdzania energii�, 
str. 35.   

Czy nie jest wy³¹czone zasilanie ze 
wzglêdu na dzia³anie timera 
tygodniowego? 

Naci�nij na panelu sterowania przycisk 
[START], aby w³¹czyæ urz¹dzenie.  

Patrz [Przewodnik po 
funkcjach 
u¿ytkownika].  

Czy zosta³ wprowadzony kod 
departamentu? 
 
  

Wprowad� poprawny kod 
departamentu. 
 

�Kontrolowanie 
wykorzystania kopiarki 
poprzez kody 
departamentów�,  
str. 33.  

Czy nie jest u¿ywany opcjonalny 
klucz licznika kopii? 

Je�li korzystasz z klucza licznika kopii, 
umie�æ go w gnie�dzie licznika w 
urz¹dzeniu.  

�Kontrolowanie 
wykorzystania kopiarki 
poprzez opcjonalny 
klucz licznika kopii�,  
str. 34. 

Czy na wy�wietlaczu nie widnieje 
komunikat �Warming up�- 
nagrzewanie? 

Poczekaj, a¿ kopiarka bêdzie gotowa 
do pracy.  

�2. W³¹czanie 
zasilania�, str. 31.  
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Zbyt ma³e nasycenie obrazu kopii

Zbyt du¿e nasycenie obrazu kopii

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy na ekranie nie widnieje komunikat 
o konieczno�ci wymiany zasobnika  
z tonerem � �Install new toner 
cartridge�? 

Wymieñ zasobnik z tonerem. 
�2. Symbol wymiany 
zasobnika z tonerem�, 
str. 254 

Czy nie zosta³o rêcznie wybrane 
ja�niejsze ustawienie nasycenia kopii  
lub t³a ni¿ wybierane standardowo? 

Skorzystaj z przycisków rêcznego 
ustawiania nasycenia obrazu kopii 
lub funkcji regulacji t³a, by uzyskaæ 
odpowiednie nasycenie obrazu. 

�Tryb manualnej 
regulacji nasycenia 
kopii�, str. 103; 
�1.Regulacja t³a�,  
str. 106. 

 

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy nie zosta³o rêcznie wybrane 
ciemniejsze ustawienie obrazu kopii 
lub t³a ni¿ wybierane standardowo? 

Skorzystaj z przycisków rêcznego 
ustawiania nasycenia obrazu kopii 
lub funkcji regulacji t³a, by uzyskaæ 
odpowiednie nasycenie obrazu. 

�Tryb manualnej 
regulacji nasycenia 
kopii�, str. 103; 
�1.Regulacja t³a�,  
str. 106. 
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Na kopiach pojawiaj¹ siê smugi

Obraz kopii jest rozmazany

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy pokrywa orygina³ów b¹d�  
automatyczny podajnik odwracaj¹cy 
dokumenty (opcja) jest starannie 
zamkniêty? 

Zamknij starannie pokrywê lub 
podajnik dokumentów, aby z 
zewn¹trz na szybê nie pada³o 
�wiat³o. 

�Gdy umieszczamy 
orygina³y na szybie 
ekspozycji�, str. 49.  

Czy czysta jest szyba orygina³ów, 
pokrywa orygina³ów oraz obszar 
skanowania? 

Oczy�æ wymienione elementy. 

�Cotygodniowe 
zabiegi 
konserwacyjne�,  
str. 286.  

Czy prawid³owo ustawione jest 
nasycenie obrazu? 

Ustaw w³a�ciwe nasycenie obrazu 
kopii korzystaj¹c z przycisku [AUTO] 
lub z przycisków rêcznego 
ustawiania nasycenia kopii. 

�6. Regulacja 
nasycenia kopii�,  
str. 103.  

Czy korzystasz z dwustronnych 
orygina³ów? 

Z tego wzglêdu, ¿e mo¿e byæ 
widoczna druga strona orygina³u, 
ustaw odpowiednio ja�niej 
nasycenie kopii, korzystaj¹c z funkcji 
regulacji nasycenia t³a. 

�1.Regulacja t³a�,  
str. 106. 

Czy nie korzystasz z przezroczystych 
orygina³ów? 

Umie�æ na kopiowanym oryginale 
czysty arkusz papieru tego samego 
lub wiêkszego formatu.  

�Gdy umieszczamy 
orygina³y na szybie 
ekspozycji�, str. 49. 

 

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy ca³y orygina³ le¿y prawid³owo na 
powierzchni szyby? 

Umie�æ orygina³ w ten sposób, by 
dobrze przylega³ do szyby i zamknij 
automatyczny podajnik odwracaj¹cy 
dokumenty. 

- 

Czy papier, na którym odbywa siê 
kopiowanie nie jest wilgotny? 

Wymieñ papier na nowy. -  
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Brakuje czê�ci obrazu na kopii

Nie mo¿na ustawiæ funkcji

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy format oraz orientacja orygina³u, 
jak równie¿ wybrany wspó³czynnik 
reprodukcji, odpowiadaj¹ formatowi 
arkuszy kopii, jakich chcemy u¿yæ? 

Wybierz ten sam format arkuszy 
kopii, co format orygina³u lub 
ustaw odpowiedni wspó³czynnik 
reprodukcji dla wybranego formatu 
papieru. 

�1. Wybór papieru�,  
str. 74.  
�2. Kopiowanie  
z redukcj¹ i 
powiêkszaniem�, str. 80.  

Czy prawid³owo zosta³y ustawione 
marginesy kopii? 

Ustaw mniejsz¹ warto�æ 
przesuniêcia obrazu. 

�1. Przesuniecie obrazu�, 
str. 110. 

