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EPA ENERGY STAR ® (MFD)
Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania
szerokiego i dobrowolnego stosowania energooszcz dnych technologii, które poprawiaj  warunki w miejscu pracy,
wydajno  produktu i zapobiegaj  zanieczyszczeniu rodowiska. Jako partner w programie ENERGY STAR, firma
TOSHIBA TEC za wiadcza, e niniejszy model kopiarki spe nia wytyczne programu ENERGY STAR w zakresie
zu ycia energii.
Wytyczne ENERGY STAR dla tej klasy kopiarek wymagaj , aby kopiarki zgodne z programem ENERGY STAR by y
wyposa one w funkcj  ‘Trybu czuwania’, która automatycznie prze cza kopiark  w tryb czuwania po up ywie
pewnego czasu nieaktywno ci. Kopiarka musi równie  automatycznie przej  do ‘Trybu oszcz dzania energii’ po
up ywie pewnego czasu od ostatniego u ycia urz dzenia. Kopiarka spe nia w szczególno ci nast puj ce
wymagania:

e-STUDIO2500c/3500c/3510c
‘Tryb automatycznego oszcz dzania energii’-

Zgodnie z programem Energy Star kopiarka zu ywa mniej ni  184 W (e-STUDIO2500c/3500c)/223 W (e-
STUDIO3510c).

‘Tryb automatycznego oszcz dzania energii’ – domy lne ustawienia czasu
Domy lny czas uruchomienia trybu automatycznego oszcz dzania energii wynosi 15 minut.

‘Tryb czuwania’
W trybie czuwania kopiarka zu ywa mniej ni  80 W (e-STUDIO2500c/3500c)/95 W (e-STUDIO3510c).

‘Tryb czuwania’ – domy lne ustawienia czasu
Domy lny czas przej cia w tryb czuwania wynosi 60 minut (e-STUDIO2500c/3500c)/90 minut
 (e-STUDIO3510c).

Uwaga 1- Ustawienia domy lne trybu czuwania oraz trybu automatycznego oszcz dzania energii mo na
zmienia . Aby zmieni  wy ej opisane ustawienia domy lne nale y skontaktowa  si  z
przedstawicielem serwisu.

Uwaga 2- Je li podczas trybu czuwania nadchodz  dane dla drukarki lub faksu urz dzenie samoczynnie
uruchamia nagrzewanie i po przej ciu w stan gotowo ci zaczyna drukowa . Kopiarka samoczynnie
uruchamia nagrzewanie tak e w przypadku, gdy na panelu kontrolnym wci ni ty jest przycisk start lub
przycisk oszcz dzania energii.

Zgodnie z wytycznymi programu EPA Energy Star, TOSHIBA zaleca u ywanie nast puj cego papieru z
makulatury:
- papier Great White MultiUse 20
Wszelkie pytania dotycz ce u ywania papieru z makulatury lub zalecanych rodzajów papieru z makulatury nale y
kierowa  do autoryzowanego sprzedawcy firmy TOSHIBA.

ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA..



Informacja dla u ytkowników

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji urz dzenia e-STUDIO2500c/3500c/3510c,nie nale y go
zmienia . Nale y unika  skrajnych temperatur, py u, wibracji i bezpo redniego wiat a s onecznego.
Nale y zapewni  równie  odpowiedni  wentylacj , poniewa  kopiarka emituje niewielk  ilo  ozonu.

Zgodnie z normami IEC 60825-1:1993/EN 60825-1.1994 w cznie z poprawkami urz dzenie uznano za
produkt laserowy klasy 1. W urz dzeniu wykorzystano diod  laserow  o mocy wyj ciowej 25 mW,

ugo ci fali 790 nm, ci ej pulsacyjnej.

Tylko UE

Ostrze enie:

Produkt klasy A.. W warunkach domowych produkt mo e wywo ywa  zak ócenia radiowe, a w takim
przypadku u ytkownik mo e by  zobowi zany do zastosowania odpowiednich rodków.

Warunki pracy
Z punktu widzenia EMC (kompatybilno ci elektromagnetycznej), u ywanie tego produktu jest
ograniczone w nast puj cych warunkach:

• rodowiska medyczne: Produkt nie jest zatwierdzony jako produkt medyczny wed ug Dyrektywy w
sprawie produktów medycznych: 93/42/EWG.

• Warunki domowe (np. w prywatnym salonie z odbiornikiem TV / radiowym w pobli u), poniewa
urz dzenie jest produktem klasy A EMC. W warunkach domowych produkt mo e wywo ywa
zak ócenia radiowe, a takim przypadku u ytkownik mo e by  zobowi zany do zastosowania
odpowiednich rodków!

Firma TOSHIBA TEC nie odpowiada za adne skutki wynikaj ce z u ywania niniejszego produktu w
ograniczonych warunkach.

ywanie tego produktu w warunkach ograniczonych mo e powodowa  zak ócenia
elektromagnetyczne w innych urz dzeniach i maszynach znajduj cych si  w pobli u. Mo e to
skutkowa  nieprawid owym dzia aniem, w tym utrat  danych / b dnymi danymi w tym produkcie lub
innych urz dzeniach / maszynach dotkni tych zak óceniami elektromagnetycznymi.
Oprócz tego, z uwagi na ogólne bezpiecze stwo, zabrania si  u ywania tego produktu w warunkach
wyst powania atmosfer wybuchowych
Zgodno  CE
Niniejszy produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z postanowieniami Dyrektyw Europejskich, tj.
Dyrektywy w sprawie niskich napi : 73/23/EWG i Dyrektywy w sprawie kompatybilno ci
elektromagnetycznej 89/336/EWG dotycz cych tego produktu i akcesoriów elektrycznych.
Za oznaczenie CE odpowiada TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-
Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Niemcy, tel. +49-(0)-2131-1245-0. Aby otrzyma  kopi  w ciwej
deklaracji zgodno ci CE nale y si  skontaktowa  przedstawicielem handlowym lub firm
TOSHIBA TEC.

Tylko Niemcy

Informacje o poziomie ha asu urz dzenia

Rozporz dzenie 3. GPSGV: Maksymalny poziom ci nienia akustycznego jest nie wi kszy ni  70 dB(A)
zgodnie z EN ISO 7779
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Niniejsza informacja dotyczy wy cznie pa stw cz onkowskich UE:

Produkt jest oznaczony zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE 2002/96/EC.
(Dyrektywa w sprawie zu ytego sprz tu elektrotechnicznego i elektronicznego -
WEEE)

yty symbol oznacza, e tego produktu nie wolno usuwa  w postaci nieposegregowanych odpadów
komunalnych i nale y go podda  osobnej utylizacji. Dbaj c o prawid owe usuni cie produktu
przyczyniasz si  do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla rodowiska i zdrowia ludzi,
które w przeciwnym razie mog yby powsta  przez nieprawid owe post powanie z odpadami z tego
produktu.

Szczegó owe informacje o zwrocie i recyklingu tego produktu mo na uzyska  od dostawcy, od którego
produkt zosta  nabyty.
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Organizacja podr czników

Dzi kujemy za zakup wielofunkcyjnego kolorowego systemu cyfrowego TOSHIBA
 e-STUDIO2500c/3500c/3510c.
Aby u atwi  obs ug  niniejszego urz dzenia do czyli my do niego ni ej opisane podr czniki.
Wybierz i przeczytaj podr cznik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Skrócona instrukcja obs ugi
Zawiera opis procedur wst pnej konfiguracji urz dzenia oraz opis
elementów do czonych do produktu, takich jak podr czniki obs ugi i
dyski CD-ROM.

Podr cznik operatora – funkcje podstawowe
Zawiera instrukcje, dotycz ce obs ugi podstawowych funkcji urz dzenia
w szczególno ci funkcji kopiowania.
Zamieszczono tu tak e opis rodków ostro no ci, które u ytkownicy s
zobowi zani przestrzega .
Nale y go dok adnie przeczyta  w pierwszej kolejno ci.

Podr cznik funkcji u ytkownika
Zawiera instrukcje dotycz ce obs ugi i ustawie  funkcji sterowanych z
panelu kontrolnego  przyciskiem [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE

YTKOWNIKA).

Podr cznik kolorów
W przyst pny sposób obja nia takie funkcje jak: „regulacja
rozdzielczo ci”, „regulacja koloru”, „edycja kopii”, „edycja obrazu” oraz
„przetwarzanie obrazu” w kolorze. Zamieszczono tu tak e podstawowe
informacje o kolorach.

Pozosta e podr czniki zamieszczono w postaci plików PDF na dysku CD-ROM z
dokumentacj  u ytkownika:

Podr cznik TopAccess
Obja nia jak obs ugiwa  i konfigurowa  takie funkcje sieci jak
skanowanie sieciowe i zarz dzanie zadaniami z komputera klienta
przez sie  za pomoc  narz dzia webowego TopAccess.

Organizacja podr czników 3
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Podr cznik administratora sieci
Zawiera wskazówki na temat ustawie  serwerów sieciowych, które
umo liwiaj  korzystanie z ró nych us ug sieciowych, oraz wskazówki
dla administratorów dotycz ce rozwi zywania problemów.

Podr cznik drukowania
Obja nia jak zainstalowa  oprogramowanie u ytkownika dla funkcji
drukowania w systemach Microsoft Windows, Apple Mac OS i UNIX, i
korzysta  z funkcji drukowania urz dzenia.

Podr cznik skanowania
Obja nia jak obs ugiwa  funkcje skanowania, które umo liwia
urz dzenie.

Podr cznik e-Filing
Wyja nia zasady obs ugi funkcji e-Filing przy pomocy sterownika
TWAIN, narz dzia File Downloader oraz narz dzia internetowego
 e-Filing.

Podr cznik faksu sieciowego
Obja nia jak korzysta  z funkcji faksu sieciowego, które umo liwiaj

ytkownikom obs ug  faksu i wysy anie faksów internetowych z
komputera klienta poprzez sie .



Podr cznik zarz dzania u ytkownikami
W tym podr czniku wyja niono, jak zarz dza  urz dzeniem przy
pomocy funkcji „Zarz dzania kodami dost pu”, „Zarz dzania
ustawieniami u ytkowników” oraz „Uwierzytelniania u ytkowników w
przypadku funkcji skanowania do wiadomo ci e-mail”.

Aby przeczyta  podr czniki w postaci plików PDF (Portable Document
Format)

Przegl danie i drukowanie niniejszego podr cznika operatora w postaci plików PDF wymaga
zainstalowania programu Adobe Reader lub Adobe Acrobat Reader. Je li na komputerze nie
zainstalowano adnego z tych programów, pobierz i zainstaluj go z witryny internetowej firmy
Adobe Systems Incorporated.
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Zanim przeczytasz ten podr cznik

W niniejszym podr czniku operatora opisano:
• Jak korzysta  z urz dzenia
• Jak dokonywa  przegl dów i przeprowadza  konserwacje urz dzenia
• Jak rozwi zywa  problemy mechaniczne i techniczne zwi zane z kopiowaniem

rodki ostro no ci przedstawione w podr czniku
Aby zapewni  poprawne i bezpieczne korzystanie z urz dzenia, w niniejszym podr czniku
operatora wskazano na rodki ostro no ci w trzystopniowej skali opisanej poni ej.
Przed przeczytaniem podr cznika nale y si  zapozna  ze znaczeniem poni szych elementów.

Ostrze enie
Oznacza potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która — je li si
jej nie uniknie — mo e spowodowa mier , powa ne
obra enia lub znaczne szkody, lub te  po ar urz dzenia lub
przedmiotów w jego pobli u.

Przestroga Oznacza potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która – je li si
jej nie uniknie - mo e spowodowa  drobne lub umiarkowane
obra enia, cz ciowe uszkodzenie urz dzenia lub
przedmiotów w jego pobli u, albo utrat  danych.

Uwaga Oznacza procedur , której nale y przestrzega , aby zapewni
optymalne dzia anie urz dzenia i bezproblemowe kopiowanie.

Oprócz powy szych, niniejsza instrukcja zawiera równie  informacje, które mog  okaza  si
przydatne przy u ytkowaniu, a oznaczone nast puj cymi znakami:

PO
Rada

Wskazuje praktyczne informacje, przydatne podczas obs ugi
urz dzenia.

& Wskazuje strony z informacjami zwi zanymi z wykonywan
czynno ci .
Przeczytaj te strony w razie potrzeby.
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Opis kierunku orygina u/papieru
Papier lub orygina y w formacie A4 lub B5 mo na umieszcza  w kierunku pionowym i poziomym.
W tym podr czniku do rozmiaru papieru lub rozmiaru orygina u umieszczanego poziomo
dodawane jest oznaczenie „-R”.

Na przyk ad orygina  w formacie A4 na szybie ekspozycyjnej:

Ustawiony pionowo: A4 Ustawiony poziomo: A4-R

Papier lub orygina y w formacie A3 lub B4 mog  by  umieszczane jedynie w kierunku poziomym,
dlatego te  do tych rozmiarów nie dodaje si  “-R”.

Znaki handlowe
§ Microsoft i Windows s  znakami handlowymi Microsoft  Corporation w Stanach

Zjednoczonych i innych pa stwach.
§ Adobe, Adobe Acrobat , Adobe Reader i Adobe Acrobat Reader s  znakami handlowymi

Adobe Systems Incorporated.
§ Inne nazwy firm lub produktów u yte w niniejszej instrukcji mog  by  nazw  handlow  lub

znakiem handlowym danej firmy.

©2006 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszystkie prawa zastrze one
Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja nie mo e by  powielana w adnej
formie bez uprzedniego zezwolenia TOSHIBA TEC CORPORATION na pi mie. Wykorzystania
informacji zawartych w niniejszej publikacji nie dotyczy odpowiedzialno  z tytu u ochrony
patentowej.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Jako  TOSHIBA nie ma sobie równych

e-STUDIO2500c/3500c/3510c Pojemniki z tonerem
Zaleca si  stosowanie oryginalnych cz ci TOSHIBA w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
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Materia y eksploatacyjne / Cz ci
• Niezawodno

ywanie oryginalnych materia ów eksploatacyjnych TOSHIBA z urz dzeniami TOSHIBA,
zapewnia najlepsze rezultaty..

• Wysoka wydajno
Oryginalne materia y eksploatacyjne TOSHIBA s  produkowane z my  o sprostaniu
wymaganiom naszego konkurencyjnego wiata i umo liwieniu szybkiego wykonywania
kopii, kiedy s  potrzebne.

• Stabilna jako  obrazu
Oryginalne materia y eksploatacyjne TOSHIBA spójn  i stabiln  jako  obrazu.

• agodny dla kopiarki
Oryginalne materia y eksploatacyjne TOSHIBA s  zaprojektowane z my  o utrzymaniu
sprawno ci urz dzenia i wszystkich jego cz ci.
Ograniczenie zu ycia urz dzenia jest mo liwe dzi ki dok adnej znajomo ci charakterystyki
urz dze  TOSHIBA, która gwarantuje najwy szy standard dba ci.

• Stabilno  urz dzenia
Firma TOSHIBA od pocz tku tworzy materia y eksploatacyjne dopasowane do urz dze .
Gdy jest projektowana nowa maszyna, przygotowywany jest równie  nowy toner specjalnie
do tej maszyny. U ywaj c oryginalnych materia ów eksploatacyjnych TOSHIBA z
urz dzeniami TOSHIBA, masz gwarancj  optymalnej wydajno ci.

Toner
• Optymalna jako  obrazu

Toner firmy TOSHIBA jest produkowany z materia ów najwy szej jako ci w precyzyjnie
kontrolowanych warunkach, co daje gwarancj  uzyskiwania z urz dze  TOSHIBA
wyra nych odbitek o najwy szej jako ci.

• Oszcz dno
Oryginalny toner TOSHIBA zapewnia oszcz dno . Podczas powielania u ywana jest

ciwa ilo  tonera, dzi ki czemu urz dzenie mo e dzia  do momentu zu ycia ca ego
tonera. Dzi ki temu mo na w pe ni wykorzysta  ka dy pojemnik z tonerem.

• W harmonii z otoczeniem
Oryginalny toner firmy TOSHIBA jest produkowany z uwzgl dnieniem ochrony rodowiska.
W trosce o Matk  Ziemi  u ywamy wyt aczanych lub plastikowych etykiet, dzi ki czemu
nasze pojemniki z tonerem mo na poddawa  pe nemu recyklingowi. Oprócz tego
zredukowali my poziom py u i ozonu, zapewniaj c lepszy komfort pracy.

• Przyjazny dla u ytkownika
Przed zatwierdzeniem naszych tonerów do sprzeda y, testujemy je, aby mie  pewno , e
spe niaj  one najwy sze standardy ochrony zdrowia. Dzi ki temu mo na u ywa  tonerów
bez obaw.

Ogólne
• Zalety serwisu i pomocy technicznej

Technicy serwisowi firmy TOSHIBA maj  kwalifikacje, dzi ki którym Twoje urz dzenia b
pracowa  optymalnie. Aby mie  gwarancj  spójnej jako ci kopii, korzystaj z us ug
autoryzowanego serwisu firmy TOSHIBA, który b dzie wykonywa  przegl dy i okresow
konserwacj  Twoich urz dze .
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Funkcje e-STUDIO2500c/3500c/3510c

E-STUDIO2500c/3500c/3510c to wielofunkcyjny kolorowy system cyfrowy o wysokiej pr dko ci i
wysokiej jako ci obrazu. E-STUDIO2500c/3500c/3510c jest wyposa one w funkcje sieciowe,
takie jak drukowanie i skanowanie, co stwarza szeroki wachlarz mo liwo ci i pozwala zaspokoi
potrzeby Waszego biura. E-STUDIO2500c/3500c/3510c zapewnia oszcz dno  przy czarno-
bia ym kopiowaniu, kolorowych reprodukcjach i przy drukowaniu w ulepszonej jako ci koloru, co
pozwala kopiowa , jak oczekiwano.
Urz dzenie e-STUDIO2500c/3500c/3510c oferuje poni sze por czne cechy, funkcje i opcje.
• Szybko  kopiowania.

-   e-STUDIO2500c
Kolor*1: 25 kopii na minut , Czarno-bia e: 35 kopii na minut

-   e-STUDIO3500c
Kolor*1: 35 kopii na minut , Czarno-bia e: 35 kopii na minut

-   e-STUDIO3510c
Kolor*1: 35 kopii na minut , Czarno-bia e: 45 kopii na minut
(podczas ci ego kopiowania jednostronnego w uk adzie LT poziomym, w trybie bez
sortowania, nie u ywaj c Dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (RADF))

• Czas nagrzewania zosta  maksymalnie zredukowany do oko o 99 sekund *2.
• Aby skuteczniej obs ugiwa  funkcje sieciowe na wyposa eniu standardowym zainstalowano

uniwersalny kontroler.
• Szeroki panel 1/2 VGA u atwia obs ug  i przegl danie, oraz podnosi wydajno ..
• Uniwersalna konstrukcja Panela kontrolnego umo liwia zmian  k ta nachylenia.
• Cz sto u ywane style dokumentu mo na przechowywa  w skrzynce e-Filing urz dzenia. Plik

w okre lonym stylu mo na atwo wydrukowa  przywo uj c z panela dotykowego zachowany
styl, lub zmieniaj c wed ug potrzeb kolejno  stron w pliku za pomoc  narz dzia TopAccess.
Oznacza to, e plik zachowany w skrzynce e-Filing mo na wykorzystywa  wielokrotnie, co
oszcz dza czas pracy.

• Dokumenty otrzymane w postaci faksu mo na przechowywa  w skrzynce e-Filing bez
 potrzeby drukowania.
• Zeskanowane orygina y mo na wys  równocze nie faksem (opcja) i mailem.
• Sortowanie elektroniczne podnosi wydajno  kopiowania zarówno materia ów kolorowych jak
 i czarno-bia ych.
• Bogate funkcje edytorskie, takie jak przycinanie, maskowanie i odbicie lustrzane.
• Obs uga skompresowanych plików PDF u atwia prac  z danymi.
• Urz dzenie standardowo jest wyposa one w pami  stron i twardy dysk co pozwala na

prac  w trybach 2w1 / 4w1, sortowanie elektroniczne, sortowanie broszurowe, itd.
• System mocowania zu ywa mniej oleju i zmniejsza mo liwo  przywierania do papieru.
• Dzi ki prostemu systemowi wymiany pojemnika z tonerem nie brudzisz sobie r k.
• Mo liwo  u ywania szerokiej gamy no ników: grubego papieru (do 256 g/m2), etykiet

samoprzylepnych, folii do prze roczy, papieru wodoodpornego, itp.
• Technologia jako ci obrazu gwarantuje sta  jako  wydruku kolejnych kopii.
• Zainstalowanie opcjonalnego finiszera umo liwia szybkie sortowanie automatyczne,

zszywanie i dziurkowanie kopii (opcja).
• Zainstalowanie finiszera wraz z funkcj  broszurowania pozwoli na wybór trybu zszywania

broszurowego, który automatycznie zszyje dokumenty w rodku do postaci ksi ki.
• Udost pniono dwie funkcje oszcz dzania energii: 1. ENERGY SAVER MODE (Tryb

oszcz dzania energii): od cza niepotrzebne napi cie w stanie READY (gotowo ci)
urz dzenia, 2. SLEEP MODE (Tryb czuwania): ogranicza zu ycie energii do minimum po
up ywie okre lonego czasu od u ytkowania urz dzenia.

• Ulepszone funkcje bezpiecze stwa *3 zapewniaj  u ytkownikom bezpieczne i przyjemne
warunki pracy.

• Wbudowany modu  bezprzewodowej sieci LAN oraz opcje zgodne z technologi  Bluetooth s
odpowiedzi  na rosn ce wymagania u ytkowników.

*1 Pr dko  kopiowania w opcji "Full colour”, “Auto colour”, “Twin colour” i “Mono colour”
*2 Opcje nie zainstalowane

Funkcje e-STUDIO2500c/3500c/3510c 19



*3 Ikona wy wietla si  na panelu dotykowym gdy urz dzenie ma uruchomion  funkcj  kodowania.
< Jak sprawdzi  czy funkcja kodowania jest aktywna >
Naci nij przycisk [USER FUNCTIONS]
(funkcje u ytkownika) na panelu kontrolnym, a
nast pnie kliknij zak adk  [COUNTER]
(licznik) na panelu dotykowym. Je li funkcja
kodowania jest uruchomiona powy sza ikona
wy wietli si  w prawym dolnym rogu panela
dotykowego.
W sprawie korzystania z funkcji kodowania
skontaktuj si  z serwisantem.
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Ogólne rodki ostro no ci

Podczas instalacji lub przenoszenia

Ostrze enia
• Wielofunkcyjne kolorowe systemy cyfrowe wymagaj  zasilania elektrycznego o napi ciu 220

do 240 V AC, nat eniu 8 A i cz stotliwo ci 50/60 Hz.
Nie u ywa  zasilania o napi ciu innym ni  podane.
Unika  wielu pod cze  do tego samego gniazdka. Mo e to spowodowa  po ar lub
pora enie pr dem elektrycznym. Je eli trzeba zwi kszy  liczb  gniazdek, nale y wezwa
elektryka.

• Zawsze pod cza  urz dzenie do gniazdka z uziemieniem, aby unikn  zagro enia
po arem lub pora eniem elektrycznym w przypadku zwarcia. Wi cej informacji na ten temat
mo na uzyska  u przedstawiciela serwisu. U ywa  uziemionego gniazdka ciennego
pod czonego do przewodu trój owego.
Je eli u ywana jest wtyczka z dwoma bolcami, z wyj tkiem Kanady i USA, urz dzenie nale y
uziemi . Nigdy nie uziemia  urz dzenia przez pod czenie do rury z gazem, wod , ani innego
przedmiotu, który nie jest odpowiedni do tego celu.

• Solidnie pod czy  kabel do gniazdka. Je li nie b dzie wetkni ty prawid owo, mo e si
nagrza  i wywo  po ar lub porazi  pr dem elektrycznym.

• Nie uszkadza , nie przerywa  i nie próbowa  naprawia  przewodu zasilaj cego.
Z przewodem zasilaj cym nie nale y robi  nast puj cych rzeczy:
-   Skr ca
-   Zgina
-   Rozci ga
-   Stawia  na nim adnych przedmiotów
-   Nagrzewa
-   Umieszcza  w pobli u kaloryferów i innych róde  ciep a

Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem. Je li przewód zasilaj cy jest
uszkodzony, nale y si  skontaktowa  z przedstawicielem serwisu.

• Wyjmuj c wtyczk  z gniazdka, nie nale y ci gn  za kabel. Wyjmuj c wtyczk  z gniazdka,
nale y j  przytrzymywa . W przypadku poci gni cia za kabel, mo e doj  do rozerwania
przewodów, co mo e wywo  po ar lub pora enie elektryczne.

• Nale y si  upewni , czy otwory wentylacyjne nie s  zablokowane.
• Zbyt wysoka temperatura wewn trz wielofunkcyjnego kolorowego systemu cyfrowego grozi

po arem.
• Nie nale y przenosi  urz dzenia do innego budynku, w gór  lub dó  schodów ani na wi ksz

odleg .
Mo e to spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym lub doprowadzi  do powa nych
obra . W sprawie podnoszenia lub przenoszenia Wielofunkcyjnych kolorowych systemów
cyfrowych nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem serwisu.

• Nie nale y przenosi  Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych razem z do czonym
wyposa eniem dodatkowym, takim jak wyka czarka.
Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem. W sprawie podnoszenia lub
przenoszenia Wielofunkcyjnych kolorowych systemów cyfrowych nale y skontaktowa  si
z przedstawicielem serwisu.

• Przed przenoszeniem wielofunkcyjnych systemów cyfrowych nale y od czy  zasilanie a
nast pnie wyci gn  wtyczk  z gniazdka. Uszkodzenie kabla zasilaj cego mo e
doprowadzi  do po aru lub pora enia pr dem.

• Wyj cie gniazdka powinno by atwo dost pne i znajdowa  si  blisko urz dzenia.
• Wtyczk  z gniazdka nale y wyjmowa  cz ciej ni  raz do roku, aby wyczy ci  wtyki i ich

siedztwo. Zbieraj cy si  kurz i py  mo e wywo  po ar spowodowany temperatur
wytwarzan  przez up yw pr du.
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Przestroga

Pod spodem Paper Feed Pedestal (podstawy podajnika papieru) znajduj  si  4 mechanizmy
przeciwpo lizgowe i 2 blokady zabezpieczaj ce przez przewróceniem. Podczas przenoszenia
urz dzenia przekr  blokady zgodnie z kierunkiem strza ek (patrz rysunek poni ej) i unie  do
góry, by urz dzenie nie by o umocowane. Po przeniesieniu, przekr  blokady w przeciwnym
kierunku i opu  je, by ponownie przymocowa  urz dzenie

Ostrze enia

• Nie nale y instalowa  urz dzenia samodzielnie, ani nie przenosi  po zainstalowaniu. Mo e
to doprowadzi  do powa nych obra  lub uszkodzenia urz dzenia. Instalowanie i
przenoszenie urz dzenia nale y powierzy  serwisowi.

• Nie nale y usuwa rub. Zespó  utrwalaj cy mo e wypa  i spowodowa  obra enia.
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Inne
• Wokó  urz dzenia nale y zapewni  wystarczaj ce miejsce do atwej wymiany cz ci,

konserwacji i usuwania zaci  papieru.
Je eli miejsce jest ograniczone, niektóre czynno ci, takie jak u ywanie podajnika bocznego,

 utrudnione. Mo e równie  doj  do awarii wielofunkcyjnego systemu cyfrowego.
Aby zapewni  optymaln  prac  urz dzenia, nale y zostawi  przynajmniej 80 cm wolnego
miejsca z prawej strony i 10 cm z lewej strony i z ty u.

• Przewód zasilaj cy nale y u  bezpiecznie, aby nikt si  o niego nie potkn .
• Niekorzystne warunki otoczenia mog  mie  wp yw na bezpiecze stwo pracy i wydajno

wielofunkcyjnych kolorowych systemów cyfrowych. Mo e równie  doj  do ich awarii.
-   Unika  miejsc w pobli u okien lub nara onych na bezpo rednie wiat o s oneczne.
-   Unika  miejsc o du ych wahaniach temperatury.
-   Unika  nadmiernego zapylenia.
-   Unika  miejsc nara onych na wibracje.

• Umo liwi  swobodny przep yw powietrza i zadba  o wentylacj .
Przy niedostatecznej wentylacji b dzie si  nasila  nieprzyjemny zapach ozonu.

Podczas obs ugi wielofunkcyjnych kolorowych systemów cyfrowych

Ostrze enia
• Nie umieszcza  metalowych przedmiotów ani pojemników z p ynami (wazonów z kwiatami,

fili anek kawy itp.) na lub w pobli u wielofunkcyjnych systemów cyfrowych. Spinacze
biurowe i zszywki trzyma  z dala od otworu wentylacyjnego. Mo e to spowodowa  po ar
lub pora enie pr dem.

• Je eli urz dzenie nadmiernie si  rozgrzeje, wydobywa si  z niego dym, dziwny zapach lub
wi ki, wykonaj nast puj ce czynno ci.

• WY CZ zasilanie i wyjmij wtyczk  z gniazdka, a nast pnie skontaktuj si  z
przedstawicielem serwisu

• Je eli urz dzenie nie b dzie u ywane przez d ej ni  miesi c, na ten czas ze
wzgl dów bezpiecze stwa wyjmij wtyczk  z gniazdka.
Awaria izolacji mo e spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

10 cm

10 cm

80 cm
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Przestroga
• Na szybie ekspozycyjnej nie umieszczaj ci kich przedmiotów (wa cych 4 kg lub wi cej) i

nie naciskaj jej u ywaj c si y.
Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.

• Na wielofunkcyjnych systemach cyfrowych nie umieszczaj ci kich przedmiotów (wa cych
4 kg lub wi cej). Upadek przedmiotu mo e spowodowa  obra enia.

• Nie od czaj ani nie pod czaj wtyczki mokrymi r kami, poniewa  grozi to pora eniem.
• Nie dotykaj zespo u utrwalaj cego, ani metalowych cz ci wokó  niego. Poniewa  s  one

silnie rozgrzane, grozi to poparzeniem, a wstrz s móg by doprowadzi  do dodatkowych
obra  r k w urz dzeniu.

• Zmieniaj c k t nachylenia Panela kontrolnego uwa aj, aby nie zakleszczy  r k w szczelinie
mi dzy urz dzeniem a panelem. operatorskim. Mo e to spowodowa  obra enia.

• Uwa aj, aby nie zakleszczy  palców podczas zamykania kasety. Mo e to spowodowa
obra enia.

• Uwa aj, aby nie zakleszczy  palców mi dzy urz dzeniem a modu em automatycznego
dupleksu. Mo e to spowodowa  obra enia.

• Na dodatkowym stole roboczym nie umieszczaj przedmiotów wa cych 3,3 kg lub wi cej.
Rozbicie sto u roboczego mo e spowodowa  obra enia.

• Nie dotykaj metalowej cz ci p yty prowadnicy papieru w automatycznym module dupleksu,
gdy  mo e to spowodowa  poparzenia.
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Pozycja etykiety certyfikatu, itp.

Etykieta z obja nieniami

Etykieta identyfikacyjna

Warning for grounding wire
Etykieta ostrzegawcza

Ostrze enie o
miejscu o wysokiej
temperaturze
(zespó  utrwalaj cy)

Ostrze enie o
miejscu o wysokiej
temperaturze
(otwory wentylacyjne)

Ostrze enie dotycz ce obchodzenia si  z
ta  transferu

Ostrze enie
o miejscu o

wysokiej
temperaturze

(zespó
utrwalaj cy)

Ostrze enie o miejscu o wysokiej
temperaturze
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Inne uwagi
• Z panelem dotykowym nale y si  delikatnie obchodzi  – nie wolno w niego uderza .

kni cie powierzchni panela mo e spowodowa  dysfunkcje.
• Nie wy czaj zasilania, je eli zablokowany papier pozostaje w urz dzeniu wielofunkcyjnych

kolorowych systemów cyfrowych.
Mo e to spowodowa  awari  przy nast pnym w czeniu g ównego zasilania. Informacje na

temat WY CZENIA zasilania – patrz Str.50 „Wy czenie zasilania”
• Pami taj, aby wy czy  zasilanie, wychodz c z biura lub w przypadku awarii zasilania. Je li

jednak korzystasz z funkcji zegara tygodniowego, nie wy czaj zasilania.

Informacje na temat WY CZENIA zasilania – patrz Str.50 „Wy czenie zasilania” .
• Zachowaj ostro no , poniewa  obszar wyj cia papieru i papier zaraz po wyprowadzeniu

jest gor cy.

Podczas konserwacji lub przegl du

Ostrze enie
• Nigdy nie podejmuj prób naprawiania, demonta u lub modyfikowania urz dzenia. Mo e to

spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.
Aby wykona  konserwacj  lub napraw  wewn trznych elementów urz dzenia zawsze
wzywaj pracownika serwisu.

• Dbaj o czysto  wtyczki i gniazdka elektrycznego. Zapobiegaj gromadzeniu si  na nich
py u i kurzu. Mo e to wywo  po ar lub pora enie elektryczne spowodowane temperatur
wytwarzan  przez up yw pr du.

• Nie dopu  do tego, aby p yny takie jak woda lub olej dostawa y si  do systemu podczas
sprz tania pod ogi. Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

Przestroga
• Nie dotykaj obszaru zszywania. Ostrze ig y mo e spowodowa  skaleczenia. Finiszer

broszuruj cy (opcja) Str.355
Finiszer (opcja) Str.350

Inne uwagi
• Nie u ywa  rozpuszczalników, rozcie czalników i alkoholu do czyszczenia powierzchni

wielofunkcyjnych kolorowych systemów cyfrowych.
- Powierzchnia mo e ulec zniekszta ceniu lub odbarwieniu.
- U ywaj c do czyszczenia nas czanych ciereczek, nale y zwróci  uwag  na

wszelkie ostrze enia.

Post powanie z materia ami eksploatacyjnymi

Przestroga
• Nigdy nie próbuj pali  pojemników z tonerem ani worków toneru. Zu yte pojemniki i worki

toneru nale y usuwa  zgodnie z lokalnymi przepisami. ( Str.302 „Symbol wymiany kasety
z tonerem” Str.309 „Symbol wymiany worka toneru”
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Wa na informacja prawna

Poni sza informacja okre la wy czenia i ograniczenia odpowiedzialno ci firmy TOSHIBA TEC
CORPORATION (w tym jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) wobec ka dego
nabywcy i u ytkownika (dalej zwanego „U ytkownikiem”) urz dzenia e-
STUDIO2500c/3500c/3510c, cznie z jego akcesoriami, opcjami i do czonym
oprogramowaniem (dalej zwanego „Produktem”).

1.  Wy czenia i ograniczenia odpowiedzialno ci, o których mowa w niniejszej informacji
obowi zuj  w pe nym, prawnie dopuszczalnym zakresie. W celu unikni cia w tpliwo ci,
adne postanowienie niniejszego ograniczenia nie wy cza ani nie ogranicza

odpowiedzialno ci firmy TOSHIBA TEC CORPORATION za mier  lub uszkodzenie cia a
spowodowane przez zaniedbanie po stronie firmy TOSHIBA TEC CORPORATION lub
rozmy lne wprowadzenie w b d przez firm  TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady wynikaj ce z prawa zostaj  wy czone w
najpe niejszym prawnie dopuszczalnie zakresie. Nie udziela si adnych domniemanych
gwarancji i nie obowi zuj  one w odniesieniu do Produktów.

3. Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialno ci za adne straty, koszty,
wydatki, roszczenia lub odszkodowania wynikaj ce z dowolnej przyczyny wymienionej
poni ej:
(a) u ywania lub post powania z produktem w sposób inny ni  zgodnie z
instrukcjami, w tym mi dzy innymi z podr cznikiem operatora, instrukcj  obs ugi, i/lub
nieprawid owego b  nieuwa nego u ywania Produktów;
(b) dowolnej przyczyny uniemo liwiaj cej dzia anie produktu, wynikaj cej z - lub
zawinionej przez czyny, zaniedbania, zdarzenia lub wypadki b ce poza rozs dn  kontrol
firmy TOSHIBA TEC CORPORATION, w tym mi dzy innymi wypadki losowe, wojn ,
zamieszki, rozruchy, z liwe lub rozmy lne uszkodzenie, po ar, powód  burz , kl sk
ywio ow , trz sienia ziemi, nieprawid owe napi cie lub inne katastrofy;

(c) rozbudowywanie, modyfikacje, demonta , transport lub naprawy przez osoby inne
ni  technicy serwisowi autoryzowani przez firm  TOSHIBA TEC CORPORATION; albo
(d) u ywanie papieru, materia ów eksploatacyjnych lub cz ci innych ni  zalecane
przez firm  TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Z zastrze eniem akapitu 1, firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi
odpowiedzialno ci wobec Klienta za:

(a) utrat  zysków; utrat  sprzeda y lub obrotów; utrat  lub uszczerbek reputacji; straty
produkcyjne; utrat  oczekiwanych oszcz dno ci; utrat  warto ci firmy lub mo liwo ci
biznesowych; utrat  klientów; strat  lub utrat  mo liwo ci u ywania oprogramowania lub
danych; straty wynikaj ce z — lub w zwi zku z kontraktem; albo
lub
(b) adne straty lub szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub po rednie,
koszty, wydatki, straty finansowe lub roszczenia o odszkodowanie za szkody wtórne;

jakiekolwiek i w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikaj ce z lub w zwi zku z Produktem,
ywaniem lub post powaniem z Produktem, nawet je li firma TOSHIBA TEC

CORPORATION zosta a poinformowana o mo liwo ci wyst pienia takich szkód.

Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie b dzie ponosi  odpowiedzialno ci za adne
straty, szkody, koszty, wydatki, roszczenie ani odszkodowania wynikaj ce z jakiejkolwiek
nieumiej tno ci u ywania (w tym mi dzy innymi awarii, zawieszenia, infekcji wirusowej lub
innych problemów) wynikaj cej z u ywania Produktu ze sprz tem, towarem lub
oprogramowaniem, którego firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie dostarczy a
po rednio ani bezpo rednio. lub oprogramowaniem, którego firma TOSHIBA TEC
CORPORATION nie dostarczy a po rednio ani bezpo rednio.
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Funkcja zapobiegania fa szowaniu / Przechowywanie
kolorowych kopii.

Funkcja zapobiegania fa szowaniu
Niniejsza kopiarka ma funkcj  ochrony przed fa szowaniem. Upewnij si , czy Twoja
pe nokolorowa kopiarka cyfrowa nie jest wykorzystywana do kopiowania materia ów
zabronionych.

Przechowywanie kolorowych kopii
• Aby chroni  d ugo przechowywane kopie przed wyblakni ciem, nale y je przechowywa  w

miejscu, które nie jest nara one na dzia anie promieni s onecznych.
• Gdy kopie przez d szy czas przechowuje si  w teczkach z chlorku winylu, na skutek

ci ni cia i wysokiej temperatury toner mo e si  roztopi  i przywrze  do plastiku.
Przechowuj je w segregatorach z polietylenu.

• Gdy kolorowa kopia jest z ona, toner w miejscu z enia mo e si  rozwarstwi .
• Pod wp ywem kontaktu z rozpuszczalnikiem toner na kopiach mo e si  rozpu ci . Toner

mo e si  tak e rozpu ci , je li tusz na kopiach dobrze nie wysech . Chro  kopie przed
kontaktem z rozpuszczalnikiem.

• Toner na kopiach przechowywanych w bardzo wysokich temperaturach, np. blisko
grzejnika, mo e si  rozpu ci . Przechowuj je w warunkach pokojowych i nie nara aj na
du e zmiany temperatur.
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Zanim zaczniesz korzysta  z
urz dzenia

W tym rozdziale opisano, co nale y wiedzie  przed rozpocz ciem pracy z urz dzeniem, np. jak w czy
zasilanie
oraz jak przygotowa  ustawienia urz dzenia.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Opis poszczególnych elementów

ówne komponenty

1

2 11

10 12

3

9
4

8
5

13

6
7

14

1. Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (RADF, opcja) MR-3018
Stos orygina ów w ony do podajnika jest skanowany po jednej kartce. Mo na skanowa
obie strony orygina u. Maksymalnie mo na w  100 arkuszy (80 g/m2), 80 arkuszy (90
g/m2) lub stos o wysoko ci 16 mm naraz.
(Maksymalna liczba dopuszczalnych arkuszy mo e si  ró ni  zale nie od rodzaju no nika

orygina ów.) Str.72 „U ywanie dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentów (RADF, opcja)”

Str.311 „Zaci cie w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów (RADF,
opcja)”

2. Kiesze  na Podr cznik operatora (z ty u)
Nale y w niej trzyma  podr cznik operatora.

3. Automatyczny modu  dupleksu
y do kopiowania po obu stronach papieru. Nale y go otworzy  gdy dojdzie do

zaci cia papieru. P.317 „Zaci cie w automatycznym module dupleksu”

4. Podajnik boczny
y do wykonywania kopii na specjalnych no nikach, takich jak folie do przezroczy lub

papier wodoszczelny.
Str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”
Str. 316 „Zaci cie papieru w podajniku bocznym”

5. Pokrywa podajnika papieru
Nale y j  otworzy  w celu uwolnienia zaci tego papieru z obszaru podawania

z kasety. Str.314 „Zaci cie w obszarze podawania papieru z kasety”
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6. Pokrywa podajnika papieru (opcja)
Nale y j  otworzy  w celu uwolnienia zaci tego papieru z podstawy podawania papieru
(opcja) lub z podajnika LCF (opcja).

Str.315 „Zaci cie w podajniku LCF (opcja)”
Str.316 „Zaci cie w podstawie podawania papieru (opcja)”

7. Wska nik rozmiaru papieru

8. Podstawa podawania papieru (opcja, KD-1018) i dodatkowy modu  kasety (opcja,
MY-1031) lub podajnik LCF (opcja, KD-1019)

9. Kasety
Maksymalnie mo na w  550 arkuszy (80 g/m2) lub 450 arkuszy (90 g/m2) zwyk ego
papieru.

10. Pokrywa przednia
Otwórz t  pokryw , aby wymieni  pojemnik z tonerem.

Str.302 „Symbol wymiany kasety z tonerem”
Str.309 „Symbol wymiany worka toneru”
Str.340 „Termin czyszczenia szczeliny szyby i g ównej elektrody”

11. Wy cznik zasilania
y do W CZANIA lub WY CZANIA urz dzenia.

Str. 45 „W czanie zasilania”

12. Przy cze urz dzenia pami ciowego USB
y do pod czania urz dzenia pami ci USB eby odzyska  skanowane

dane.
 Szczegó owe informacje podano w Podr czniku skanowania.

13. Przy cze interfejsu sieciowego
Nale y go u  przy pod czaniu urz dzenia do sieci.

14. Przy cze USB (4-pinowe)
Za pomoc  tego przy cza mo na pod czy  urz dzenie do komputera PC u ywaj c kabla
USB dost pnego w handlu.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

1

11 2

3
10

4
9

8 5

6 (12)

7

16 15 14 13

1. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
Str.374 „Codzienny przegl d”

2. Szyba ekspozycyjna
y do kopiowania trójwymiarowych orygina ów, orygina ów w formie ksi kowej i

specjalnych no ników, takich jak folie do przezroczy lub kalka kre larska, a tak e zwyk ego
papieru.

Str.68 „Ustawienia orygina ów”

3. Panel dotykowy
y do ustawiania rozdzielczo ci kopiowania, koloru, trybu wyka czania i wielu innych

funkcji.
Str. 41 „Panel dotykowy”

4. Panel kontrolny
y do sporz dzania kopii, wprowadzania liczby zadanych kopii oraz do obs ugi i ustawie

wielu innych funkcji.
Str. 37 „Panel kontrolny”
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5. Czyszczenie elektrody
Str.340 „Termin czyszczenia szczeliny szyby i g ównej elektrody”

6. Pojemnik na zu yty toner
Str.309 „Symbol wymiany pojemnika na zu yty toner”

7. Narz dzie do czyszczenia szczeliny szyby
Nale y go u , gdy kopiowany lub drukowany papier jest zaplamiony.

Str.340 „Termin czyszczenia szczeliny szyby i g ównej elektrody”

8. Ogranicznik papieru
Zapobiega wypadaniu wyprowadzanego papieru. Otwórz go, je li wykonujesz du  liczb
kopii na papierze o du ym formacie np. A3, A4.

9. Taca odbiorcza

10. Obszar skanowania
Skanuje si  tu dane orygina ów przenoszonych z dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentów (opcja, MR-3018).

Str.374 „Codzienny przegl d”

11. Skala orygina u
Ta opcja s y do sprawdzania rozmiaru orygina u umieszczonego na szybie ekspozycyjnej.

12. Pokr o kontrastu panelu dotykowego
atwia prac , gdy trudno przeczyta  wy wietlanie na panelu dotykowym.

13. Kaseta z tonerem czarnym

14. Kaseta z tonerem cyjan

15. Kaseta z tonerem magenta

16. Kaseta z tonerem tym
Str.302 „Symbol wymiany kasety z tonerem”
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Konfigurowanie opcji

10 9

1 2

8 7

3

4 5 6

1. Pokrywa szyby KA-3511PC
Tu umieszcza si  orygina .

2. Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (RADF, opcja) MR-3018
Podajnik automatycznie przekazuje orygina y do kopiowania jeden po drugim.

3. Mostek cz cy (KN-3500)
Dzia a jako przeka nik mi dzy finiszerem a urz dzeniem.

4. Podajnik o du ej pojemno ci (LCF) (KD-1019)
Umo liwia w enie nawet 2500 arkuszy (80 g/m2) lub 2000 arkuszy (90 g/m2) papieru w
formacie A4.

5. Podstawa z podajnikiem papieru (KD-1018)
Poszerza urz dzenie o jedn  kaset .

6. Modu  dodatkowej kasety (MY-1031)
Umo liwia dodanie jednej kasety do podstawy z podajnikiem papieru.

7. Finiszer (MJ-1101)
Umo liwia wyka czanie w trybie sortowania/grupowania oraz zszywanie. Mo na do niego
doinstalowa  modu  dziurkacza (opcja,
MJ-6101). Przy instalacji tego finiszera niezb dny jest mostek cz cy (opcja, KN-3500).
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8. Finiszer broszuruj cy MJ-1030
Umo liwia, poza wyka czaniem w trybie sortowania/grupowania oraz zszywaniem, tak e
zszywanie broszurowe. Mo na do niego doinstalowa  modu  dziurkacza (opcja, MJ-6004).
Przy instalacji tego finiszera niezb dny jest mostek cz cy (opcja, KN-3500).

9. Modu  dziurkacza (MJ-6101)
Umo liwia wykonywanie otworów w wydrukach. Aby z niego korzysta  nale y go
zainstalowa  na finiszerze (MJ-1101).

10. Modu  dziurkacza (MJ-6004)
Umo liwia wykonywanie otworów w wydrukach. Aby z niego korzysta  nale y go
zainstalowa  na finiszerze (MJ-1030).

Dost pne s  równie  nast puj ce opcje dodatkowe. Wi cej informacji na ten temat mo na
uzyska  u technika serwisowego lub dystrybutorów produktów Toshiba.

Taca robocza KK-3511
To niewielki pulpit, na którym mo na po  orygina y podczas wykonywania operacji na
urz dzeniu.

• Umieszczona z prawej strony urz dzenia.
• Nie mo na jej zamocowa  równocze nie z bramk  e-BRIDGE ID.

Modu  faksu (GD-1210)
To modu , który rozszerza urz dzenie o funkcj  faksu.

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.

Uk ad do obs ugi drugiej linii dla faksu(GD-1160)
To modu , który umo liwia dodanie drugiej linii dla faksu.

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.
• Wymaga modu u faksu (GD-1210)

Zestaw do nadpisywania danych (GP-1060)
To urz dzenie, które podczas kopiowania, drukowania, skanowania, faksowania, faksowania
internetowego i sieciowego usuwa dane tymczasowe.

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.

Rozszerzenie pami ci 512 MB (GC-1250)
Umo liwia skanowanie do formatu slim PDF orygina ów w rozmiarach: B4, A3 oraz FOLIO
(LD, LG, 13" LG, COMP).

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.

Rozszerzenie pami ci 256 MB (GC-1260)
Umo liwia skanowanie pe nokolorowe i autokolorowe oraz tryb wyg adzania obrazu o
rozdzielczo ci 600 dpi.

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.

Modu  bezprzewodowej sieci LAN (GN-1041)
Umo liwia korzystanie z urz dzenia w rodowisku bezprzewodowej sieci LAN.

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.
• Wymaga zainstalowania anteny (GN-3010).
• Nie mo na pod cza  urz dzenia równocze nie do sieci bezprzewodowej i przewodowej.

Modu  Bluetooth (GN-2010)
Umo liwia drukowanie Bluetooth.

• Zainstalowany wewn trz urz dzenia.
• Wymaga zainstalowania anteny (GN-3010).
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Antena (GN-3010)
ywana po zainstalowaniu modu u bezprzewodowej sieci LAN i modu u Bluetooth.

• Gdy zainstalowano modu  bezprzewodowej sieci LAN (GN-1041) anten  nale y umie ci  z
ty u urz dzenia po prawej stronie.

• Gdy zainstalowano modu  Bluetooth (GN-2010), anten  nale y umie ci  z ty u urz dzenia
po lewej stronie .
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Panel kontrolny
Przyciski na panelu kontrolnym s  do wybierania ró nych operacji i ustawie  urz dzenia.

1. Przycisk [HELP] (POMOC)
y do wy wietlania procedury wybranej operacji.

2. Przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE U YTKOWNIKA)
Za pomoc  tego przycisku mo na skonfigurowa  rozmiar papieru lub rodzaj no nika dla
poszczególnych kaset, zarejestrowa  kopie a tak e dokona  ustawie  skanera i faksu

cznie ze zmian  ustawie  domy lnych). Funkcje obs ugiwane tym przyciskiem opisano w
Podr czniku funkcji u ytkownika.

3. Przycisk [TEMPLATE] (SZABLON)
y do zapami tywania i przywo ywania cz sto u ywanych ustawie  kopiowania,

skanowania i faksu.

4. Przycisk [EXTENSION] (ROZSZERZENIE)
Obecnie nie s  dost pne adne operacje wywo ywane tym przyciskiem. Przycisk umo liwia
uruchomienie funkcji, które zostan  dodane w przysz ci.

5. Przycisk [e-FILING]
Ten przycisk umo liwia przej cie do zachowanych obrazów.

6. Przycisk [SCAN] (SKANUJ)
Naci niecie przycisku uruchamia funkcj  skanowania.

7. Przycisk [COPY] (KOPIA)
Naci ni cie przycisku uruchamia funkcj  skanowania.

8. Przycisk [FAKS]
Naci niecie przycisku uruchamia funkcj  faksowania / faksowania internetowego.

9. Lampki PRINT DATA / MEMORY RX / FAX (WYDRUK DANYCH/PAMI CI RX/FAKSU)
Lampki te wskazuj  na stan odbierania danych z faksu i komunikacji z faksem.
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10. Przycisk [INTERRUPT] (PRZERWIJ)

y do przerywania bie cego zadania kopiowania i wykonania innego zadania. Przerwane
zadanie zostanie wznowione po powtórnym naci ni ciu tego przycisku.

11. Przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA)
y do zatwierdzania statusu ka dego zadania, statusu drukowania, statusu drukowania

przesy anych/odbieranych faksów, zada  skanowania i faksowania. Str.262 „Status
zada ”

12. Przycisk [ACCESS] (DOST P)
Mo na go u ywa  po skonfigurowaniu kodów departamentów lub danych u ytkownika.
Naci ni cie tego przycisku po zako czeniu kopiowania uniemo liwi nast pnemu

ytkownikowi skorzystanie z takich funkcji jak kopiowanie, je li nie wprowadzi kodu
departamentu lub danych u ytkownika. Wi cej informacji na temat zarz dzania
departamentami i u ytkownikami podano w Podr czniku funkcji u ytkownika.

13. Przycisk [ENERGY SAVER] (OSZCZ DZANIE ENERGII)
yj tego przycisku, je li chcesz wy czy  urz dzenie lub prze czy  je w tryb oszcz dzania

energii. Po naci ni ciu przycisku wy wietli si  menu trybu oszcz dzania energii. Aby
prze czy  urz dzenie w tryb oszcz dzania energii, wybierz z menu przycisk [SLEEP]
(CZUWANIE); aby wy czy  urz dzenie, wybierz z menu przycisk [SHUTDOWN] (WY CZ).

14. Przycisk [FUNCTION CLEAR] (KASOWANIE FUNKCJI)
Po naci ni ciu tego przycisku, usuwane s  wszystkie wybrane tryby i przywracane s
ustawienia domy lne.

15. Przycisk [STOP]
y do zatrzymywania bie cych zada  skanowania i kopiowania.

16. Przycisk [START]
Naci ni cie przycisku rozpoczyna operacje kopiowania, skanowania i faksowania.

17. Przycisk [CLEAR] (CZY )
y do korygowania wprowadzanych liczb, np. liczby kopii.

18. Lampka B D
Lampka zapala si , gdy wyst pi  b d i urz dzenie wymaga podj cia stosownych kroków.

19. Przycisk [MONITOR/PAUSE] (MONITOROWANIE/PAUZA)
Tego przycisku mo na u ywa  wy cznie po zainstalowaniu modu u faksu (opcja). (Wi cej
szczegó ów podano w Podr czniku operatora funkcji faksu.)

20. Przyciski numeryczne
 do wprowadzania dowolnej liczby, takiej jak liczba kopii.

21. Panel dotykowy
y do konfiguracji ró nych ustawie  funkcji kopiarki, skanera i faksu. Na panelu

wy wietlaj  si  tak e informacje o stanie urz dzenia, np. brak papieru lub zaci cie papieru
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Regulacja k ta nachylenia Panela kontrolnego

Jak regulowa  k t nachylenia panela
t nachylenia Panela kontrolnego mo na ustawi  w ka dej pozycji w zakresie 7 – 45 stopni

od poziomu.

Zmieniaj c k t nachylenia Panela kontrolnego uwa aj, aby nie zakleszczy  r k w szczelinie
mi dzy urz dzeniem a Panelem kontrolnym. Mo e to spowodowa  obra enia.

Jak zatwierdzi  wybrany k t nachylenia panela
t nachylenia Panela kontrolnego mo na zatwierdzi  za pomoc  blokady, która znajduje si

z ty u panela (pod k tem 7stopni od poziomu). Gdy k t panela jest ustawiony blokada
znajduje si  w pozycji A. Przed zatwierdzeniem po enia panela przesu  blokad  do pozycji
B.

A: Pozycja, w której mo na regulowa  k t nachylenia.
B: Pozycja, w której k t nachylenia jest zatwierdzony.

B
A
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2

3

1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Przesu  blokad  (w pozycji
A) lekko w prawo i wyci gnij.

Dopasuj zaczepy blokady do
otworów w pozycji B i
obracaj c blokad  wsu  je do
rodka.

Przesu  blokad  w lewo, a  do
zatrza ni cia.

Panel kontrolny zosta  ustawiony pod
tem 7 stopni.
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Panel dotykowy
Po w czeniu zasilania na panelu dotykowym wy wietla si  podstawowe menu funkcji
kopiowania. Na wy wietlaczu pojawia si  tak e informacja o stanie urz dzenia wraz z
komunikatami i ilustracjami.

1. Komunikat 10. Przycisk tryb orygina u
2. Skala kopiowania 11. Przycisk [PROOF COPY]

(KOPIA)PRÓBNA3. Liczba zadanych kopii 12. Przyciski regulacji nasycenia
4. APS/AMS* lub bie cy format papieru 13. Przycisk simpleks/dupleks
5. Wska nik ilo ci papieru 14. Przycisk trybu koloru
6. Data i godzina 15. Przyciski ród a poboru papieru
7. Przycisk [USTAWIENIA] 16. Wska nik stanu urz dzenia
8. Przycisk finiszera 17. Obszar ustawie  funkcji
9. Przycisk Powi ksz/Zmniejsz ([ZOOM]) 18. Przyciski indeksu

* APS: Automatyczny wybór papieru, (AMS): Automatyczny wybór powi kszenia

2 3 4 5 6

YYYY.MM.DD
1

18 7

8
9

17 10

11

16 15 14 13 12

Wy wietlane komunikaty
U góry panela dotykowego wy wietlaj  si  nast puj ce informacje:
stan urz dzenia, procedury obs ugi, ostrze enia, skala kopiowania, liczba zadanych kopii,
rozmiar papieru dla wybranej kasety, ilo  papieru w wybranej kasecie oraz data i godzina.

Przyciski sensoryczne
Przyciski te nale y lekko naciska , aby dokona  ustawie  ró nych funkcji.

Przyciski indeksu
 do prze czania menu. Rodzaj i ilo  przycisków indeksu ró ni  si  w zale no ci od funkcji

kopiarki, skanera i skrzynki e-Filing.

Obszar ustawie  funkcji
Ten obszar obejmuje przyciski wyboru i konfiguracji ka dej funkcji.

Przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA)
y do zatwierdzania bie cych funkcji.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

(Przedstawiono to na poni szym przyk adzie.)

Poni ej pokazano przyciski, które wy wietlaj  si  w ró nych menu (niektóre przyciski mog  by
niedost pne):
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Kasowanie wybranych funkcji
Po naci ni ciu odpowiedniego przycisku wybrana funkcja zostanie skasowana. Wybrane
ustawienie mo e te  zosta  skasowane automatycznie przez funkcj  automatycznego
kasowania, je li przez okre lony czas urz dzenie nie jest u ywane.

* * Automatyczne kasowanie funkcji
Funkcja ta uruchamia si  po up ywie okre lonego czasu od wyprowadzenia ostatniego arkusza
papieru lub naci ni cia jakiegokolwiek przycisku. Dzi ki tej funkcji przywracane s  wszystkie
ustawienia domy lne bez potrzeby naciskania przycisku [FUNCTION CLEAR] (KASOWANIE
FUNKCJI). W przypadku korzystania z funkcji zarz dzania kodami lub u ytkownikami,
wy wietlacz powróci do menu wprowadzania kodu departamentu lub danych u ytkownika. Je li
funkcje te nie s  u ywane, wy wietlacz powróci do podstawowego menu funkcji kopiowania.
Czas uruchamiania funkcji automatycznego kasowania, ustawiony domy lnie podczas instalacji
urz dzenia, wynosi 45 sekund. Informacje na temat zmiany ustawie  podano w Podr czniku
funkcji u ytkownika.

Regulacja kontrastu panela dotykowego
Aby ustawi  kontrast panela dotykowego, u yj pokr a, które znajduje si  z lewej strony
Panela kontrolnego.

Opis poszczególnych elementów 43



1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Ustawienia liter
Je li do przeprowadzenia operacji skanowania lub skorzystania z funkcji e-Filing, szablonu i
faksu internetowego wymagane jest wprowadzenie liter, na panelu wy wietli si  poni sze menu.
Aby wprowadzi  litery, u yj przycisków na panelu dotykowym; aby wprowadzi  cyfry, wybierz
przyciski numeryczne na panelu kontrolnym.

Do wprowadzania liter s  tak e poni sze przyciski:
[Space] (Spacja): Wprowadza znak spacji.
[CANCEL]: Kasuje wprowadzane litery.
[ENTER]: Zatwierdza wszystkie wprowadzone litery.
[Back Space]: Usuwa liter  przed kursorem.

: Przesuwaj  kursor.
[Shift]: Wprowadza wielkie litery.
[Caps Lock]:   Prze cza wielkie i ma e litery.
[Next]: Umo liwia dost p do przycisków specjalnych.
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Przygotowanie 1 – W CZANIE/WY CZANIE zasilania

CZANIE zasilania
Otwórz pokryw  wy cznika, a nast pnie w cz zasilanie.

• Urz dzenie zacznie si  nagrzewa . Podczas nagrzewania wy wietla si  komunikat “Wait
Warming Up” („Prosz  czeka  - nagrzewanie w toku”)

• Podczas nagrzewania mo esz skorzysta  z funkcji automatycznego uruchomienia zadania.
( Str.82 „Skanowanie kolejnych orygina ów podczas kopiowania (Automatyczne
uruchomienie zadania)”)

Urz dzenie b dzie gotowe do kopiowania po up ywie oko o 99 sekund, gdy wy wietli si  napis
"READY"
Od czaj c zasilanie od urz dzenia nie wystarczy jedynie u  wy cznika OFF, ale tak e
zamkn  urz dzenie (shutdown), zgodnie z:

Str.50 „Wy czenie zasilania”

Gdy urz dzenie nadzorowane jest kodami departamentów lub funkcj  zarz dzania
ytkownikami, przed kopiowaniem nale y wprowadzi  kod departamentu lub dane u ytkownika.

Wi cej szczegó ów na ten temat podano na: str.46 „Gdy uruchomiono funkcj  zarz dzania
departamentami / u ytkownikami"
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Gdy uruchomiono funkcj  zarz dzania departamentami lub
zarz dzania u ytkownikami

Gdy urz dzenie nadzorowane jest kodami departamentów lub funkcj  zarz dzania
ytkownikami, ka dy u ytkownik musi wprowadzi  kod departamentu lub dane u ytkownika.

Zarz dzanie departamentami
Za pomoc  kodów departamentów mo esz ograniczy  liczb  u ytkowników lub zarz dza
ilo ci  kopii, wykonywanych przez grup  pracowników b  ca y wydzia  Twojej firmy. Je li ilo
kopii jest nadzorowana przez kod dost pu, wprowad  kod po w czeniu zasilania. Informacje na
temat ustawie  i rejestracji kodów departamentów podano w Podr czniku funkcji u ytkownika.

Po w czeniu zasilania wy wietla si  poni sze menu.
To menu wy wietli si  tak e po naci ni ciu przycisku [ACCESS] (Dost p) oraz w przypadku
korzystania z automatycznego kasowania funkcji.

Wprowad  wcze niej zarejestrowany kod departamentu (5 cyfr), a nast pnie naci nij przycisk
[ENTER]. Zostanie wy wietlone inne menu i urz dzenie przejdzie w stan gotowo ci.
Po wprowadzeniu b dnego kodu, nie nast pi zmiana menu. W takiej sytuacji naci nij przycisk
[FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji) a nast pnie wprowad  poprawny kod.

Gdy zako czono kopiowanie
Po zako czeniu operacji naci nij przycisk [ACCESS] (Dost p), aby zapobiec
nieupowa nionemu dost powi do urz dzenia. Wy wietlacz powróci do menu wprowadzania
kodu departamentu.
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Zarz dzanie u ytkownikami
Za pomoc  funkcji zarz dzania u ytkownikami mo na ograniczy  liczb  u ytkowników, dost pne
funkcje oraz prowadzi  spis operacji ka dego u ytkownika. Gdy urz dzenie jest nadzorowane
przez t  funkcj , w cz zasilanie a nast pnie wprowad  wymagane dane (np. nazw

ytkownika, has o). Menu, s ce do wprowadzania danych u ytkownika, wy wietli si  tak e
po naci ni ciu na panelu kontrolnym przycisku [ACCESS] (Dost p) oraz w przypadku
korzystania z automatycznego kasowania funkcji. Wprowad  dane zgodnie z poni sz
procedur .

Wy wietli si  menu uwierzytelniania u ytkownika.
Uwierzytelnienie lokalne MFP, uwierzytelnienie LDAP

Uwierzytelnienie w domenie Windows

W polu [DOMAIN] (Domena) wy wietli si  nazwa domeny ustawiona wcze niej przez
administratora sieci.

Gdy nie wy wietla si  nazwa domeny nale cej do Twojej organizacji, naci nij przycisk
[DOMAIN] i wybierz nazw .

Przygotowanie 1 – W CZANIE/WY CZANIE zasilania 47

Rada



3

1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

2 Naci nij przycisk [USER NAME] (Nazwa u ytkownika).

Wprowad  nazw  u ytkownika (maksymalnie 128 liter) a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

4 Naci nij przycisk [PASSWORD] (Has o).
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5 Wprowad  has o (maksymalnie 64 litery) a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

6 Naci nij przycisk [ENTER].

Zostanie wy wietlone inne menu i urz dzenie przejdzie w stan gotowo ci.
Po wprowadzeniu b dnych danych u ytkownika, wy wietlane menu nie zmieni si . W
takiej sytuacji naci nij przycisk [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji), a nast pnie
wprowad  poprawne dane.

Wy wietlanie liczby dost pnych kopii
Liczb  okre la ilo  kopii, jaka pozosta a u ytkownikowi ( ) lub wydzia owi ( ) do
wykorzystania, przy czym wy wietlacz pokazuje mniejsz  z nich.
Liczba ta pojawia si  przez 5 sekund w prawym górnym rogu ekranu.
COLOUR: Dost pna liczba kopii do kopiowania w kolorze
BLACK: Dost pna liczba kopii do kopiowania czarno-bia ego

Sposób wy wietlania ró ni si  w zale no ci od ustawie  zarz dzania urz dzenia.
Gdy zako czono kopiowanie
Po zako czeniu operacji naci nij przycisk [ACCESS] (Dost p), aby zapobiec
nieupowa nionemu dost powi do urz dzenia. Wy wietlacz powróci do menu
wprowadzania danych u ytkownika.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Przygotowanie 2 - Wy czenie zasilania (Zamkni cie)

Wy czenie zasilania
Od czaj c zasilanie od urz dzenia post puj zgodnie z poni sz  procedur  wy czania
(zamykania). Przed wy czeniem urz dzenia sprawd  wymienione poni ej czynniki. Upewnij si ,
e trzy poni sze wymagania s  spe nione.
§ W kolejce wydruku nie pozosta o adne zadanie. ( Str.262 „Status zada ”
§ Nie pulsuj  lampki PRINT DATA (Dane wydruku), MEMORY RX (Pami  RX) ani FAX.

(Je li urz dzenie zostanie wy czone w czasie pulsowania jednej z wy ej wymienionych
lampek, bie ce zadania, takie jak odbieranie faksu, zostan  przerwane.)

§ Do urz dzenia nie ma dost pu przez sie aden komputer.

§ W celu od czenia zasilania nie naciskaj wy cznika OFF – mo e to spowodowa  utrat
danych lub uszkodzenie twardego dysku.

§ Wy czenie urz dzenia kasuje bie ce zadania.

Naci nij przycisk [ENERGY
SAVER/SHUT DOWN]
(Oszcz dzanie energii
/Zamkni cie) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [SHUTDOWN] (Zamkni cie) na panelu dotykowym.

Aby anulowa  operacj  zamykania urz dzenia, naci nij przycisk [CANCEL].
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1

2

Wy wietli si  komunikat “Shutdown in progress” (trwa
zamykanie) Po chwili urz dzenie zostanie zamkni te i od czone
od zasilania.

Wy cznik zasilania automatycznie powróci do pozycji OFF.

Wy czanie zasilania (Zamykanie) za pomoc  przycisku
[USER FUNCTIONS] (Funkcje u ytkownika)
Urz dzenie mo na wy czy  post puj c zgodnie z poni sz  procedur .

Naci nij przycisk [USER
FUNCTIONS] (Funkcje

ytkownika) na panelu
kontrolnym.

Naci nij przycisk [USER] (U ytkownik) na panelu dotykowym, aby
otworzy  menu ustawie  u ytkownika i naci nij przycisk
[SHUTDOWN](Zamykanie).
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1 1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Komunikat “Processing job will be deleted. Are you sure you want
to shutdown?” (Przetwarzanie zada  zostanie anulowane. Czy na
pewno chcesz zamkn  urz dzenie?) wy wietli si  w menu.
Naci nij przycisk [YES].

Aby anulowa  operacj  zamykania urz dzenia, naci nij przycisk [NO].

Wy wietli si  komunikat “Shutdown in progress” (Trwa
zamykanie) Po chwili urz dzenie zostanie zamkni te i od czone
od zasilania.

Wy cznik zasilania automatycznie powróci do pozycji OFF.

Tryb oszcz dzania energii
To urz dzenie udost pnia dwa tryby oszcz dzania energii: automatyczny tryb oszcz dzania
energii oraz tryb czuwania.

Automatyczne oszcz dzanie energii
Urz dzenie samoczynnie przechodzi w automatyczny tryb oszcz dzania energii po up ywie
okre lonego czasu*1 od ostatniego u ycia. W tym trybie na panelu dotykowym wy wietla si
komunikat “Saving energy – Press START button” (Oszcz dzanie energii – naci nij przycisk
START).
Tryb czuwania
Urz dzenie samoczynnie przechodzi w tryb czuwania po up ywie okre lonego czasu*2 od
ostatniego u ycia. W tym trybie znika komunikat o automatycznym trybie oszcz dzania
energii a przycisk [ENERGY SAVER / SHUTDOWN] pod wietla si  na zielono.

Obydwa tryby s  automatycznie anulowane z chwil  otrzymania danych do wydruku, pliku faksu,
faksu internetowego lub wiadomo ci e-mail. Anuluje je tak e naci ni cie przycisku [START].

Uwaga 1: Ustawienie fabryczne tego czasu wynosi 15 minut.
Uwaga 2: Ustawienie fabryczne czasu dla e-STUDIO2500c/3500c wynosi 60 minut a dla e-

STUDIO3510c – 90 minut.
Aby zmieni  powy sze ustawienia domy lne, skontaktuj si  z przedstawicielem serwisu.
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1 Naci nij przycisk [ENERGY
SAVER/SHUT DOWN]
(Oszcz dzanie energii
/Zamkni cie) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [SLEEP] (Czuwanie) na panelu dotykowym.

Urz dzenie przechodzi w tryb czuwania. W tym trybie na panelu dotykowym nie wy wietlaj  si
adne komunikaty a przycisk [ENERGY SAVER / SHUTDOWN] pod wietla si  na zielono

Anulowanie trybu oszcz dzania energii
 Naci nij przycisk [START] na panelu kontrolnym. Tryb czuwania b dzie anulowany i urz dzenie jest
gotowe do kopiowania.
Tryb czuwania mo na te  anulowa  naciskaj c jeden z przycisków: [ENERGY SAVER], [COPY], [SCAN],
[FAX] oraz [e-FILING].
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Przygotowanie 3 – Ustawienia papieru do kopiowania

Dopuszczalny papier do kopiowania

Podajnik Typ papieru Rozmiar papieru Maksymalna pojemno

Papier zwyk y
(64 - 105 g/m2)

Papier makulaturowy
(64 - 105 g/m2)

600 arkuszy (64 g/m2)
550 arkuszy (80 g/m2)
450 arkuszy (81 - 105 g/m2)

Kasety ( cznie z
kasetami
dodatkowymi)

Papier gruby 1
(106 - 163 g/m2)

(Rozmiar
standardowy)
Format A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4,
B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R,
COMP, 13"LG, 8.5"SQ
Format K:
8K, 16K, 16K-R

300 arkuszy

Podajnik LCF
(opcja)

Papier zwyk y
(64 - 105 g/m2)

(Rozmiar
standardowy)
A4, LT

3000 arkuszy (64 g/m2)
2500 arkuszy (80 g/m2)
2000 arkuszy (81 - 105 g/m2)

Papier zwyk y
(64 - 105 g/m2)

100 arkuszy (64 - 80 g/m2)
80 arkuszy (81 - 105 g/m2)

Papier gruby 1
(106 - 163 g/m2)

40 arkuszy

Papier gruby 2
(164 - 209 g/m2)

40 arkuszy *1

Papier gruby 3
(210 - 256 g/m2)

30 arkuszy *1

Etykiety
samoprzylepne

*1, *2

Papier
wodoszczelny

(Rozmiar
standardowy)
Format A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R,
B4, B5, B5-R, FOLIO,
305 x 457 WIDE
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R,
COMP, 13"LG, 8.5"SQ,
12" x 18" FULL
Format K:
8K, 16K, 16K-R
(Rozmiar
niestandardowy)

ugo : 100 - 297mm,
Szeroko : 148 -
432mm

30 arkuszy

Podajnik boczny

Folia do slajdów (Rozmiar
standardowy)
tylko A4

30 arkuszy *1

*1 Automatyczne kopiowanie dwustronne jest niedost pne.
*2 Do etykiet samoprzylepnych u ywaj trybu Papier gruby 2

• Nie nale y wk ada  papieru ró nych formatów do jednej kasety.
• *1   „Maksymalna pojemno ” dotyczy maksymalnej liczby arkuszy, je eli u ywany jest

papier zalecany przez firm  TOSHIBA.
• Sprawd , czy wysoko  papieru nie przekracza linii zaznaczonej po wewn trznej stronie

prowadnicy.
• „Format LT” to standardowy rozmiar papieru tylko w Ameryce Pó nocnej.
• „Format K” to standardowy rozmiar papieru w Chinach.

Skróty rozmiarów papieru:
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer, SQ: Square
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Papier zalecany
Do kopiowania kolorowych obrazów o wysokiej rozdzielczo ci zalecamy poni sze typy papieru.
Je li do kopiowania chcesz u  papieru innego ni  zalecany, skonsultuj si  z technikiem
serwisowym.

Typ papieru Zalecenia Toshiba / Producenta Tryb

90 g/m2Papier zwyk y

100 g/m2

ZWYK Y

120 g/m2

160 g/m2

GRUBY 1

200 g/m2 GRUBY 2

220 g/m2

Gruby

ColourCopy/mondi

250 g/m2

GRUBY 3

Etykiety samoprzylepne 3478/Zweckform-Avery - GRUBY 2

Slajdy *1 BG72/FOLEX - FOLIA:

Water Proof Paper Duplex/
TOMOEGAWA PAPER

230 g/m2 SPECIAL1Papier wodoszczelny

AquaAce/Verbatim 230 g/m2 SPECIAL2

*1 Nale y u ywa  wy cznie folii do slajdów zalecanych przez Toshiba. Stosowanie innych folii mo e
spowodowa  awari .

Przechowywanie i post powanie z papierem
Nale y zwróci  uwag  na nast puj ce czynniki:

• Unikaj papieru o specjalnie przygotowanej powierzchni i papieru zadrukowanego wcze niej
w innej maszynie; powtórne kopiowanie na tej samej stronie mo e spowodowa  dysfunkcje.

• Nie u ywaj papieru, który jest zmi ty, pomarszczony lub pofa dowany, podatny na
zwijanie, g adki lub szorstki – mo e to spowodowa  zaci cia papieru.

• Papier nale y przechowywa  w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu.
• Sk aduj papier do kopiowania na p askiej powierzchni, aby si  nie fa dowa  i nie wygina .
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Ustawienia papieru do kopiowania (zmiana rozmiaru)
aduj c lub dok adaj c papier do kasety, post puj zgodnie z poni sz  procedur .

Umieszczanie papieru w kasecie

1 cz zasilanie.

Ostro nie wyci gaj kaset  a
do zatrzymania.

Popchnij dolny koniec
prowadnicy zgodnie z
kierunkiem strza ki, aby go
wysun , a nast pnie ustaw
go ponownie w pozycji

danego rozmiaru papieru
(wed ug oznacze  na dnie
kasety)

Naci nij cz  prowadnicy
bocznej oznaczon  strza  (z
prawej strony), aby j
odbezpieczy .
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6

Przesuwaj c zielon  d wigni
prowadnicy bocznej w
kierunku strza ek, ustaw
prowadnice w pozycji

danego rozmiaru papieru.
Rozstaw prowadnic reguluj obur cz.

Naci nij cz  oznaczon
strza  (z lewej strony), aby
zabezpieczy  rozstaw
prowadnic bocznych.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

7 Za aduj papier do kasety / kaset.

• Uk adaj papier kopiowan  stron  do góry. (W ciwa strona bywa oznaczona na
obwolucie papieru.)

• Dane na temat maksymalnej liczby za adowanych arkuszy podano w str.54
„Dopuszczalny papier do kopiowania”.

• Dobrze przekartkuj papier przed za adowaniem go do kasety.
• Sprawd , czy wysoko  papieru nie przekracza linii zaznaczonej po wewn trznej

stronie prowadnicy.
• Nie u ywaj papieru, który jest zmi ty, pofa dowany, pomarszczony lub wilgotny.

Sprawd , czy odst p pomi dzy stosem papieru
a prowadnicami wynosi: 0,5 mm ( cznie
najwy ej 1mm) dla papieru zwyk ego i oko o
0,5-1,0mm ( cznie 1,0-2,0 mm) dla grubego
papieru. Zbyt ma y odst p mo e spowodowa
niew ciwe pobieranie papieru.
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9

10

11

Wepchnij kaset  prosto do urz dzenia a  do zatrzymania.
Kaset  nale y dok adnie zamkn .

Uwa aj, aby nie zakleszczy  palców podczas zamykania kasety. Mo e to spowodowa
obra enia.

Je li rozmiar papieru ró ni si
od papieru w kasecie, zmie
wska nik rozmiaru papieru tak,
aby odpowiada  za adowanemu
formatowi.

Je li rozmiar papieru ró ni si  od papieru w kasecie, naci nij
przycisk [YES]. Je li rozmiar papieru nie ró ni si  od papieru w
kasecie, naci nij przycisk [NO]. (Po naci ni ciu przycisku [NO]
pomi  krok 11 i dalsze.)