 

Pozycje do sprawdzenia Zalecane dzia³anie Strona 

Czy nie próbujesz ustawiæ funkcji, 
które nie mog¹ byæ stosowane razem? 

Skorzystaj z tablicy ³¹czenia funkcji 
oraz matrycy ³¹czenia trybów jako�ci 
i ponownie wprowad� ustawienia. 

�4. Tablica ³¹czenia 
funkcji kopiowania�, 
str. 304.  
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14. Specyfikacja techniczna
i opcje

1. Specyfikacja techniczna e-STUDIO230/280  294

2. Specyfikacja techniczna opcji  297

3. Zawarto�æ opakowania  2303

4. Tablica ³¹czenia funkcji kopiowania  304
Tablica ³¹czenia funkcji kopiowania 1/2  304

Tablica ³¹czenia funkcji kopiowania 2/2  305
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1. Specyfikacja techniczna e-STUDIO230/280

Nazwa modelu DP-2320/2820 

Typ Urz¹dzenie wolnostoj¹ce 
Szyba ekspozycji Nieruchoma 
System drukowania (Kopiowania) 
System 

Po�rednia metoda elektrofotograficzna 

System wywo³ywania Suche wywo³ywanie (2-sk³adnikowe) 
Metoda utrwalania Lampa halogenowa (2 elementy) 
Typ foto-cylindra OPC 

System skanowania orygina³u 

System skanowania p³askiej powierzchni 
(Gdy zainstalowany jest automatyczny podajnik odwracaj¹cy 
dokumenty : Sta³y system skanowania poprzez przesuw 
orygina³u) 

Sensor skanowania orygina³u Liniowy sensor CCD  
�ród³o �wiat³a skanowania Lampa ksenonowa 

Skanowania 600 dpi x 600 dpi 
Rozdzielczo�æ 

Wydruku 2,400 dpi x 600 dpi (Proces wyg³adzania) 
Akceptowalne orygina³y Arkusze, ksi¹¿ki oraz trójwymiarowe przedmioty 
Akceptowalne formaty orygina³ów Maksymalnie A3 

Kaseta 
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, 
ST-R, COMP, 13� LG, 8.5� SQ, 8K, 16K, 16K-R 
 

Akceptowalne 
formaty papieru do 
kopiowania 

Rêczny 
podajnik 

Arkusze o formatach w zakresie 100-297 mm (D³ugo�æ), 148-
432 mm (Szeroko�æ) 
64-105 g/m2 

Kaseta 
 

Akceptowalna 
gramatura papieru do 
kopiowania Rêczny 

podajnik 

64-209 g/m2 (dla ci¹g³ego podawania) 
50-209 g/m2 (dla podawania pojedynczych arkuszy) 
64-105 g/m2 (W przypadku korzystania z automatycznego 
podajnika odwracaj¹cego dokumenty.) 

Czas nagrzewania Oko³o 25 sekund 
Czas wykonania pierwszej kopii Oko³o 5.4 sekundy 
Prêdko�æ ci¹g³ego kopiowania Patrz �Prêdko�æ przy ci¹g³ym kopiowaniu�. 
Wielonak³adowe kopiowanie Do 999 kopii (wprowadzenie poprzez klawisze numeryczne) 

Przednia krawêd�: 3.0±2.0 mm, Tylna krawêd�: 2.0±2.0 mm, 
Kopie 

Boczne krawêdzie: 2.0±2.0 mm 
Przednia krawêd�: 5.0±2.0 mm, Tylna krawêd�: 5.0±2.0 mm, 

Nie kopiowana partia 
obrazu 

Wydruki 
Boczne krawêdzie: 5.0±2.0 mm 

Wspó³czynniki reprodukcji 

Rzeczywista wielko�æ: 100±0.5% 
Zoom: 25-400% (w krokach co 1%) 
Dla automatycznego podajnika odwracaj¹cego dokumenty 25-
200% (w krokach co 1%) 
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Kaseta 550 arkuszy (80 g/m2) 

Podawanie papieru 
Rêczny 
podajnik 

100 arkuszy (80 g/m2) 

Regulacja nasycenia toneru Magnetyczny system auto-toner  

Kontrola ekspozycji 
Automatyczna oraz mo¿liwo�æ manualnego wybrania spo�ród 
11 stopni ekspozycji 

Warunki otoczenia 
(dla normalnego u¿ytkowania) Temperatura: 10-30°C, Wilgotno�æ: 20-85% (bez kondensacji) 

Wymagania dotycz¹ce zasilania 
220-240 V ±10%, 8 A (50/60 Hz) 
110-127 V ±10%, 12 A (50/60 Hz) (dla Arabii Saudyjskiej 
wersja tylko 100V) 

Zu¿ycie energii 
Przynajmniej 1.6 kW (³¹cznie z jednostkami opcjonalnymi) 
Przynajmniej 1.5 kW (³¹cznie z jednostkami opcjonalnymi)  
(dla Arabii Saudyjskiej wersja tylko 100V) 

Wymiary 
(samo urz¹dzenie podstawowe) 

637 mm (szer.) x 715 mm (g³êb.) x 739 mm (wys.) 

Waga Oko³o 75 kg (urz¹dzenie z deweloperem oraz foto-cylindrem) 

Zajmowane miejsce 
(samo urz¹dzenie podstawowe) 

1 002 mm (szer.) x 1 164 mm (g³êb.) 