Naci nij przycisk rozmiaru papieru odpowiadaj cy formatowi papieru,
za adowanego do kasety.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Je li chcesz zmieni  ustawienia dla kasety do specjalnych
zastosowa  ( str.62), naci nij przycisk typu papieru.

13 Naci nij przycisk [ENTER].
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Zmiana ustawie  rozmiaru papieru
Je li format papieru za adowanego do kasety nie zgadza si  z ustawieniami rozmiaru papieru
zapisanymi na urz dzeniu, mo e to prowadzi  do zaci  papieru. W takim przypadku nale y
zmieni  ustawienia rozmiaru papieru, post puj c zgodnie z poni sz  procedur .

Naci nij przycisk [USER
FUNCTIONS] (Funkcje

ytkownika) na panelu
kontrolnym.

Naci nij na panelu dotykowym przycisk [USER], aby przej  do
menu ustawie  u ytkownika a nast pnie naci nij przycisk
[DRAWER] (Kaseta).

Wska  na panelu dotykowym kaset , do której za adowano papier o
skonfigurowanym formacie, a nast pnie naci nij przycisk,
odpowiadaj cy nowej kasecie.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Kaseta do specjalnych zastosowa
Je li do kasety wk adasz papier do specjalnych zastosowa , innych ni  zwyk e kopiowanie (np.
kopiowanie ok adek), musisz wcze niej j  zdefiniowa  jako kaset  do specjalnych zastosowa .
Po skonfigurowaniu ustawie  dla tej kasety, jej wska nik na panelu dotykowym ulegnie zmianie.
Kaseta skonfigurowana do specjalnych zastosowa  nie b dzie obs ugiwa a zwyk ego
kopiowania.

Stosownie do przeznaczenia mo na wybra  nast puj ce typy papieru:

Typ papieru Przeznaczenie Wska nik Odsy acz
Arkusze ok adek Ark. u ywane w trybie kopiowania ok adek  str.180 „OK ADKA”
Przek adki Arkusze u ywane do wstawiania

przek adek
(Temu trybowi mo na przyporz dkowa
maksymalnie 2 kasety. Najpierw ustaw
Insert source 1, potem wska  kaset  na
Insert source 2, a nast pnie naci nij
przycisk [INSERT].

Papier do faksu Papier do faksu (funkcja faksu wymaga
zainstalowania modu u faksu)

Special paper Specjalne typy papieru
(np. papier ze znakiem wodnym)

Thick 1 Arkusze o gramaturze od

106g/m2 do 163g/m2. Mo na uk ada
razem z innymi typami papieru.

Papier Mo na uk ada  razem z innymi
makulaturowy typami papieru.

str.183 „WSTAWIANIE
PRZEK ADEK”

(zobacz Podr cznik
poszczególnych opcji)

-

str.54 „Dopuszczalny
papier do kopiowania”.

Ustawienia kasety do specjalnych zastosowa

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

• Uk adaj papier kopiowan  stron  do góry.
• Skonfiguruj ustawienia rozmiaru papieru zgodnie z procedur . ( str.61 „Zmiana

ustawie  rozmiaru papieru”)

Naci nij przycisk [USER
FUNCTIONS] (Funkcje

ytkownika) na panelu
kontrolnym.
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Naci nij na panelu dotykowym przycisk [USER](U ytkownik), aby
przej  do menu ustawie  u ytkownika, a nast pnie naci nij
przycisk [DRAWER] (Kaseta).

Wska  wybran  kaset  i naci nij przycisk [MEDIA TYPE] (Typ
no nika) na panelu dotykowym.

Naci nij przycisk typu papieru.
Je li na przyk ad dla pierwszej kasety ustawiono typ Thick paper 1 i przeznaczenie –
ok adka.

Aby powróci  do podstawowego menu, naci nij na panelu kontrolnym przycisk
[RETURN] (Powrót) trzykrotnie lub przycisk [COPY] (Kopiuj).
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia

Usuwanie kasety do specjalnych zastosowa
Post puj zgodnie z punktami 1-3 procedury „Ustawienia kasety do
specjalnych zastosowa ”
( str.62).

Wska  na panelu dotykowym kaset , której ustawienia chcesz
anulowa , a nast pnie naci nij przycisk [MEDIA TYPE] (Typ
no nika).

Naci nij przycisk typu papieru, który zgadza si  z typem papieru
za adowanego do kasety wybranej w pkt.1.

Ustawienia typu papieru s  usuni te i wska nik kasety powróci do pierwotnej postaci.

• Je li skonfigurowano ustawienia dla typów Insertion sheet 1 i 2 a skasowano
jedynie ustawienia Insertion sheet 1, kaseta dla Insertion sheet 2 prze czy si  na
Insertion sheet 1.

• Typ papieru przypisanego do kasety mo na sprawdzi  za pomoc  ikonek w
podstawowym menu.
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Umieszczanie papieru w podajniku LCF (opcja)

Ostro nie wyci gnij podajnik
LCF.
Wyci gaj kaset  tylko do
zatrzymania.

2 Za aduj papier na tace A i B.

A

B

• Uk adaj papier kopiowan  stron  do góry. (W ciwa strona bywa oznaczona na
obwolucie papieru.)

• Dane na temat maksymalnej liczby za adowanych arkuszy podano w str.54
„Dopuszczalny papier do kopiowania”.

• Sprawd , czy wysoko  papieru nie przekracza linii zaznaczonej po wewn trznej
stronie prowadnicy.

• Dobrze przekartkuj papier przed za adowaniem go do kasety. Przesu  stos
papieru na tacy A w prawo oraz B – w lewo. (Papier u y si  równo, je li

dziesz go wk ada  stopniowo do wn ki A i B na przemian.) Sprawd , czy
wignia po rodku jest zamkni ta (zgodnie z instrukcj  na etykiecie naklejonej

na podajniku LCF).

• Pobieranie papieru rozpoczyna si  od tacy podno nej (A). Gdy wyczerpie si
papier na tacy A, w jego miejsce prze aduje si  i b dzie dalej pobierany papier z
tacy B.

• Nie u ywaj papieru, który jest zmi ty, pozwijany lub wilgotny.

Wepchnij kaset  podajnika LCF prosto do urz dzenia a  do
zatrzymania.
Dok adnie zamknij kaset . Taca podno na uniesie si  automatycznie do pozycji
podawania papieru.

Uwa aj, aby nie zakleszczy  palców podczas zamykania kasety. Mo e to spowodowa
obra enia.

Aby zmieni  typ papieru, zobacz str.61 „Zmiana ustawie
rozmiaru papieru”.
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1 Zanim zaczniesz korzysta  z urz dzenia
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JAK KOPIOWA
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2    JAK KOPIOWA

Ustawienia orygina ów

Dopuszczalne orygina y
List  dopuszczalnych orygina ów przedstawiono poni ej:

Ustawianie
pozycji

Typ orygina u Maksymalny
rozmiar

Akceptowalne rozmiary
automatycznego wykrywania
rozmiarów*1

Szyba ekspozycyjna*1 Arkusze
Przedmioty
trójwymiarowe
Ksi ki

ugo : 297
mm
Szeroko : 432
mm

(Rozmiar standardowy)
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R

Dwustronny automat.
podajnik dokumentów
(RADF, opcja)
*2 *3

Papier zwyk y
Papier makulaturowy
(orygina y 1stronne)
35 - 157 g/m2

(orygina y 2stronne)
50 - 157 g/m2

ugo : 297
mm
Szeroko : 432
mm

(Rozmiar standardowy)
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-
R, FOLIO

*1 Nie umieszczaj na szybie ci kich przedmiotów (4kg i wi cej)
*2 W zale no ci od jako ci papieru niektórych orygina ów nie mo na u ywa .
*3 Orygina y w formacie A-5 uk adaj zawsze poziomo.

Funkcja automatycznego wykrywania rozmiaru nie dzia a w ciwie podczas drukowania papieru
w formacie LT lub K. (Format LT jest standardem w Ameryce Pó nocnej.) (Format K jest
standardem w Chinach.)

• Do dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (opcja) mo na w , bez
wzgl du na rozmiar, stos orygina ów z ony maksymalnie ze 100 arkuszy (80 g/m2), 80
arkuszy (90 g/m2) lub stos o wysoko ci 16 mm.

• Je li z dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów kopiujesz du  liczb
orygina ów w orientacji poziomej, skorzystaj z ogranicznika orygina ów, aby nie spad y.
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Maksymalna liczba skanowanych arkuszy
Do jednego zadania kopiowania mo na u  maksymalnie 1000 arkuszy formatu A4, lub tyle, ile
doprowadzi do zape nienia pami ci.
Gdy liczba skanowanych arkuszy przekroczy ten limit, zostanie wy wietlony komunikat „Liczba
orygina ów przekracza limit. Czy chcesz skopiowa  zapami tane orygina y?” Je li chcesz
wydrukowa  dane z dot d zapami tanych (zeskanowanych) orygina ów, naci nij na panelu
dotykowym przycisk [YES]. Je li chcesz usun  przechowywane dane, naci nij przycisk [NO].
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2 JAK KOPIOWA

Umieszczanie orygina ów na szybie ekspozycyjnej

Orygina y w postaci arkuszy

Na szybie nie umieszczaj ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) i nie naciskaj jej u ywaj c si y.
Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Podnie  pokryw  orygina u lub dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów (RADF, opcja).
Podnie  podajnik o 60 stopni, aby wykry  orygina .

Umie  orygina  kopiowan
stron  w dó  na szybie
ekspozycyjnej, przy jej lewym,
tylnym rogu.
A: Orygina

A

Ostro nie opu  pokryw
orygina u lub dwustronny
automatyczny podajnik
dokumentów (RADF, opcja).
• Kopiuj c orygina y o wysokiej

przezroczysto ci, takie jak folie OHP
lub kalka kre larska, po  na
oryginale (B) czyst  kart  papieru (A)
o takim samym rozmiarze jak orygina .

A: Orygina
B: Pusty arkusz
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Orygina y w postaci ksi kowej

Na szybie nie umieszczaj ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) i nie naciskaj jej u ywaj c si y.
Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Podnie  pokryw  orygina u lub dwustronny automatyczny podajnik
dokumentów (RADF, opcja).

Otwórz dan  stron
orygina u i przy  j  do szyby
ekspozycyjnej. Ustaw j  w
lewym, tylnym rogu szyby.
• Je li chcesz u  funkcji kopiowania

dwustronnego lub funkcji podwójnych
stron, przy rodek orygina u do

tej linii zaznaczonej na szybie.
( str.130 „Orygina  typu
ksi kowego -> Kopia
dwustronna”)
( str.166 „STRONY PODWÓJNE”)

Ostro nie opu  pokryw  orygina u lub dwustronny automatyczny
podajnik dokumentów (RADF, opcja).

• Je li orygina  jest bardzo gruby, nie dociskaj dwustronnego podajnika dokumentów
na si . Kopiowanie przebiega sprawnie nawet wtedy, gdy dwustronny
automatyczny podajnik dokumentów nie jest domkni ty.

• Nie patrz bezpo rednio na szyb  ekspozycyjn , poniewa  podczas kopiowania
mo e si  wydobywa  intensywne wiat o.
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ywanie dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów
(RADF, opcja)

rodki ostro no ci

Nie u ywaj adnego z o miu ni ej wymienionych rodzajów orygina ów,
poniewa  ich u ycie mo e spowodowa  zaci cie lub awari  urz dzenia.
1. Papier bardzo pomarszczony, pofa dowany lub pozwijany
2. Orygina y z kalk
3. Papier sklejany ta , klejem lub powycinany
4. Orygina y po czone zszywk  lub spinaczem
5. Orygina y dziurawe lub przedarte
6. Orygina y wilgotne
7. Folie OHP lub kalka kre larska
8. Papier powlekany (np. woskowany)

Orygina y, opisane w pkt.9 i 10, stosuj ze szczególn  ostro no ci .
9. Orygina y, których nie nale y dotyka  palcami lub orygina y o specjalnie przygotowanej
powierzchni

(takie arkusze trudno rozdziela ).
10. Orygina y pofa dowane lub pozwijane (nale y je wyg adzi  przed u yciem).

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

Je eli obszar skanowania lub cz  prowadz ca jest brudna, mog  wyst pi  problemy z
obrazem, takie jak czarne smugi  na wydruku. Zaleca si  czyszczenie tych miejsc co tydzie . (

Str.374 „Codzienny przegl d”
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Tryb podawania ci ego

Wyrównaj wszystkie orygina y.
 je stron  kopiowan  do

góry i ustaw prowadnice
boczne na d ugo  orygina u.

• U  orygina y dok adnie wzd
prowadnic bocznych.

• Posortuj orygina y wed ug
kolejno ci kopiowania. Górny
arkusz stosu orygina ów zostanie
pobrany jako pierwszy.

• Tryb dost pny jest tak e dla
orygina ów jednostronnych.

• Bez wzgl du na rozmiar papieru,
na raz mo na za adowa  do 100
arkuszy (50 do 80 g/m2) lub stos o
wysoko ci 16 mm.

• Informacje o orygina ach mieszanych
podano na str.101 „Kopiowanie
ró nych rozmiarów w jednym
zadaniu (orygina y mieszane)”.

W razie potrzeby skorzystaj z ogranicznika orygina ów.
Wsuwaj c ogranicznik na miejsce

unie  go lekko i wepchnij.

Je li orygina ów jest zbyt du o, eby za adowa  je naraz, mo esz wcze niej podzieli  je
na kilka kompletów i urz dzenie skopiuje je w trybie ci ym. Aby to umo liwi , u
pierwszy komplet orygina ów i podczas skanowania danych z tego kompletu naci nij na
panelu dotykowym przycisk [CONTINUE]. Gdy skanowanie dobieg o ko ca, po
nast pny komplet orygina ów i naci nij przycisk [START] na panelu kontrolnym.
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Tryb podawania pojedynczego
Opis prze czania trybu podawania ci ego na tryb podawania pojedynczego podano na

str.196 “ADF / SADF”.

Wyrównaj prowadnice
boczne do szeroko ci
orygina u.

Po  orygina  kopiowan
stron  do góry dok adnie
wzd  prowadnic.
W menu wy wietli si  3 krok procedury.

Orygina  zostanie wci gni ty automatycznie. Sprawd , czy podczas wci gania nic go
nie zatrzymuje.

3 Kolejne orygina y uk adaj w ten sam sposób.

 operacj  mo na przeprowadzi  bez wzgl du na to, czy naci ni to przycisk [YES].
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4 Po pobraniu wszystkich orygina ów naci nij przycisk [FINISHED].

Je li przycisk [FINISHED] nie zostanie naci ni ty, kopiowanie rozpocznie si  po wybraniu
automatycznego kasowania funkcji.

Str.43 „Kasowanie wybranych funkcji”
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Wykonywanie kopii

Ustawienia pocz tkowe (Domy lne)
Wiele ustawie  konfiguruje si  automatycznie po w czeniu zasilania, anulowaniu trybu
oszcz dzania energii oraz po naci ni ciu przycisku [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji) na
panelu kontrolnym. Te elementy ustawie  nazywa si  ustawieniami pocz tkowymi (domy lnymi).
Skonfiguruj ustawienia orygina u po za adowaniu papieru lub upewnieniu si , e w kasetach jest
papier. Je li po naci ni ciu na panelu kontrolnym przycisku [START] nie dokonano zmiany
ustawie , kopiowanie b dzie przebiega o zgodnie z ustawieniami pocz tkowymi (domy lnymi).
Po dane kopie mo na wykonywa  dzi ki ró nym trybom kopiowania.

W poni szej tabeli wymieniono elementy ustawie  pocz tkowych skonfigurowane domy lnie
podczas instalacji urz dzenia.

Poz. Ustawienia pocz tkowe (Domy lne)
Skala kopiowania 100%

Ilo  kopii 1

Wybór papieru Automatyczny wybór papieru (APS)

Orygina  -> Kopia Jednostronny -> Jednostronny

Density adjustment czne dopasowanie g sto ci kopii

Colour mode FULL COLOUR (Pe nokolorowe)

Original mode TEXT/PHOTO (Tekst / Foto)

Finishing mode Orygina y na szybie ekspozycyjnej: Tryby bez
sortowania / bez zszywania
Orygina y w dwustronnym automatycznym podajniku
dokumentów (opcja): Tryb sortowania

Tryb podawania arkuszy umieszczonych w
dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów
(RADF, opcja)

Tryb podawania ci ego

Powy sze ustawienia pocz tkowe mo na w razie potrzeby zmienia .  Szczegó owe informacje
podano w Podr czniku funkcji u ytkownika.
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Procedura kopiowania

adowanie orygina ów do dwustronnego automatycznego
podajnika dokumentów (RADF, opcja)

Za aduj papier do kasety / kaset.
Informacje na temat dopuszczalnych typów i rozmiarów papieru podano na: str.54
„Dopuszczalny papier do kopiowania”.

Je li do adnej z kaset ani do podajnika LCF nie w ono danego rozmiaru lub typu
papieru, zapoznaj si  z nast puj cymi stronami.

str.56 „Ustawienia papieru do kopiowania (zmiana rozmiaru)”
str.65 „Umieszczanie papieru w podajniku LCF (opcja)”
str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”

Po  orygina (y).
Aby poprawnie u  orygina y
zapoznaj si  z nast puj cymi
stronami.

str.68 „Dopuszczalne orygina y”
str.72 „U ywanie dwustronnego

automatycznego podajnika
dokumentów (RADF, opcja)”

Orygina y s  kopiowane w kolejno ci
skanowania.
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Wybierz dane tryby kopiowania. Je li chcesz skopiowa  wi cej ni
jeden komplet, wprowad dan  liczb  kopii.

• Aby wprowadzi  poprawki wprowadzanych cyfr, naci nij przycisk [CLEAR] na
panelu kontrolnym. Pami taj, e niektóre kombinacje trybów kopiowania s
niedozwolone. ( str.389 „Matryca czenia funkcji kopiowania” str.391
„Matryca czenia regulacji obrazu”)

• Po naci ni ciu na panelu kontrolnym przycisku [START] nie mo na ju  wprowadzi
adnej zmiany w ustawieniach trybów kopiowania ( cznie z ustawieniami wcze niej

rozdzielonych kompletów orygina ów).

Naci nij przycisk [START].

 Rozpocznie si  kopiowanie. Papier jest
wyprowadzany skopiowan  stron na
dó .
Je li w trakcie kopiowania wyczerpie si
papier w kasecie, na panelu kontrolnym

dzie pulsowa  lampka wskazuj ca
kaset , w której sko czy  si  papier
oraz przycisk [JOB STATUS] (Status
zadania). Uzupe nij papier w kasecie lub
wybierz inn  kaset  o tym samym
formacie.

 Zachowaj ostro no , poniewa  obszar
wyj cia papieru i papier zaraz po
wyprowadzeniu jest gor cy.
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Umieszczanie orygina ów na szybie ekspozycyjnej
Za aduj papier do kasety / kaset.
Informacje na temat dopuszczalnych typów i rozmiarów papieru podano na: str.54
„Dopuszczalny papier do kopiowania”.

Je li do adnej z kaset ani do podajnika LCF nie w ono danego rozmiaru lub typu
papieru, zapoznaj si  z nast puj cymi stronami:

str.56 „Ustawienia papieru do kopiowania (zmiana rozmiaru)”
Str.72 „U ywanie dwustronnego automatycznego podajnika

dokumentów (RADF, opcja)” str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”

Po  orygina (y).
Aby poprawnie u  orygina y zapoznaj si  z nast puj cymi stronami.

str.68 „Dopuszczalne orygina y”
str.72 „U ywanie dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (RADF,

opcja)”

Orygina y s  kopiowane w kolejno ci skanowania.

Wybierz dane tryby kopiowania. Je li chcesz skopiowa  wi cej
ni  jeden komplet, wprowad dan  liczb  kopii.

• Aby wprowadzi  poprawki wprowadzanych cyfr, naci nij przycisk [CLEAR] na
panelu kontrolnym.

• Pami taj, e niektóre kombinacje trybów kopiowania s  niedozwolone. ( str.389
„Matryca czenia funkcji kopiowania”, str.391 „Matryca czenia regulacji
obrazu”)

• Po naci ni ciu na panelu kontrolnym przycisku [START] nie mo na ju  wprowadzi
adnej zmiany w ustawieniach trybów kopiowania ( cznie z ustawieniami wcze niej

rozdzielonych kompletów orygina ów).
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Naci nij przycisk [START].
Rozpocznie si  kopiowanie.

Je li kopiuj c umieszczasz orygina y na szybie ekspozycyjnej (np. u ywaj c trybu z
sortowaniem lub kopiowania z jednostronnego orygina u na dwustronn  kopi ), dane z
tych orygina ów s  skanowane do pami ci. W takim przypadku, przejd  do punktów 5 i 6.

Po  nast pny orygina  i naci nij przycisk [START].
• Rozpocznie si  proces skanowania danych.
• The next original will also be scanned in the same manner when you press the [YES]

button on the touch panel, and then press the [START] button on the control panel.
• Powtarzaj powy sz  procedur  a  do zeskanowania ostatniej strony orygina u.

Po zeskanowaniu wszystkich stron naci nij przycisk [FINISHED]
(Zako cz) na panelu dotykowym.

Rozpocznie si  kopiowanie. Papier jest wyprowadzany skopiowan  stron na dó .

• Je li w trakcie kopiowania wyczerpie si  papier w kasecie, na panelu kontrolnym
dzie pulsowa  lampka wskazuj ca kaset , w której sko czy  si  papier oraz

przycisk [JOB STATUS] (Status zadania). Uzupe nij papier w kasecie lub wybierz
inn  kaset  o tym samym formacie.

• Zachowaj ostro no , poniewa  obszar wyj cia papieru i papier zaraz po
wyprowadzeniu jest gor cy.
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Zatrzymywanie operacji kopiowania
Naci nij przycisk [STOP] na panelu kontrolnym, aby zatrzyma  skanowanie lub kopiowanie
ci e.

Naci nij przycisk [STOP] na
panelu kontrolnym podczas
skanowania (lub kopiowania
ci ego).

Gdy wy wietli si  poni sze menu naci nij przycisk [MEMORY CLEAR]
(Kasowanie pami ci) na panelu dotykowym.

• Je li w kolejce oczekuje inne zadanie kopiowania, uruchomi si  automatycznie.
• Podczas skanowania: zeskanowane dot d dane zostan  usuni te.
• Podczas kopiowania ci ego: kopiowanie zatrzyma si  a zeskanowane

dot d dane zostan  usuni te.
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Skanowanie kolejnych orygina ów podczas kopiowania
(Automatyczne uruchomienie zadania)

Mo esz zarezerwowa  zadanie kopiowania skanuj c orygina  podczas ci ego kopiowania lub
w czasie wy wietlania komunikatu “READY (WARMING UP)” (Gotowy (nagrzewanie))

1 Po  orygina (y).

2 Wybierz tryb kopiowania i wprowad dan  liczb  kopii.

Pami taj, e je li nie wybierzesz adnego trybu kopiowania dla bie cego zadania
kopiowanie przebiegnie zgodnie z ustawieniami, wybranymi dla poprzedniego zadania.

Naci nij przycisk [START] na
panelu kontrolnym.

•  W pami ci mo na zapisa  maksymalnie 10 zada . Po u eniu 11-ego zadania
na szybie ekspozycyjnej lub w dwustronnym automatyczny podajniku dokumentów
(opcja) i naci ni ciu przycisku [START], na panelu dotykowym wy wietli si  okno
„Auto Start”.

• Do jednego zadania kopiowania mo na u  maksymalnie 1000 arkuszy formatu
LT, lub tyle, ile doprowadzi do zape nienia pami ci. ( str.69 „Maksymalna liczba
skanowanych arkuszy”)
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Potwierdzanie i anulowanie autostartu zada
Potwierdzanie autostartu zadania i anulowanie zada  oczekuj cych
Naci nij przycisk [JOB STATUS] (Status zada ) na panelu kontrolnym, aby wy wietli  kolejk
zada  i zatwierdzi  ich automatyczne uruchomienie b  anulowa . Informacje na temat
anulowania autostartu zada  mo na znale  na:      str.264 „Usuwanie zada  drukowania”

Anulowanie autostartu zadania
Naci nij przycisk [STOP] na panelu kontrolnym, aby zatrzyma  zadanie podczas skanowania
orygina ów. Aby wznowi  zadanie, naci nij przycisk [START]. Aby skasowa  zadanie, naci nij
przycisk [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji). (Jednak orygina y, które ju  zosta y
zeskanowane przed wstrzymaniem zadania, zostan  skopiowane mimo naci ni cia przycisku
[FUNCTION CLEAR])
Aby anulowa  11-te zadanie autostartu, naci nij przycisk [START].
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Przerywanie kopiowania, aby wykona  inne kopie (Kopiowanie z
przerwaniem)

Kopiowanie ci e mo na przerwa  w trakcie, aby wykona  inne kopie. Funkcja kopiowania z
przerwaniem nie jest dost pna w po czeniu z funkcjami:

• Kopiowania arkuszy ok adek
• Kopiowania z wstawianiem przek adek
• Zapisywania do skrzynki „e-Filing” / kopiowania z zapisywaniem do pliku
• Tworzenia zada

Naci nij przycisk
[INTERRUPT] (Przerwij) na
panelu kontrolnym.
Przycisk [INTERRUPT] (Przerwij)
zaczyna pulsowa  a nast pnie, po
wy wietleniu komunikatu “Job
interrupted job 1 saved” („Zadanie
przerwane – zadanie 1 zapisane”),
wieci .

Je li podczas skanowania orygina ów naci ni to przycisk [INTERRUPT], przycisk ten
zaczyna najpierw pulsowa . Nast pnie, po zako czeniu skanowania, wy wietla si
komunikat “Job  interrupted job 1 saved” („Zadanie przerwane – zadanie 1 zapisane”) a
przycisk si  pod wietla.

Wymie  orygina  na nowy.
Ustaw dane tryby kopiowania.

3 Naci nij przycisk [START] na panelu kontrolnym.

Po zako czeniu kopiowania z przerwaniem, ponownie naci nij
przycisk [INTERRUPT] (Przerwij).
Pojawi si  komunikat “READY to resume job 1” („GOTOWY do wznowienia zadania 1”) a
przerwane zadanie zostanie przywrócone.

Funkcja kopiowania z przerwaniem jest po okre lonym czasie automatycznie anulowana
przez automatyczne kasowanie funkcji i nie ma potrzeby ponownie naciska  przycisku
[INTERRUPT] (Przerwij). Przerwane zadanie (=zadanie 1) zostaje wznowione po
automatycznym skasowaniu funkcji.
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Kopiowanie z podajnika bocznego

Kopiowanie z podajnika bocznego
Je li chcesz wykonywa  kopie na folii do prze roczy, etykietach samoprzylepnych lub
papierze o niestandardowym formacie, po  arkusze papieru na podajniku bocznym.
Kopiowanie z tego podajnika jest zalecane tak e w przypadku kopii na standardowym
formacie papieru, którego nie umieszczono w adnej z kaset.

Wybieraj c rozmiar papieru, mo esz skorzysta  z ró nych funkcji, takich jak automatyczny
wybór papieru (APS) czy automatyczny wybór powi kszenia (AMS). Wi cej szczegó ów na ten
temat podano na: str.389 „Matryca czenia funkcji kopiowania”

Aby przeprowadzi  operacj  kopiowania z podajnika bocznego, otwórz tac  podajnika.

Procedura kopiowania z podajnika bocznego mo e si  ró ni  zale nie od u ytego formatu
papieru. Osobne procedury dla poszczególnych rozmiarów opisano na stronach, pokazanych w
poni szej tabeli:

Rozmiar
papieru

<Procedura>
A3, A4, B4, B5 str.86

(Rozmiar standardowy)
Inne formaty
wysy ania..........................

str.89

Inne (Rozmiar niestandardowy): str.91

• Kopiowanie z podajnika bocznego si  zatrzyma, gdy na tacy podajnika wyczerpie si
papier, nawet je li ten sam rozmiar papieru znajduje si  w innych kasetach. Kopiowanie
zostaje wznowione po uzupe nieniu papieru na tacy podajnika bocznego.

• Po zako czeniu kopiowania z podajnika bocznego, lampka przycisku [FUNCTION
CLEAR] (Kasowanie funkcji) na panelu kontrolnym b dzie pulsowa . Naci nij ten
przycisk, aby powróci  do ustawie  domy lnych funkcji kopiowania z kaset. (Funkcja
kopiowania z podajnika bocznego jest po okre lonym czasie samoczynnie anulowana
przez automatyczne kasowanie funkcji i nie ma potrzeby naciska  przycisku
[FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji). Po skasowaniu funkcja kopiowania z
podajnika bocznego powróci do ustawie  domy lnych funkcji kopiowania z kaset.)
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Kopiowanie na standardowym rozmiarze za pomoc  podajnika
bocznego

Kopiowanie na papierze o formacie A3, A4 lub B5

Na tacy podajnika bocznego
po  kilka arkuszy papieru,
kopiowan  stron  w dó .
Nast pnie ustaw prowadnice
boczne na d ugo  orygina u,
przytrzymuj c (A).
Zostanie wy wietlony komunikat
“Ready for bypass feeding”
(„Gotowy do pobierania z
podajnika bocznego”).

A

B

• Z ty u prowadnic podajnika bocznego znajduje si  wska nik wysoko ci stosu
papieru. Wysoko  arkuszy nie mo e tego wska nika przekroczy .

• Je li kopiujesz wi cej ni  jeden arkusz, przekartkuj dobrze stos papieru zanim
po ysz go na tacy.

• Nie wpychaj arkuszy do wej cia podajnika bocznego na si  – mo e to
spowodowa  zaci cie papieru.

• aduj c papier o wi kszym rozmiarze, wyci gnij trzystopniowy ogranicznik papieru.
Gdy u ywasz formatu A3 lub wi kszego, podnie  cz  B.

2 Po  orygina (y).
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Naci nij przycisk formatu odpowiednio do rozmiaru papieru na tacy.

Je li rozmiar papieru nie zostanie tu okre lony, niektóre operacje mog  spowalnia
kopiowanie.

Naci nij przycisk [MEDIA TYPE] (Typ no nika) na panelu dotykowym,
je li na tacy u ono papier innego typu ni  zwyk y.

Naci nij przycisk typu papieru odpowiednio do typu papieru u onego na
tacy, a nast pnie naci nij przycisk [ENTER] na panelu dotykowym.

• Ustaw dane tryby kopiowania.
• U ycie innego typu no nika ni  typ wybrany w ustawieniach mo e spowodowa

zaci cia papieru lub powa ne problemy z obrazem.
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• Je li chcesz kopiowa  jednostronne kopie na papierze typu THICK2, THICK3,
SPECIAL1 lub SPECIAL2, wybierz opcj  (FRONT) (Przód). Je li na takim
papierze chcesz kopiowa  dwustronne kopie, wybierz opcj  (BACK) (Ty ).

Na przyk ad, je li wykonujesz dwustronn  kopi  na papierze typu THICK3:
1. Po  arkusz papieru THICK3 na tacy podajnika bocznego.
2. Wybierz opcj  THICK3 (FRONT) i wykonaj jednostronn  kopi .
3. Arkusz skopiowany zgodnie z pkt.2 po  ponownie na tacy podajnika

bocznego pust  stron  w dó .
Je li na tacy podajnika bocznego u ysz papier wierzchem na dó , bez
odwracania, orygina  b dzie skopiowany z otwieraniem na lewo; je li u ysz
papier odwracaj c jego kierunek, skopiowane orygina y b  otwierane do
góry.

4. Wybierz opcj  THICK3 (BACK) i wykonaj kopi .
- Je li chcesz kopiowa  dwustronne kopie na papierze typu PLAIN,

RECYCLED PAPER (papier makulaturowy) lub THICK1, skorzystaj z
modu u dupleksu.

- Folii do slajdów nie mo na kopiowa  dwustronnie.

• Wybrany typ papieru mo na zatwierdzi  na panelu dotykowym.

ZWYK Y -- TRANSPARENCY (FOLIA):

THICK1 (Gruby) RECYCLED PAPER (Papier
makulaturowy)

THICK2 (FRONT) SPECIAL1 (FRONT)
THICK2 (BACK) SPECIAL1 (BACK)
THICK3 (FRONT) SPECIAL2 (FRONT)
THICK3 (BACK) SPECIAL2 (BACK)

6 Naci nij przycisk [START] na panelu kontrolnym.

Wykonuj c kopie na foliach do przezroczy, zabieraj pojedyncze folie wyprowadzane na
tac  odbiorcz . Je li folie b  le  jedna na drugiej, mog  si  pozwija  i nie b  si
nadawa  do wy wietlania.
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Kopiowanie na papierze o formacie A3, A4 lub B5
Po  papier i orygina  (-y) post puj c zgodnie z pkt.1 i 2 procedury
„Kopiowanie na papierze o formacie A3, A4 i B5” ( str.86).

2 Naci nij przycisk [OTHER SIZE] (Inny rozmiar) na panelu dotykowym.

Naci nij przycisk formatu odpowiednio do rozmiaru papieru na tacy.

4 Naci nij przycisk [OTHER] (Inny), aby okre li  rozmiar kopii.

Je li rozmiar papieru nie zostanie tu okre lony, niektóre operacje mog  spowalnia
kopiowanie.
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Naci nij przycisk [MEDIA TYPE] (Typ no nika) na panelu dotykowym,
je li na tacy u ono papier innego typu ni  zwyk y.

Naci nij przycisk typu papieru odpowiednio do typu papieru
onego na tacy, a nast pnie naci nij przycisk [ENTER] na panelu

dotykowym.
Je li na przyk ad wybrano typ papieru Thick1:

Ustaw dane tryby kopiowania.

• U ycie innego typu no nika ni  typ wybrany w ustawieniach mo e spowodowa
zaci cia papieru lub powa ne problemy z obrazem.

• Je li rozmiar papieru nie zostanie tu okre lony, niektóre operacje (np.
czyszczenie) mog  spowalnia  kopiowanie.

Wybrany typ papieru mo na zatwierdzi  na panelu dotykowym. Zobacz tabel  na
str.86 „Kopiowanie na standardowym rozmiarze za pomoc  podajnika bocznego”.

7 Naci nij przycisk [START] na panelu kontrolnym.

Wykonuj c kopie na foliach do przezroczy, zabieraj pojedyncze folie wyprowadzane na
tac  odbiorcz . Je li folie b  le  jedna na drugiej, mog  si  pozwija  i nie b  si
nadawa  do wy wietlania.
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Kopiowanie na niestandardowym rozmiarze za pomoc  podajnika
bocznego

Niestandardowy rozmiar papieru nie mo e przekroczy  zakresu: A (D ugo ): 100 - 297mm, B
(Szeroko ): 148 do 432 mm

B A

Na tacy podajnika bocznego
po  kilka arkuszy papieru,
kopiowan  stron  w dó .
Nast pnie ustaw prowadnice
boczne na d ugo  orygina u,
przytrzymuj c (A).
Zostanie wy wietlony komunikat
“Ready for bypass feeding”
(„Gotowy do pobierania z
podajnika bocznego”).

A

B

• Z ty u prowadnic podajnika bocznego znajduje si  wska nik wysoko ci stosu
papieru. Wysoko  arkuszy nie mo e tego wska nika przekroczy .

• Je li kopiujesz wi cej ni  jeden arkusz, przekartkuj dobrze stos papieru zanim
po ysz go na tacy.

• Nie wpychaj arkuszy do wej cia podajnika bocznego na si  – mo e to spowodowa
zaci cie papieru.

• aduj c papier o wi kszym rozmiarze, wyci gnij trzystopniowy ogranicznik papieru.
Gdy u ywasz formatu A3 lub wi kszego, podnie  cz  B.

2 Umie  orygina  na szybie.
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3 Naci nij przycisk [NON STANDARD] (Rozmiar niestandardowy) na

panelu dotykowym.

Ustaw wymiary zgodnie z
poni sz procedur .
Oznaczenia [Length] (D ugo ci) i
[Width] (Szeroko ci) dotycz  wymiaru:
A: [D ugo ] B
B: [Szeroko ]

Wprowadzenie danych za pomoc  przycisków numerycznych
Wprowad  warto  d ugo ci w polu [Length] i naci nij przycisk [SET] (Ustaw) na
panelu dotykowym. W ten sam sposób okre l szeroko  (w polu [Width]) i naci nij
przycisk [ENTER].
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Przywo ywanie wymiarów zarejestrowanych w pami ci
Aby przywo  wcze niej zarejestrowane wymiary, naci nij przycisk danego numeru
pami ci, od [MEMORY 1] do [MEMORY 4], a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Ustaw dane tryby kopiowania.
• Dopuszczalne ustawienia rozmiaru papieru:

ugo : 100 mm do 297 mm
Szeroko : 148 mm do 432 mm

• Informacje na temat rejestrowania wymiarów zamieszczono na: str.94
„Rejestrowanie w pami ci rozmiarów niestandardowych”.

5 Naci nij przycisk [START] na panelu kontrolnym.
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Rejestrowanie w pami ci rozmiarów niestandardowych
Post puj zgodnie z pkt.1-3 procedury „Kopiowanie z podajnika
bocznego na niestandardowym rozmiarze papieru” na str.91).

Naci nij przycisk numeru pami ci (od [MEMORY 1] do [MEMORY 4]),
w której chcesz zarejestrowa  wymiary.

Wprowad  ka dy wymiar i naci nij przycisk [MEMORY] (Pami ) na
panelu dotykowym.

• Wprowad  warto  d ugo ci w polu [Length] i naci nij przycisk [SET] (Ustaw) na
panelu dotykowym. W ten sam sposób zapisz szeroko  (w polu [Width]).

• Dopuszczalne ustawienia rozmiaru papieru:
ugo : 100 mm do 297 mm

Szeroko : 148 mm do 432 mm
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Kopia próbna

Dzi ki tej funkcji mo esz wykona  tylko jeden komplet kopii i w ten sposób sprawdzi
poprawno  ustawie , takich jak: nasycenie kopii, zoom, szeroko  marginesu, itp.
Korzystaj c z tej funkcji unikniesz niepoprawnego skopiowania du ej ilo ci materia u.

 Po wykonaniu kopii próbnej mo na zmieni  ustawienia liczby kopiowanych kompletów,
datownika i zszywacza (je li zainstalowano finiszer).

 Zanim dokonasz zmian w ustawieniach skali, nasycenia, itp., naci nij przycisk [MEMORY
CLEAR] (Kasowanie pami ci), aby anulowa  kopiowanie próbne. Je li po zmianie
ustawie  kopiujesz ponownie, musisz zeskanowa  dane z orygina ów.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Wybierz dane tryby kopiowania.

4 Naci nij przycisk [PROOF COPY] (Kopia próbna).

 Komunikat: "PROOF COPY is set  Press START button to copy" („Funkcja
KOPIOWANIE PRÓBNE zosta a ustawiona. Naci nij przycisk START, aby rozpocz
kopiowanie”) b dzie wy wietlany przez oko o 2 sekundy.

 Mo na ustawi  tryby kopiowania za wyj tkiem takich, jak tryb
sortowania/grupowania.

Naci nij przycisk [START].
Rozpocz to skanowanie danych z
orygina ów i kopiowanie jednego
kompletu kopii.
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6 W razie konieczno ci zmie  ustawienia.

 Mo na dokona  zmian w ustawieniach liczby kopiowanych kompletów,
datownika, zszywacza (je li zainstalowano finiszer) i sortowania.

 Je li chcesz zmieni  ustawienia nasycenia kopii, trybu orygina u, skali lub
funkcji simpleks/dupleks, naci nij przycisk [MEMORY CLEAR] (Kasowanie
pami ci), aby anulowa  kopiowanie próbne. Po wprowadzeniu zmian post puj
zgodnie z instrukcjami, pocz wszy od pkt.1.

Naci nij przycisk [START].
Je li w pkt.6 nie dokonano zmiany liczby kopii, skopiowana liczba arkuszy wyniesie o
jeden mniej ni  okre lono w ustawieniach. Je li jednak zadan  liczb  kopii ustawiono na
„1”, wykonana zostanie jedna kopia.
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USTAWIENIA PODSTAWOWYCH
TRYBÓW KOPIOWANIA

Ten rozdzia  zawiera opis podstawowych praktycznych funkcji kopiowania, takich jak powi kszanie i
zmniejszanie kopii, wybór trybów wyka czania, kopiowanie dwustronne (dupleks), itp.
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3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Wybór papieru

Automatyczny wybór papieru (APS)
Gdy uk adasz orygina y o standardowym rozmiarze na szybie ekspozycyjnej lub w
dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów (opcja,) ich rozmiar jest wykrywany
automatycznie, co powoduje, e urz dzenie samoczynnie dobiera papier w formacie zgodnym
z orygina em.

• Funkcja automatycznego wyboru papieru mo e zale nie od orygina ów nie dzia
poprawnie. W takim przypadku, okre l rozmiar papieru r cznie ( Str. 100 „R czny wybór
papieru”)

• Informacje na temat formatów obs ugiwanych przez funkcj  automatycznego wyboru
papieru podano w str.68 „Dopuszczalne orygina y”

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Sprawd , czy funkcja automatycznego wyboru papieru zosta a
wybrana w podstawowym menu.

• Funkcja automatycznego wyboru papieru zosta a ustawiona domy lnie podczas
instalacji urz dzenia.

• Gdy wy wietli si  komunikat  “Change direction of original” (Zmie  kierunek orygina u)
lub  “CHANGE DRAWER TO CORRECT PAPER SIZE” (Zmie  kaset , aby
skorygowa  rozmiar papieru), post puj zgodnie z zaleceniami.

• Ustaw dane tryby kopiowania.

Nawet, je li kierunek papieru w wybranej kasecie ró ni si  od kierunku orygina u, w
trakcie kopiowania urz dzenie obraca dane z orygina u o 90 stopni, pod warunkiem, e
zachowano ten sam format papieru. (Dotyczy to wy cznie formatu A4.) Je li na przyk ad,
orygina  w formacie A4 u ono pionowo a w kasecie umieszczono papier w formacie A4-
R, dane z orygina u A4 zostan  obrócone i skopiowane prawid owo na papierze A4-R.
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Gdy nie wybrano funkcji automatycznego wyboru papieru
(1) Naci nij przycisk Powi ksz/Zmniejsz ([ZOOM]).

(2) Naci nij przycisk [APS].

4 Naci nij przycisk [START].
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czny wybór papieru
W przypadku poni szych orygina ów nie mo na wybra  funkcji automatycznego wyboru papieru,
poniewa  ich formaty nie s  prawid owo wykrywane. Dla takich orygina ów okre l rozmiar
papieru r cznie.
• Orygina y o wysokiej przezroczysto ci (np. folie do przezroczy, kalka kre larska)
• Orygina y ca kowicie ciemne lub z ciemnymi kraw dziami
• Orygina y w niestandardowym rozmiarze (np. gazety, czasopisma)

Je li dany rozmiar papieru nie zosta  przypisany do adnej kasety, po  papier w tym
formacie w wybranej kasecie lub w podajniku bocznym.
( str.56 „Umieszczanie papieru w kasecie”, str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
Je li korzystasz z podajnika bocznego, pami taj okre li  format papieru.

2 Po  orygina (y).

Naci nij na panelu dotykowym przycisk kasety odpowiadaj cy
danemu formatowi papieru.

• Mo esz u  przycisków wyboru ród a papieru, (strza ki w gór  i w dó ) aby wybra
dan  kaset .

• Ustaw dane tryby kopiowania.

4 Naci nij przycisk [START].
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Kopiowanie ró nych rozmiarów w jednym zadaniu (orygina y
mieszane)

Mo esz skopiowa  komplet orygina ów o ró nych formatach, korzystaj c z dwustronnego
automatycznego podajnika dokumentów (opcja) po naci ni ciu przycisku [MIXED ORIGINAL
SIZE] (Orygina y mieszane).

• Ustawienie opcji >Orygina y mieszane< jest dost pne w przypadku
nast puj cych kombinacji: A3, A4, A4-R, B4, B5, FOLIO

• Nale y pami ta , e w zale no ci od kombinacji orygina ów kopiowane obrazy mog  wyj
krzywo.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
Nie ma mo liwo ci korzystania z podajnika bocznego.

Rozstaw prowadnic wyreguluj
do najszerszego orygina u, a
nast pnie wyrównaj orygina  z
przodu.
Umie  orygina y stron  do drukowania
skierowan  do góry.

Naci nij przycisk Powi ksz/Zmniejsz ([ZOOM]), aby otworzy  menu
ustawie  orygina u lub rozmiaru papieru.

Wybór papieru 101

2

Rady



5

3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

4 Naci nij przycisk [MIXED ORIGINAL SIZES] (Orygina y mieszane).

Wybierz funkcj  automatycznego wyboru papieru (APS) lub
automatycznego wyboru powi kszenia (AMS).
Automatyczny wybór papieru: Kopie na formacie papieru zgodnym z orygina ami

( str.98).
Automatyczny wybór powi kszenia: Wszystkie kopie w jednym formacie str.104)

• Zanim zaczniesz korzysta  z funkcji automatycznego wyboru papieru, upewnij si ,
czy do kaset za adowano papier we wszystkich formatach orygina u.

• Przy funkcji automatycznego wyboru powi kszenia nie mo na powi ksza  kopii
w uk adzie pionowym formatu A4/B5 do uk adu poziomego formatu A3/B4.

• Je li w czasie u ywania funkcji [AMS] wraz z funkcj  [MIXED ORIGINAL SIZES]
(Orygina y mieszane), wy wietli si  komunikat “Change direction of original” (Zmie
uk ad orygina u), nale y post pi  zgodnie z komunikatem.

• Ustaw dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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Prze czanie trybu koloru

Funkcja ta umo liwia prze czanie mi dzy trybami kolorów. Istniej  trzy rodzaje trybów koloru:
FULL COLOUR: Wszystkie orygina y s  kopiowane w pe nym kolorze niezale nie od typu.
BLACK: Wszystkie orygina y s  kopiowane w postaci czarno-bia ej niezale nie od typu

(Ustawienie domy lne)
AUTO COLOUR:Urz dzenia automatycznie ocenia typ ka dego orygina u. Orygina y kolorowe

kopiowane s  do postaci pe no-kolorowej, a czarno-bia e do czarno-bia ej.

1 Naci nij przycisk [FULL COLOUR], [BLACK] lub [AUTO COLOUR].

Korzystaj c z funkcji “AUTO COLOUR” (Automatyczny tryb koloru) nale y zwróci  uwag
na nast puj ce czynniki:
W przypadku, gdy kolorowy obszar orygina u jest bardzo ma y, kolory s  bardzo ciemne
lub zbyt jasne, taki orygina  mo e by  automatycznie skopiowany do postaci czarno bia ej,
mimo tego, e jest kolorowy. Z kolei po e orygina y lub orygina y z kolorowym t em
mog  zosta  automatycznie skopiowane do postaci pe no-kolorowej, chocia  s  czarno-
bia e. Aby dok adnie odtworzy  kolory, wybierz tryb ‘full colour’ (pe no-kolorowy) lub
'black’ (czarno-bia y) w zale no ci od stanu orygina u.
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Powi kszanie i zmniejszanie kopii

Format kopii mo na powi kszy  lub zmniejszy  za pomoc  nast puj cych operacji:
• Wcze niejsze okre lenie formatu kopii umo liwi urz dzeniu wykrycie formatu orygina u i

automatyczny wybór najodpowiedniejszej skali kopiowania dla tego formatu kopii (=
automatyczny wybór powi kszenia)

• Oddzielne definiowanie rozmiaru orygina u i kopii
• U ywanie przycisków zmiany skali (zoom) lub przycisków szybkiego wybierania skali

Dost pne skale powi kszania/zmniejszania ró ni  si  zale nie od miejsca u enia orygina ów –
na szybie ekspozycyjnej czy w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów (RADF,
opcja).

Na szybie ekspozycyjnej: 25 do 400%
W dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów: 25 do 200%

Automatyczny wybór powi kszenia (AMS)

• Funkcji automatycznego wyboru powi kszenia nie mo na zastosowa  do poni szych
orygina ów. Skal  kopiowania dla takich orygina ów ustawia si  w inny sposób.

- Orygina y o wysokiej przezroczysto ci (np. folie do przezroczy, kalka kre larska)
- Orygina y ca kowicie ciemne lub z ciemnymi kraw dziami
- Orygina y o niestandardowym formacie (np. gazety, czasopisma)

• Informacje na temat formatów obs ugiwanych przez funkcj  automatycznego wyboru
powi kszenia podano w str.68 „Dopuszczalne orygina y”

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Naci nij przycisk Powi ksz/Zmniejsz ([ZOOM...]).
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3 Naci nij przycisk odpowiadaj cy danemu formatowi kopii.
Je li na przyk ad wybrano format A4

Format kopii mo na tak e ustawi  przez naci ni cie przycisku kasety podajnika na
panelu dotykowym.

4 Naci nij przycisk [AMS].

5 Po  orygina (-y).
• Pu umieszczeniu orygina u urz dzenie wykryje rozmiar orygina u a nast pnie obliczy

i wy wietli skal  kopiowania najlepiej dostosowan  dla wybranego formatu kopii.
• Gdy wy wietli si  komunikat "Change direction of original" (Zmie  uk ad orygina u),

nale y zastosowa  si  do polecenia.
• Ustaw dane tryby kopiowania.
• W trybie sortowania naprzemiennego wszystkie kopie s  wyprowadzane na tac

odbiorcz .

6 Naci nij przycisk [START].
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Oddzielne definiowanie rozmiaru orygina u i kopii

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk Powi ksz/Zmniejsz ([ZOOM...]).

4 Zdefiniuj format orygina u i format kopii.
Format orygina u: Naci nij przycisk formatu odpowiadaj cy formatowi orygina u.
Format kopii: Naci nij przycisk odpowiadaj cy danemu formatowi kopii.
Je li na przyk ad wybrano format A3 dla orygina u i format A4 dla kopii

• Format kopii mo na tak e ustawi  przez naci ni cie przycisku kasety podajnika
na panelu dotykowym.

• Po okre leniu formatów orygina u i kopii, urz dzenie oblicza skal
powi kszania/zmniejszania i wy wietla j  na panelu dotykowym.

• Ustaw dane tryby kopiowania.

Je li format orygina u lub kopii jest innym standardem ni  A3, A4, B4 lub B5, nale y go
wcze niej zarejestrowa  jako opcj  pod przyciskiem [OTHER] (Inne). Wi cej szczegó ów
na temat rejestracji znajdziesz poni ej w podrozdziale “Gdy wybrano standard formatu
inny ni  A3, A4, B4 i B5”.

5 Naci nij przycisk [START].
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Gdy wybrano standard formatu inny ni  A3, A4, B4 i B5
Zarejestruj format za adowanego papieru jako opcj  pod przyciskiem [OTHER] (Inny)
post puj c wed ug poni szej procedury. Zarejestrowany format papieru jest wybierany
automatycznie po naci ni ciu przycisku [OTHER].

1 Naci nij przycisk [OTHER SIZE].

2 Naci nij przycisk formatu, odpowiadaj cy formatowi papieru,
za adowanego do kasety.

3 Naci nij przycisk [OTHER].
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ywanie przycisków zmiany skali lub przycisków ‘one-touch’

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk Powi ksz/Zmniejsz ([ZOOM...]).

4 Aby ustawi dan  skal  kopiowania, naci nij nast puj ce przyciski.
A: Przyciski regulacji skali (                             ) (Zoom)
Ka de naci ni cie zmienia skal  kopiowania o 1%. D sze przytrzymanie
któregokolwiek z nich automatycznie przesuwa skal  w gór  lub w dó .
B: Przyciski szybkiego wyboru skali (one-touch)
Daj  mo liwo  wybrania skali: [400%], [200%], [100%], [50%] oraz [25%].

Maksymalna skala przy kopiowaniu z dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentów (RADF, opcja) wynosi 200 %.

A

B
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5 Naci nij przycisk odpowiadaj cy danemu formatowi kopii.
Je li na przyk ad wybrano format A3

• Format kopii mo na tak e ustawi  przez naci ni cie przycisku kasety podajnika na
panelu dotykowym.

• Ustaw dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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Wybór trybów wyka czania

Rodzaje trybów wyka czania
Dost pne tryby wyka czania ró ni  si  zale nie od typu zainstalowanego modu u
wyka czaj cego (MJ-1030, MJ-1101, MJ-6004 lub MJ-6101). Sprawd  w poni szej tabeli
dost pne tryby wyka czania.

Tak: Dost pne
Nie: Niedost pne

Rodzaje trybów
wyka czaniaModu

wyka czania
Sortowa-
nie/grupowa
nie

Sortowanie
naprzemie
nne

Sortowanie
pod
zszywanie

Sortowanie
broszurowe

Sortowanie
broszurowe i
zszycie
broszurowe

Zszycie
broszurowe

Dziurkowanie

MJ-1030 + MJ-
6004 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

MJ-1030 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie
MJ-1101 +
MJ-6101 Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak

MJ-1101 Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie
Bez
wyka czania
(modu )

Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie

MJ-1030: Finiszer broszuruj cy (opcja)
MJ-1101: Finiszer
MJ-6004: Modu  dziurkacza (dla MJ-1030)
MJ-6101: Modu  dziurkacza (dla MJ-1101)
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Nazwy poszczególnych cz ci finiszera (opcja)
1. Taca
2. Tacka
3. Pokrywa górna
4. Pokrywa przednia
5. Modu  dziurkacza (MJ-6101)
6. Modu  dziurkacza (MJ-6004)
7. Taca zszycia broszurowego
8. Taca sta a

MJ-1101 8 MJ-1030 3

1

5 1
6

2 2
4 1

2 4

7
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3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Kopiowanie w trybie sortowania/grupowania
W celu skopiowania wielu egzemplarzy wybierz, stosownie do potrzeb, tryb sortowania lub tryb
grupowania.

(Przyk ad wykonywania 5 kompletów kopii z 5 arkuszy orygina u)
1. Kopiowanie z sortowaniem
2. Kopiowanie z grupowaniem

1 2

Gdy u ywasz kopii w formacie A3 lub B4, przed operacj  wyci gnij tack . Bez u ycia tacki
skopiowane arkusze mog  pospada  lub zosta  niew ciwie posortowane.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk finiszera w podstawowym menu.

Je li orygina  w ono do dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (RADF,
opcja), tryb sortowania zostaje wybrany automatycznie.
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4 Naci nij przycisk [SORT] (Sortuj) lub [GROUP] (Grupuj).

Ustaw dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Tryb sortowania z obracaniem (sortowania naprzemiennego)
W trybie sortowania z obracaniem, komplety kopii s  wyprowadzane i uk adane jedne na
drugich na przemian – wzd  i w poprzek.
Formatem papieru, który ten tryb obs uguje jest A4/A4-R. Nale y go wcze niej ustawi  w
kasetach podajnika. W trybie tym papier jest wyprowadzany na tac  wewn trzn .

• Trybu nie mo na u ywa  w po czeniu z funkcj  automatycznego wyboru papieru.
• Pojemno  tacy odbiorczej, wynosz ca oko o 550 arkuszy (90 g/m2), mo e si  ró ni

zale nie od stanu pozwijania papieru.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk finiszera w podstawowym menu.
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4 Naci nij przycisk [ROTATE SORT] (Sortowanie naprzemienne).

Ustaw dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].

Wybór trybów wyka czania 115



3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Tryb sortowania pod zszywanie
Gdy zainstalowano finiszer (opcja), dost pna jest funkcja automatycznego zszywania. Do
wyboru s  trzy pozycje zszywania.

• Do zszywania nie mo na u ywa  papieru specjalnego, takiego jak folie do slajdów czy
etykiety samoprzylepne.

• Nie mo na zszywa  kopii o ró nych formatach. (Kopie o takiej samej d ugo ci mo na
zszywa , nawet je li s  ró nych formatów)

(Przyk ad wybrania przycisku [FRONT STAPLE] (Przednia pozycja zszywania))

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
Korzystaj c z tego trybu przy kopiowaniu z podajnika bocznego, nale y wcze niej
okre li  format papieru.
( str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk finiszera w podstawowym menu.

116 Wybór trybów wyka czania

Uwagi



4 Naci nij przycisk [FRONT STAPLE] (Przednia pozycja zszywania (lub
[DOUBLE STAPLE] (Zszywanie podwójne) lub [REAR STAPLE]
(Tylna pozycja zszywania)

Ustaw dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].

Gdy ilo  papieru przekroczy maksymaln  liczb  zszywanych arkuszy, finiszer
automatycznie przejdzie w tryb sortowania.

Maksymalna liczba zszywanych arkuszy
• Informacje dotycz ce pojemno ci tacy podano w str.384 „Specyfikacje opcji”
• Istnieje mo liwo  dodania dwóch ok adek o gramaturze 64 g/m2 - 256 g/m2. W takim

przypadku, ok adki wchodz  w sk ad maksymalnej liczby zszywanych arkuszy.

Finiszer broszuruj cy (MJ-1030)/ Finiszer (MJ-1101)
Papier zwyk y, papier makulaturowy 64 - 80 g/m2 50 arkuszy

81 - 90 g/m2 30 arkuszy *1

A4, B5

Papier zwyk y

91 - 105 g/m2 30 arkuszy *2

Papier zwyk y, papier makulaturowy 64 - 80 g/m2 30arkuszyA3, A4-R, B4, FOLIO

Papier zwyk y 80 - 105 g/m2 15arkuszy

*1 MJ-1030: 26 arkuszy
*2 MJ-1030: 24 arkusze
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3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Tryb sortowania broszurowego i tryb zszycia broszurowego
(tryb broszury)

Tryb sortowania broszurowego umo liwia kopiowanie i oprawianie do postaci czasopisma lub
broszury wi cej ni  jednego orygina u. Po zainstalowaniu finiszera broszuruj cego, komplet
skopiowanych arkuszy mo e te  zosta  automatycznie posk adany i zszyty na rodku. Formaty
papieru obs ugiwane w tych trybach to: A3, A4-R i B4.

Stosowna gramatura papieru wynosi 64 g/m2 to 105 g/m2

Do zszywania broszurowego nie mo na u ywa  papieru specjalnego, takiego jak folie do slajdów
czy etykiety samoprzylepne.

Je li w trybie sortowania broszurowego orygina y w uk adzie pionowym uk adasz poziomo, okre l
„Image direction” (Kierunek obrazu) w menu edycji. W przeciwnym razie orygina y nie zostan
skopiowane we w ciwej kolejno ci.
( str.193 „KIERUNEK OBRAZU”)

1. Gdy wybrano [MAGAZINE SORT] (Sortowanie broszurowe)

1 6 72 4 93
12 2 11

2. Gdy wybrano [MAGAZINE SORT & SADDLE STITCH] (Sortowanie broszurowe i Zszycie
broszurowe)

1
2 6 7

3
12

3. Gdy wybrano [SADDLE STITCH] (Zszycie broszurowe)

12 1
10 3 6 7

8 5

Tryb sortowania broszurowego mo esz wybra  z menu edycji lub z podstawowego menu. Po
wybraniu trybu z menu edycji mo na dopasowa  margines na opraw  kopii. Aby wybra  tryb
z menu edycji, zapoznaj si  z str.171 „SORTOWANIE BROSZUROWE”
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1 Za aduj papier do kasety / kaset.

Wybierz format papieru.
• Dost pne formaty papieru to: A3, A4-R i B4.
• Informacje dotycz ce kopiowania z podajnika bocznego podano w str.85

„Kopiowanie z podajnika bocznego”.

Przed u yciem trybu zszycia broszurowego dla formatów A3 lub B4, podnie  blokad
tacy zszywania broszurowego.

Po  orygina (y).
• Przed w eniem orygina ów do dwustronnego automatycznego podajnika

dokumentów (RADF) zapoznaj si  z ilustracjami ( str.118), na których
przedstawiono odpowiedni  kolejno  kopiowanych stron.

• Uk adaj c orygina y na szybie ekspozycyjnej post puj zgodnie z poni sz
procedur .

- Gdy wybrano [MAGAZINE SORT] (Sortowanie broszurowe) lub
[MAGAZINE SORT & SADDLE STITCH] (Sortowanie broszurowe i
Zszycie broszurowe): najpierw po  pierwsz  stron  orygina u.

- Gdy wybrano [SADDLE STITCH] (Zszycie broszurowe): W przypadku orygina ów
12-stronnych, uk adaj je w kolejno ci stron 12-1, 2-11, 10-3, 4-9, 8-5, i 6-7.

4 Naci nij przycisk finiszera w podstawowym menu.

Wybór trybów wyka czania 119

Rada



5

6

3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Naci nij przycisk [MAGAZINE SORT] (Sortowanie broszurowe) (lub
[MAGAZINE SORT & SADDLE STITCH] (Sortowanie broszurowe i
Zszycie broszurowe) lub [SADDLE STITCH] (Zszycie broszurowe)).

• Przyciski [MAGAZINE SORT & SADDLE STITCH] oraz [SADDLE STITCH] mo na
wybra  wy cznie, gdy zainstalowany jest finiszer broszuruj cy.

• Ustaw dane tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
Uk adaj c orygina y na szybie ekspozycyjnej post puj zgodnie z procedur  opisan  na

str.70 „Umieszczanie orygina ów na szybie ekspozycyjnej”.

Warunki dzia ania trybu zszycia broszurowego
Dost pne formaty papieru to: A3, A4-R i B4.

Pojemno  tacy zszywania broszurowego:Gramatura
papieru 11 - 15 arkuszy 6 - 10 arkuszy do 5 arkuszy

64 g/m2 10 kompletów 20 kompletów 25 kompletów

80 g/m2 10 kompletów 20 kompletów 25 kompletów

90 g/m2 *1 - 15 kompletów 25 kompletów

105 g/m2 *1 - 15 kompletów 25 kompletów

*1 Po do czeniu ok adki pojemno  tacy b dzie zawsze równa 5 kompletom.

• Istnieje mo liwo  do czenia ok adki o gramaturze 64 g/m2 - 256 g/m2. W takim
przypadku, ok adka wchodzi w sk ad maksymalnej liczby arkuszy zszywanych
broszurowo.

• Je li za adujesz papier o innej gramaturze, przelicz arkusze, przeznaczone do zszycia
broszurowego, zgodnie z norm  dla papieru o najwy szej gramaturze.
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Tryb dziurkowania (opcja)
Zainstalowanie do finiszera (opcja) modu u dziurkacza (opcja) umo liwia dziurkowanie kopii.
• Dopuszczalne dla tego trybu formaty kopii to: A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R oraz FOLIO.
• Stosowna gramatura papieru wynosi 64 g/m2 - 256 g/m2

Do dziurkowania nie mo na u ywa  papieru specjalnego, takiego jak folie do slajdów czy
etykiety samoprzylepne.

Za aduj papier do kasety / kaset.
Korzystaj c z tego trybu przy kopiowaniu z podajnika bocznego, nale y wcze niej
okre li  format papieru. ( str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk finiszera w podstawowym menu.

4 Naci nij przycisk [HOLE PUNCH] (Dziurkacz).

Ustaw dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Liczba dziurek i dopuszczalne formaty papieru
Poniewa  standardowa liczba dziurek i odleg  mi dzy nimi ró ni si  zale nie od kraju /
regionu, prosimy zakupi  modu  dziurkacza, który b dzie spe nia  Pa stwa wymagania.
(Szczegó owe informacje mo na uzyska  u technika serwisu.)

Liczba i rednica dziurek Dopuszczalne formaty papieru

MJ-6004E, MJ-6101E
(Japonia i wi ksza
cz  Europy)

2 dziurki
r6.5 mm)

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

MJ-6004N, MJ-6101N
(Ameryka Pn.)

2/3 dziurki (do wyboru)
r.8.0 mm)

2 dziurki: A4-R, LG, LT-R
3 dziurki: A3, A4, LD, LT

MJ-6004F, MJ-6101F
(Francja)

4 dziurki
(6.5 mm dia.; 80 mm dia.) A3, A4, LD, LT

MJ-6004S, MJ-6101S
(Szwecja)

4 dziurki
r.6,5 mm; r.70 mm i 21mm)

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD,
LG, LT-R, COMP
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Zszywanie r czne (tylko MJ-1101)
Funkcja zszywania r cznego, jak  udost pnia finiszer (MJ-1101, opcja) umo liwia
wykorzystanie funkcji zszywania bez konieczno ci kopiowania. Funkcja ta jest przydatna, gdy
wykonane kopie nie zosta y zszyte lub je li chcesz zszy  orygina y.
A: Lampki pozycji zszywania    C: Lampka zszywania r cznego
B: Przycisk [Stapling position] (Pozycja zszywania) D Przycisk [Manual-stapling]

    (Zszywanie r czne)

A B C   D

Naci nij przycisk [Manual-stapling] (Zszywanie r czne).
Przegroda w obszarze wyprowadzania papieru jest otwarta.

Naci nij przycisk [Stapling position] (Pozycja zszywania), aby
prze czy  pozycj  zszywania.
Pozycje zszywania: zszywanie od pierwszej strony i zszywanie od ko ca.
Lampka pozycji zszywania odpowiadaj ca wybranej pozycji pod wietla si  na zielono.

 papier na dolnej tacy finiszera.
Dobrze przekartkuj stos papieru i u  go wydrukiem na dó .
Aby zszy  papier od pierwszej strony, u  papier z przodu; aby go zszy  od ko ca,

 stos z ty u.

Sprawd , czy lampka zszywania r cznego pod wietla si  na zielono. Je li nie, u  papier
jeszcze raz.
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Wyjmij papier i naci nij przycisk [Manual-stapling]
(Zszywanie r czne).
Lampka wskazuj ca na pozycj  zszywania pulsuje, gdy zszywanie jest zako czone.
Usu  papier.

Przed zszywaniem r cznym nale y usun  papier.

• Operacj  mo na kontynuowa , gdy lampki zszywania r cznego si  pod wietlaj .
Je li przez 15 minut nie wykonasz adnej czynno ci, operacja zszywania r cznego
zostanie przerwana.

• Je li w trakcie ustawie  chcesz zatrzyma  operacj  zszywania r cznego, usu
papier i naci nij przyciski [Manual-stapling] (Zszywanie r czne) i [Stapling position]
(Pozycja zszywania) jednocze nie. Przegroda w obszarze wyprowadzania papieru
zostanie zamkni ta a operacja r cznego zszywania zako czona.

Specyfikacje
Dopuszczalny format
papieru

LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13” LG, 8.5” SQ, 8K, 16K, A3, A4, A4-R, B4

Maksymalna liczba
zszywanych arkuszy

50 arkuszy (LT, 8.5” SQ, 16K, A4: 17 - 20 lb. Bond)
30 arkuszy (LD, LG, LT-R, COMP, 13” LG, 8K, A3, A4-R, B4, FOLIO: 17 – 20
lb. Bond)
30 arkuszy (LT, 8.5” SQ, 16K, A4: 21 - 28 lb. Bond)
15 arkuszy (LD, LG, LT-R, COMP, 13” LG, 8K, A3, A4-R, B4, FOLIO: 21 – 28
lb. Bond)

Pozycja zszywania Przód, Ty
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Kopiowanie dwustronne (dupleks)

Kopiowanie dupleksowe daje mo liwo  pi ciu kombinacji:
1. Jednostronny orygina  -> jednostronna kopia (ustawienie domy lne przy instalacji)
2. Jednostronny orygina  -> dwustronna kopia
3. Dwustronny orygina  -> dwustronna kopia
4. Dwustronny orygina  -> jednostronna kopia
5. Orygina  typu ksi kowego -> Kopia dwustronna

Funkcja kopiowania dupleksowego obs uguje papier zwyk y (64 g/m2 -105g/m2).

1

2

3

4

5

-12- -15- -12- -13- -15-
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Jednostronny orygina  -> jednostronna kopia (ustawienie domy lne
przy instalacji)

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Sprawd , czy w podstawowym menu wybrano przycisk
simplex/duplex [1 -> 1 SIMPLEX].

Je li nie pokazuje si  napis [1 -> 1 SIMPLEX], naci nij przycisk simplex/duplex, aby
wy wietli  nast pne menu, w którym naci niesz przycisk [1 -> 1 SIMPLEX].

Ustaw dane tryby kopiowania.

4 Naci nij przycisk [START].
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Jednostronny orygina  -> dwustronna kopia
Je li kopiujesz jednostronne orygina y w uk adzie pionowym do dwustronnych kopii, mo esz
wykona  kopi  typu broszurowego otwieran  w lewo, je li wybierzesz tryb Kierunek obrazu w
menu edycji. ( str.193 „KIERUNEK OBRAZU”)

Za aduj papier do kasety / kaset.
Korzystaj c z tego trybu przy kopiowaniu z podajnika bocznego, nale y wcze niej
okre li  format papieru. ( str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk simplex/duplex w podstawowym menu.

4 Naci nij przycisk [1 -> 2 DUPLEX].

Ustaw dane tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
Uk adaj c orygina  na szybie ekspozycyjnej post puj wed ug pkt. 5 i 6 str.79
„Umieszczanie orygina ów na szybie ekspozycyjnej”
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Dwustronny orygina  -> dwustronna kopia
Za aduj papier do kasety / kaset.
Korzystaj c z tego trybu przy kopiowaniu z podajnika bocznego, nale y wcze niej
okre li  format papieru.
( str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk simplex/duplex w podstawowym menu.

4 Naci nij przycisk [2 -> 2 DUPLEX].

Ustaw dane tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
Uk adaj c orygina  na szybie ekspozycyjnej post puj wed ug pkt. 5 i 6 str.79
„Umieszczanie orygina ów na szybie ekspozycyjnej”
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Dwustronny orygina  -> jednostronna kopia
Je li dwustronny orygina  w uk adzie pionowym otwierany w lewo (Ksi ka) jest kopiowany z

yciem trybu Kierunek papieru, dost pnego w menu edycji, oraz opcji [2-Sided Originals to 1-
Sided Copies] (Dwustronne orygina y do jednostronnych kopii), kopie mo na ustawi  w jednym
kierunku. ( str.193 „KIERUNEK OBRAZU”)

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk simplex/duplex w podstawowym menu.

4 Naci nij przycisk [2 -> 1 SPLIT].

Ustaw dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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Orygina  typu ksi kowego -> Kopia dwustronna
Mo esz wykona  kopi  typu broszurowego zachowuj c konfiguracj  stron orygina u.
Funkcja ta obs uguje wy cznie format A4 lub B5.

Za aduj papier do kasety / kaset.
Korzystaj c z tego trybu przy kopiowaniu z podajnika bocznego, nale y wcze niej
okre li  format papieru.
( str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

2 Naci nij przycisk simplex/duplex w podstawowym menu.

3 Naci nij przycisk [BOOK -> 2].

130 Kopiowanie dwustronne (dupleks)



4 Wybierz sposób kopiowania ksi ki.

Naci nij przycisk [RIGHT -> RIGHT] (Prawa -> Prawa) (=ustawienie domy lne przy
instalacji), je li kopiowanie ma si  rozpocz  od prawej strony ksi ki i zako czy  na
prawej stronie. Inne sposoby kopiowania mo na wybra  przez naci ni cie przycisków
[RIGHT -> LEFT] (Prawa -> Lewa), [LEFT -> LEFT] (Lewa -> Lewa) lub [LEFT -> RIGHT]
(Lewa -> Prawa).

Na przyk ad, je li chcesz skopiowa  strony 2-6 ksi ki, która otwiera si  w lewo,
wybierz przycisk [LEFT -> RIGHT] (Lewa -> Prawa).

A    B

2 3

E    F

6 7

ta linia, stosowana przy kopiowaniu broszur, przesunie si  na rodek szyby.
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3 USTAWIENIA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

Wybierz format kopii (A4 lub B5).
Wy cznie format A4 lub B5 jest dopuszczalny. Aby wybra  format A4 lub B5, naci nij
przycisk kasety na panelu dotykowym lub skorzystaj z przycisków wyboru ród a
papieru ( / ).

Je li na przyk ad wybrano format A4

• Je li potrzebujesz odst p na opraw , wybierz tryb marginesu ksi ki.
( str.157 „PRZESUNI CIE OBRAZU”)

• Ustaw dane tryby kopiowania.

Otwórz i po  pierwsz
stron  (-y) na szybie
ekspozycyjnej.
Ustaw ksi  po rodku tej linii,
ok adk  do góry.

Na szybie ekspozycyjnej nie umieszczaj ci kich przedmiotów (wa cych 4 kg lub
wi cej) i nie naciskaj jej u ywaj c si y. Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.
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Naci nij przycisk [START]. Gdy dane z otwartych stron zostan
zeskanowane, otwórz nast pn  stron  i ponownie u  ksi  na
szybie ekspozycyjnej.
Powtarzaj powy sz  procedur , a  zostan  zeskanowane wszystkie dane strony. Je li
ostatnia kopia jest pojedyncz  stron , naci nij przycisk [COPY FINAL PAGE] (Skopiuj
ostatni  stron ) na panelu dotykowym zanim rozpocznie si  jej skanowanie.

Po zeskanowaniu wszystkich stron, naci nij przycisk [FINISHED]
(Zako cz) na panelu dotykowym.

• Rozpocznie si  kopiowanie zeskanowanych stron.
• Aby ustawi  przesuni cie obrazu, zapoznaj si  z str.161 „Tworzenie marginesu

na opraw ”.
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Tryb orygina u

Optymaln  jako  kopiowanych obrazów mo na zachowa , wybieraj c dla orygina u poni sze
tryby.
Dost pne do wyboru tryby orygina u ró ni  si  w zale no ci od trybu koloru ( str.103)
Najpierw prze cz tryb koloru a nast pnie wybierz tryb orygina u.

Full colour (Pe nokolorowy)
TEKST/FOTO: Orygina y zawieraj ce tekst i fotografie (Ustawienia domy lne)
TEKST: Orygina y zawieraj ce wy cznie tekst (lub tekst i wykres)
FOTO: Orygina y zawieraj ce zdj cia na papierze fotograficznym
OBRAZ DRUKOWANY: Orygina y zawieraj ce fotograwiur  (np. magazyn, broszura)
MAPA: Orygina y zawieraj ce wysokiej jako ci ilustracje lub tekst

Black (czarny)
TEKST/FOTO: Orygina y zawieraj ce tekst i fotografie (Ustawienia domy lne)
TEKST: Orygina y zawieraj ce wy cznie tekst (lub tekst i wykres)
FOTO: Orygina y zawieraj ce zdj cia
WYG ADZANIE OBRAZU:    Orygina y zawieraj ce zarówno tekst, jak i zdj cia,

szczególnie orygina y, z których b dzie si  wykonywa  wiele
odbitek

Auto colour (Autokolor)
TEKST/FOTO: Orygina y zawieraj ce tekst i fotografie
TEKST: Orygina y zawieraj ce wy cznie tekst (lub tekst i wykres)
OBRAZ DRUKOWANY: Orygina y zawieraj ce fotograwiur  (np. magazyn, broszura)

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk trybu orygina u w podstawowym menu.
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4 Wybierz i naci nij przycisk trybu, który b dzie najodpowiedniejszy
dla danego orygina u.
Dost pne do wyboru tryby orygina u ró ni  si  w zale no ci od trybu koloru.

Full colour (Pe nokolorowy)

Black (czarny)

Auto colour (Autokolor)

Ustaw dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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Dopasowanie g sto ci kopii

Dost pne s  2 rodzaje dopasowania g sto ci kopii: automatyczny tryb nasycenia kopii oraz
czny tryb nasycenia kopii. W trybie automatycznego nasycenia kopii, urz dzenie

automatycznie wykrywa g sto  orygina u i wybiera najodpowiedniejsz  g sto  kopii. W
cznym trybie nasycenia kopii, mo esz, stosownie do stanu orygina u, dopasowa  g sto  kopii
cznie.

Ustawienie domy lne: R czny tryb g sto ci kopii dla opcji “FULL COLOUR” / “AUTO COLOUR”;
Automatyczny tryb g sto ci kopii dla opcji “BLACK”.

Automatyczny tryb g sto ci kopii

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Full colour / Auto colour:  Naci nij przycisk(AUTO).
Black (czarny): Sprawd , czy naci ni to przycisk [AUTO]. Je li nie,
naci nij przycisk.

Ustaw dane tryby kopiowania.

4 Naci nij przycisk [START].
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czny tryb g sto ci kopii

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk lub aby dopasowa  odpowiedni poziom
sto ci.

• Kopiowany obraz ja nieje, gdy naciskasz przycisk      i ciemnieje, gdy naciskasz
przycisk     .

• Ustaw dane tryby kopiowania.

4 Naci nij przycisk [START].
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DOPASOWANIE OBRAZU

Niniejszy rozdzia  opisuje funkcje dopasowania obrazu, pozwalaj ce na zmian  ca kowitego balansu kolorów
kopiowanego obrazu, kopiowanie orygina u w okre lonych kolorach itd.
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4 DOPASOWANIE OBRAZU

Balans kolorów (Dopasowanie CMYK)

Funkcja ta pozwala na dopasowanie ogólnego balansu kolorów kopiowanego obrazu poprzez
zmian  ilo ci tonera ci ( yellow - Y), magenty (magenta - M), cyjanu (cyan - C) i czerni
(black - K).
Funkcja ta jest dost pna jedynie w trybie pe nego koloru i automatycznym trybie koloru.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (-y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [COLOUR BALANCE] (Balans kolorów).