Pojemno�æ pamiêci stron 
Maksymalnie 1,000 arkuszy lub do zape³nienia miejsca  
w pamiêci (na podstawie w³asnej karty testowej firmy Toshiba) 
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Prêdko�æ przy ci¹g³ym kopiowaniu Jednostki: arkusze/minutê

Typ papieru Format arkuszy �ród³o podawania e-STUDIO230 e-STUDIO280 
Kaseta 23 28 

A4, B5, LT 
Rêczny podajnik 23 28 
Kaseta 21 21 A4-R, A5-R, B5-R, LT-

R, ST-R Rêczny podajnik 21 21 
Kaseta 18 18 

B4, FOLIO, LG, COMP 
Rêczny podajnik 18 18 
Kaseta 16 16 

Zwyk³y papier 

A3, LD 
Rêczny podajnik 16 16 
Kaseta 16 16 

A4, B5, LT 
Rêczny podajnik 16 16 

Kaseta 16 16 A4-R, A5-R, B5-R, LT-
R, ST-R Rêczny podajnik 16 16 

Kaseta 16 16 
B4, FOLIO, LG, COMP 

Rêczny podajnik 16 16 
Kaseta 16 16 

Gruby 1 

A3, LD 
Rêczny podajnik 16 16 

A4, B5, LT Rêczny podajnik 16 16 
A4-R, A5-R, B5-R, LT-
R, ST-R 

Rêczny podajnik 16 16 

B4, FOLIO, LG, COMP Rêczny podajnik 16 16 
Gruby 2 

A3, LD Rêczny podajnik 16 16 
A4, B5, LT Rêczny podajnik 16 16 
A4-R, A5-R, B5-R, LT-
R, ST-R 

Rêczny podajnik 16 16 

B4, FOLIO, LG, COMP Rêczny podajnik 16 16 
Gruby 3 

A3, LD Rêczny podajnik 16 16 
 

* Prêdko�æ kopiowania z rêcznego podajnika mierzona jest dla przypadków, w których okre�lany by³
format papieru do kopiowania.
* Specyfikacja mo¿e zmieniæ siê zale¿nie od warunków kopiowania oraz warunków otoczenia.
* Papier, o którym mowa powy¿ej jest papierem zalecanym prze formê Toshiba. W zwi¹zku z dbaniem
o sta³e doskonalenie naszych produktów specyfikacja oraz wygl¹d urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez
uprzedzenia.
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2. Specyfikacja techniczna opcji
Automatyczny podajnik odwracaj¹cy dokumenty 
 
Nazwa modelu MR-3016 
Sposoby podawania Jednostronnie, dwustronnie 
Liczba orygina³ów (A4) 100 orygina³ów (50-80 g/m2) 
Prêdko�æ podawania 105-420 mm/s 

Akceptowalne orygina³y 
A3 - A5-R, LD - ST-R (Formaty A5 oraz ST nie s¹ 
akceptowane) 

Gramatura papieru  
50-127 g/m2 (1-stronne orygina³y), 50-105 g/m2 
(2-stronne orygina³y) 

Zasilanie  Zasilanie z urz¹dzenia 
Wymiary 557 mm (szer.) x 530 mm (g³êb.) x 165 mm (wys.) 
Waga Oko³o 15 kg 
Zu¿ycie energii 43.6 W maksymalnie 
 
 
Kaseta du¿ej pojemno�ci � LCF  
 
Nazwa modelu KD-1012 
Akceptowalny format papieru A4 
Gramatura papieru 64-105 g/m2 

Maksymalna pojemno�æ 
2,500 arkuszy (80 g/m2) (Wysoko�æ stosu oko³o. 
137 mm x 2) 

Zasilanie  5 V, 24 V (zasilanie z urz¹dzenia) 

Wymiary 
623 mm (szer.) x 657 mm (g³êb.) x 307.5 mm 
(wys.) (³¹cznie z stabilizatorem) 

Waga Oko³o 27 kg 
Zu¿ycie energii 50 W maksymalnie 
 
 
Podstaw na kasety papieru (typ z jedn¹ kaset¹) 
 
Nazwa modelu KD-1011 

Akceptowalne formaty papieru 
A3 - A5-R, LD - ST-R (A5, ST oraz nie 
standardowe formaty nie s¹ akceptowane) 

Gramatura papieru 64-105 g/m2 
Maksymalna pojemno�æ 550 arkuszy (80 g/m2) 
Wymiary 623 mm (szer.) x 657 mm (g³êb.) x 320 mm (wys.) 
Waga Oko³o 21.5 kg 
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Modu³ dodatkowej kasety  
 

Nazwa modelu MY-1021 

Akceptowalne formaty papieru 
A3 - A5-R, LD - ST-R (A5, ST oraz nie standardowe 
formaty nie s¹ akceptowane) 

Gramatura papieru 64-105 g/m2 

Maksymalna pojemno�æ 550 arkuszy (80 g/m2) 

Wymiary 526 mm (szer.) x 569.5 mm (g³êb.) x 107 mm (wys.) 

Waga Oko³o 3.8 kg 

 
 
Finiszer ze zszywaczem grzbietowym /broszurowanie/ (MJ-1025) 
 

Nazwa modelu MJ-1025 

Typ Typ stoj¹cy (konsola) 

Akceptowalne 
formaty papieru 

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, 
COMP 

Akceptowalna 
gramatura papieru 

50-209 g/m2 

Format papieru 64-80 g/m2 81-90 g/m2 

A4, A5-R, B5, LT, ST-R 50 arkuszy 30 arkuszy 

Liczba kopii, jaka 
mo¿e byæ 
jednorazowo 
zszyta 
(³¹cznie z dwiema 
ok³adkami 
(91-128 g/m2) 

A3, A4-R, B4,  
B5-R, 
FOLIO, LD, LG, LT-R, 
COMP 

25 arkuszy 25 arkuszy 

Pozycja zszywania Przednia, Tylna, Podwójne zszywanie 

Formaty papieru 64-80 g/m2 81-90 g/m2 
Pojemno�æ 
zszywania 
grzbietowego 
(³¹cznie z dwiema 
ok³adkami 
(91-128 g/m2) 