140 Balans kolorów (Dopasowanie CMYK)



4 Naci nij przycisk „+" lub „-" dla koloru, aby uzyska dany balans
kolorów. Nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Po rodku ka dego paska koloru wskazywane s  jego domy lne ustawienia.
• Mo na zwi kszy  dopasowanie koloru, naciskaj c przycisk     i zmniejszy
• je, naciskaj c przycisk   .
• Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

Ka dy balans koloru w ka dym polu g sto ci mo na ustawi  za pomoc  przycisku
[DETAIL] (Szczegó y).
Na przyk ad przy ustawieniu po stronie    pola wysokiej g sto ci dla magenty (M),
magenta w swoim polu wysokiej g sto ci staje si  ciemniejsza. Przy ustawieniu po
stronie „-” pola niskiej g sto ci dla magenty (M), magenta w swoim polu g sto ci staje si
ja niejsza.

5 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania balansu kolorów
Przesu  suwak koloru, którego dopasowanie chcesz anulowa , poprzez naci ni cie przycisku
+/ -, a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].
Je li chcesz anulowa  ustawienia wszystkich kolorów, naci nij przycisk [DEFAULT] (Domy lne),
a nast pnie przycisk [ENTER].
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Dopasowanie RGB

Funkcja ta pozwala na dopasowanie ogólnego balansu kolorów kopiowanego obrazu poprzez
zmian  nat enia czerwieni (red - R), zieleni (green - G)  i niebieskiego (blue -B) w czasie
skanowania.
Funkcja ta jest dost pna jedynie w trybie pe nego koloru i automatycznym trybie koloru.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [RGB ADJUSTMENT] (Dopasowanie
RGB).

Naci nij przycisk koloru,     lub     aby uzyska dany balans
kolorów. Nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Po rodku ka dego paska koloru wskazywane s  jego domy lne ustawienia.
• Mo na zwi kszy  dopasowanie koloru, naciskaj c przycisk + i zmniejszy  je

naciskaj c przycisk -.
• Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

5 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania RGB
Przesu  suwak koloru, którego dopasowanie chcesz anulowa , poprzez naci ni cie przycisku
+ lub -, a nast pnie naci nij przycisk  [ENTER].
Je li chcesz anulowa  ustawienia wszystkich kolorów, naci nij przycisk [DEFAULT] (Domy lne),
a nast pnie przycisk [ENTER].
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Dopasowanie One-Touch

Funkcja ta pozwala uzyska  po dan  jako  obrazu. W operacji one-touch mo na wybiera
spo ród 5 trybów: “WARM”(Ciep e), “COOL”(Zimne), “VIVID”( ywe), “CLEAR”(Czyste) lub
“MARKER” (Oznaczone). Gdy wybierzesz tryb [MARKER] (Oznaczone), z one kolory
obrysowane zakre laczem na oryginale mog  by  skopiowane tak, aby by y wyra nie
wyró nione.

Odcie  koloru mo e nie by  taki sam, jak na oryginale, w zale no ci od koloru zakre lacza.

Funkcja ta jest dost pna wy cznie w trybie pe nego
koloru.
W celu dopasowania wyników, zobacz Wzornik kolorów.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [ONE TOUCH ADJUSTMENT]
(Dopasowanie One Touch).

4 Naci nij przycisk [WARM] (Ciep e), [COOL] (Zimne), [VIVID] ( ywe),
[CLEAR] (Czyste) lub [MARKER] (Oznaczone).

Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

5 Naci nij przycisk [START].
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Dopasowanie t a

Funkcja ta umo liwia dopasowanie g sto ci t a orygina u.  Pozwala to unikn  na orygina ach
dwustronnych przebijania tylnej strony na przód orygina u w skopiowanym arkuszu. Tryb ten
mo na zastosowa  bez wzgl du na ustawienia trybu koloru.

• Trybu nie mo na czy  z automatycznym trybem g sto ci kopii. ( str. 136)

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [BACKGROUND ADJUSTMENT]
(Dopasowanie t a).

Naci nij przycisk [LIGHT] (Rozja niaj) lub [DARK] ( ciemniaj), aby
dopasowa  g sto , a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

5 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania t a
• Naci nij przycisk [DEFAULT] (Domy lne), a nast pnie przycisk [ENTER].
• Ustaw t o na poziomie „0”, a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].
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Ostro

Funkcja ta pozwala uwypukli  lub rozmy  kontury obrazu. Je li poziom wyostrzania jest
ustawiony na [SOFT] (Mi kkie), pr ki mory s  zredukowane. Je li jest on ustawiony na [SHARP]
(Ostre), litery i cienkie linie staj  si  ostrzejsze.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [SHARPNESS] (Ostro ).

Naci nij przycisk [SOFT] (Mi kkie) lub [SHARP] (Ostre), aby
dopasowa  ostro , a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Je li poziom wyostrzania jest ustawiony na [SOFT] (Mi kkie), pr ki mory s
zredukowane. Je li jest on ustawiony na [SHARP] (Ostre), litery i cienkie linie
staj  si  ostrzejsze.

• Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

5 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania t a
• Naci nij przycisk [DEFAULT] (Domy lne), a nast pnie przycisk [ENTER].
• Ustaw t o na poziomie „0”, a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].
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Kopiowanie dwukolorowe (dwubarwne)

Funkcja ta pozwala na kopiowanie kolorowego orygina u w dwóch okre lonych kolorach. Istniej
nast puj ce 2 rodzaje kopiowania dwukolorowego:
DWA KOLORY DO WYBORU: Elementy czarne i elementy inne ni  czarne na oryginale s
kopiowane oddzielnie w dwóch kolorach, które zosta y r cznie okre lone.
CZERWIE  I CZER : Element czerwony na oryginale jest kopiowany, a elementy inne ni
czerwone s  kopiowane w czerni i bieli.

WYBÓR DWÓCH KOLORÓW:

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk  [TWIN COLOUR COPY] (Kopiowanie
dwukolorowe).

4 Naci nij przycisk [TWIN COLOUR SELECTABLE] (Wybór dwóch

kolorów).
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Wybierz kolor dla elementów na oryginale innych ni  czarne.
Naci nij przycisk [SECOND COLOUR] (Nast pny kolor), a nast pnie
wybierz dany kolor.

Wybierz kolor dla elementów na oryginale innych ni  czarne.
Naci nij przycisk  [CHANGE BLACK TO] (Zmie  czarne na), a
nast pnie wybierz dany kolor.
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Naci nij przycisk [ADJUST] (Ustaw), aby ustawi  balans kolorów,
je li wymgane.

• Ka dy balans koloru dla ci i magenty w ka dym polu g sto ci mo e by
ustawiany za pomoc  przycisku [DETAIL] (Szczegó y).
Na przyk ad przy ustawieniu po stronie „+” pola wysokiej g sto ci dla magenty
(M), magenta w swoim polu wysokiej g sto ci staje si  ciemniejsza. Przy
ustawieniu po stronie „-” pola niskiej g sto ci dla magenty (M), magenta w
swoim obszarze g sto ci staje si  ja niejsza.

• Je li aden z kolorów nie jest czarny, lub gdy oba kolory s  czarne, ustawienie
to nie zostanie wykonane.

• Je li wybrane dwa kolory s  po czeniem czerni i koloru innego ni  czer ,
dopasowanie balansu koloru mo liwe jest wy cznie przy kolorze innym ni
czarny.

Na przyk ad w przypadku, gdy czarny element na oryginale jest kopiowany jako cyjan, a
inne elementy s  kopiowane jako czarne, mo e zosta  dopasowany wy cznie balans
koloru dla elementów kopiowanych jako cyjan.
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8 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

9 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania balansu kolorów
• Ustaw balans kolorów dla koloru, którego dopasowanie chcesz anulowa , a nast pnie

naci nij przycisk [ENTER].
• Je li chcesz anulowa  ustawienia wszystkich kolorów, naci nij przycisk [DEFAULT]

(Domy lne), a nast pnie przycisk [ENTER].

CZERWIE  I CZER :

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk  [TWIN COLOUR COPY] (Kopiowanie
dwukolorowe).
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4 Naci nij przycisk [RED & BLACK] (Czerwie  i czer ).

 Aby ustawi  kolor czerwony, naci nij przycisk [ADJUST] (Ustaw).
Je li nie zmieniasz balansu kolorów, naci nij przycisk [ENTER] i
przejd  do kroku 7.
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Ustaw balans kolorów lub dopasowanie obszaru czerwieni i czerni,
je li wymagane. Naci nij przycisk [ENTER] po dopasowaniu.
Dopasowanie balansu koloru dla czerwieni
Naci nij przycisk + lub – dla danego koloru, aby dopasowa  balans koloru dla
czerwieni. Dopasowanie balansu koloru dla czerwieni
Naci nij przycisk              ,            by ustawi  obszar do kopiowania w czerwieni lub
czerni. Przy ustawieniu pola czerwieni na wi ksze, obszar skopiowany w czerwieni

dzie wi kszy. Przy ustawieniu pola czerni na wi ksze, obszar skopiowany w czerni
dzie wi kszy.

A B

Ka dy balans koloru dla ci i magenty, w ka dym polu g sto ci mo na ustawi  za
pomoc  przycisku [DETAIL] (Szczegó y).
Na przyk ad przy ustawieniu po stronie „+” pola wysokiej g sto ci dla magenty (M),
magenta w swoim polu wysokiej g sto ci staje si  ciemniejsza. Przy ustawieniu po
stronie „– " pola niskiej g sto ci magenty (M), magenta w swoim obszarze g sto ci staje
si  ja niejsza.

Wybierz inne tryby kopiowania wed ug potrzeb i naci nij przycisk
[START].

Anulowanie dopasowania balansu kolorów
• Ustaw balans koloru dla koloru, którego dopasowanie chcesz anulowa , a nast pnie

naci nij przycisk [ENTER].
• Je li chcesz anulowa  ustawienia wszystkich kolorów, naci nij przycisk [DEFAULT]

(Domy lne), a nast pnie przycisk [ENTER].
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Kopiowanie jednokolorowe

Mo na kopiowa  pojedynczy kolor z wyj tkiem czerni.
Przy kopiowaniu jednokolorowym mo na wybiera  spo ród nast puj cych 10 kolorów:
magenta, ty, tozielony, cyjan, ró owy, czerwony, pomara czowy, zielony, niebieski i
fioletowy.

1 Za aduj papier do kasety.

2 Po  orygina .

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [MONO COLOUR] (Jednokolorowe).

4 Naci nij przycisk odpowiadaj cy danemu kolorowi.

Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

5 Naci nij przycisk [START].
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Barwa

Mo na ustawi  barw  dla koloru podstawowego.
Funkcja ta jest dost pna jedynie w trybie pe nego koloru i automatycznym trybie koloru.

1 Za aduj papier do kasety.

2 Po  orygina .

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk [HUE] (Barwa).

Dopasuj barw  ca ego obrazu za pomoc  przycisków „+" lub „-" w
sekcji A. Przyciski „+" i „-" w sekcji B s  do dopasowania barwy
ka dego koloru podstawowego.

A B

Naci nij przycisk [ENTER].
Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

6 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania barwy
• Wybierz barw  dla koloru, którego dopasowanie chcesz anulowa , a nast pnie

naci nij przycisk [ENTER].
• Je li chcesz anulowa  ustawienia wszystkich kolorów, naci nij przycisk

[DEFAULT] (Domy lne), a nast pnie przycisk [ENTER].
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Nasycenie

Mo na dopasowa  nasycenie koloru dla ca ego obrazu.
Funkcja ta jest dost pna jedynie w trybie pe nego koloru i automatycznym trybie koloru.

1 Za aduj papier do kasety.

2 Po  orygina .

Naci nij przycisk [IMAGE] (Obraz), aby przej  do menu obrazu, a
nast pnie naci nij przycisk  [SATURATION] (Nasycenie).

Dopasuj nasycenie przyciskiem    lub   . Naci nij przycisk [ENTER]
po dopasowaniu.

Ustaw inne tryby kopiowania, je li wymagane.

5 Naci nij przycisk [START].

Anulowanie dopasowania nasycenia
• Wybierz nasycenie dla koloru, którego dopasowanie chcesz anulowa , a nast pnie

naci nij przycisk [ENTER].
• Naci nij przycisk [DEFAULT] (Domy lne), a nast pnie przycisk [ENTER].
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PRZESUNI CIE OBRAZU

Mo na tworzy  margines na opraw . Dost pne s  nast puj ce typy marginesów:
1. Tworzone przez przesuni cie oryginalnego obrazu z prawej lub lewej strony (prawy lub lewy

margines)
2 Tworzone przez przesuni cie oryginalnego obrazu do góry lub na dó  strony  (górny

lub dolny margines)
3.  Marginesy na opraw  tworzone po rodku (wewn trzny margines) (Margines na opraw )

Wybierz to ustawienie, gdy u ywasz funkcji „Book-type original -> 2-sided copy” (Orygina  w
postaci ksi ki – kopia dwustronna str.130)

• Opcj  ‘Top or Bottom margin’ (Górny lub dolny margines) mo na u  w po czeniu z ‘Right or
Left margin’ (Prawy lub lewy margines) lub ‘Bookbinding margin’ (Margines na opraw ).

1                                                                                   2

• Szeroko  marginesu mo na ustawia  w odst pach co 1 mm.

Tworzenie prawego lub lewego marginesu

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
Przy u yciu tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij si , e okre lono
format papieru.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [IMAGE SHIFT] (Przesuni cie obrazu).
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4 Naci nij przycisk [LEFT] (Lewy) lub [RIGHT] (Prawy).

5 Ustaw szeroko  marginesu poprzez naci ni cie przycisku [2 mm] lub
[100 mm], a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 7 mm.
• Przy kopiowaniu dupleksowym, marginesy z ty u s  tworzone z drugiej strony zgodnie

z marginesami z przodu. ( str. 125 “Kopiowanie dupleksowe”)

6 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

7 Naci nij przycisk [START].
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Tworzenie marginesu górnego lub dolnego
1 Za aduj papier do kasety / kaset.

ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij si , e
okre lono format papieru.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a

nast pnie naci nij przycisk [IMAGE SHIFT] (Przesuni cie obrazu).

4 Naci nij przycisk [TOP] (Górny) lub [BOTTOM] (Dolny).

5 Ustaw szeroko  marginesu poprzez naci ni cie przycisku [2 mm]
lub [100 mm], a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 7 mm.
• Przy kopiowaniu dupleksowym, marginesy z ty u s  tworzone z drugiej strony

zgodnie z marginesami z przodu. ( str. 125 “Kopiowanie dupleksowe”)
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6 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

7 Naci nij przycisk [START].
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Tworzenie marginesu na opraw
Wybierz to ustawienie, gdy ustawiono funkcj  „Book-type original -> 2-sided copy” (Orygina  w
postaci ksi ki – kopia dwustronna) ( str.130) podczas kopiowania dupleksowego. Margines
jest tworzony po rodku (wewn trzny margines).

• Dopuszczalne formaty papieru dla tej funkcji to wy cznie A4 i B5.
• Szeroko  bia ych pasków mo na ustawia  w odst pach co 1mm.

1 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [IMAGE SHIFT] (Przesuni cie obrazu).

2 Naci nij przycisk [BOOK] (Ksi ka).

3 Ustaw szeroko  marginesu poprzez naci ni cie przycisku [2 mm] lub
[30 mm], a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Domy lna szeroko  marginesu wynosi 14 mm.
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4 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw równie  “Book-type original -> 2-sided copy” (Orygina  typu ksi kowego -
> Kopia dwustronna) str. 130) podczas kopiowania dupleksowego.

162 PRZESUNI CIE OBRAZU



USUWANIE OBRZE Y

Je li orygina  ma brudne lub podarte obrze a, mo e by  powielany z zaczernieniem na kopii. W
takim przypadku nale y ustawi  usuwanie obrze y. Wzd  obrze y kopii tworzony jest bia y
pasek, który eliminuje takie zaczernienia.
Funkcja ta jest dost pna wy cznie przy standardowych formatach orygina ów.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij si , e

okre lono format papieru.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [EDGE ERASE] (Usuwanie obrze y).

4 Ustaw szeroko  marginesu poprzez naci ni cie przycisku [2 mm] lub
[50 mm], a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 5 mm.
• Wybierz inne dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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USUWANIE RODKA KSI KI

Funkcja ta pozwala na usuni cia cienia po rodku roz onego orygina u ksi kowego.
1. Przed ustawianiem funkcji usuwania rodka ksi ki
2. Po ustawieniu funkcji usuwania rodka ksi ki

1 2

Szeroko  marginesu usuwania rodka ksi ki mo na ustawia  w odst pach co 1 mm.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij si , e

okre lono format papieru.

Naci nij przycisk kasety, odpowiadaj cy danemu rozmiarowi
papieru na panelu dotykowym.

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [BOOK CENTRE ERASE] (Usu rodek
ksi ki).
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4 Ustaw szeroko  poprzez naci ni cie przycisku [2 mm] lub [50
mm] , a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Domy lna szeroko  usuwanego marginesu wynosi 10 mm.
• Wybierz inne dane tryby kopiowania.

5 Umie  orygina  typu ksi kowego na szybie ekspozycyjnej.
Wyrównaj do rodka zgodnie z  lini  prowadz  po rodku
szyby ekspozycyjnej.

Na szybie nie umieszczaj ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) i nie naciskaj jej,
ywaj c si y. Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.

6 Naci nij przycisk [START].
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PODWÓJNA STRONA

Funkcja ta pozwala na to, aby strony tytu owe ksi ki lub czasopisma by y kopiowane strona po
stronie na dwóch oddzielnych kartkach papieru lub kopiowane dupleksowo na jednej kartce. Nie
jest konieczne przesuwanie orygina u na szybie ekspozycyjnej. Mo na równie  po  dwie
oryginalne strony formatu A4 obok siebie i skopiowa  na oddzielnych kartkach papieru.

• Dopuszczalne formaty papieru dla tej funkcji to wy cznie format A4.

-12- -13- -12- -13-

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [DUAL PAGE] (Podwójna strona).

Naci nij przycisk [1 SIDE] (Jednostronnie) lub [2 SIDE] (Obustronnie).
1 SIDE: Wykonywanie kopii stron tytu owych na 2 oddzielnych kartkach papieru strona
po stronie.
2 SIDE: Wykonywanie kopii dupleksowych na jednej kartce papieru.

• ta linia wskazuj ca po enie ksi ki przesuwa si  na rodek szyby
ekspozycyjnej.

• Je li potrzebny jest margines na opraw , ustaw prawy lub lewy margines. (       str.157
„Tworzenie prawego lub lewego marginesu”).
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Naci nij przycisk [BASIC] (Podstawowe), aby przej  do menu
podstawowego, a nast pnie wybierz format kopii (A4 lub B5).

• ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij
si , e okre lono format papieru.

• Wybierz inne dane tryby kopiowania.

Po  pierwsz  stron (-y) do
skopiowania na szybie, a
nast pnie naci nij przycisk
[START]. Wy rodkuj ksi  zgodnie
z  lini  wskazuj , ok adk  do
siebie.
(        str. 71)

Na szybie nie umieszczaj ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) i nie naciskaj jej, u ywaj c si y.
Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Przewró  na nast pn  stron , przy  ksi  ponownie, a
nast pnie naci nij przycisk [START].
Powtarzaj ten krok a  wszystkie orygina y zostan  zeskanowane.

Po zako czeniu skanowania wszystkich orygina ów naci nij
przycisk [FINISHED] (Zako czone).

Naci nij przycisk [COPY FINAL PAGE] (Kopiuj ostatni  stron ), je li ostatni orygina  to
jedna strona.
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2w1 / 4w1

Ta funkcja pozwala zmniejszy  wielostronne orygina y i skopiowa  je na pojedynczej kartce
papieru. Istniej  2 tryby: Kopiowanie 2w1, gdy 2 orygina y s  kopiowane na pojedynczej kartce i
kopiowanie 4w1, gdy 4 orygina y s  kopiowane na pojedynczej kartce. Dodatkowo s  dost pne
tryby dupleks 2w1 / 4w1, pozwalaj ce na skopiowanie czterech/o miu orygina ów na obie strony
pojedynczej kartki papieru.

2w1

4w1

2w1 DUPLEKS (a: Strona pierwsza, b: Strona druga)
• Je li kopia jest odwrócona zgodnie z lini  osi, orygina y s  drukowane na drugiej

stronie (na odwrocie), jak pokazano na rysunku.

(a)
(a)

(b) (b)

4w1 DUPLEKS (a: Strona pierwsza, b: Strona druga)
• Je li kopia jest odwrócona zgodnie z lini  osi, orygina y s  drukowane na drugiej

stronie (na odwrocie), jak pokazano na rysunku.

(a) (b)
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1 Za aduj papier do kasety / kaset.

• ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij
si , e okre lono format papieru.

• Je li format papieru nie zosta  zmieniony, zostanie wybrany format taki sam,
jak format orygina u.

• Aby wykona  kopie na formacie papieru, który nie jest taki sam jak format
orygina u, naci nij przycisk [ZOOM] (Skaluj) w podstawowym menu, aby
przej  do nast puj cego menu oraz wybierz dany format papieru i naci nij
przycisk [AMS].

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj) i przejd  do menu edycji, a nast pnie
naci nij przycisk [2IN1 / 4IN1] (2w1 / 4w1).

4 Wybierz typ po czenia obrazu.
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5 Naci nij przycisk [1 SIDE] (Jednostronnie) lub [2 SIDE]

(Obustronnie).

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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SORTOWANIE W TRYBIE BROSZURY

Funkcja ta pozwala na kopiowanie jednostronnych orygina ów i ich sortowanie, tak aby by y
one i oprawione zgodnie z lini rodkow , jak typowe czasopisma czy broszury.

Przyk ad kopiowania dokumentu 12-stronicowego

1
6 7

2
4 93

12
2 11

Podczas uk adania pionowych orygina ów poziomo przy sortowaniu w trybie broszury, upewnij
si , e ustawiono orygina y we w ciwym kierunku. ( str. 193 “KIERUNEK USTAWIENIA
ORYGINA ÓW”)

ycie tej funkcji w po czeniu z Finiszerem zszycia broszurowego (opcja) powoduje, e kopie
 automatycznie sk adane na pó  i zszywane wzd  linii rodkowej.

Przyk ad kopiowania z Finiszerem zszycia broszurowego (opcja)

1
2 6 7

3
12

Funkcja sortowania w trybie broszury posiada 2 procedury; obs ugiwana jest z menu
podstawowego i z menu edycji. Przy obs udze z menu edycji mo na ustawi  szeroko
marginesu.
Aby obs ugiwa  z menu podstawowego: patrz str. 118 „Sortowanie w trybie broszury i tryb
zszycia broszurowego (tryb broszury)”.

Za aduj papier do kasety / kaset.
Podczas korzystania z Finiszera zszycia broszurowego, dost pne s  formaty A3, A4-R,
B4, LD, LG i LT-R .

Wybierz rodzaj papieru.
• Dla podajnika kasety, patrz str.100 „R czny wybór papieru”
• Dla podajnika bocznego, patrz str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”

3 Po  orygina (y).
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Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [MAGAZINE SORT] (Sortowanie w trybie
broszury).

Ustaw zszywanie broszurowe oraz margines na opraw  i naci nij
przycisk [ENTER].

• Aby zszy  lini rodkow  przy u yciu Finiszera zszycia broszurowego (opcja),
naci nij przycisk [STAPLE ON] (Zszywaj na). Dane na temat maksymalnej
liczby zszywanych arkuszy podano w rozdziale „Warunki dzia ania trybu
zszycia broszurowego” na str. 120.

• Aby ustawi  szeroko , naci nij przycisk [2 mm] lub [30 mm].
• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 2 mm.
• Szeroko  marginesu mo na ustawia  w odst pach co 1 mm.
• Wybierz inne dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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EDYTOWANIE

Przycinanie / Maskowanie
Funkcja ta pozwala na kopiowanie wy cznie wewn trz okre lonego pola na oryginale
(przycinanie) lub kopiowanie okre lonego, zaznaczonego pola (Maskowanie). Mo na zaznaczy
maksymalnie 4 prostok tne pola na oryginale.

• Edytowanie obrazu jest dost pne wy cznie dla orygina ów w standardowych
formatach.

• Je li formaty orygina u i kopii s  ustawione niepoprawnie, obraz w okre lonym
zakresie mo e nie zosta  prawid owo skopiowany.

1. Przyk ad przycinania
2. Przyk ad maskowania

1                          2

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego, upewnij si , e okre lono

format papieru ( str. 98 “Wybór papieru”).

2 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [EDITING] (Edytowanie).
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3 Naci nij przycisk [TRIM] (Wytnij) lub [MASK] (Maskuj).

Po  orygina  wierzchem do
góry na szybie ekspozycyjnej.
Ustaw orygina  wierzchem do góry z
do em kartki skierowanym do siebie i
dopasuj lewy górny róg orygina u do
lewego górnego rogu szyby
ekspozycyjnej oraz wyrównaj wzgl dem
skali na urz dzeniu.

Na szybie nie umieszczaj ci kich przedmiotów (4kg lub wi cej) i nie naciskaj jej, u ywaj c
si y. Rozbicie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Okre l pole. U ywaj c skali
na urz dzeniu z lewej i
wewn trz (od góry) odczytaj
nast puj ce 4 warto ci:

Oznaczenia na skali urz dzenia maj  podzia  co 2 mm.
X1: Odleg  od górnego lewego rogu do lewej kraw dzi okre lanego pola.
X2: Odleg  od górnego lewego rogu do prawej kraw dzi
okre lanego pola. Y1: Odleg  od górnego lewego rogu do górnej
kraw dzi okre lanego pola. Odleg  od górnego lewego rogu do
dolnej kraw dzi okre lanego pola.
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6 Wprowad  warto ci odczytane w pkt. 5 dla okre lanego pola, a
nast pnie naci nij przycisk [SET] (Ustaw). Po kolei ustaw te 4
warto ci.

• Po zako czeniu ustawiania 4 warto ci wy wietli si  menu nast pnego
edytowanego pola. Powtórz kroki 5 i 6, je li okre lasz inne pola.  Mo na
zaznaczy  maksymalnie 4 prostok tne pole na oryginale.

• Aby poprawi  wprowadzon  warto , naci nij przycisk [RESET] (Resetuj).
Naci ni cie jednokrotne powoduje przesuni cie pod wietlanego o jedn
pozycj  w gór . Zaznacz pole, w którym chcesz skorygowa  warto , a
nast pnie wprowad  w ciw  warto .

7 Naci nij przycisk [ENTER] po okre leniu pola.

8 Po  orygina (y) wierzchem
do szyby.

• Ustaw orygina  wierzchem do
szyby z do em kartki do siebie
i dopasuj górny lewy róg
orygina u do lewego górnego
rogu szyby ekspozycyjnej.

• Wybierz inne dane tryby
kopiowania.

9 Naci nij przycisk [START].
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Obraz lustrzany
Funkcja ta umo liwia wykonanie kopii z obrazów, b cych ich ca kowitym odbiciem (prawo i
lewo).

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego, upewnij si , e okre lono

format papieru ( str.98 „Wybór papieru”).

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a

nast pnie naci nij przycisk [EDITING] (Edytowanie).

4 Naci nij przycisk [MIRROR] (Lustro).

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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Zamiana na negatyw / pozytyw
Funkcja ta pozwala wykona  kopie poprzez zamian  g sto ci kontrastowej na ca ej stronie
orygina u.
Funkcj  t  mo na wykorzystywa  wy cznie w trybie koloru „BLACK” (Czer ) lub “FULL
COLOUR” (Pe en kolor).

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego, upewnij si , e okre lono

format papieru ( str. 98 “Wybór papieru”).

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a

nast pnie naci nij przycisk [EDITING] (Edytowanie).

4 Naci nij przycisk [NEG/POS] (Negatyw/Pozytyw).

• Tego przycisku nie mo na wybra  w trybie koloru “AUTO COLOUR”
(Automatyczny tryb koloru).

• Wybierz inne dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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SKALOWANIE XY

Funkcja ta pozwala wykona  kopie przy ró nych wspó czynnikach reprodukcji ustalonych dla
po enia X (poziome) i Y (pionowe).
Wspó czynnik reprodukcji mie ci si  w zakresie od 25% do 400%. Jednak w nast puj cych
przypadkach, zakres wynosi 25% do 200%.

• Gdy tryb koloru to “FULL COLOUR” (Pe nokolorowy) lub “AUTO COLOUR”
(Automatyczny tryb koloru)

• Gdy tryb koloru to “BLACK” (Czer ), a tryb orygina u “PHOTO” (Zdj cie).
• Gdy tryb orygina u to “IMAGE SMOOTHING” (Wyg adzanie obrazu)
• Gdy stosowana jest funkcja “TWIN COLOUR COPY” (Kopiowanie dwukolorowe)
• Gdy stosowana jest funkcja “MONO COLOUR COPY” (Kopiowanie jednokolorowe)
• W  orygina  do dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (opcja).

100%

100%

200%

200%

1 Za aduj papier do kasety / kaset.
ywaj c tego trybu w kopiowaniu z podajnika bocznego ( str.85), upewnij si , e

okre lono format papieru.

2 Po  orygina (y).

3 Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a

nast pnie naci nij przycisk [XY ZOOM] (Skalowanie XY).
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4 Przy u yciu przycisków [25%] i [400%], ustaw skal  kopiowania dla X i

naci nij przycisk [SET] (Ustaw). Nast pnie ustaw skal  kopiowania dla Y.

5 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].

5 U YWANIE FUNKCJI EDYCYJNYCH
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OK ADKA

Funkcja ta pozwala na wstawienie do zestawu kopii specjalnych kartek papieru jako
ok adek (takich jak kolorowy papier). Mo na te  wstawi  skopiowan  ok adk  przedni .
Tylna ok adka jest wstawiana pusta. Istniej  4 rodzaje trybów wstawiania ok adki:

1. Dodanie czystej przedniej ok adki [TOP BLANK] (Góra czysta)
2. Dodanie skopiowanej przedniej ok adki [TOP COPIED] (Góra skopiowana)
3. Dodanie czystej przedniej i czystej tylnej ok adki [BOTH  BLANK] (Obie czyste)
4. Dodanie skopiowanej przedniej i czystej tylnej ok adki [TOP COPIED BACK BLANK]

(Góra skopiowana, ty  czysty)

1

2

3

4

1 Po  ok adk .

• W  ok adk  do kasety podajnika przeznaczonego na ok adki lub na tac
podajnika bocznego.

• Je li w ysz j  do kasety na ok adki, musisz ustawi  typ papieru (ok adka),
format i grubo . (        str. 62 „Kaseta do specjalnych zastosowa ”)

• Umieszczaj c ok adk  na tacy podajnika bocznego, musisz ustawi  format
papieru i jego grubo . (        str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”)

• Upewnij si , e ok adka i pozosta e arkusze s  umieszczone w jednym
kierunku i s  tego samego formatu.

2  papier (inny ni  papier na ok adk ) do kasety / kaset
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Po  orygina (y).
Orygina y nale y uk ada  na szybie ekspozycyjnej po kolei od pierwszej strony.

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [COVER SHEET] (Ok adka).

Naci nij przycisk danej ok adki.
TOP BLANK (Góra czysta): Aby doda  czyst  przedni  ok adk
TOP COPIED (Góra skopiowana): Aby doda  skopiowan  przedni  ok adk
BOTH BLANK (Obie czyste): Aby doda  czyste przedni  i tyln  ok adk
TOP COPIED BACK BLANK (Góra skopiowana, Ty  czysty): Aby doda  skopiowan
przedni  i czyst  tyln  ok adk

Przy w czonej opcji “1-Sided Original to 2-Sided Copy” (Jednostronny orygina  na dwustronnej
kopii) naci ni cie przycisku [TOP COPIED] lub [TOP COPIED BACK BLANK] spowoduje
utworzenie jednostronnej kopii na ok adk .
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Naci nij przycisk [BASIC] (Podstawowe), aby przej  do menu
podstawowego, a nast pnie wybierz ród o papieru o tym samym
formacie i kierunku u enia, co ok adka.

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
• Podczas u ywania Dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów

(opcja), orygina  jest skanowany i rozpocznie si  kopiowanie.
• Gdy orygina  jest po ony na szybie ekspozycyjnej, wykonaj kroki 8 i 9.

Naci nij przycisk [YES] (Tak) i po  nast pny orygina . Nast pnie
naci nij przycisk [START].
Powtarzaj t  czynno , a  wszystkie orygina y zostan  zeskanowane.

Po zeskanowaniu wszystkich orygina ów, naci nij przycisk
[FINISHED] (Zako czone).
Rozpocznie si  kopiowanie.
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PRZEK ADKA

Funkcja ta pozwala na wstawienie specjalnych kartek papieru (takich jak papier kolorowy)
mi dzy okre lone strony. Dost pne s  2 rodzaje wstawienia przek adek. Mo na okre li  do 50
stron osobno dla [INSERT SOURCE 1] ( ród o wstawiania 1) oraz [INSERT SOURCE 2] ( ród o
wstawiania).  Istniej  2 rodzaje trybów wstawiania przek adki:

1. Wstawianie skopiowanej przek adki do okre lonej strony [COPIED] (Skopiowane)
2 Wstawianie czystej przek adki przed okre lon  stron  [BLANK] (Czyste)

1

2

1 Po  specjalne kartki papieru.

• U  specjalne kartki papieru na tacy podajnika bocznego lub w kasecie
wybranej do wstawiania przek adek.

• Zarówno specjalne kartki papieru, jak i zwyk y papier musz  by  jednego
formatu i nale y umieszcza  je w tym samym kierunku.

str. 62 „Kaseta do specjalnych zastosowa ”)

2 Za aduj zwyk y papier do kasety / kaset.

Po  orygina (y).
Orygina y nale y uk ada  na szybie ekspozycyjnej po kolei od pierwszej strony.

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [SHEET INSERTION] (Wstawianie arkuszy)
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Naci nij przycisk [COPIED] (Skopiowane) lub [BLANK] (Czyste).
COPIED (Skopiowane): Aby wstawi  skopiowane przek adki do okre lonej strony
BLANK (Czyste): Aby wstawi  czyste przek adki jako stron  wcze niejsz  do okre lonej
strony

6 Naci nij przycisk [INSERT SOURCE 1] ród o wstawiania1) lub
[INSERT SOURCE 2] ( ród o wstawiania 2).

Wpisz z klawiatury dany numer strony (3 cyfry lub mniej) do
wstawienia i naci nij przycisk [SET] (Ustaw).

• Przy wybraniu opcji [COPIED] (Skopiowane) w pkt. 5, skopiowana wk adka
zostanie wstawiona do okre lonej strony. Przy wybraniu opcji [BLANK]
(Puste), czysta wk adka zostanie wstawiona jako strona wcze niejsza do
okre lonej strony.

• Mo na okre li  do 50 stron dla [INSERT SOURCE 1] ( ród o wstawiania 1)
oraz [INSERT SOURCE 2] ( ród o wstawiania).  Podczas wstawiania wielu
przek adek jedna za drug  przy okre lonych stronach, powtarzaj kroki 6 i 7.
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Po zako czeniu okre lania wszystkich wstawianych stron, naci nij
przycisk [ENTER].

Naci nij przycisk [BASIC] (Podstawowe), aby przej  do menu
podstawowego, a nast pnie wybierz ród o papieru o tym samym
formacie i kierunku u enia, co przek adki.

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
• Podczas u ywania Dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów

(opcja), orygina  jest skanowany i rozpoczyna si  kopiowanie.
• Gdy orygina  jest po ony na szybie ekspozycyjnej, wykonaj kroki 11 i 12.

Naci nij przycisk [YES] (Tak) i po  nast pny orygina . Nast pnie
naci nij przycisk [START].
Powtarzaj t  czynno , a  wszystkie orygina y zostan  zeskanowane.

Po zako czeniu skanowania wszystkich orygina ów, naci nij
przycisk [FINISHED] (Zako czone).
Rozpocznie si  kopiowanie.
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DATOWNIK

Funkcja ta pozwala na do czenie czasu i daty na skanowanej kopii.
1. Drukowanych u do u kopii pionowej
2. Drukowanych u góry kopii poziomej

1 2

DD.MM.YYYY 14:54

DD.MM.YYYY 14:54

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [TIME STAMP] (Datownik).

Wybierz orientacj  [Short edge] (Krótsza kraw ) lub [Long edge]
(D sza kraw ) i ustaw po enie [UPPER] (Górne) lub [LOWER]
(Dolne) daty i czasu, które zostan  wydrukowane, a nast pnie
naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].
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NUMER STRONY

Funkcja ta pozwala na dodawanie numerów stron do kopii.
1. Drukowanych u do u po rodku kopii pionowej
2. Drukowanych u góry po prawo kopii w po eniu poziomym

1 2

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [PAGE NUMBER] (Numer strony).
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Wybierz orientacj  numeru strony: [Short edge] (Krótsza kraw )
lub [Long edge] (D sza kraw ) i ustaw po enie [TOP LEFT] (U
góry po lewo), [TOP CENTRE] (U góry po rodku), [TOP RIGHT] (U
góry po prawo), [BOTTOM LEFT] (U do u po lewo), [BOTTOM
CENTRE] (U do u po rodku) lub [BOTTOM RIGHT] (U do u po
prawo), a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Wpisz z klawiatury pocz tkowy numer strony, a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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TWORZENIE ZADA

Funkcja ta pozwala na tworzenie kopii ró nego rodzaju orygina ów w tym samym czasie.
Skanowanie jest wykonywane poprzez ustawienie optymalnego trybu orygina u i dopasowania
obrazu dla ka dego orygina u (=zadanie). Po zeskanowaniu wszystkich orygina ów, mo na je
kopiowa  w tym samym czasie.

ród o skanowania orygina u (Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów lub szyba
ekspozycyjna) mo e równie  zosta  prze czone na zadanie tak, aby na przyk ad, po
zako czeniu skanowania orygina ów, takich jak z one teksty na formacie A3, wycinki z gazet,
fotografie w czasopismach i fotografie z one na formacie A4, mog y by  za jednym razem
skopiowane w kolejno ci skanowania. Dane dotycz ce skanowania mo na zachowa  w
skrzynce e-Filing.

• Mo na zapisa  maksymalnie 1000 stron orygina ów.
• Dowoln  liczb  zada  mo na ustawi  do momentu, a  ca kowita ilo  stron

zeskanowanych orygina ów wyniesie 1000.