A3, A4-R, B4, LD, LT-R 10 arkuszy 6 arkuszy 

Zasilanie  Zasilanie z urz¹dzenia 

Wymiary 
538 mm (szer.) x 603 mm (g³êb.) x 1,086 mm (wys.) (gdy wsuniêta jest 
taca pomocnicza) 

Waga Oko³o 38 kg 

Zu¿ycie energii 60 W maksymalnie 
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Pojemno�æ tac odbiorczych: (Patrz �Warunki dla funkcji zszywania grzbietowego�, str. 93).
(MJ-1025, gdy nie s¹ umieszczone mieszane formaty papieru)

*1 liczba arkuszy ³¹cznie z tymi, które znajduj¹ siê na tacy przetwarzania.
*2: Warto�æ, która zostanie osi¹gniêta wcze�niej.

Jednostki: mm (z dopuszczaln¹ tolerancj¹ +/- 7 mm)
Warto�ci podane w nawiasach, to liczba arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2.
Sortowanie/Grupowanie/Zszywanie nie jest dostêpne dla arkuszy A5-R, ST-R, B5-R

(MJ-1025 przy umieszczaniu arkuszy o mieszanych formatach)

*1: Warto�æ, która zostanie osi¹gniêta wcze�niej.

Jednostki: mm (z dopuszczaln¹ tolerancj¹ +/- 7 mm)

Warto�ci podane w nawiasach, to liczba arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2.

Tryb Bez sortowania Sortowanie / Grupowanie Ze zszywaniem 

Nr tacy 1 1 1 

A4, A4-R, A5-R, 
B5, B5-R, LT, LT-
R, ST-R 

160 
(1,000) *1 

160 
(1,000) 

160 
(1,000 lub 30 zestawów) *2 

A3, B4, FOLIO, 
LD, LG, COMP 

80 
(500) 

80 
(500) 

80 
(500lub 
30 zestawów) *2 

 

Tryb Bez sortowania Sortowanie / Grupowanie Ze zszywaniem 

Taca 1 1 1 

LD oraz LT 
80 
(500) 

80 
(500) 

LG oraz LT-R 
80 
(500) 

80 
(500) 

A4-R oraz FOLIO 
80 
(500) 

80 
(500) 

A3 oraz A4 
80 
(500) 

80 
(500) 

B4 oraz B5 
80 
(500) 

80 
(500) 

80 
(500 sheets or 30 sets) 
*1 
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Finiszer z jednopozycyjnym zszywaczem (MJ-1022) 
 

Nazwa modelu MJ-1022 

Typ Podwieszany 

Akceptowalne formaty papieru 
A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, A5-R, FOLIO, 
LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP 

Akceptowalna gramatura 
papieru 

50-209 g/m2 

A4, A4-R, B5, LT, LT-R 30 arkuszy 

B4, LG 20 arkuszy 

Liczba kopii, jak¹ mo¿na 
jednorazowo zszywaæ 
Akceptowalna gramatura 
papieru dla zszywania: 
64-80 g/m2 A3, FOLIO, LD, COMP 15 arkuszy 

Pozycja zszywania Tylna 

Zasilanie Zasilanie z kopiarki 

Wymiary 451 mm (szer.) x 539 mm (g³êb.) x 590 mm (wys.) 

Waga Oko³o 17 kg 

Zu¿ycie energii 40 W maksymalnie 

 
 
Pojemno�æ tac odbiorczych: 

(MJ-1022, gdy nie s¹ umieszczone mieszane formaty papieru) 
 
Tryb Bez sortowania Sortowanie / Grupowanie Ze zszywaniem 

Nr tacy 1 2 1 2 1 2 

ST-R, A5-R, 
B5-R 

30 
(200) 

99 
(700) 

- - - - 

LT, LT-R, 
A4, A4-R, B5 

30 
(200) 

99 
(700) 

30 
(200) 

99 
(700) 

170 arkuszy lub 
30 zestawów *1 

600 arkuszy lub 
50 zestawów *1 

B4, LG 
20 
(140) 

70 
(490) 

20 
(140) 

70 
(490) 

110 arkuszy lub 
30 zestawów *1 

400 arkuszy lub 
50 zestawów *1 

A3, FOLIO, 
LD, 
COMP 

15 
(100) 

49 
(350) 

15 
(100) 

49 
(350) 

80 arkuszy lub 
30 zestawów *1 

300 arkuszy lub 
50 zestawów *1 

 
*1: Warto�æ, która zostanie osi¹gniêta wcze�niej.  

Jednostki: mm (z dopuszczaln¹ tolerancj¹ +/- 7 mm) 

Warto�ci podane w nawiasach, to liczba arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2. 
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(MJ-1022, gdy umieszczone s¹ mieszane formaty papieru) 
 

Tryb Bez sortowania Sortowanie / Grupowanie Ze zszywaniem 

Nr tacy 1 2 1 2 1 2 

Kombinacja 
arkuszy o ró¿nej 
szeroko�ci 

15 
(100) 

49 
(350) 

- - - - 

LD oraz LT 
15 
(100) 

49 
(350) 

15 
(100) 

49 
(350) 

80 arkuszy lub 
15 zestawów 
*1 

300 arkuszy 
lub 
15 zestawów 
*1 

LG oraz LT-R 
15 
(100) 

49 
(350) 

15 
(100) 

49 
(350) 

110 arkuszy 
lub 
15 zestawów 
*1 

400 arkuszy 
lub 
15 zestawów 
*1 

A3 oraz A4 
15 
(100) 

49 
(350) 

15 
(100) 

49 
(350) 

80 arkuszy lub 
15 zestawów 
*1 

300 arkuszy 
lub 
15 zestawów 
*1 

B4 oraz B5 
15 
(100) 

49 
(350) 

15 
(100) 

49 
(350) 

110 arkuszy 
lub 
15 zestawów 
*1 

400 arkuszy 
lub 
15 zestawów 
*1 

 

*1: Warto�æ, która zostanie osi¹gniêta wcze�niej.  

Jednostki: mm (z dopuszczaln¹ tolerancj¹ +/- 7 mm) 

Warto�ci podane w nawiasach, to liczba arkuszy papieru o gramaturze 80g/m
2
. 

 

 

Jednostka ³¹cz¹ca 
 

Nazwa modelu KN-3520 

Wymiary 
417 mm (szer.) x 395 mm (g³êb.) x 154 mm (wys.) (³¹cznie z 
pokryw¹) 

Waga Oko³o 4 kg 

 
 

Separator zadañ  
 

Nazwa modelu MJ-5004 

Akceptowalne formaty papieru A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, A5-R, FOLIO 

Akceptowalna gramatura 
papieru 

Uk³adanie w górnej pozycji: 64-105 g/m2 
Uk³adanie w dolnej pozycji: 50-209 g/m2 

Pojemno�æ uk³adania  
Uk³adanie w górnej pozycji: 25 mm (150 arkuszy) 
Uk³adanie w dolnej pozycji: 40 mm (250 arkuszy) *1 

�ród³o zasilania Zasilanie z wielofunkcyjnego systemu cyfrowego 

Wymiary 498 mm (szer.) x 415 mm (g³êb.) x 153 mm (wys.) 

Waga Oko³o 3.3 kg 

 

*1: Warto�ci podane w nawiasach odnosz¹ siê do arkuszy papieru o gramaturze 80g/m
2
. 
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Przesuwana taca odbiorcza 
 

Nazwa modelu MJ-5005 

Akceptowalne formaty papieru A3, A4, A4-R, B4, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP 

Akceptowalna gramatura papieru 50-209 g/m2 

Pojemno�æ uk³adania  39 mm (250 arkuszy) *1 

Wielko�æ przesuniêcia Oko³o 30 mm 

�ród³o zasilania Zasilanie z wielofunkcyjnego systemu cyfrowego 

Wymiary 500 mm (szer.) x 415 mm (g³êb.) x 169 mm (wys.) 

Waga Oko³o 3.5 kg 

 

*1: Warto�ci podane w nawiasach odnosz¹ siê do arkuszy papieru o gramaturze 80g/m
2
. 

 

 

Zespó³ dziurkacza  
 

Nazwa modelu MJ-6005E MJ-6005F MJ-6005S 

Akceptowalne formaty 
papieru 

A3, A4, A4-R, B4, B5, 
B5-R, FOLIO, LD, LG, 
LT, LT-R, COMP 

A3, A4 

A3, A4, A4-R, B4, B5, 
B5-R, FOLIO, LD, 
LG, 
LT, LT-R, COMP 

Akceptowalna gramatura 
papieru 

64-200 g/m2 (Folia OHP oraz specjalnie powlekany papier nie mo¿e byæ 
stosowany) 

Wymiary 104 mm (W) x 556 mm (D) x 174 mm (H) 

Waga Oko³o 2,6 kg 

 
 
 Liczba otworów i ich �rednica Obs³ugiwane formaty papieru  

Japonia i wiêkszo�æ krajów 
europejskich (MJ-6005E) 

2 dziurki 
(6.5 mm �rednicy) 

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO, LT, LT-R, LD, LG, 
COMP 

Francja 
(MJ-6005F) 

4 dziurki 
(6.5 mm �rednicy; 80 mm odstêpu) 

A3, A4, LD, LT 

Szwecja 
(MJ-6005S) 

4 dziurki 
(6.5 mm �rednicy; 70, 21 mm odstêp) 

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO 
LD, LG, LT-R, COMP 

 
* Papier wymieniony powy¿ej jest papierem zalecanym przez firmê Toshiba. W zwi¹zku ze sta³ym 

doskonaleniem oferowanych produktów, specyfikacja oraz wygl¹d urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez 

uprzedzenia. 
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3. Zawarto�æ opakowania

Foto-cylinder 

Instrukcja rozpakowywania urz¹dzenia 

Instrukcja obs³ugi 

Raport z instalacji 

Karta klienta 

Zawarto�æ opakowania 

Naklejka okresowych konserwacji (PM) 
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4. T
ablica ³¹czenia funkcji kopiow

ania
Tablica ³¹czenia funkcji kopiow

ania 1/2

YES = TAK: Funkcje mog¹ byæ ³¹czone
NO = NIE: Priorytet ma funkcja ustawiona najpierw.

(YES) = (TAK): Rezultat nie jest gwarantowany, choæ mo¿na po³¹czyæ te ustawienia
*1: Priorytet ma funkcja, która by³ ustawiona jako ostatnia.
*2: Tylko AMS (Automatyczny wybór wspó³czynnika reprodukcji)
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T
ablica ³¹czenia funkcji kopiow

ania 2/2

YES = TAK: Funkcje mog¹ byæ ³¹czone
NO = NIE: Priorytet ma funkcja ustawiona najpierw.
(YES) = (TAK): Rezultat nie jest gwarantowany, choæ mo¿na po³¹czyæ te ustawienia