Istniej  pewne ograniczenia dla ustawie  funkcji JOB BUILD (Tworzenie zada ): Ustawienia
niedost pne dla Tworzenia zada , ustawienia typowe, które s  okre lane przed skanowaniem
pierwszego zadania i stosowane do wszystkich zada  oraz zmienne ustawienia dla ka dego
zadania. Zapoznaj si  z poni sz  tabel  w celu dokonania ustawie .
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Ustawienia niedost pne dla
funkcji Tworzenia zada

Typowe ustawienia dla
wszystkich zada

Zmienne ustawienia dla
ka dego zadania

Automatyczny wybór papieru (APS)
Ksi ka do 2
Kopiowanie dwukolorowe
Edytowanie obrazu
SkalowanieXY (Zoom)
Kopiowanie ok adki
Tryb wstawiania przek adek
Sortowanie broszurowe
Sortowanie broszurowe i zszycie
broszurowe
2w1 / 4w1
Ca y obraz

e-Filing/plik
Orygina y mieszane
Format papieru do
kopiowania
Tryb sortowania
Przesuni cie obrazu
Usuwanie rodka ksi ki
Datownik
Numer strony
Kierunek obrazu przy
kopiowaniu 2-stronnym
Ksi ka <-> notatnik

Skala reprodukcji
Wybór automatycznego
powi kszenia (AMS)
(Domy lne ustawienie dla
Tworzenia zada )
Format orygina u
Tryb origina u
Tryb koloru
Kopiowanie 1-stronne -> 1-stronne /
2-stronne -> 1-stronne (lub 1-
stronne -> 2-stronne /2-stronne ->
2-stronne)
Dopasowanie t a
Ostro
Usuwanie kraw dzi
Podwójna strona
 ADF / SADF
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1 Po  orygina y z pierwszego zadania.

• Gdy orygina  umieszczono na szybie ekspozycyjnej, jedna strona jest
traktowana jako jedno zadanie.

• Informacje o kopiowaniu orygina ów mieszanych z dwustronnego
automatycznego podajnika dokumentów podano na str.101 „Kopiowanie
ró nych rozmiarów w jednym zadaniu (orygina y mieszane)”.

• Wybierz kaset , je li chcesz j  okre li .

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [JOB BUILD] (Tworzenie zada ).

Je li dany przycisk funkcji nie jest pod wietlony, naci nij [Prev] (Poprzedni) lub [Next]
(Nast pny), aby prze czy  menu.

3 Naci nij przycisk [ENTER].

Przeczytaj krótki opis tworzenia zada  wy wietlony na panelu
dotykowym. Tworzenie zada  jest ustawione i wy wietli si
menu podstawowe.
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Po pojawieniu si  komunikatu “Press START button to copy after
changing settings.”(Naci nij przycisk START, aby skopiowa  po
zmianie ustawie ), dokonaj ustawie  dla pierwszego zadania i
typowych ustawie  dla wszystkich zada .

• Naci nij przycisk [SETTINGS] (Ustawienia), aby zatwierdzi  ustawienia.
• Aby zmieni  ustawienia, naci nij przycisk [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie

funkcji), a nast pnie rozpocznij procedur  ponownie od kroku 1.

Naci nij przycisk [START].
Rozpocznie si  skanowanie orygina ów z pierwszego zadania.

Po wy wietleniu komunikatu“Press START button to copy after
changing settings.” (Naci nij przycisk START, aby skopiowa  po
zmianie ustawie ), po  orygina y dla drugiego zadania. Dokonaj
ustawie  dla drugiego zadania.

Nale y zwróci  uwag , e je li ustawienia nie zostan  zmienione, kopiowanie b dzie
przeprowadzone w tych samych trybach, co pierwsze zadanie.

• Naci nij przycisk [SETTINGS] (Ustawienia), aby zatwierdzi  ustawienia.

Naci nij przycisk [START].
Rozpocznie si  skanowanie orygina ów z drugiego zadania.

• Powtarzaj kroki 6 i 7 do momentu, a  wszystkie orygina y zostan
zeskanowane.

Po zeskanowaniu wszystkich orygina ów, potwierd  liczb  kopii
na menu i wprowad  zmiany, je li konieczne.
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9 Naci nij przycisk [JOB FINISH] (Zako cz zadanie) w menu

podstawowym.

Rozpocznie si  kopiowanie orygina ów.
• Przy ustawianiu funkcji kopiowania i e-Filing/plik, rozpocznie si  zapisywanie.
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KIERUNEK OBRAZU

Funkcja ta umo liwia dopasowanie kierunku do “open to left” (otwarte do lewej), gdy kopiowane
 pod ne formaty A3, B4, itp. w trybie Jednostronne orygina y na dwustronnych kopiach (lub

Dwustronne orygina y na jednostronnych kopiach).
Funkcja ta nie jest konieczna przy kopiowaniu w kierunku ‘open to top’ (otwarte do góry).

Przy kopiowaniu dwustronnego orygina u (Ksi ka) w formacie A3, B4, itp. w po eniu
pionowym przy opcji ‘open to left’ (otwarte do lewej) przy u yciu tej funkcji w po czeniu z
opcj  [2-Sided Originals to 1-Sided Copies] (Dwustronne orygina y na jednostronnych
kopiach), kopie b  ustawiane w tym samym kierunku.

[IMAGE DIRECTION] (Kierunek obrazu):
1. Ustaw
2. Nie ustawiaj

1 2

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Dokonaj ustawie  dla [1 -> 2 DUPLEX] (1 -> 2 Dupleks) lub [2 -> 1
SPLIT] (2 -> 1 Podzia ).

str. 125 “Kopiowanie dupleksowe”)

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [IMAGE DIRECTION] (Kierunek obrazu).

• Kierunek kopii jest dostosowywany podczas tej operacji.
• Je li dany przycisk funkcji nie jest pod wietlony, naci nij [Prev] (Poprzedni) lub

[Next] (Nast pny), aby prze czy  menu.
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5 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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KSI KA - NOTATNIK

Przy kopiowaniu w trybie Dwustronne orygina y na dwustronnych kopiach, funkcja ta pozwala na
obracanie tylnej strony orygina u, aby zosta  skopiowany pod k tem 180 stopni. Jest to

yteczne, kiedy orygina y przy opcji ‘open to left’ (otwarte do góry) (Ksi ka) musz  zosta
skopiowane ‘open to top’ (otwarte do góry) (Notatnik) i w przeciwnym wypadku.

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Dokonaj ustawie  [2 -> 2 DUPLEX] (2 -> 2 dupleks).
str. 125 „Kopiowanie dupleksowe”

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [BOOK <-> TABLET] (Ksi ka <->
Notatnik).

• Podczas tej operacji orygina y ‘open to left’ (otwarte do lewej) s  kopiowane
jako ‘open to top’ (otwarte do góry), a orygina y ‘open to top’ (otwarte do góry)
jako ‘open to left’ (otwarte do lewej).

• Je li dany przycisk funkcji nie jest pod wietlony, naci nij [Prev]
(Poprzedni) lub [Next] (Nast pny), aby prze czy  menu.

5 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

6 Naci nij przycisk [START].
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ADF / SADF

Korzystaj c z Dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (opcja) mo esz wybra
tryb podawania papieru. Istniej  dwa sposoby podawania orygina ów.

Tryb podawania ci ego: Orygina y w one do Dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentów s  nieprzerwanie podawane po naci ni ciu przycisku
[START]. Wybranie tego trybu jest u yteczne przy kopiowaniu
wielostronnych orygina ów naraz.
(Jest to ustawienie pocz tkowe przy instalacji urz dzenia.)

Tryb podawania pojedynczego: Orygina  jest automatycznie wci gany, jak tylko zostanie
po ony. Wybranie tego trybu jest zalecane przy kopiowaniu
orygina ów jeden po drugim.

• W trybie podawania pojedynczego wk adaj orygina y jeden po drugim. W enie wi cej
ni  jednego orygina u mo e spowodowa  przechylenie obrazu lub zaci cie si
papieru.

• Informacje o sposobie wk adania orygina ów w innym formacie podano na str.101
„Kopiowanie ró nych rozmiarów w jednym zadaniu (orygina y mieszane)”.

Tryb podawania ci ego

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [SADF].

• Je li przycisk [ADF] jest ju  pod wietlony, tryb podawania ci ego zosta  ustawiony.
W takim przypadku nale y przej  do kroku 5.

• Je li dany przycisk funkcji nie jest pod wietlony, naci nij [Prev]
(Poprzedni) lub [Next] (Nast pny), aby prze czy  menu.
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3 Naci nij przycisk [ADF].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

 orygina (y) do Dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentów (opcja).

str.72 „U ywanie dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów (opcja)”

5 Naci nij przycisk [START].

Tryb podawania pojedynczego

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [ADF].

• Je li przycisk [SADF] ju  jest pod wietlony, tryb podawania ci ego zosta
ustawiony. W takim przypadku nale y przej  do kroku 4.

• Je li dany przycisk funkcji nie jest pod wietlony, naci nij [Prev]
(Poprzedni) lub [Next] (Nast pny), aby prze czy  menu.
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3 Naci nij przycisk [SADF].

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

 orygina  do Dwustronnego automatycznego podajnika
dokumentów.

• Orygina  jest automatycznie wci gany i wy wietlone zostaje nast puj ce menu.

Kolejne orygina y uk adaj w ten sam sposób. (T  operacj  mo na przeprowadzi  bez
wzgl du na to, czy naci ni to przycisk [YES] (Tak).

Po zeskanowaniu wszystkich orygina ów, naci nij przycisk
[FINISHED] (Zako czono).
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CA Y OBRAZ

Mo na wykona  kopi  ca ego obrazu na oryginale. Wybranie tego trybu jest u yteczne dla
orygina ów zawieraj cych tylko obraz.

1 Za aduj papier do kasety.

2 Po  orygina .

3 Naci nij przycisk zmniejszania/powi kszania.

4 Okre l ka dy format orygina u i papieru do kopiowania.

Naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj), aby przej  do menu edycji, a
nast pnie naci nij przycisk [FULL IMAGE] (Ca y obraz).

• Skopiowany obraz b dzie mniejszy o 1 do 5% od normalnego obrazu.
• Wybierz inne dane tryby kopiowania.
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e-Filing

W niniejszym rozdziale obja niono jak korzysta  z funkcji e-Filing, oraz jak kopiowa  orygina y i jednocze nie
zapisywa  dane w folderze wspó dzielonym.

e-Filing ...................................................................................................................202

Tworzenie skrzynek u ytkowników ....................................................................204
Zmiana danych w skrzynkach u ytkowników ...................................................206
Usuwanie skrzynek u ytkowników .....................................................................209
Zapisywanie dokumentów w skrzynce e-Filing ................................................. 211
Drukowanie zapisanych dokumentów ................................................................216

Drukowanie ca ego dokumentu ...............................................................................................216
Drukowanie testowe ................................................................................................................218
Drukowanie zapisanych dokumentów po zmianie ustawie  ............................ .......................219

Usuwanie folderów lub dokumentów ..................................................................221
Dodatek ..................................................................................................................223

Zapisywanie dokumentów w folderze wspó dzielonym ............................................................223



6 e-Filing

e-Filing

Funkcja ta umo liwia zapisywanie, drukowanie i zarz dzanie dokumentami, które zosta y
skopiowane, wydrukowane z komputera, zeskanowane, otrzymane faksem lub faksem
internetowym. Dokument jest zapisywany na twardym dysku wbudowanym w urz dzenie.

• U ywanie dokumentów przes anych na e-Filing faksem wymaga modu u faksu.

• Gdy zainstalowano zestaw do nadpisywania danych (opcja), korzystanie z funkcji e-Filing
jest mo liwe po up ywie pewnego czasu od w czenia zasilania. Czas zale y od liczby
plików przechowywanych w skrzynce e-Filing.

• Usuwaj dokumenty ze skrzynki e-Filing, kiedy nie s  ju  potrzebne.

Istniej  nast puj ce 2 rodzaje skrzynek e-Filing:
Skrzynka publiczna:
Przygotowana w ustawieniach domy lnych. S y do przechowywania wspólnych
dokumentów, do których mog  mie  dost p wszyscy u ytkownicy bez ogranicze .
Skrzynka u ytkownika:
Istnieje mo liwo  utworzenia do 200 skrzynek. Ka demu u ytkownikowi skrzynki mo na
przypisa  osobne has o.
Istnieje mo liwo  utworzenia do 100 folderów w skrzynce. W ka dym folderze mo na zapisa
maksymalnie 400 dokumentów. Maksymalna liczba stron orygina u wynosi 200. (Mo e by
jednak mniejsza w zale no ci od ilo ci wolnego miejsca na twardym dysku urz dzenia.)

Schemat funkcji e-Filing.

2

1 HDD 3

4

1. Zapisz dokument w skrzynce e-Filing.
2. Skonfiguruj potrzebne ustawienia wydruku dla zapisanego dokumentu.
3. Wydrukuj dokument.
4. Korzystaj z tego dokumentu na swoim komputerze. (Zobacz Podr cznik e-Filing.)

• Dokument zapisany w skrzynce e-Filing mo na pobra  na komputer kliencki za pomoc
narz dzia File Downloader.

• Dokument zapisany w skrzynce e-Filing mo na importowa  w postaci obrazu do
aplikacji zgodnej z TWAIN za pomoc  sterownika TWAIN.

• ywaj c narz dzia TopAccess, w skrzynce e-Filing mo na m.in. edytowa  i tworzy
kopie zapasowe dokumentów a tak e tworzy  nowe foldery
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• Dost pne ustawienia ró ni  si  w zale no ci od tego, czy operacj  przeprowadza si
z panela dotykowego urz dzenia, czy z komputera klienckiego za pomoc  narz dzia
TopAccess. Szczegó owe informacje podano w Podr czniku e-Filing

• Je li ustalono okres przechowywania dokumentów w skrzynce e-Filing, po up ywie
tego okresu zapisane dokumenty zostan  usuni te. Takie dokumenty nale y
wydrukowa  lub przes  na komputer klienta za pomoc  programu File Downloader.
Szczegó owe informacje na ten temat podano w Podr czniku e-Filing. (O szczegó y
dotycz ce konfiguracji okresu przechowywania dokumentów zapytaj administratora
sieci.)

• Nale y regularnie tworzy  kopie zapasowe plików, przechowywanych w e-Filing na
wypadek uszkodzenia twardego dysku. Szczegó owe informacje na ten temat podano
w Podr czniku e-Filing

Niniejszy rozdzia  obja nia jak zapisywa  dane ze skopiowanego orygina u w skrzynce e-
Filing. Informacje na temat zapisywania, drukowania i zarz dzania dokumentami, które
zosta y wydrukowane z komputera, zeskanowane i otrzymane faksem, lub faksem
internetowym (z wyj tkiem kopiowania), a tak e instrukcje dotycz ce obs ugi skrzynki e-
FIling przez sie  zamieszczono w Podr czniku e-Filing.
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Tworzenie skrzynek u ytkowników

Istnieje mo liwo  utworzenia do 200 skrzynek. Przygotowanie skrzynek u ytkowników do
obs ugi ró nych zada  umo liwia wydajne zarz dzanie dokumentami.
W ka dej skrzynce u ytkownika mo na tworzy  foldery. Dla ka dej skrzynki mo na te
przypisa  has o.
• Za pomoc  narz dzia TopAccess mo esz tworzy  foldery z komputera klienta.

Szczegó owe informacje podano w Podr czniku e-Filing

Skonfiguruj skrzynk  u ytkownika post puj c zgodnie z poni sz  procedur .

Naci nij przycisk [e-FILING] na
panelu kontrolnym.

Wybierz numer pustej skrzynki od “001” do “200”, a nast pnie
naci nij przycisk [SETUP].

• Je li wybrana skrzynka nie wy wietla si  na ekranie, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer skrzynki.

3 Naci nij przycisk [BOX NAME] (Nazwa skrzynki) a nast pnie
wprowad  nazw  skrzynki.

Po naci ni ciu przycisku [BOX NAME] (Nazwa skrzynki), wy wietli si  menu klawiatury
( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia do 32 liter.
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4 Wprowad  wybrane has o w polu “Password”(Has o) i naci nij
przycisk [SET], aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s

 * (gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu

kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie

pod wietlone.

5 Wprowad  has o w polu “Retype Password” (Ponów has o).

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o)
wy wietlane s  * (gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu
kontrolnym.

6 Naci nij przycisk [ENTER].

Skrzynka u ytkownika zosta a utworzona.
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Zmiana danych w skrzynkach u ytkowników

Skrzynki u ytkowników i has a mo na zmienia .

Nie mo na zmieni  nazwy folderu u ywaj c panela kontrolnego urz dzenia. Mo esz j  zmieni
za pomoc  narz dzia TopAccess z komputera klienta. Szczegó owe informacje podano w
Podr czniku e-Filing

Naci nij przycisk [e-FILING] na
panelu kontrolnym.

2 Wybierz dan  skrzynk , a nast pnie naci nij przycisk [EDIT]

(Edytuj).

• Je li wybrana skrzynka nie wy wietla si  na ekranie, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia skrzynki nie ustawiono has a, przejd  do pkt.4.
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4 Wprowad  now  nazw  skrzynki.

Po naci ni ciu przycisku [BOX NAME] (Nazwa skrzynki), wy wietli si  menu klawiatury
( str.44). Nazwa skrzynki mo e si  sk ada  maksymalnie z 32 liter.

Wprowad  nowe has o w polu “Password”(Has o) i naci nij przycisk
[SET], aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s  * (gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu

kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie

pod wietlone.

6 Wprowad  has o w polu “Retype Password” (Ponów has o).

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o) wy wietlane
 * (gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu
kontrolnym.
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7 Naci nij przycisk [ENTER].

Ustawienia skrzynki zosta y zaktualizowane.
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Usuwanie skrzynek u ytkowników

Niepotrzebne skrzynki u ytkowników mo na usuwa . W takim przypadku kasowane s  równie
wszystkie foldery i dokumenty w skrzynkach.

Skrzynki publicznej nie mo na usun .

Naci nij przycisk [e-FILING] na
panelu kontrolnym.

Wybierz skrzynk , któr  chcesz usun  i naci nij przycisk [DELETE]
(Kasuj).

• Je li wybrana skrzynka nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer skrzynki.

Usuwanie skrzynek u ytkowników 209

Uwaga



3

4

6 e-Filing

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia skrzynki nie ustawiono has a, przejd  do pkt.4.

Wy wietlony zostanie komunikat “Czy na pewno chcesz usun  t
skrzynk ?”. Aby usun  skrzynk , naci nij przycisk [Yes] (Tak).

Skrzynka zosta a usuni ta.
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Zapisywanie dokumentów w skrzynce e-Filing

W skrzynce e-Filing mo na zapisywa  dane zeskanowane z orygina u. Razem z dokumentem
e-Filing b  zapisane ustawienia trybu kopiowania. Mo esz kopiowa  orygina y i jednocze nie
zapisywa  ich dane. Po zapisaniu danych orygina u mo na je wydrukowa  w dowolnym czasie.

• Istniej  dwa rodzaje skrzynek e-Filing – skrzynka publiczna i skrzynki u ytkowników. Aby
zapisa  dane w skrzynce u ytkownika, nale y j  wcze niej skonfigurowa . ( str.204
„Tworzenie skrzynek u ytkowników”)

•  W skrzynce e-Filing mo na zapisywa  tak e dane zeskanowane za pomoc  funkcji
skanowania. Zapisane dane mo na pobra  z komputera klienta w postaci pliku .jpg,
PDF lub TIFF. Wi cej szczegó ów zamieszczono w Podr czniku e-Filing.

Po  orygina (y).
• W jednej skrzynce e-Filing mo na utworzy  maksymalnie 100 folderów, a w ka dym

z nich mo na zapisa  do 400 dokumentów. Maksymalna liczba stron orygina u
wynosi 200. (Mo e by  jednak mniejsza w zale no ci od ilo ci wolnego miejsca na
twardym dysku urz dzenia.)

• Ustaw dane tryby kopiowania.
• W skrzynce e-Filing nie mo na zapisa  obrazów dwu- lub jednokolorowych.

2 Aby przej  do menu e-Filing/plik, naci nij przycisk [E-FILING/FILE]
(E-Filing/Plik).

3 Naci nij przycisk [STORE TO E-FILING] (Zapisz do e-Filing).
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4 Naci nij przycisk [BOX/FOLDER] (Skrzynka/folder).

Wybierz skrzynk , w której chcesz zapisa  dokument, a nast pnie
naci nij przycisk [ENTER].

• Je li wybrana skrzynka nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer skrzynki.

Gdy wy wietla si  menu wprowadzania has a
Gdy wy wietla si  menu wprowadzania has a oznacza to, e wybran  skrzynk

ytkownika zabezpieczono has em. Wprowad  has o i naci nij przycisk [ENTER].
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Wy wietlona zostanie lista dokumentów przechowywanych w
skrzynce. Naci nij przycisk [ENTER], aby zapisa  w tej skrzynce.

Zapisywanie dokumentu w folderze
Aby zapisa  dokument w folderze, wybierz folder docelowy i naci nij przycisk [OPEN
FOLDER] (Otwórz folder). Zostanie wy wietlona lista dokumentów
przechowywanych w wybranym folderze. Naci nij przycisk [ENTER], aby zapisa  w
tym folderze.

• Je li chcesz zamkn  folder i powróci  do powy szego okna dialogowego,
naci nij przycisk [CLOSE FOLDER] (Zamknij folder).

• Operacje tworzenia folderów mo na przeprowadza  z komputera klienta za
pomoc  narz dzia TopAccess. Szczegó owe informacje podano w
Podr czniku e-Filing

Naci nij przycisk [DOCUMENT NAME] (Nazwa dokumentu), a
nast pnie wprowad  nazw  dokumentu.

Po naci ni ciu przycisku [DOCUMENT NAME] (Nazwa dokumentu), wy wietli si
menu klawiatury ( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 64 liter.
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8 Naci nij przycisk [ENTER].

Zostanie wy wietlony komunikat “PRINT THIS DOCUMENT?”
(Czy chcesz wydrukowa  ten dokument?) Aby zapisa  i
jednocze nie wydrukowa , naci nij przycisk [YES] (Tak).

Je li chcesz zapisa  dokument bez drukowania, naci nij przycisk [NO] (Nie).
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10 Naci nij przycisk [START].
Rozpocznie si  wczytywanie i zapisywanie dokumentów.

Je li orygina  umieszczono na szybie ekspozycyjnej lub dwustronnym
automatycznym podajniku dokumentów (opcja) w trybie podawania pojedynczego.
Wy wietlone zostanie poni sze menu. Umieszczanie orygina u na szybie
ekspozycyjnej: Zapisywanie dokumentów rozpocznie si  po u eniu kolejnego
orygina u i naci ni ciu kolejno przycisków [YES] (Tak) i [START].
Umieszczanie orygina u w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów
(RADF) w trybie podawania pojedynczego: Zapisywanie dokumentów rozpocznie si
po u eniu kolejnego orygina u w dwustronnym automatycznym podajniku
dokumentów (RADF). Po zeskanowaniu ostatniej strony, naci nij przycisk [FINISHED]
(Zako cz).
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Drukowanie zapisanych dokumentów

Zachowane dokumenty mo na wydrukowa . Istnieje tak e mo liwo  wydrukowania cz ci
dokumentu i zmiany ustawie  w trybie wyka czania lub, tak jak poprzednio, drukowania
dokumentów.

Drukowanie ca ego dokumentu
Wszystkie strony dokumentu zostaj  wydrukowane. Je li chcesz wydrukowa  wiele
egzemplarzy, zapoznaj si  z informacjami na str.219 „Drukowanie zapisanych dokumentów
po zmianie ustawie ”.

Naci nij przycisk [e-FILING] na
panelu kontrolnym.

Wybierz skrzynk , w której zapisano dokument wybrany do druku, a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Je li wybrana skrzynka nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia skrzynki nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.4.
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4 Wybierz dokument do druku.

Aby wydrukowa  dokument w folderze, wybierz folder docelowy i naci nij przycisk
[OPEN FOLDER] (Otwórz folder). Wybierz dokument z menu.

5 Naci nij przycisk [PRINT] (Drukuj).

Rozpocznie si  drukowanie.

Zatrzymywanie operacji drukowania zapisanego dokumentu
Z menu zada  wydruku lub menu zada  skanowania wybierz zadanie, które chcesz zatrzyma , a
nast pnie naci nij przycisk [DELETE] (Kasuj). Wi cej szczegó ów na ten temat podano na:

str.262 „Status zada ”
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Drukowanie testowe
Mo na wydrukowa  cz  kilkustronnego dokumentu.

Wybierz dokument do wydruku zgodnie z pkt.1-4 na str.216
„Drukowanie ca ego dokumentu”.

2 Naci nij przycisk [TEST PRINT] (Drukowanie testowe).

Wprowad  numer ostatniej strony i naci nij przycisk [SET] (Ustaw).
Nast pnie wprowad  numer pierwszej strony.

• Aby poprawi  wprowadzone numery stron, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na
panelu kontrolnym.

• Aby wydrukowa  wszystkie strony, naci nij przycisk [ALL PAGES] (Wszystkie
strony).

4 Naci nij przycisk [PRINT] (Drukuj).

Rozpocznie si  drukowanie okre lonych stron.
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Zatrzymywanie operacji drukowania zapisanego dokumentu
Z menu zada  wydruku lub menu zada  skanowania wybierz zadanie, które chcesz zatrzyma , a
nast pnie naci nij przycisk [DELETE] (Kasuj). Wi cej szczegó ów na ten temat podano na:

str.262 „Status zada ”

Drukowanie zapisanych dokumentów po zmianie ustawie
Przed wydrukowaniem zapisanego dokumentu dost pne s  poni sze ustawienia:
1. ród o papieru (Naci nij ikonk  kasety, aby okre li ród o papieru. Papieru z wybranej

kasety mo na jednak u  tylko wtedy, gdy jego typ i format zgadzaj  si  z parametrami
dokumentów w skrzynce.)

2. Liczba wydrukowanych stron (Wprowad  liczb )
3. Drukowanie simpleks / drukowanie dupleks
4. Tryb wyka czania (Zale nie od zainstalowanych urz dze  dodatkowych, wybór trybu jest

ograniczony.)
5. Wyprowadzanie papieru (Dost pne po zainstalowaniu opcjonalnego finiszera)
6. Pozycja przesuni cia obrazu
7. Pozycja datownika
8. Pozycja numeracji stron

1 2 3 4

6

7

8

5

Wybierz dokument do wydruku zgodnie z pkt.1-4 na str.216
„Drukowanie ca ego dokumentu”.

2 Naci nij przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA).
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Ustaw dane tryby kopiowania.
Ustawiaj c tryb, zwró  uwag  na osiem elementów wymienionych powy ej. Aby ustawi
funkcje, opisane w pkt.3-8, naci nij przycisk i wybierz dane ustawienia z menu.

4 Naci nij przycisk [PRINT] (Drukuj).

Rozpocznie si  drukowanie.

Zatrzymywanie operacji drukowania zapisanego dokumentu
Z menu zada  wydruku lub menu zada  skanowania wybierz zadanie, które chcesz zatrzyma ,
a nast pnie naci nij przycisk [DELETE] (Kasuj). Wi cej szczegó ów na ten temat podano na:

str.262 „Status zada ”
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Usuwanie folderów lub dokumentów

Niepotrzebne skrzynki u ytkowników mo na usuwa . Wraz z usuwanym folderem usuwane s
wszystkie zapisane w nim dokumenty.

Naci nij przycisk [e-FILING] na
panelu kontrolnym.

Wybierz skrzynk , z której chcesz usun  folder lub dokument, a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Je li wybrana skrzynka nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia skrzynki nie ustawiono has a, przejd  do pkt.4.
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Wybierz folder lub dokument, który chcesz usun , a nast pnie
naci nij przycisk [DELETE] (Kasuj).

Kasowanie dokumentu w folderze
Aby usun  dokument z folderu, wybierz folder zawieraj cy ten dokument  i naci nij
przycisk [OPEN FOLDER] (Otwórz folder). Wybierz dany dokument i naci nij
przycisk [DELETE] (Kasuj).

Zostanie wy wietlony komunikat “Are you sure you want to delete
this folder?” (Czy na pewno chcesz usun  ten folder?) lub “Are
you sure you want to delete this document?” (Czy na pewno chcesz
usun  ten dokument?). Naci nij przycisk [YES] (Tak), aby usun .

• Folder lub dokument zosta  usuni ty.
- Wraz z usuwanym folderem usuwane s  wszystkie zapisane w nim dokumenty.
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Zapisywanie dokumentów w folderze wspó dzielonym
W folderze wspó dzielonym mo na zapisywa  dane zeskanowane z orygina u. Mo esz
kopiowa  orygina y i jednocze nie zapisywa  ich dane.

• Dane mo na zapisywa  w formacie TIFF lub PDF.
• Orygina y kolorowe s  zapisywane w trybie czarno-bia ym. Aby zapisa  je w trybie

koloru, nale y u  funkcji skanowania.
• Dane mo na zapisa  na dysku [MFP LOCAL] (twardy dysk urz dzenia), a tak e na

dyskach [REMOTE 1] i [REMOTE 2] (twardy dysk komputera po czonego z
urz dzeniem w sieci).

• Szczegó y na ten temat mo na znale  w Podr czniku skanowania „6.Kopia i plik".

1 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [E-FILING/FILE] (e-Filing/plik) w podstawowym
menu, aby przej  do menu e-Filing/plik.

3 Naci nij przycisk [SCAN TO FILE] (Skanuj do pliku).
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4 Naci nij przycisk [FILE NAME] (Nazwa pliku).

Po naci ni ciu przycisku [FILE NAME] (Nazwa pliku), wy wietli si  menu klawiatury
( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 45 liter.

5 Wybierz miejsce docelowe, w którym zapiszesz dane.

§ Jednocze nie mo na wybra  dwa miejsca docelowe z trzech ([MFP LOCAL],
[REMOTE 1] i [REMOTE 2]).

§ Je li naci niesz przycisk [REMOTE 1] lub [REMOTE 2], musisz okre li , na którym
komputerze chcesz zapisa  dane. Szczegó y na ten temat mo na znale  w
Podr czniku skanowania „3.SKANOWANIE DO PLIKU".
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6 Wybierz format, w którym chcesz zapisa  dane.

PDF (MULTI) (Wielostronicowy)
Zeskanowane orygina y s  zapisane do

jednego pliku PDF
PDF (SINGLE) (Jednostronicowy)

Zostaje utworzony folder i ka da strona zeskanowanego orygina u jest w nim
zapisana jako osobny plik PDF.
Na przyk ad orygina  z ony z trzech stron zostanie

zapisany jako trzy pliki PDF.
TIFF (MULTI) (Wielostronicowy)

Zeskanowane orygina y s  zapisane do jednego pliku TIFF.
TIFF (SINGLE) (Jednostronicowy)

Zostaje utworzony folder i ka da strona zeskanowanego orygina u jest w nim
zapisana jako osobny plik TIFF.
Na przyk ad orygina  z ony z trzech stron zostanie zapisany jako trzy pliki TIFF.

7 Naci nij przycisk [ENTER].
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Naci nij przycisk [START].
§ Rozpocznie si  skanowanie, zapisywanie i kopiowanie dokumentów.
§ Wszystkie dokumenty zostaj  zapisane i skopiowane w trybie czarno-bia ym.

Je li orygina  umieszczono na szybie ekspozycyjnej lub dwustronnym automatycznym
podajniku dokumentów (opcja) w trybie podawania pojedynczego, wy wietlone
zostanie poni sze menu.

Umieszczanie orygina u na szybie ekspozycyjnej: Zapisywanie dokumentów
rozpocznie si  po u eniu kolejnego orygina u i naci ni ciu kolejno przycisków [YES]
(Tak) i [START]. Umieszczanie orygina u w dwustronnym automatycznym podajniku
dokumentów (RADF) w trybie podawania pojedynczego: Zapisywanie dokumentów
rozpocznie si  po u eniu kolejnego orygina u w dwustronnym automatycznym
podajniku dokumentów (RADF). Po zeskanowaniu ostatniej strony, naci nij przycisk
[FINISHED] (Zako cz).
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7 SZABLONY

Szablon

Kombinacj  cz sto u ywanych funkcji mo na zarejestrowa  jako szablon i przywo ywa  w
razie potrzeby. Szablony mo na stosowa  do funkcji kopiowania, skanowania i faksu.

• Korzystanie z funkcji faksu wymaga zainstalowania opcjonalnego modu u faksu.

Poni sza ilustracja przedstawia schemat funkcji szablonu.

2

90 %

2004.3.15

1 3
HDD

3.15

1. Zarejestruj kombinacj  funkcji w szablonie.
2. Po  orygina .
3. Przywo aj dany szablon i rozpocznij kopiowanie.

Szablon w „Moje szablony”
Urz dzenie zawiera 12 szablonów ustawionych domy lnie. Zarejestrowano je w grupie

ytkowników nr 001 „Moje szablony”.
Aby przywo  szablon, zobacz str.253 „Przywo ywanie szablonu w grupie u ytkowników”.
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Szablony funkcji kopiowania

Przycisk Funkcja *

„Jednostronny orygina  -> jednostronna kopia” jest wykonywana w
automatycznym trybie koloru i trybie 2IN1 (2w1).

Zmniejszanie kopii o 95% przebiega w automatycznym trybie koloru.

Orygina y mieszane kopiowane w automatycznym trybie koloru.

Wykonuje kopie dwubarwne (CZERWIE  I CZER ).

Szablony funkcji skanowania

Przycisk Funkcja *

Jednostronny orygina  jest skanowany w trybach pe nego koloru i trybie
tekstowym, a nast pnie zapisywany w folderze wspó dzielonym
urz dzenia w postaci skompresowanego pliku PDF (multi).
Dwustronny orygina  jest skanowany w trybach pe nego koloru i trybie
tekstowym, a nast pnie zapisywany w folderze wspó dzielonym
urz dzenia w postaci skompresowanego pliku PDF (multi).
Jednostronny orygina  jest skanowany w trybach czarno-bia ym i
tekstowym w rozdzielczo ci 400 dpi, a nast pnie zapisywany w folderze
wspó dzielonym urz dzenia w postaci skompresowanego pliku PDF
(multi).
Jednostronny orygina  jest skanowany w automatycznym trybie koloru i
trybie tekstowym w rozdzielczo ci 300 dpi, a nast pnie zapisywany w
skrzynce e-Filing urz dzenia.

Szablony funkcji e-Filing

Przycisk Funkcja *

Dane s  wczytywane w automatycznym trybie koloru, trybie tekst/foto i
trybie “Jednostronny orygina  -> jednostronna kopia”, a nast pnie
zapisywane w skrzynce e-Filing.  Dane nie s  kopiowane.
Dane s  wczytywane w automatycznym trybie koloru, trybie tekst/foto i
trybie “Dwustronny orygina  -> jednostronna kopia”, a nast pnie
zapisywane w skrzynce e-Filing.  Dane nie s  kopiowane.
Dane s  wczytywane w automatycznym trybie koloru, trybie tekst/foto i
trybie “Jednostronny orygina  -> jednostronna kopia” za pomoc  trybu
stron podwójnych, a nast pnie zapisywane w skrzynce e-Filing.  Dane s
tak e kopiowane.
“Jednostronny orygina  -> dwustronna kopia” zostaje wykonana w
automatycznym trybie koloru i trybie tekst/foto, a nast pnie dane s
zapisywane w skrzynce e-Filing.  Dane s  tak e kopiowane.

*1 Funkcje, które nie zosta y opisane w kolumnie „Funkcja” nale  do ustawie  domy lnych.
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Rejestrowanie grup u ytkowników i szablonów

Szablon zostanie zarejestrowany w „PUBLIC TEMPLATE GROUP” (Szablonach publicznych)
lub w „USER GROUP” (Grupie u ytkowników) zale nie od przeznaczenia. Aby zapobiec
nieupowa nionemu dost powi do szablonu, nale y ustawi  has a.

SZABLONY PUBLICZNE:
Przygotowane w ustawieniach domy lnych. Szablony zarejestrowane w tej grupie s  dost pne
dla wszystkich u ytkowników.
Dobrze jest zarejestrowa  w tej grupie kombinacj  ustawie  funkcji cz sto u ywanych w firmie
lub organizacji. Istnieje mo liwo  zarejestrowania maksymalnie 60 szablonów.
Podczas rejestrowania szablonu w grupie szablonów publicznych, nale y wprowadzi  has o
administratora.

GRUPA U YTKOWNIKÓW:
Istnieje mo liwo  zarejestrowania maksymalnie 200 grup. Jako grup  u ytkowników dobrze
jest zarejestrowa  ka dy wydzia , sekcj  lub osob . Istnieje mo liwo  zarejestrowania
maksymalnie 60 szablonów w ka dej grupie. Grupom u ytkowników mo na przypisa  osobne
has a.
Szablon „Moje szablony” zarejestrowano w grupie u ytkowników nr 001.

Rejestrowanie szablonu w grupie szablonów publicznych
Wybierz wszystkie funkcje, które chcesz w czy  do kombinacji.

Na przyk ad, ustawienia funkcji kopiowania – przesuni cie obrazu, zmniejszenie o 90% i
10 kompletów kopii.

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

3 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu

dotykowym.
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 Wybierz przycisk [PUBLIC TEMPLATE GROUP] (Szablony
publiczne) i naci nij przycisk [ENTER].

5 Naci nij przycisk [PASSWORD] (Has o).

Zostanie wy wietlony ekran klawiatury.

Za pomoc  klawiszy literowych i numerycznych wprowad  has o
administratora (6-10 cyfr), a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Je li trzy razy z rz du wprowadzono niepoprawne has o administratora, urz dzenie
zostanie zablokowane na oko o 30 sekund. W takim przypadku nale y zaczeka , a
urz dzenie b dzie dost pne i ponownie wprowadzi  poprawne has o administratora.

Zostan  wy wietlone przyciski odpowiadaj ce szablonom, które zosta y
zarejestrowane w grupie szablonów publicznych.
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7 Wybierz przycisk o pustym polu, a nast pnie naci nij [SAVE].

Naci nij przyciski [NAME1] (Nazwa1) i [NAME2] (Nazwa2), a
nast pnie wprowad  nazw  szablonu.

• [NAME 1] wy wietla si  w górnej, a [NAME 2] w dolnej cz ci przycisku szablon.
Wprowad  [NAME 1] (Nazwa 1) i/lub [NAME 2] (Nazwa 2). Po wprowadzeniu obydwu,

• [NAME 1] wy wietla si  w górnej, a [NAME 2] w dolnej cz ci przycisku.
• Po naci ni ciu przycisku [NAME 1] lub [NAME 2], wy wietli si  menu klawiatury

( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 11 liter.
• W nazwach [NAME 1] i [NAME 2] nie mo na u ywa  nast puj cych symboli:

["], [=], [|], [*], [<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.]
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Naci nij przycisk [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), a
nast pnie wprowad  nazw  u ytkownika danego szablonu.

Po naci ni ciu przycisku [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), wy wietli si  menu
klawiatury ( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia do 30 liter.

Wprowad  has o w polu “Password”(Has o) i naci nij przycisk
[SET], aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s  * (gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu

kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie

pod wietlone.

Wprowad  has o w polu “Retype Password” (Ponów has o), a
nast pnie naci nij
i naci nij przycisk [ENTER], aby je zatwierdzi .

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o)
wy wietlane s  * (gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu
kontrolnym.
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Wybierz czy w czy  funkcj  “AUTOMATIC START” (Automatyczny
start), gdy szablon jest przywo any.

Naci nij przycisk [ENABLE] (W cz) lub [DISABLE] (Wy cz).

Je li wybierzesz opcj  [ENABLE] (W cz), do przycisku szablonu zostanie do czona
ikona   . (Po przywo aniu szablonu operacja ustawiania funkcji uruchomi si
automatycznie, gdy naci niesz przycisk szablonu z ikon . Je li jednak szablon jest
zabezpieczony has em, musisz je wpisa  przed przeprowadzeniem operacji przypisanej
do tego szablonu, pomimo tego, e funkcja automatycznego uruchamiania jest

czona.)

13 Naci nij przycisk [SAVE] (Zapisz).

Ekran powróci do stanu z pkt.1, czyli do menu, jakie wy wietla si  przed naci ni ciem
przycisku [TEMPLATE] (Szablon) na panelu kontrolnym.
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Rejestrowanie nowej grupy u ytkowników

Po zarejestrowaniu nowej grupy u ytkowników mo na od razu zarejestrowa  szablon. Je li
chcesz od razu zarejestrowa  szablon, wybierz wszystkie funkcje sk adowe kombinacji, a
nast pnie przejd  do pkt.1.

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu

dotykowym.

Wybierz nie zarejestrowan  grup  u ytkowników od “002” do “200”,
a nast pnie naci nij przycisk [ENTER].
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4 Naci nij przycisk [NAME] (Nazwa), a nast pnie wprowad  nazw

grupy u ytkowników.

Po naci ni ciu przycisku [NAME] (Nazwa), wy wietli si  menu klawiatury ( str.44).
Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 20 liter.

• Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer grupy
ytkowników.

Naci nij przycisk [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), a
nast pnie wprowad  nazw  u ytkownika danej grupy.

Po naci ni ciu przycisku [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), wy wietli si  menu
klawiatury ( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia do 30 liter.
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Wprowad  wybrane has o w polu “Password”(Has o) i naci nij
przycisk [SET], aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s  *

(gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu

kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie

pod wietlone.

Wprowad  has o w polu “Retype Password”(Ponów has o) i naci nij
przycisk [ENTER], aby je zatwierdzi .

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o)
wy wietlane s  * (gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu
kontrolnym.

8 Naci nij przycisk [ENTER].

• Grupa u ytkowników zosta a zarejestrowana i wy wietli si  menu rejestracji szablonów.
• Je li od razu chcesz zarejestrowa  szablon, zacznij od pkt.6 na str.235.
• Aby zako czy  na rejestracji grupy u ytkowników, naci nij przycisk [TEMPLATE]

(Szablon) na panelu kontrolnym. Zostanie ponownie wy wietlone podstawowe menu.
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Rejestrowanie szablonu w grupie u ytkowników

1 Wybierz wszystkie funkcje, które chcesz w czy  do kombinacji.

Na przyk ad, ustawienia funkcji kopiowania – przesuni cie obrazu, zmniejszenie o 90% i
10 kompletów kopii.

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

3 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu

dotykowym.

4 Wybierz dan  grup  u ytkowników, a nast pnie naci nij [ENTER].

Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  na ekranie, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.
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Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników, a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia grupy u ytkowników nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.6.

Zostan  wy wietlone przyciski odpowiadaj ce szablonom, które
zosta y zarejestrowane w grupie u ytkowników. Wybierz przycisk
o pustym polu, a nast pnie naci nij [SAVE].
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Naci nij przyciski [NAME1] (Nazwa1) i [NAME2] (Nazwa2), a
nast pnie wprowad  nazw  szablonu.

• [NAME 1] wy wietla si  w górnej, a [NAME 2] w dolnej cz ci przycisku szablon.
Wprowad  [NAME 1] (Nazwa 1) i/lub [NAME 2] (Nazwa 2). Po wprowadzeniu
obydwu, nazwa [NAME 1] wy wietla si  w górnej, a [NAME 2] w dolnej cz ci
przycisku.

• Po naci ni ciu przycisku [NAME 1] lub [NAME 2], wy wietli si  menu klawiatury
( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 11 liter.

• W nazwach [NAME 1] i [NAME 2] nie mo na u ywa  nast puj cych symboli:
["], [=], [|], [*], [<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.]

Naci nij przycisk [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), a
nast pnie wprowad  nazw  u ytkownika danego szablonu.

Po naci ni ciu przycisku [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), wy wietli si  menu
klawiatury ( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 30 liter.
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Wprowad  wybrane has o w polu “Password”(Has o) i naci nij
przycisk [SET], aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s  * (gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu

kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie

pod wietlone.

Wprowad  has o w polu “Retype Password”(Ponów has o) i naci nij
przycisk [ENTER], aby je zatwierdzi .

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o) wy wietlane
 * (gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu
kontrolnym.
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Wybierz czy w czy  funkcj  “AUTOMATIC START” (Automatyczny
start), gdy szablon jest przywo any.

Naci nij przycisk [ENABLE] (W cz) lub [DISABLE] (Wy cz).

Je li wybierzesz opcj  [ENABLE] (W cz), do przycisku szablonu zostanie do czona
ikona    . (Po przywo aniu szablonu operacja ustawiania funkcji uruchomi si
automatycznie, gdy naci niesz przycisk szablonu z ikon . Je li jednak szablon jest
zabezpieczony has em, musisz je wpisa  przed przeprowadzeniem operacji przypisanej
do tego szablonu, pomimo tego, e funkcja automatycznego uruchamiania jest

czona.)

12 Naci nij przycisk [SAVE] (Zapisz).

Ekran powróci do stanu z pkt.1, czyli do menu, jakie wy wietla si  przed naci ni ciem
przycisku [TEMPLATE] (Szablon) na panelu kontrolnym.
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Zmiana danych w grupach u ytkowników i szablonach

Zarejestrowane nazwy, nazwy u ytkowników i has a grup u ytkowników lub szablonów, oraz
funkcj  automatycznego uruchomienia szablonu mo na modyfikowa .

Nie ma mo liwo ci zmiany danych w szablonie publicznym.

Zmiana danych w grupie u ytkownika

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu dotykowym.

Wybierz grup  u ytkowników, której dane chcesz zmieni  i naci nij
przycisk [EDIT] (Edytuj).

• Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer grupy u ytkownika.
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Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników, a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia grupy u ytkowników nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.5.

Naci nij przycisk [NAME] (Nazwa), a nast pnie wprowad  nazw
grupy u ytkowników.

Po naci ni ciu przycisku [NAME] (Nazwa), wy wietli si  menu klawiatury ( str.44).
Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 20 liter.

Naci nij przycisk [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), a nast pnie
wprowad  now  nazw  grupy u ytkowników.

Po naci ni ciu przycisku [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), wy wietli si  menu
klawiatury ( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 30 liter.
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Wprowad  nowe has o w polu “Password”(Has o) i naci nij przycisk [SET],
aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s  * (gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie pod wietlone.

Wprowad  has o w polu “Retype Password”(Ponów has o) i naci nij
przycisk [ENTER], aby je zatwierdzi .

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o) wy wietlane s  *
(gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu kontrolnym.

9 Naci nij przycisk [ENTER].

Dane grupy u ytkowników zosta y zmienione.

Zmiana danych w grupach u ytkowników i szablonach 245



1

3

7 SZABLONY

Zmiana danych w szablonie

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu

dotykowym.

Wybierz grup  zawieraj  szablon, który chcesz zmieni , a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev]
(Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer grupy u ytkownika.
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Wprowad  has o i naci nij przycisk [ENTER].
W przypadku grupy szablonów publicznych:
Naci nij przycisk [PASSWORD] (Has o), a nast pnie za pomoc  klawiszy literowych i
numerycznych wprowad  has o administratora (6-10 cyfr).
Je li trzy razy z rz du wprowadzono niepoprawne has o administratora, urz dzenie
zostanie zablokowane na oko o 30 sekund. W takim przypadku nale y zaczeka , a
urz dzenie b dzie dost pne i ponownie wprowadzi  poprawne has o administratora.

W przypadku grupy u ytkowników:
Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników. (Je li w trakcie tworzenia
grupy u ytkowników nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.5)

Wybierz szablon, który chcesz zmodyfikowa  i naci nij przycisk
[EDIT] (Edytuj).

Je li wybrany szablon nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev] (Poprzednie)
lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.
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Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie
naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia szablonu nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.7.

Naci nij przyciski [NAME1] (Nazwa1) i [NAME2] (Nazwa2), a
nast pnie wprowad  now  nazw  szablonu.

• Po naci ni ciu przycisku [NAME 1] lub [NAME 2], wy wietli si  menu klawiatury
( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 11 liter.

• W nazwach [NAME 1] i [NAME 2] nie mo na u ywa  nast puj cych symboli:
["], [=], [|], [*], [<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.]
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Naci nij przycisk [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), a nast pnie
wprowad  now  nazw  u ytkowników szablonu.

Po naci ni ciu przycisku [USER NAME] (Nazwa u ytkownika), wy wietli si  menu
klawiatury ( str.44). Istnieje mo liwo  wprowadzenia maksymalnie 30 liter.

Wprowad  nowe has o w polu “Password”(Has o) i naci nij przycisk
[SET], aby je zatwierdzi .

• Pami taj o wprowadzeniu pi ciocyfrowego has a.
• Podczas wprowadzania has a w polu “Password” (Has o) wy wietlane s  * (gwiazdki).
• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu

kontrolnym.
• Po naci ni ciu przycisku [SET], pole “Retype Password” (Ponów has o) zostanie

pod wietlone.

Wprowad  has o w polu “Retype Password”(Ponów has o) i naci nij
przycisk [ENTER], aby je zatwierdzi .

• Podczas wprowadzania has a w polu “Retype Password” (Ponów has o)
wy wietlane s  * (gwiazdki).

• Aby poprawi  wprowadzone has o, naci nij przycisk [CLEAR] (Czy ) na panelu
kontrolnym.
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Zmie  ustawienie funkcji “AUTOMATIC START” (Automatyczny
start) dla przywo ywania szablonu.

Naci nij przycisk [ENABLE] (W cz) lub [DISABLE] (Wy cz).

 Je li wybierzesz opcj  [ENABLE] (W cz), do przycisku szablonu zostanie do czona
ikona   . (Po przywo aniu szablonu operacja ustawiania funkcji uruchomi si
automatycznie, gdy naci niesz przycisk szablonu z ikon . Je li jednak szablon jest
zabezpieczony has em, musisz je wpisa  przed przeprowadzeniem operacji przypisanej
do tego szablonu, pomimo tego, e funkcja automatycznego uruchamiania jest

czona.)

12 Naci nij przycisk [ENTER].

Dane szablonu zosta y zmienione.
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Przywo ywanie szablonów

Po przywo aniu szablonu, zarejestrowane dla niego ustawienia funkcji zostan  wy wietlone.
Je li podczas rejestracji szablonu w czono ([ENABLE]) funkcj  “AUTOMATIC START”
(Automatyczny start), operacje przypisanych funkcji uruchamiaj  si  automatycznie po
naci ni ciu przycisku szablonu.

Przywo ywanie szablonu w grupie szablonów publicznych

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

4 Naci nij przycisk [PUBLIC TEMPLATE GROUP] (Grupa szablonów

publicznych).
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5 Naci nij przycisk wybranego szablonu.

• Je li wybrany szablon nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev] (Poprzednie)
lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Gdy naci niesz przycisk szablonu opatrzony ikon     , operacja przypisanych funkcji
zostanie uruchomiona automatycznie.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie
naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia szablonu nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.7.

7 Sprawd , czy w menu zosta  wy wietlony komunikat ”Updated the
template setting” (Zaktualizowano ustawienia szablonu).

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

8 Naci nij przycisk [START].
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Przywo ywanie szablonu w grupie u ytkowników

1 Za aduj papier do kasety / kaset.

2 Po  orygina (y).

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

Wybierz grup  u ytkowników, zawieraj  szablon, który chcesz
przywo .

• Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski
[Prev] (Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer grupy
ytkownika.
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Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników, a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia grupy u ytkowników nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.6.

6 Naci nij przycisk wybranego szablonu.

• Je li wybrany szablon nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev] (Poprzednie)
lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Gdy naci niesz przycisk szablonu opatrzony ikon     , operacja przypisanych funkcji
zostanie uruchomiona automatycznie.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie
naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia szablonu nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.8.
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8 Sprawd , czy w menu zosta  wy wietlony komunikat ”Updated the
template setting” (Zaktualizowano ustawienia szablonu).

Ustaw inne dane tryby kopiowania.

9 Naci nij przycisk [START].
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Usuwanie grup u ytkowników lub szablonów

Niepotrzebne grupy u ytkowników mo na usuwa . Wraz z usuwan  grup  u ytkowników,
usuwane s  wszystkie zapisane w niej szablony.

Usuwanie grup u ytkowników

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu

dotykowym.

Wybierz grup  u ytkowników, któr  chcesz usun  i naci nij
przycisk [DELETE] (Usu ).

• Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski
[Prev] (Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer grupy
ytkownika.
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4 Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników, a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia grupy u ytkowników nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.5.

5 Zostanie wy wietlony komunikat “DELETE OK?” (Czy usun ?).
Naci nij przycisk [DELETE] (Usu ).

Zaznaczona grupa u ytkowników zostanie usuni ta.
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Usuwanie szablonu

Naci nij przycisk [TEMPLATE]
(Szablon) na panelu
kontrolnym.

2 Naci nij przycisk [REGISTRATION] (Rejestracja) na panelu

dotykowym.

Wybierz grup  zawieraj  szablon, który chcesz usun , a
nast pnie naci nij przycisk [ENTER].

• Je li wybrana grupa u ytkowników nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski
[Prev] (Poprzednie) lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.

• Aby natychmiast wy wietli  odpowiednie menu, wprowad  numer grupy
ytkownika.
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Wprowad  has o i naci nij przycisk [ENTER].
W przypadku grupy szablonów publicznych:
Naci nij przycisk [PASSWORD] (Has o), a nast pnie za pomoc  klawiszy literowych i
numerycznych wprowad  has o administratora (6-10 cyfr).

Je li trzy razy z rz du wprowadzono niepoprawne has o administratora, urz dzenie
zostanie zablokowane na oko o 30 sekund. W takim przypadku nale y zaczeka , a
urz dzenie b dzie dost pne i ponownie wprowadzi  poprawne has o administratora.

W przypadku grupy u ytkowników:
Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników. (Je li w trakcie tworzenia
grupy u ytkowników nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.5)

Wybierz szablon, który chcesz usun  i naci nij przycisk [DELETE]
(Usu ).

Je li wybrany szablon nie wy wietla si  w menu, naci nij przyciski [Prev] (Poprzednie)
lub [Next] (Nast pne), aby prze czy  menu.
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Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie naci nij
przycisk [ENTER].

Je li w trakcie tworzenia szablonu nie zarejestrowano has a, przejd  do pkt.7.

7 Zostanie wy wietlony komunikat “DELETE OK?” (Czy usun ?).
Naci nij przycisk [DELETE] (Usu ).

Wybrany szablon zostanie usuni ty.
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8 STATUS ZADANIA

Status zadania

Po naci ni ciu przycisku [JOB STATUS] (Status zadania) na panelu kontrolnym, zostanie
wy wietlone menu statusu zadania. W tym menu mo na zatwierdzi  nast puj ce informacje:

• Status zada  oczekuj cych (drukowania, faksowania, faksu internetowego i
skanowania)

• Tworzenie dziennika zada  (drukowania, wysy ania/odbierania, skanowania)
• Status drukowania

Mo na równie  rozpocz , wstrzyma , wznowi , usun  i przenie  zadanie oczekuj ce.
Informacje na temat potwierdzania zada  faksowania podano w Podr czniku operatora funkcji
faksu. (Aby skorzysta  z funkcji faksu niezb dny jest modu  faksu (opcja).)

Gdy urz dzenie jest zarz dzane przez funkcj  zarz dzania u ytkownikami ( str.47),
wprowad  dane u ytkownika (np. nazwa u ytkownika, has o) przed naci ni ciem przycisku [JOB
STATUS] (Status zadania).
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Potwierdzanie statusu zadania drukowania

Mo na potwierdzi  status zadania drukowania. W dzienniku wy wietlane s  nast puj ce
informacje:

User Name:   Nazwa u ytkownika, na którego zadanie zosta o zarejestrowane
Date, Time: Data i godzina zarejestrowania zadania
Paper: Format papieru do wydruku
Pages: Ilo  stron do wydrukowania
Sets: Ilo  zestawów do wydrukowania
Status: Status zadania ("Scheduled"(Zaplanowany) jest wy wietlany dla zaplanowanego
drukowania.)

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo e zosta  wy wietlonych do 250 stron (1000
zada ). Je li chcesz zatwierdzi  pi te z nast puj cych po sobie zada , naci nij przycisk [Next]
(Nast pna), a gdy chcesz wróci  do poprzedniej strony, naci nij przycisk [Prev] (Poprzednia).

Zadania drukowania
Kopiowanie i drukowanie dokumentu, drukowanie wiadomo ci e-mail itp. s  traktowane
jako zadania drukowania. Zadania drukowania mog  by  usuwane, wstrzymywane i
wznawiane, przenoszone i drukowane na li cie zada  drukowania.

Wy wietlanie listy zada  drukowania

Naci nij przycisk [JOB
STATUS] (Status zadania) na
panelu kontrolnym.
Zostanie wy wietlona lista zada
drukowania.
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Usuwanie zada  drukowania
Wybierz grup  u ytkowników, któr  chcesz usun  i naci nij przycisk
[DELETE] (Usu ).

Je li dane zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij  przyciski [Prev] (Poprzednia)
lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

2 Pojawi si  komunikat “Delete OK?” (Czy chcesz usun ?).

 Naci nij przycisk [DELETE] (Usu ).

Wybrane zadanie zostanie usuni te.
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Wstrzymywanie zada  drukowania
Mo na wstrzyma  zadanie 11 lub kolejne, licz c od pierwszego zadania w toku.

Wybierz zadanie, które chcesz usun  z listy zada  drukowania, a
nast pnie naci nij przycisk [PAUSE] (Wstrzymaj).

• Gdy naci ni ty zostanie przycisk [PAUSE] (Wstrzymaj), wy wietlanie tego
przycisku zmieni si  na [RESUME] (Wznów).

• Gdy zadanie zostanie wstrzymane, rozpocznie si  przetwarzanie nast pnego
zadania.

Wznawianie zadania drukowania
Naci nij przycisk [RESUME] (Wznów). Zadanie wcze niej wstrzymane nie zostanie
wydrukowane do momentu naci ni cia przycisku [RESUME] (Wznów).
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Przesuwanie zada  drukowania
Mo na przesun  zadanie 11 lub kolejne, licz c od pierwszego zadania w toku.

Wybierz zadanie, które chcesz usun  z listy zada  drukowania, a
nast pnie naci nij przycisk [MOVE] (Przesu ).

Je li odno ne zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

Wybierz po enie, do którego chcesz przesun  zadanie. (Zadanie
przechodzi odpowiednio poni ej zadania wybranego z listy.)
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Zadania drukowania próbnego
“Próbne drukowanie” to funkcja drukowania wy cznie 1 zestawu próbnego wydruku, gdy
drukowany jest wi cej ni  jeden zestaw dokumentów z komputera klienta w sieci, przed
wydrukowaniem wszystkich zestawów dokumentów. Próbny wydruk mo na sprawdzi , a
nast pnie zdecydowa , czy drukowa  reszt  dokumentów czy zako czy  drukowanie, aby
zmieni  ustawienia na li cie zada  drukowania próbnego. Je li chcesz wydrukowa  reszt
dokumentów, zmie  ilo  kopii wydruku.
Wi cej informacji na temat drukowania próbnego podano w Podr czniku drukowania.

Wy wietlanie listy zada  drukowania

Naci nij przycisk [JOB
STATUS] (Status zadania) na
panelu kontrolnym.
Zostanie wy wietlona lista zada
drukowania.

2 Naci nij przycisk [PROOF] (Próbne).

Zostanie wy wietlona lista zada  drukowania.
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Kontynuowanie drukowania po wydruku próbnym

1 Wybierz zadanie, które chcesz wydrukowa , z listy zada  drukowania

      próbnego.

Je li odno ne zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

2 Naci nij przycisk [RELEASE] (Zwolnij).

Rozpocznie si  drukowanie.
• Status drukowania zostanie zatwierdzony na li cie zada  drukowania.

Gdy chcesz zmieni  ilo  zestawów
Gdy chcesz zmieni  ilo  zestawów, naci nij przycisk [EDIT] (Edytuj) i wpisz z
klawiatury dan  liczb . Nast pnie naci nij przycisk [RELEASE] (Zwolnij), aby
rozpocz  drukowanie.
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Usuwanie zada  drukowania

Wybierz zadanie, które chcesz usun  z listy zada  drukowania, a
nast pnie naci nij przycisk [DELETE] (Usu ).

Je li odno ne zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

2 Pojawi si  komunikat “Delete OK?” (Czy chcesz usun ?) Naci nij

przycisk [DELETE] (Usu ).

Wybrane zadanie zostanie usuni te.
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Zadania drukowania poufnego
“Drukowanie poufne” to funkcja drukowania dokumentów z komputera klienta w sieci, dost pna
wy cznie po wprowadzeniu has a, z panelu kontrolnego tego urz dzenia. Funkcja ta jest

yteczna w przypadku drukowania dokumentów poufnych.
Wi cej informacji na temat drukowania dokumentów poufnych podano w Podr czniku
drukowania.

Wy wietlanie listy zada  drukowania poufnego

Naci nij przycisk [JOB
STATUS] (Status zadania) na
panelu kontrolnym.
Zostanie wy wietlona lista zada
drukowania.

2 Naci nij przycisk [PRIVATE] (Poufne).
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3 Wybierz odpowiedni  nazw  u ytkownika.

Je li wykonujesz operacj  jako administrator, nie naciskaj nazwy u ytkownika - naci nij
przycisk [ADMIN. PASSWORD] (Has o administratora). Pojawi si  menu klawiatury
( str.44 ”Ustawianie liter”) i mo na b dzie wprowadzi  has o administratora (6 do 10
cyfr). W takim przypadku, zadania zostan  usuni te, a nie wydrukowane. (Je li trzy razy z
rz du wprowadzono niepoprawne has o administratora, urz dzenie zostanie
zablokowane na oko o 30 sekund. W takim przypadku nale y zaczeka , a  urz dzenie

dzie dost pne i ponownie wprowadzi  poprawne has o administratora.)
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4 Naci nij przycisk [PASSWORD] (Haso).

Zostanie wy wietlona lista zada  drukowania poufnego.
• Pojawi si  menu klawiatury ( str.44 „Ustawianie liter”). Z komputera

klienta wprowad  has o, które zosta o wcze niej ustawione, a nast pnie
naci nij przycisk [ENTER].

Pojawi si  lista zada  drukowania poufnego dla tego has a.
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Drukowanie zada  poufnych

1 Wybierz zadanie, które chcesz wydrukowa , z listy zada  drukowania

poufnego.

• Je li odno ne zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij
przyciski [Prev] (Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy
stron .

• Aby wybra  wszystkie zadania z listy zada  drukowania poufnego,
naci nij przycisk [SELECT ALL] (Wybierz wszystkie).  Aby skasowa
zadanie, naci nij przycisk [ALL CLEAR] (Kasuj wszystkie).

2 Naci nij przycisk [RELEASE] (Zwolnij).

Rozpocznie si  drukowanie.
• Status drukowania mo na zatwierdzi  na li cie zada  drukowania.
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Usuwanie zada  drukowania poufnego
Wybierz zadanie, które chcesz usun  z listy zada  drukowania
poufnego, a nast pnie naci nij przycisk [DELETE] (Usu ).

• Je li odno ne zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

• Aby wybra  wszystkie zadania z listy zada  drukowania poufnego, naci nij przycisk
[SELECT ALL] (Wybierz wszystkie). Aby skasowa  zaznaczone zadania, naci nij
przycisk [ALL CLEAR] (Kasuj wszystkie).

2 Pojawi si  komunikat “Delete OK?” (Czy chcesz usun ?) Naci nij

przycisk [DELETE] (Usu ).

Wybrane zadanie zostanie usuni te.
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W przypadku u ycia kodów wydzia ów
Je li dla danego drukowania wprowadzono niepoprawny kod wydzia u, zadanie takie zostanie
zapisane w kolejce zada  nieprawid owych (=lista zada  z nieprawid owym kodem dost pu lub
bez kodu) i nie zostanie wydrukowane. Jednak e zadania zapisane w kolejce zada
nieprawid owych mo na wydrukowa  po ponownym wprowadzeniu prawid owego kodu dost pu.
Zadanie drukowania, którego ilo  stron przekracza okre lon  dla poszczególnego kodu
wydzia u, nie b dzie wydrukowane. W takim przypadku nale y skontaktowa  si  z
administratorem w swoim biurze.

Wy wietlanie kolejki zada  nieprawid owych

Naci nij przycisk [JOB
STATUS] (Status zadania) na
panelu kontrolnym.
Zostanie wy wietlona lista zada
drukowania.

2 Naci nij przycisk [INVALID] (Nieprawid owe).

Wy wietlone zostanie menu dla kolejki zada  nieprawid owych.
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Wprowadzanie prawid owych kodów dost pu dla drukowania
Gdy wprowadzono nieprawid owy kod dost pu dla danego drukowania, mo esz ponownie
wpisa  prawid owy kod, aby wydrukowa  dane zadanie.

1 Wybierz zadanie, które chcesz wydrukowa  z menu kolejki zada

nieprawid owych.

Je li na stronie nie zostanie wy wietlone odno ne zadanie, naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

2 Naci nij przycisk [RELEASE] (Zwolnij).

Wpisz prawid owy kod dost pu, a nast pnie naci nij przycisk
[ENTER].

Rozpocznie si  drukowanie.
• Status drukowania zostanie potwierdzony na li cie zada  drukowania.
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Usuwanie nieprawid owych zada  drukowania

Wybierz zadanie, które chcesz usun  z kolejki zada
nieprawid owych, a nast pnie naci nij przycisk [DELETE] (Usu ).

Je li odno ne zadanie nie jest wy wietlane na stronie, naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia) lub [Next] (Nast pna), aby prze czy  stron .

2 Pojawi si  komunikat “Delete OK?” (Czy chcesz usun ?) Naci nij

przycisk [DELETE] (Usu ).

Wybrane zadanie zostanie usuni te.
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Potwierdzanie statusu zadania skanowania

Mo na potwierdza  status zada  skanowania i usuwa  zadania skanowania. Wi cej informacji
podano w Podr czniku skanowania.

Naci nij przycisk [JOB STATUS] (Status zadania) na panelu kontrolnym. Naci nij przycisk
[SCAN] (Skanuj) na panelu dotykowym, aby wy wietli  list  zada  skanowania.

Zostan  wy wietlone poni sze informacje.

To (do): Nazwa utworzonego pliku lub adres e–mail odbiorcy
Agent (tryb): Funkcja wybrana dla zadania skanowania
Date, Time: Data i godzina zadania skanowania
Pages: Liczba stron zeskanowanych lub wys anych poczt  elektroniczn
Status: Status zadania

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo e zosta  wy wietlonych do 250 stron (1000
zada ). Je li chcesz potwierdzi  pi te z nast puj cych po sobie zada , naci nij przycisk [Next]
(Nast pna), a gdy chcesz wróci  do poprzedniej strony, naci nij przycisk [Prev] (Poprzednia).

Usuwanie zadania skanowania
Wybierz zadanie, które chcesz usun  z listy zada  skanowania, a nast pnie naci nij przycisk
[DELETE] (Usu ).
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Lista logów

Na li cie logów mo na potwierdzi  histori  ka dego zadania kopiowania, drukowania,
skanowania, wysy ania i otrzymywania faksu, faksu internetowego oraz e-maila.
Mo na równie  wpisa  do ksi ki adresowej niezarejestrowane numery faksu i adresy e-mail z
listy logów faksu lub faksu internetowego, lub z listy logów zada  skanowania.

(Aby korzysta  z funkcji faksu niezb dny jest modu  faksu (opcja).)

Po naci ni ciu przycisku [JOB STATUS] (Status zadania) na panelu kontrolnym i przycisku
[LOG] (Loguj) na panelu dotykowym, pojawi si  menu logów.
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Potwierdzanie historii zada  na li cie logów

Log wydruku
Po naci ni ciu przycisku [PRINT] (Drukuj) w menu logów, pojawi si  historia zada
kopiowania i zada  drukowania.

Wy wietlone zostan  poni sze informacje.

User Name: Nazwa nadawcy zadania kopiowania/drukowania
Date, Time: Data i godzina, kiedy zadanie zosta o wydrukowane
Paper: Format papieru do wydruku
Pages: Ilo  stron dla zadania kopiowania/drukowania
Sets: Ilo  zestawów do wydrukowania

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo e zosta  wy wietlonych do 30 stron
(120 zada ). Je li chcesz potwierdzi  pi te z nast puj cych po sobie zada , naci nij
przycisk [Next] (Nast pna), a gdy chcesz wróci  do poprzedniej strony naci nij
przycisk [Prev] (Poprzednia).

Wy wietlone zostan  poni sze informacje.

[RETURN] (Wró ): Naci nij ten przycisk, aby wróci  do menu logów.
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Dziennik zada  wys anych
Po naci ni ciu przycisku [SEND] (Wy lij) w menu logów, pojawi si  historia zada  faksowania i
zada  faksowania internetowego. (Funkcja faksu jest opcjonalna.)

Wy wietlone zostan  poni sze informacje.

File No. (Nr pliku):  Kolejno  zapisanych zada
To (do):  Numer faksu odbiorcy lub adres e-mail faksu internetowego
Date, Time (Data, godzina): Data i godzina wys ania faksu lub faksu

  internetowego
Pages (Stron): Ilo  stron wys anego faksu lub faksu internetowego
Status:  Wynik jest wy wietlany jako “OK” lub w kodach b du.

(Informacje o kodach b dów podanona str. 290 „Kod b du”.)

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo e zosta  wy wietlonych do 30 stron (120
zada ). Je li chcesz potwierdzi  pi te z nast puj cych po sobie zada , naci nij przycisk
[Next] (Nast pna), a gdy chcesz wróci  do poprzedniej strony naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia).

Wy wietlone zostan  poni sze przyciski.

[JOURNAL] (Raport):
Naci nij ten przycisk, aby wydrukowa  histori  wys anych zada  (=raport)
(Wi cej szczegó ów podano na str.286 „Drukowanie raportów (dziennik
zada  wysy anych/odebranych”.)

[ENTRY] (Wprowad ):
Naci nij ten przycisk, aby zapisa  w ksi ce adresowej niezarejestrowane
numery faksu i adresy e-mail w dzienniku wys anych.  Wi cej szczegó ów na
ten temat podano na: str.284 „Zapisywanie do ksi ki adresowej z
dziennika zada ”.)

[RETURN] (Wró ):
Naci nij ten przycisk, aby wróci  do menu logów.
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Dziennik zada  odebranych
Po naci ni ciu przycisku [RECEIVE] (Odbierz) w menu logów, pojawi si  historia zada
faksowania i zada  faksowania internetowego. (Funkcja faksu jest opcjonalna.)

Wy wietlone zostan  poni sze informacje.

File No.(Nr pliku):  Kolejno  zapisanych zada
From (Od):   Numer faksu odbiorcy lub adres e-mail faksu internetowego

(Nazwa odbiorcy z ksi ki adresowej zostanie wy wietlona, je li jest zapisana.)
Date, Time (Data, godzina):  Data i godzina, kiedy zosta  odebrany faks, faks internetowy lub

e-mail
Pages (Stron): Ilo  stron odebranego faksu, faksu internetowego lub e-maila
Status:   Wynik jest wy wietlany jako “OK” lub w kodach b du.

(Informacje o kodach b dów podano na str. 290 “Kod b du”.)

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo e zosta  wy wietlonych do 30 stron (120
zada ). Je li chcesz potwierdzi  pi te z nast puj cych po sobie zada , naci nij przycisk
[Next] (Nast pna), a gdy chcesz wróci  do poprzedniej strony naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia).

Wy wietlone zostan  poni sze przyciski.

[JOURNAL] (Raport):
Naci nij ten przycisk, aby wydrukowa  histori  odebranych zada  (=raport)
(Wi cej szczegó ów podano na str.286 „Drukowanie raportów (dziennik
zada  wys anych/odebranych”.)

[ENTRY] (Wprowad ):
Naci nij ten przycisk, aby zapisa  w ksi ce adresowej niezarejestrowane
numery faksu i adresy e-mail na li cie logów odebranych. Wi cej szczegó ów na
ten temat podano na: str.284 „Zapisywanie do ksi ki adresowej z dziennika
zada ”.)

[RETURN] (Wró ):
Naci nij ten przycisk, aby wróci  do menu logów.
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Dziennik zada  skanowania
Po naci ni ciu przycisku [SKAN] (Skanuj) w menu logów, zostanie wy wietlone historie
nast puj cych pozycji.

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach kopiowania:
- Zachowywanie zada  w skrzynce e-filing
- Zachowywanie zada  w folderze wspó dzielonym

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach skanowania:
- Zachowywanie zada  w skrzynce e-filing
- Zachowywanie zada  w folderze wspó dzielonym
- Wysy anie wiadomo ci e-mail

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach drukowania:
- Zachowywanie zada  w skrzynce e-filing

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach e-filing:
- Wysy anie wiadomo ci e-mail

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach faksowania:
- Zapisywanie zada  w folderze wspó dzielonym

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach „Received Fax
Forward” (Przesy anie dalej otrzymanego faksu):

- Zachowywanie zada  w skrzynce e-filing
- Zachowywanie zada  w folderze wspó dzielonym
- Wysy anie wiadomo ci e-mail

• Historia zadania dla nast puj cych funkcji u ywanych przy funkcjach „Received
Internet Fax Forward” (Przesy anie dalej otrzymanego faksu internetowego):

- Zapisywanie zada  w skrzynce e-filing
- Zachowywanie zada  w folderze wspó dzielonym
- Wysy anie wiadomo ci e-mail

Wy wietlone zostan  poni sze informacje.
To (do): Nazwa utworzonego pliku lub adres e–mail odbiorcy
Agent (tryb): Funkcja wybrana dla zadania skanowania
Date, Time (Data, godzina): Data i godzina zadania skanowania
Pages (Stron): Wy wietla liczb  stron zeskanowanych lub wys anych poczt  elektroniczn .
Status: Wynik jest wy wietlany jako “OK” lub w kodach b du.

(Informacje o kodach b dów podano na str. 290 „Kod b du”.)

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo e zosta  wy wietlonych do 30 stron (120
zada ). Je li chcesz potwierdzi  pi te z nast puj cych po sobie zada , naci nij przycisk
[Next] (Nast pna), a gdy chcesz wróci  do poprzedniej strony naci nij przycisk [Prev]
(Poprzednia).
Wy wietlone zostan  poni sze przyciski.

[ENTRY] (Wprowad ): Naci nij ten przycisk, aby zapisa  niezarejestrowane adresy e-
mail na li cie logów skanowania w ksi ce adresowej. Wi cej szczegó ów na ten
temat podano na: str.284 „Zapisywanie do ksi ki adresowej z dziennika
zada ”.)

[RETURN] (Wró ): Naci nij ten przycisk, aby wróci  do menu logów.
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Zapisywanie do ksi ki adresowej z dziennika zada
ywaj c ekranu dziennika wys ane/odebrane, informacje takie, jak numery faksów zdalnych i

adresy e-mail, mo na zapisa  w ksi ce adresowej.

Z dziennika wys anych mo na zapisa  nast puj ce informacje:
• Numer zdalnego faksu, który wpisano u ywaj c przycisków numerycznych lub wyszukano

przez serwer LDAP.
• Adres e-mail, który zosta  wprowadzony r cznie lub wyszukany przez serwer LDAP

Z dziennika odebranych mo na zapisa  nast puj ce informacje:
• Numer zdalnego faksu, który wpisano u ywaj c przycisków numerycznych

lub wyszukano przez serwer LDAP dla odbierania w trybie Polling.
• Adres e-mail nadawcy

1 Naci nij przycisk [SEND] (Wy lij), ([RECEIVE] (Odbierz) lub [SCAN]

(Skanuj) w menu logu.

Zostanie wy wietlony dziennik zada  wys anych (lub pobranych, lub skanowanych).

Wybierz zadanie, zawieraj ce numer faksu lub adres e-mail, który
chcesz zapisa  w ksi ce telefonicznej.
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3 Naci nij przycisk [ENTRY] (Wprowad ).

Wprowadzi  nast puj ce informacje. (Nale y wype ni  przynajmniej
jedno pole: [FIRST NAME] (Imi ) lub [LAST NAME] (Nazwisko) oraz
[FAX NO.] (Nr faksu) lub [E- MAIL] (Adres e-mail)).

• FIRST NAME (Imi ): Wprowad  imi . Wprowadzone imi  jest
wy wietlane w ksi ce adresowej na panelu dotykowym.

• LAST NAME (Nazwisko): Wprowad  nazwisko. Wprowadzone nazwisko jest
wy wietlana w ksi ce adresowej na panelu dotykowym.

• FAX NO.(Nr faksu): Wprowad  numer faksu.
• 2ND FAX (Drugi faks): Wprowad  drugi numer faksu.
• E-MAIL: Wprowad  adres e-mail.
• CORP.(Firma): Wprowad  nazw  firmy.
• DEPT.(Wydzia ): Wprowad  nazw  wydzia u.
• KEYWORD (S owo kluczowe): Wprowad  s owo kluczowe, dzi ki któremu

wyszukasz danego kontaktu.

Po naci ni ciu jednego z powy szych, wy wietli si  menu klawiatury ( str.44
„Ustawianie liter”). Wprowad  informacje za pomoc  przycisków na tym menu i
przycisków numerycznych na panelu kontrolnym.