*1: Priorytet ma funkcja, która by³ ustawiona jako ostatnia.
*2: Tylko AMS (Automatyczny wybór wspó³czynnika reprodukcji)
*3: Margines na oprawê ksi¹¿ki ustawiany w funkcji przesuniêcia obrazu nie mo¿e
byæ ³¹czony ustawieniem funkcji kopiowania z ksi¹¿ki.
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INDEKS
1 �stronne orygina³y > 1- stronne kopie (ustawienie
domy�lne)  97
1-stronne orygina³y > 2-stronne kopie  97
2 �stronne orygina³y > 1- stronne kopie  99
2 �stronne orygina³y > 2- stronne kopie  98
2 w 1 / 4 w 1  117

A
Aby przywróciæ normalny wydruk,
po wprowadzeniu nieprawid³owego kodu      194
Aby wykonaæ 1-stronne, 2-stronne kopie oraz kopie
typu ksi¹¿kowego  87
Akceptowalne typy i formaty orygina³ów       48
Akceptowalne typy i formaty orygina³ów/
Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na zapisaæ  5
Akceptowalne typy i formaty papieru  36
Aktualnie wybrany format kasety  27
Arkusze orygina³ów  49
Automatyczna ekspozycja  54
Automatyczne kasowanie funkcji  24,29
Automatyczne rozpoczynanie zadania
(Programowanie zadania)  57
Automatyczne rozpoczynanie zadania  31,57,58
Automatyczny wybór papieru (APS)  74
Automatyczny wybór wspó³czynnika reprodukcji
(AMS)  80

B
Bezpo�rednie wprowadzanie (adresu)  169
Blokowanie siê arkuszy w finiszerze /
 dziurkaczu  269
Blokowanie siê arkuszy w finiszerze ze zszywaczem
grzbietowym  269
Blokowanie siê arkuszy w zespole
utrwalania  266
Blokowanie siê papieru w opcjonalnym
podajniku  259
Broszurowanie (MAGAZINE SORT)  91,119

C
Ca³kowita ilo�æ kopii  27
Ci¹g³e / Pojedyncze podawanie orygina³ów     137
Codzienne czynno�ci sprawdzaj¹ce  286
Cotygodniowe czynno�ci konserwacyjne       286
Czyszczenie elektrody  287

D
Data i godzina  27
Dodawanie czystej ok³adki  126
Dodawanie ok³adki z obrazem kopii  126
Dostêpne formaty papieru  100
Drukowanie ca³ego dokumentu  229
Drukowanie listy dziennika wys³anych /
odebranych faksów  207
Drukowanie zapisanych dokumentów z dodawanie/
zmian¹ ustawieñ  231
Drukowanie zapisanych dokumentów  229
Dwustronne kopiowanie  96

E
Edycja obrazu (IMAGE EDITING)  121
e-FILING przycisk  23
e-FILING  222
e-FILING, funkcje  222
Ekran podstawowy (BASIC)  24,27,34

F
Faks internetowy  167,168
Finiszer (opcja MJ-1022)  301
Finiszer (opcja MJ-1025)  299
Finiszer ze zszywaczem grzbietowym
(MJ-1025)  299
Finiszer ze zszywaczem jednopozycyjnym
(MJ-1022)  301,300
Format papieru  36
Formaty papieru dostêpne dla funkcji
dziurkowania  94
Foto-cylinder  294
Funkcje, których nie mo¿na ustawiæ  283

G
Gdy korzystamy z kodów departamentów      198
Gdy na panelu dotykowym migaj¹ symbole
graficzne  251
G³ówne cechy e-STUDIO230/280  9
G³ówny w³¹cznik  20
Górna pokrywa  85
Gruby 1 (Thick 1)  36,38,44,296
Gruby 2 (Thick 2)  36,38
Gruby 3 (Thick 3)  36,38

H
Has³o administratora  238,239,243,247

I
Informacje ogólne o transmisji faksu
internetowego  168
Informacje ogólne  7
Instrukcja rozpakowywania  303

J
Jak wykonywaæ kopie?  47
Jednorodna wysoka jako�æ obrazu  7

K
Kadrowanie / maskowanie  121
Kadrowanie  121
Kaseta du¿ej pojemno�ci  264
Kaseta na arkusze ok³adek  59,126
Kaseta na arkusze przek³adek
(wstawiane arkusze)  44,45
Kaseta na arkusze specjalne  44,45
Kasety  20
Kasowanie grupy u¿ytkownika  249
Kasowanie skrzynki  228
Kasowanie ustawienia kasety do zadañ
specjalnych  39
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Kasowanie wybranych funkcji  29
Kasowanie wzorca  247
Kasowanie zadania wydruku prywatnego       197
Kasowanie zadania z listy  199
Kasowanie zadania  191,195
Klawisze numeryczne  24
Klucz licznika kopii  34
Kod departamentu  33
Kod dostêpu  33
Kolorowy papier  39,126,129
Komunikat o okresowej konserwacji  283
Konfiguracja skrzynki  224
Konserwacja  285
Kontrolowanie wykorzystania kopiarki poprzez
kody departamentów  33
Kontrolowanie wykorzystania kopiarki poprzez
opcjonalny klucz licznika kopii  34
Kopiowanie na kopertach  69
Kopiowanie na ok³adkach
 � (COVER COPING)  126
Kopiowanie z funkcj¹ maskowania krawêdzi 113
Kopiowanie z grupowaniem  87
Kopiowanie z ksi¹¿ki (DUAL PAGE)  115
Kopiowanie z powiêkszeniem  80,117
Kopiowanie z redukcj¹ i powiêkszaniem 80
Kopiowanie z rêcznego podajnika na arkuszach
o niestandardowych formatach  65
Kopiowanie z rêcznego podajnika na arkuszach
o standardowych formatach  62
Kopiowanie z rêcznego podajnika  61
Kopiowanie z sortowaniem / grupowaniem     87
Kopiowanie z sortowaniem  87
Korzystanie z automatycznego podajnika
odwracaj¹cego dokumenty  51
Korzystanie z funkcji edycyjnych  109
Korzystanie z przycisków zoom redukcji /
powiêkszania oraz zaprogramowanych przycisków
zoom  82

L
Lampka ERROR (B³êdu)  24
Liczba dziurek oraz �rednica dziurek  85,94
Lista dziennika (LOG)  202
Lista zadañ drukowania  191
£¹czenie funkcji kopiowania  304

M
Maksymalna ilo�æ arkuszy dla zszywania
grzbietowego  92
Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na
ustawiæ  89
Maksymalna liczba arkuszy, jak¹ mo¿na
zapisaæ  48
Maksymalna pojemno�æ papieru 36
Manualny wybór papieru  76
Margines na oprawê ksi¹¿ki  111
Maskowanie krawêdzi (EDGE ERASE)  113
Maskowanie �rodkowego marginesu ksi¹¿ki  114

Maskowanie  121
Materia³y eksploatacyjne / czê�ci  7
Miêdzykopiowanie  59
Miganie symboli graficznych  251

N
Na kopiach pojawiaj¹ siê smugi  288
Najwy¿sza jako�æ produktów TOSHIBA 6
Niezawodno�æ  7
Numerowanie stron  132

O
Obraz na kopii jest rozmazany  288
Obs³uga i przechowywanie papieru  38
Obszar ustawiania funkcji  27
Ochrona �rodowiska  7
Odbicie lustrzane (MIRROR)  123
Odbieranie faksu internetowego  187
Odbieranie z serwera POP3  187
Odbieranie z serwera SMTP  188
Odwracanie negatyw / pozytyw  124
Ogólne procedury kopiowania  51
Okre�lanie formatu orygina³u oraz formatu
kopii  81
Okre�lanie odbiorców  163
Opcjonalne wyposa¿enie  21
Opis migaj¹cych symboli graficznych  251
Opis poszczególnych elementów  20
Optymalna jako�æ obrazu  7
Orientacja obrazu dwustronnych kopii
w trybie �2 na 2�  136
Orientacja obrazu kopii w trybach �1 na 2�
oraz �2 na 1�  134
Orygina³y typu ksi¹¿kowego na 2-stronne
kopie  101
Orygina³y typu ksi¹¿kowego  49
Ostrze¿enia dotycz¹ce korzystania z automatycznego
podajnika odwracaj¹cego dokumenty  51
Ostrze¿enia ogólne  10
Ostrze¿enia  8

P
Panel dotykowy 20,24,27
Panel sterowania  20,23
Papier do kopiowania  36,38
Papier zalecany przez firmê TOSHIBA / W³a�ciwa
obs³uga oraz przechowywanie papieru  38
Papier ze znakiem wodnym  42
Podajnik  36,296
Podawanie z kaset  91,119
Podawanie z rêcznego podajnika  12,61,119
Podczas konserwacji lub sprawdzania  15
Podstawowe elementy urz¹dzenia  20
Pojemnik na zu¿yty toner  20
Pojemno�æ tac odbiorczych  88,91
Porada  8
Potwierdzanie i kasowanie funkcji automatycznego
rozpoczynania zadania  57
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Potwierdzanie statusu zadania faksu / faksu
internetowego  200
Potwierdzanie statusu zadania skanowania    201
Powiêkszanie kierunkowe (XY Zoom)  125
Pozycje, które nale¿y sprawdzaæ codziennie   286
Prêdko�æ przy ci¹g³ym kopiowaniu  296
Priorytetowa transmisja  185
Procedura kopiowania  54
Procedura skanowania  151
Przechodzenie do zadania wydruku  193
Przednia ok³adka  20,85
Prze³¹czanie urz¹dzenia do trybu oszczêdzania
energii  35
Przerywanie / Wznawianie zadania  202
Przesuniecie obrazu (IMAGE
SHIFT)  61,110,238,240
Przy obs³udze materia³ów eksploatacyjnych     16
Przycisk broszurowania i zszywania grzbietowego
(MAGAZINE SORT & SADDLE STITCH)    91
Przycisk CLEAR (kasowania)  24
Przycisk COPY (Kopiowania)  23
Przycisk dostêpu - ACCESS  24
Przycisk EXTENSION (rozszerzenia)  23
Przycisk FAX  23
Przycisk FUNCTION CLEAR
(Kasowania funkcji)  24
Przycisk HELP  23
Przycisk INTERRUPT  24,56
Przycisk oszczêdzania energii
(ENERGY SAVER)  24,34,288
Przycisk SCAN (skanowania)  23,235
Przycisk START  24
Przycisk statusu zadañ (JOB STATUS)  24,56,58
Przycisk TEMPLATE (Wzorca)  23,236,238
Przycisk TOP COPIED (Do³o¿enie arkusza ok³adki
ze skopiowanym obrazem)  127,128
Przycisk USER FUNCTION (Funkcji
u¿ytkownika)  23
Przyciski dotykowe  27
Przywo³ywanie wzorca z grupy publicznej    235
Przywo³ywanie wzorca z grupy u¿ytkownika  236
Przywo³ywanie wzorca  235

R
Raport z instalacji  303
Regulacja kontrastu panela dotykowego  20
Regulacja nasycenia kopii  104
Regulacja ostro�ci  107
Regulacja t³a  106
Rejestrowanie adresów z list dziennika
(LOG)  205
Rejestrowanie wzorca w grupie PUBLIC
TEMPLATE GROUP (Publicznej)  238
Rejestrowanie wzorca w grupie u¿ytkownika �
USER GROUP  240
Rejestrowanie wzorca  238
Rodzaje orygina³ów  48
Rozwi¹zywanie podstawowych problemów   288

S
Skala orygina³ów  20
Skanowanie do e-maila  162
Skanowanie do opcji e-FILING  154
Skanowanie do pliku  158
Skanowanie obrazów  151
Sortowanie ze zszywaniem  89
Specyfikacja techniczna e-STUDIO230/280     294
Specyfikacja techniczna i opcje  293
Specyfikacja techniczna opcji  297
Sprawdzanie orygina³u  252
Status zadañ (JOB STATUS)  189,190
STATUS  208
Symbol konieczno�ci usuniêcia zablokowanych
arkuszy  278
Symbol konieczno�ci wymiany zasobnika
z tonerem  254
Symbol konieczno�ci wzywania serwisu  252
Symbol wzywania serwisu / komunikat o okresowej
konserwacji  283

T
Taca rêcznego podajnika  20
Tace odbiorcze  84
Toner  7,20
Tryb broszurowania  91
Tryb ci¹g³ego podawania orygina³ów 52, 54, 141
Tryb dziurkowania (opcja)  94
Tryb manualnego ustawiania nasycenia kopii     103
Tryb orygina³u  102
Tryb pojedynczego podawania
orygina³ów  53,142
Tryb sortowania poprzez obracanie  88
Tryb TEKST /FOTO  54
Tryb wstawiania arkuszy  129
Tryby automatycznego ustawiania nasycenia
kopii  103
Tryby odbierania  187
Tryby wykañczania oraz finiszery (opcje)      84
Tworzenie lewego lub prawego marginesu      110
Tworzenie marginesu na oprawê ksi¹¿ki  111

U
Umieszczanie orygina³ów na szybie
ekspozycji  49
Umieszczanie orygina³ów  48
Umieszczanie papieru do kopiowania  36
Urz¹dzenie nie uruchamia siê  288
Ustawianie kasety do zadañ specjalnych  39
Ustawianie podstawowych trybów kopiowania    73
Ustawianie trybu broszury i zszywania
grzbietowego  91
Ustawianie trybu sortowania ze zszywaniem     89
Ustawianie warunków (parametrów) transmisji   170
Ustawienia skanowania na panelu dotykowym   152
Ustawienia domy�lne  23,24
Usuwanie �cinek po dziurkowaniu (opcja)      282
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Usuwanie zablokowanych zszywek (opcja)      278
Finiszer ze zszywaczem grzbietowy
(MJ-1025) 278
Finiszer ze zszywaczem jednopozycyjnym
(MJ-1022)  280

UWAGA  8
Uwagi dla u¿ytkownika  5
Uwagi dotycz¹ce transmisji internetowej      168
Uzupe³nianie papieru w kasecie du¿ej
pojemno�ci  41
Uzupe³nianie papieru w kasetach  40
Uzupe³nianie zszywek (opcja)  273

Finiszer ze zszywaczem grzbietowym
(MJ-1025) 273
Finiszer ze zszywaczem jednopozycyjnym
(MJ-1022) 276

W
W przypadku instalacji lub przemieszczania
urz¹dzenia  10
W trybie pojedynczego podawania  53
Wewnêtrzna taca  20
Wieloadresowa transmisja  181
W³¹czanie urz¹dzenia  30
Wprowadzanie grup  175
Wprowadzanie wpisów do ksi¹¿ki adresowej    174
Wprowadzanie znaków  30
Wskazówka  8
Wska�nik PRINT DATA/MEMORY RX/FAX
Wspó³czynnik reprodukcji  27,54
Wstawianie 1 (INSERT 1)  44,45
Wstawianie 2 (INSERT 2)  44,45
Wstawianie daty i godziny  131
Wstêp  8
Wybór papieru  74
Wybór trybu wykañczania zadania  84
Wydruk prywatny  196
Wykonywanie wydruku próbnego  194
Wykonywanie wydruku testowego  230
Wy³¹czenia od odpowiedzialno�ci  17
Wymiana zasobnika z tonerem  252,254
Wysoka wydajno�æ  7
Wysy³anie 2-stronnych orygina³ów  184
Wysy³anie faksu internetowego  170
Wyszukiwanie adresu przy u¿yciu serwera
LDAP  180
Wyszukiwanie poprzez adres  178
Wyszukiwanie poprzez numer ID  177
Wy�wietlacz komunikatów  27
Wzorzec (TEMPLATE)  233,234

Z
Zaawansowane funkcje  184
Zablokowanie arkuszy w jednostce
przekazuj¹cej (RELAY UNIT)  268
Zablokowanie papieru w kasecie  262

Zablokowanie siê arkusza w zespole
dupleksu  265
Zacinanie siê arkuszy w rêcznym podajniku     265
Zadanie wydruku próbnego  194
Zadanie wydruku prywatnego  196
Zalecany papier  38
Zalety kosztowe  7
Zapisywanie do opcji e-FILING  144
Zapisywanie orygina³ów  143
Zapisywanie w pamiêci niestandardowych
formatów papieru  67
Zapisywanie w postaci pliku (COPY & FILE)    147
Zatrzymywanie operacji kopiowania  60
Zawarto�æ opakowania  303
Zbyt du¿e nasycenie obrazu  289
Zbyt ma³e nasycenie obrazu  289
Zespó³ automatycznego dupleksu
(odwracania arkuszy)  20
Zespó³ dziurkacza (sprzedawany oddzielnie)     85
Zmiana danych grupy u¿ytkownika  245
Zmiana danych wzorca  244
Zmiana formatu papieru w kasecie  39
Zmiana formatu papieru w kasecie/
Ustawianie kasety do zastosowañ
specjalnych  39
Zmiana wprowadzonych danych  226,243
�ród³o wstawiania 2 (INSERT SOURCE 2)   130
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