Naci nij przycisk [ENTER].
• Informacje zosta y zapisane w ksi ce adresowej.
• Wi cej informacji o ksi ce adresowej podano w Podr czniku funkcji

ytkownika.
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Drukowanie raportów (dziennik wys anych/odebranych)
Mo na wydrukowa  dziennik faksów wys anych i otrzymanych. Mo na wydrukowa  dziennik
ostatnich 40 zada  wy lij-i-odbierz (1 strona) lub ostatnich 120 zada  wy lij-i-odbierz (3 strony).
Mo na te  wybra  i wydrukowa  dziennik tylko 1 zadania.
(Wi cej szczegó ów podano w Podr czniku operatora funkcji faksu.)

1 Naci nij przycisk [SEND] (Wy lij) lub [RECEIVE] (Odbierz) w menu

logu.

Zostanie wy wietlony dziennik zada  wys anych (otrzymanych).

2 Naci nij przycisk [JOURNAL] (Raport).

Dziennik zada  wys anych (otrzymanych) b dzie wydrukowany.
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Wy wietl status drukowania

Po naci ni ciu przycisku [STATUS] na panelu dotykowym, gdy adna operacja nie jest w toku,
wy wietlony zostanie format papieru umieszczonego w kasecie podajnika. Po naci ni ciu
przycisku [STATUS] podczas drukowania, zostanie pod wietlony przycisk kasety dla podajnika

ytego w tym drukowaniu.

Usuwanie b dów w zadaniach drukowania
Je li w kasecie podczas przeprowadzania drukowania z komputera klienta nie znajduje si
okre lony format papieru, wyst pi b d zadania. Przycisk [JOB STATUS] (Status zadania)
zacznie pulsowa  i wy wietli si  nast puj ce menu.

Aby zwolni  b d post puj zgodnie z poni sz  procedur .

Drukowanie poprzez umieszczenie arkuszy na tacy podajnika bocznego.

Naci nij pulsuj cy przycisk
[JOB STATUS] (Status
zadania).

Po  okre lony format papieru na tacy podajnika bocznego, a
nast pnie naci nij przycisk [START].
Rozpocznie si  drukowanie. Naci nij przycisk [JOB STATUS] (Status zadania), gdy
drukowanie zostanie zako czone.
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Drukowanie poprzez umieszczenie w kasecie arkuszy w odpowiednim formacie

Naci nij pulsuj cy przycisk
[JOB STATUS] (Status
zadania).

Na panelu dotykowym naci nij przycisk kasety, której chcesz
przypisa  inny format papieru."

Mo na wybra dan  kaset  za pomoc  przycisków wyboru ród a pap.  (   /   ).

3 Za aduj papier do odpowiedniej kasety.

Naci nij przycisk formatu papieru umieszczonego w kasecie.

Naci nij przycisk [START].
Rozpocznie si  drukowanie. Naci nij przycisk [JOB STATUS] (Status zadania), gdy
drukowanie zostanie zako czone.
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Drukowanie poprzez wybranie formatu papieru znajduj cego si  w innej kasecie
Gdy okre lony format papieru nie znajduje si  w kasecie, mo na zwolni  b d poprzez wybranie innego
formatu papieru za adowanego do innej kasety, zamiast uzupe nia  kaset  papierem o okre lonym
formacie. Je li jednak format papieru u onego w kasecie jest mniejszy od tego okre lonego formatu,
cz  obrazu nie zostanie wydrukowana.
Naci nij na panelu dotykowym przycisk kasety, z której chcesz skorzysta . Nast pnie naci nij przycisk
[START].
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KODY B DÓW

Je li podczas korzystania z drukarki/Faksu/Faksu internetowego lub skanera wyst pi b d, kod
du jest wy wietlany w statusie ka dego raportu. W odniesieniu do poni szych podejmij

ciwe kroki.

Faks / Faks internetowy
Kod b du Problem Rozwi zanie

Faks
0012 Zaci ci orygina u Usu  zablokowany orygina .
0013 Otwarte drzwiczki Mocno zamknij otwarte dzrwiczki.
0020 Awaria zasilania Sprawd  raport awarii zasilania.
0030 Reset Wysy anie anulowane.(Wysy anie przerwane przez zaci cie

papieru w czasie Wysy ania Bezpo redniego)
0033 d w trybie polling Sprawd  opcje ustawie  trybu polling (Kod Bezpiecze stwa, itd.),

i upewnij si  czy dokument w trybie polling w ogóle istnieje.
0042 Pami  pe na Upewnij si , e jest wystarczaj co du o pami ci zanim wykonasz

kolejne przywo anie.
0050 Zaj ta linia Spróbuj ponownie ustanowi  po czenie.
0053 Konflikt zabezpiecze

w wysy aniu ze
skrzynki relay/mailowej

Potwierd  kod zabezpieczaj cy urz dzania zdalnego, has o
systemowe, jak i Twoje ustawienia.

00B0 - 00B5
00C0 - 00C4
00D0 - 00D2
00F0, 00F1

d sygna u lub stanu
linii

Spróbuj ponownie ustanowi  po czenie. Cz ste
niepowodzenia mog  wskazywa  na problemy z lini
telefoniczn . Je li to mo liwe, przenie jednostk  do innej linii i
spróbuj ponownie ustanowi  po czenie.

00E8 d HDD Spróbuj ponownie ustanowi  po czenie.
Faks internetowy
1C10 Problemy z dost pem

do systemu
Wy cz zasilanie a nast pnie ponownie je w cz.
Wykonaj ponownie zadanie, przy którym wyst pi  b d. Je li

d nadal si powtarza, skontaktuj si  z serwisem.
1C11 Niewystarczaj ca

pami
Przy zadaniach bie cych - wykonaj to, przy którym wys pi

d ponownie po zako czeniu zada  bi cych. Je li b d si
powtarza, w cz i cz zasilanie i wykonaj znowu zadanie.

1C12 d przy odbiorze
komunikatu

Wy cz a nast pnie w cz zasilanie. Ponownie wykonaj zadanie, przy
którym pojawi  si  b d.

1C13 d przy wysy aniu
komunikatu

Wy cz a nast pnie w cz zasilanie. Ponownie wykonaj zadanie, przy
którym pojawi  si  b d.

1C14 Niewa ny parametr Kiedy u ywano szablonu, stwórz szablon jeszcze raz. Je li b d
si  powtarza, wy cz i w cz zasilanie, i ponownie wykonaj
zadanie.

1C15 Przekroczenie
pojemno ci pliku

Popr  administratora by zmieni  “Rozmiar fragmentu strony”
ustawiaj c go na Faks internetowy, lub zmniejsz liczb  stron i
wykonaj zadanie ponownie.

1C20 Brak dost pu do
modu u zarz dzania
systemem

Wy cz i ponownie w cz zasilanie. Ponownie wykonaj zadanie,
przy którym wyst pi  b d. Je li usuwanie b du si  nie
powiod o, skontaktuj si  z serwisem.

1C21-1C22 Brak dost pu do
modu u kontroli pracy

Wy cz i ponownie w cz zasilanie. Ponownie wykonaj zadanie,
przy którym wyst pi  b d. Je li usuwanie b du si  nie
powiod o, skontaktuj si  z serwisem.

1C30 d przy tworzeniu
wykazu

Sprawd  czy przywilej dost pu do wykazu pami ci jest
zapisywalny. Sprawd  czy serwer lub dysk lokalny maj
wystarczaj  pojemno .

1C31 d przy tworzeniu
pliku

Sprawd  czy przywilej dost pu do wykazu pami ci jest
zapisywalny. Sprawd  czy serwer lub dysk lokalny maj
wystarczaj  pojemno .

1C32 d przy kasowaniu
pliku

Sprawd  czy przywilej dost pu do wykazu pami ci jest
zapisywalny. Sprawd , czy serwer lub dysk lokalny maj
wystarczaj  pojemno .
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Kod b du Problem Rozwi zanie
1C33 d dost pu do pliku Sprawd  czy przywilej dost pu do wykazu pami ci jest

zapisywalny. Sprawd , czy serwer lub dysk lokalny maj
wystarczaj  pojemno .

1C40 d przy
przekszta caniu obrazu

Wy cz i ponownie w cz zasilanie.
Ponownie wykonaj zadanie, przy którym wyst pi d.  Je li
usuwanie b du si  nie powiod o, skontaktuj si  z serwisem.

1C60 Powa na awaria HDD
podczas przetwarzania
danych

Zmniejsz liczb  stron wykorzystywanych podczas zadania, przy
którym wyst pi d i ponownie wykonaj to zadanie. Sprawd , czy
serwer lub dysk lokalny maj  wystarczaj  pojemno .

1C61 d przy czytaniu
ksi ki adresowej

 Wy cz i ponownie w cz zasilanie. Ponownie wykonaj zadanie,
przy którym wyst pi  b d. Zresetuj dane w ksi ce adresowej i
ponownie wykonaj swoje zadanie. Je li b d nadal si  powtarza,
skontaktuj si  z serwisem.

1C62 d pobierania pami ci Wy cz i ponownie w cz zasilanie.
Ponownie wykonaj zadanie, przy którym wyst pi  b d. Je li
usuwanie b du si  nie powiod o, skontaktuj si  z serwisem.

1C63 Nieustawiony terminal
adresu IP

Popro  swojego administratora, eby ustawi  adres IP urz dzenia.

1C64 Nieustawiony terminal
adresu e-mail

Popro  swojego administratora, by ustawi  adres e-mail
urz dzenia.

1C65 Brak ustawie  SMTP Popro  swojego administratora, by ustawi  adres serwera SMTP.
1C66 d przekroczenia

limitu czasu serwera
Sprawd  czy serwer SMTP dzia a poprawnie.

1C69 d w po czeniu z
serwerem SMTP

Popro  swojego administratora o ustawienie loginu i has a do
serwera SMTP i wykonaj zadanie ponownie. Sprawd czy serwer
SMTP dzia a poprawnie.

1C6A d w HOST NAME Popr  swojego administratora, by sprawdzi czy w nazwie
urz dzenia nie ma niepoprawnego znaku. Wykasuj
niepoprawny znak i ustaw poprawn  nazw  urz dzenia.

1C6B d w adresie emaila Popro  swojego administratora by sprawdzi  czy w adresi
emaila urz dzenia nie u yto znaków niedozwolonych.
Wykasuj niedozwolone znaki i ustaw poprawny adres
emaila, potem wykonaj zadanie ponownie.

1C6C d w adresie
docelowym emaila

Sprawd , czy w adresie docelowym emaila  nie ma
niepoprawnego znaku. Wykasuj niepoprawny znak i ustaw
poprawny adres docelowy emaila; ponownie wykonaj zadanie.

1C6D d systemowy Wy cz i ponownie w cz zasilanie.
Ponownie wykonaj zadanie, przy którym wyst pi  b d. Je li
usuwanie b du si  nie powiod o, skontaktuj si  z serwisem.

1C70 Od czony klient SMTP Popro  swojego administratora, eby przy czy  klienta SMTP i
ponownie wykonaj zadanie.

1C71 d w uwierzytelnianiu
SMTP

Sprawd  czy metoda uwierzytelniania SMTP, login i has o s
poprawne. Je li ustawienia SSL s  dost pne, sprawd  czy
ustawienia i nr portu SSL pokrywaj  si  z tymi serwera.

1C72 d - POP przed
SMTP

Sprawd  czy ustawienia POP przed SMTP i POP3 s  poprawne.

1C80 d transmisji faksu
internet. podczas
przetwarzania
otrzymanego emaila

Potwierd  ustawienia “Przeka  dalej otrzymane faksy
internetowe”.

1C81 d transmisji zw. z
bramk  Onramp

Potwierd  ustawienia skrzynki pocztowej.

1C82 d transmisji faksu
internet. podczas
przetwarzania
otrzymanego faksu

Potwierd  ustawienia “Przeka  dalej otrzymane faksy”.

1CC0 Anulowanie zadania Zadanie zosta o anulowane.
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8 JOB STATUS

Kod b du Problem Rozwi zanie
1CC1    Awaria zasilania Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest prawid owo po czony i

dobrze wetkni ty. Sprawd , czy napi cie zasilaj ce jest niestabilne.
3A10-3A12 B d formatu MIME Popro  nadawc  o ponowne przes anie emaila w formacie MIME1.0
3A20-3A22 d przetwarzania

emaila
Popro  nadawc  o ponowne przes anie emaila.

3A30 Cz ciowy b d limitu
czasu emaila

Popr nadawc o ponowne wys anie emaila lub zmie  ustawienia
Czasu cz ciowego oczekiwania.

3A40 Otrzymano niepe
wiadomo  email

Popr nadawc o ponowne przes anie cz ci emaila w formacie
RFC2046.

3A50-3A52 Powa ny b d dysku
twardego

Popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila osobno w kilku
emailach. Je li b d wyst puje wskutek wyst powania pustych
arkuszy i zbyt du o oczekuj cych zada  jest przechowywanych
na dysku twardym, dodaj papier by uruchomi  inne zadania inne
zadania.3A60-3A62 Pe ny stan gotowo ci

dysku twardego
Popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila osobno w kilku
emailach. Je li b d wyst puje wskutek wyst powania pustych
arkuszy i zbyt du o oczekuj cych zada  jest przechowywanych
na dysku twardym, dodaj papier by uruchomi  inne zadania.

3A70 Przerwanie odbierania
cz ciowego emaila

Popr  swego administratora, by udost pni  funkcj Umo liwienia
Cz ciowych maili; popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila.

3A80-3A82 Uszkodzona cz
emaila

Popr  swego administratora, by udost pni  funkcj Umo liwienia
Cz ciowych maili; popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila.

3B10-3B12 B d formatu emaila Popr  swego administratora, by udost pni  funkcj Umo liwienia
Cz ciowych maili; popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila.

3B20-3B22 B d zw. z kontekstem Popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila z z czonymi
plikami w formiacie TIFF.

3B30-3B32 yto niedozwolonych
znaków

Popr  o ponowne przes anie emaila w  formacie ISO-8559-1/2

3B40-3B42 d dekodowania
emaila

Popro  nadawc  o ponowne przes anie emaila.
3C10-3C13 B d analizy TIFF Popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila z za czonymi

plikami w formiacie TIFF.
3C20-3C22 d kompresji TIFF Popr nadawc  o ponowne przes anie emaila z za czonymi

plikami TIFF skompresowanymi za pomoc  MH,MR,MMR,JPEG.
3C30-3C32 B d rozdzielczo ci

TIFF
Popr nadawc o ponowne przes anie emaila z za czonymi
plikami TIFF o rozdzielczo ciach 200x 100, 200 x 200, 200 x 400,
300x 300,lub 400 x 400 dpi.

3C40-3C42 B d rozmiaru papieru
TIFF

Popro o ponowne przes anie emaila wraz z plikami TIFF, które
mo na wydrukow na papierze dost pnym dla  tego sprz tu.

3C50-3C52 d transmisji Offramp Popro  nadawc  o podanie poprawnych numerów faksu i
ponowne przes anie emaila.

3C60-3C62 B d zabezpieczenia
Offramp

Potwierd  numery faksu podane w otrzymanym zadaniu bramki
offramp; popro  nadawc  o ponowne przes anie emaila z
poprawnymi numerami faksu.

3C70 Awaria zasilania Potwierd  czy zadanie zosta o odzyskane, czy nie. Je li nie,
popro  nadawc  o ponowne wys anie emaila.

3D10 d adresu
docelowego

Zapytaj swego administratora czy ustawienia serwerów DNS i
emaila s  poprawnie ustawione. Je li tak, to popro  nadawc  o
potwierdzenie poprawno ci adresu docelowego.

3D20 Przekroczenie
maksymalnej liczby
odbiorców bramki
offramp

Popr nadawc  o okre lenie do 40 odbiorców dla jednego
zadania bramki offramp. Urz dzenie nie mo e wykona
transmisji z bramki offramp dla wi cej ni  40 odbiorców.

3D30 Modu  faksu nie
zainstalowany

Upewnij si , czy modu  faksu jest zainstalowany, albo w ciwie
pod czony.

3E10 d komunikacji
serwera POP3

Zapytaj swego administratora czy adres serwera POP3 jest
ciwie ustawiony, lub serwer POP3 dzia a poprawnie.

Sprawd czy ustawienia i numer portu SSL odpowiadaj
numerom serwera.

3E20 Limit czasu komunikacji
serwera POP3

Zapytaj swego administratora czy serwer POP3 dzia a poprawnie a
przewód LAN jest pod czony do serwera.
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Kod b du Problem Rozwi zanie
3E30 d loginu serwera

POP3
Zapytaj administratora, czy nazwa u ytkownika i has o serwera
POP3 s  poprawnie ustawione.

3E40 d typu loginu do
serwera POP3

Zapytaj swego administratora, czy typy loginów (Auto, POP3,
APOP) do serwera POP3 s  poprawne.

3F00, 3F10,
3F20, 3F30,
3F40

B d wej cia/wyj cia
pliku

Popr nadawc o ponowne przes anie emaila. Je li b d si
powtarza, skontaktuj si  z serwisem
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8 JOB STATUS

Zadanie skanowania
Kod b du Problem Rozwi zanie
Skanowanie zdalne
2A20 Nieudany dost p

do ród a
Ponownie wykonaj zadanie, przy którym wyst pi  b d. Je li

d nadal si  powtarza, wy cz i ponownie w cz zasilanie.
Ponownie wykonaj zadanie, przy którym wyst pi  b d.

2A40 Krytyczny b d systemu Wy cz i ponownie w cz zasilanie. Ponownie wykonaj zadanie,
przy którym wyst pi  b d.

2A50 Anulowanie zadania Zadanie zosta o anulowane.
2A51 Awaria zasilania Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest prawid owo po czony i

dobrze wetkni ty. Sprawd , czy napi cie zasilaj ce jest niestabilne.

Skanowanie do emaila
2C10, 2C12,
2C13, 2C20-
2C22

Niedozwolony status
zadania

W czasi  wysy ania emaila wyst pi  b d systemowy. Spróbuj
ponownie. Je li d b dzie si  powtarza , skontaktuj si  z
serwisem.

2C11, 2C62 Zbyt ma o pami ci Zeskanuj zadanie przekraczaj ce limit lub maksymaln  wielko .
Prze lij dokumenty osobno.

2C14 Okre lono nieprawid owy
parametr

Upewnij si , e dobrze sprecyzowa  ustawienia i spróbuj
ponownie.

2C15 Wiadmo  zbyt du a Podziel wiadomo  na kilka cz ci o mniejszych rozmiarach i
ponownie je wy lij.

2C30 Nieudana próba
stworzenia katalogu

Upewnij si , czy przywilej dost pu do katalogu pami ci jest
zapisywalny i czy serwer lub dysk lokalny maj  wystarczaj
pojemno . Ponownie spróbuj skanowa .

2C31, 2C33 Nieudana próba
stworzenia pliku

Upewnij si , czy przywilej dost pu do katalogu pami ci jest
zapisywalny i czy serwer lub dysk lokalny maj  wystarczaj
pojemno . Ponownie spróbuj skanowa .

2C32 Nieudana próba
skasowania pliku

Upewnij si , czy przywilej dost pu do katalogu pami ci jest
zapisywalny i czy serwer lub dysk lokalny maj  wystarczaj
pojemno .Ponownie spróbuj skanowa .

2C40 Nieudana próba
zmiany formatu
pliku obrazu

Je li b d wyst puje przy ustawieniach formatu slim PDF, spróbuj
ponownie zeskanowa . Je li b d si  powtarza, spróbuj ponownie
w zwyk ym PDF. Je li b d wyst puje przy ustawieniach formatu
innych ni  slim PDF, wy cz i w cz zasilanie. Spróbuj ponownie.
Je li b d si  powtarza, skontaktuj si  z przedstawicielem serwisu

2C61 Nieudana próba
odczytania Ksi ki
adresowej

Wy cz i ponownie w cz zasilanie.
Ponownie spróbuj wykona zadanie, przy  którym pojawi si

d. Zresetuj dane w Ksi ce adresowej i ponownie spróbuj.
Je li b d nadal si  powtarza, skontaktuj si  z serwisem.

2C63, 2C64 Nieprawid owy
adres domeny

Popro  swego administratora o ustawienie adresu IP.

2C65, 2C66,
2C69

Niemo no  po czenia
si  z serwerem SMTP

Upewnij si , czy serwer SMTP dzia a poprawnie, lub czy adres
serwera SMTP zosta  poprawnie ustawiony. Spróbuj skanowa .

2C6A Nie mo na wys
emaila

Wy cz i ponownie w cz zasilanie. Spróbuj skanow . Je li
d s  powtarza, skontaktuj si z serwisem.

2C6B Nieprawid owy adres
w polu Od:

Popro  swojego administratora by sprawdzi  czy w adresi
emaila urz dzenia nie ma niepoprawnego znaku. Wykasuj
niepoprawny znak i ustaw poprawny adres emaila, potem
wykonaj zadanie ponownie.

2C6C Nieprawid owy adres
w polu Do:

Sprawd  czy w adresi  docelowym emaila nie ma
niepoprawnego znaku. Wykasuj niepoprawny znak i ustaw
poprawny adres docelowy, potem wykonaj zadanie ponownie.

2C6D d systemu NIC Wy cz i w cz zasilanie. Spróbuj wykona  zdanie, przy którym
wys pi  b d. Je li b d si powtarza, skontaktuj si  z serwisem.
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Kod b du Problem Rozwi zanie
2C70 Us uga serwera

SMTP niedost pna
Popr  swego administratora o udost pnienie ustawie  SMTP.

2C71  B d uwierzytelniania
SMTP

Sprawd  czy metoda uwierzytelniania, login i has o serwera
SMTP  poprawne. Sprawd , czy ustawienia i numer portu
SSLodpowiadaj  danym serwera.

2C72 d serwera POP
przed SMTP

Sprawd czy ustawienia serwera POP przed SMTP
poprawne.

2C80 Nie mo na przetworzy
odebranego emaila

Popr  administratora o potwierdzenie, czy us uga Przeka  Dalej
Otrzymanie Faksy Internetowe jest ustawiona.

2C81 Nie mo na przetworzy
odebranego faksu

Popro  administratora o potwierdzenie, czy us uga Przeka  Dalej
Otrzymane Faksy jest ustawiona.

2CC0 Zadanie anulowane Zadanie zosta o anulowane.
2CC1 Awaria zasilania Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest prawid owo po czony i

dobrze wetkni ty. Ponownie prze lij zadanie.

Zapisz jako Plik
2D10, 2D12,
2D13, 2D20-
2D22

Niew ciwy status
zadania

Wy cz i cz zasilanie.
 Spróbuj ponownego wys ania. Je li b d si  nadal powtarza,
skontaktuj si  z serwisem.

2D11  Zbyt ma o pami ci Upewnij si , e starczy pami ci by zapisa  skanowane zadanie.
2D14 Niew ciwy

parametr
Upewnij si , e ustawienia s  w ciwe i spróbuj ponownie.

2D15 Przekroczenie
rozmiaru pliku

Podziel plik na kilka plików, lub spróbuj w formacie jednostronnym.

2D30 Nieudana próba
utworzenia katalogu

Upewnij si , czy przywilej dost pu do katalogu pami ci jest
zapisywalny i czy serwer, dysk lokalny lub pami  USB maj
wystarczaj  pojemno . Ponownie spróbuj skanowa .

2D31, 2D33 Nieudana próba
utworzenia pliku

Upewnij si , czy przywilej dost pu do katalogu pami ci jest
zapisywalny i czy serwer, dysk lokalny lub pami  USB maj
wystarczaj  pojemno . Ponownie spróbuj skanowa .

2D32 Nieudana próba
skasowania pliku

Upewnij si , czy przywilej dost pu do katalogu pami ci jest
zapisywalny i czy serwer, dysk lokalny lub pami  USB maj
wystarczaj  pojemno . Ponownie spróbuj skanowa .

2D40 Nieudana próba
przetworzenia
obrazu

Je li b d wyst puje przy ustawieniach formatu slim PDF,
spróbuj ponownie zeskanowa . Je li b d si  powtarza, spróbuj
ponownie w zwyk ym PDF. Je li b d wyst puje przy
ustawieniach formatu innych ni  slim PDF, wy cz i w cz
zasilanie. Spróbuj ponownie. Je li b d si  powtarza, skontaktuj
si  z przedstawicielem serwisu

2D60 Nie mo na skopiowa
pliku

Wy cz i ponownie w cz zasilanie. Spróbuj skanowa . Je li
d si  powtarza, skontaktuj si  z serwisem.

2D62 Nieudana próba
po czenia s  z
sieci  docelow .
Sprawd cie
docelow .

Sprawd cie docelow .
Upewnij  si , czy  cie ka sieci jest poprawna, i spróbuj
skanowa . Je li b d si  powtarza, popro  administratora o
potwierdzenie, czy adres IP lub ci ka serwera s  poprawne.
Upewnij si równi , czy serwer dzia a poprawnie.

2D63 cie ka sieci
niew ciwa. Sprawd
cie  docelow .

Upewnij si , czy wskaz e  w a ciwy folder si ciowy i spróbuj
ponownie skanowa .

2D64 Logowanie do pliku
serwera nieudane.
Sprawd  nazw

ytkownika i has o

Upewnij si , e poda poprawne ha o i naz
ytkownika, eby zalogowa  si  do pliku serwera i

ponownie spróbuj skanowa .

2D65 Zbyt d o
dokumentów w
folderze. Nie mo na
utworzy nowego.

Usu  dane z lokalnego folderu pami ci urz dzenia i ponownie
spróbuj skanowa .
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Kod b du Problem Rozwi zanie
2D66 Nie mo na

przetworzy  zadania.
Za ma o pami ci.

Wykasuj dane z lokalnego folderu pami ci urz dzenia i ponownie
spróbuj skanowa .

2D67 Us uga FTP jest
niedost pna.

Zapytaj swego administratora czy u uga FTP jest poprawnie
skonfigurowana.

2D68 Niedost pna u uga
dzielenia si  plikiem.

Zapytaj swego administratora czy us uga protoko u SMB jest
dost pna.

2DA8  Ma a pojemno  w
HDD dla folderu
wspó dzielonego.

Usu  niepotrzebne dane z twardego dysku.

2DC0 Anulowanie zadania. Zadanie zosta o anulowane.
2DC1 Awaria zasilania. Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest prawid owo po czony i

dobrze wetkni ty. Ponownie prze lij zadanie.

Zapisywanie do e-Failing
2B10 Brak odpowiedniego

zadania.
Wy cz i w cz zasilanie. Ponownie spróbuj skanowa . J li

d si  powtarza, skontaktuj s  z serwisem.
2B11 Awaria statusu zadania. Wy cz i w cz zasilanie. Ponownie spróbuj skanowa . J li

d si  powtarza, skontaktuj s  z serwisem.
2B20 Brak dost pu do pliku Wy cz i w cz zasilanie. Ponownie spróbuj skanowa . J li

d si  powtarza, skontaktuj s  z serwisem.
2B21 Wiadomo  zbyt

du a
Podziel wiadomo  na kilka kawa ków o mniejszych
rozmiarach i ponownie je wy lij.

2B30 Za ma o pami ci dysku Usu  niepotrzebne dokumenty w e-Filing i spróbuj ponownie.
2B31 Nieudany dost p do

 e-Filing
Upewnij si  czy okre lony e-Filing lub folder istniej . (Je li nie,
ten b d by si  nie pojawi ).Wy cz i w cz zasilanie. Usu
okre lony e-Filing lub folder i zresetuj je. Ponownie wykonaj
zadanie, przy którym pojawi  si  b d. Je li okre lonego e-Filing
lub folderu nie mo na usun , skontaktuj si  z serwisem.

2B32 Nie mo na
wydrukowa
dokumentu z e-Filing

Upewnij si  czy okre lony dokument istnieje. (Je li nie, ten b d
by si  nie pojawi ).Wy cz i w cz zasilanie. Usu  okre lony
dokument. Je li okre lonego dokumentu nie mo na usun ,
skontaktuj si  z serwisem.

2B50 Problemy z
przetwarzaniem obrazu

Wy cz i w cz zasilanie. Ponownie spróbuj skanowa . J li
d si  powtarza, skontaktuj s  z serwisem.

2B51 Problemy z
przetwarzaniem
drukowanego obrazu

Sprawd , czy List  Funkcji mo na wydrukowa . Spróbuj ponownie
drukowa . Je li b d si powtarza, skontaktuj s  z serwisem.

2B90 Pami
niewystarczaj ca

Wy cz i w cz zasilanie. Ponownie spróbuj skanowa . J li
d si  powtarza, skontaktuj s  z serwisem.

2BA0 Nieprawid owe has o
do skrzynki

Sprawd  czy has o jest poprawne i ponownie spróbuj skanow ,
lub zresetuj has o i spróbuj skanow . Kiedy d si pojawia w
czasie drukowania danych w e-Filing, wykonaj drukowanie z
has em administratora. Je li naprawa si nie powiedzie albo, gdy
has o jest nie ciwe dla operacji innej n drukowanie
(otwieranie plik itd.), skontaktuj si  z serwisem.

2BB0 Anulowanie zadania Zadanie zosta o anulowane przez u ytkownika.
2BB1 Awaria

zasilania
Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest prawid owo po czony i
dobrze wetkni ty.

2BC0 Powa ny b d
systemowy

Wy cz i w cz zasilanie. Ponownie spróbuj drukowa . Je li
d si  powtarza, skontaktuj si  z serwisem.

2BC1 Nieudana próba
dost pu do
ród a

Zapytaj swego administratora czy funkcja e-Filing jest dot pna.
Ponownie wykonaj zadanie, przy którym pojaw  si  b d. Je li
si  powtarza, wy cz i w cz zasilanie. Spróbuj ponownie.
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Kod b du Problem Rozwi zanie
2B60 Zmieniono nazw

folderu. Folder o
takiej nazwie ju
istnieje.

Sprawd  folder, jaki chcesz utworzy .

2B70 Zmieniono nazw
dokumentu. Ju
istnieje dokument o
takiej nazwie.

Sprawd  dane, które chcesz przechowywa .

2B71 Okres przechowywania
dokumentów w e-Filing
wygasa.

Sprawd  okres przechowywania dokumentów.

2B80 Ma o miejsca na HDD
dla danych w e-Filing

Usu  niepotrzebne dane na HDD.

2BA1 Nieprawid owy format
papieru albo tryb koloru

Rozmiar papieru lub tryb koloru nie jest obs ugiwany przez
skrzynk  e-Filing. Sprawd  rozmiar papieru lub tryb koloru.

2BD0 Awaria zasilania
podczas zapisywania

Sprawd  przewód zasilaj cy.

2BE0 Nieuzyskano
parametrów maszyny

Wy cz i w cz zasilanie, eby kontynuow  drukowanie.

2BF0 Osi gni to
maksymaln  ilo
stron.

Zmniejsz ilo  wk adanych arkuszy i wydrukuj je.

2BF1 Masymalna ilo
dokumentów.

Usu  niepotrzebne dokumenty w skrzynce lub folderze.

2BF2 Maksymalna ilo
folderów.

Usu  niepotrzebne foldery w skrzynce.

Drukarka
4031 Dysk twardy pe ny do

drukowania
Zbyt du o zad Wydruków poufnych i wydruków kodów
wydzia ów jest przechowywanych na dysku.

4032 d ‘tylko wydruki
poufne’

Nie mo na wydrukowa  zada  innych ni  Wydruk poufny.
Przeprowad  Prywatne drukowanie.

4033 Limit
przechowywania
danych do druku

Drukowanie z danymi przechowywanymi w HDD tymczasowo
(Drukowanie próbne, Wydruk prywatny, Drukowanie planowane
itd) nie mo e zosta  wykonane. Wykonaj zwyk e drukowanie.

4034 Limit przechowywania
w skrzynce e-Filing

Drukowanie z danymi przechowywanymi w HDD (drukowanie i
e-Filing, drukowanie do e-Filing, itd) nie mo e zosta  wykonane.
Wykonaj zwyk e drukowanie.

4035 Limit przechowywania
plików lokalnych

Faks sieciowy lub Internetowy nie mog zosta  wys ane, kiedy
“Lokalny” jest wybrany jako miejsce zapisania pliku. Wybierz
„Zdalny” (SMB/FTP)jako miejsce zapisu.

4036 d
uwierzytelniania

ytkownika

ytkownik wykonuj cy drukowanie nie zosta  uwierzytelniony
lub zarejestrowany jako u ytkownik. Przeprowad
uwierzytelnianie lub rejestracj  u ytkownika.

4040 Brak pozwolenia na
wykonanie zadania

Zapytaj o to swojego administratora.

4050 Po czenie z
serwerem LDAP lub
ustawienia pozwole
le dzia aj

Zapytaj o to administratora serwera LDAP.

A221 Anulowanie drukowania Zadanie drukowania - anulowane. Ponownie spróbuj drukowa .

Kody b dów 297



8 JOB STATUS

Kod b du Problem Rozwi zanie
A222 Awaria zasilania

podczas zadania
drukowania

Wyst pi a awaria zasilania. Ponownie spróbuj drukowa .

A290 Przekroczenie limitu
(Czarno-bia e)

Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem wydzia ów
i kodem u ytkownika jednocze nie. Wyzeruj licznik.

A291 Przekroczenie limitu
(Czarno-bia e)

Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem
ytkownika. Wyzeruj licznik.

A292 Przekroczenie limitu
(Czarno-bia e)

Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem wydzia ów.
Wyzeruj licznik.

A2A0 Przekroczenie limitu
(Kolorowe)

Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem wydzia ów
i kodem u ytkownika jednocze nie. Wyzeruj licznik

A2A1 Przekroczenie limitu
(Kolorowe)

Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem
ytkownika. Wyzeruj licznik.

A2A2 Przekroczenie limitu
(Kolorowe)

Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem wydzia ów.
Wyzeruj licznik..

Zwi zane z RFC

Kod b du Problem Rozwi zanie
2500 B d sk adni, polecenie

nierozpoznane: b d w
nazwie HOST-a (RFC:
500), b d adresu
docelowego emaila
(RFC: 500), B d adresu
terminala poczty (RFC:
500)

Sprawd , czy wprowadzono poprawne adresy terminala i
odbiorcy.
Sprawd  czy serwer poczty dzia a poprawnie.
Wy cz i w cz zasilanie, ponownie wykonaj zadanie, przy
którym pojawi  si  b d.

2501 d sk adni w
parametrach lub
argumentach: b d
nazwy HOST-a  (RFC:
501), b d adresu
docelowego emaila
(RFC: 501), B d
adresu terminala poczty
(RFC: 501)

Sprawd , czy wprowadzono poprawne adresy terminala i
odbiorcy. Sprawd  czy serwer poczty dzia a poprawnie.
Wy cz i w cz zasilanie, ponownie wykonaj zadanie, przy
którym pojawi  si  b d.

2503 d adresu
docelowego wiadomo ci
email (RFC: 503)

Sprawd  czy serwer poczty dzia a poprawnie.
Wy cz i w cz zasilanie, ponownie wykonaj zadanie, przy
którym pojawi  si  b d. Je li b d si  powtarza, skontaktuj si  z
serwisem.

2504 dna nazwa hosta
(RFC: 504)

Sprawd  czy serwer poczty dzia a poprawnie.
Wy cz i w cz zasilanie, ponownie wykonaj zadanie, przy
którym pojawi  si  b d. Je li b d si  powtarza, skontaktuj si  z
serwisem.

2550 d adresu
docelowego wiadomo ci
email (RFC: 550)

Sprawd , czy adres docelowy emaila jest poprawny. Sprad  status
ogranicze  dost pu do skrzynki pocztowej itd. Na serwerze
poczty.

2551 d adresu
docelowego wiadomo ci
email (RFC: 551)

Sprawd  adres docelowy emaila. Sprawd czy serwer pocztowy
dzia a poprawnie.

2552 d adresu terminala i
odbiorcy poczty (RFC:
552)

Sprawd , czy adres docelowy emaila jest poprawny. Sprawd
ograniczenia pojemno ci w skrzynce pocztowej serwera
pocztowego.

2553 d adresu terminala i
odbiorcy poczty (RFC:
553)

Sprawd , czy nie u yto niedozwolonego znaku w skrzynce
pocztowej serwera poczty.
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PULSOWANIE SYMBOLI
GRAFICZNYCH

Niniejszym rozdzia  obja nia pulsowanie symboli graficznych na panelu dotykowym, wskazuj ce na stan
urz dzenia i opisuje czynno ci, jakie nale y podj  w takich sytuacjach.

Pulsowanie symboli graficznych ............................................................................300
Wy wietlanie symbolu kasety na panelu dotykowym .......................................301
Symbol wymiany kasety z tonerem .......................................................................302

Zalecenie oryginalnego tonera .......................................................................................................303
Wymiana kasety z tonerem ............................................................................................................304
Czyszczenie szczeliny szyby ............................................................................ ............................305
Czyszczenie elektrod ... ......................................................................................................................308

Symbol wymiany pojemnika na zu yty toner ........................................................309
Symbole zaci cia papieru ...................................................................................... 311

Zaci cie w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów (RADF, opcja).......................... 311
Zaci cie w obszarze podawania papieru z kasety .........................................................................314
Zaci cie w podajniku LCF (opcja) ...................................................................................................315
Zaci cie w podstawie podawania papieru (opcja) ..........................................................................316
Zaci cie w podajniku bocznym .......................................................................................................316
Zaci cie w module automatycznego dupleksu ...............................................................................317
Zaci cie w pokrywie uwalniania papieru ........................................................................................318
Zaci cie w zespole utrwalaj cym ...................................................................................................319
Zaci cie w mostku cz cym (opcja) ...............................................................................................322
Zaci cie w finiszerze i module dziurkacza (opcja: MJ-1101, MJ-6101) ............................................323
Zaci cie w finiszerze zszycia broszurowego i module dziurkacza (opcja: MJ-1030, MJ-6004) ......328
Zaci cie w module zszycia broszurowego (opcja) ............................................................................330

Symbol wezwania serwisu ........................................................................................333
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Pulsowanie symboli graficznych

6 1

7

2

5   4 3

1. Kod b du
2. Obszar wy wietlania pomocy
3. Rysunek urz dzenia
4. Symbol wymiany kasety z tonerem ( str.302 „Symbol wymiany kasety z tonerem”)
5. Symbol wymiany worka na toner ( str.309 „Symbol wymiany worka toneru”
6. Symbol zaci cia papieru ( str.311 „Symbole zaci cia papieru”)
7. Symbol wezwania serwisu ( str.333 „Symbol wezwania serwisu”)

Gdy pulsuje jeden z symboli graficznych wymienionych w pkt.4-7, nale y podj  odpowiednie
kroki, które opisano na wskazanych stronach.

300 Pulsowanie symboli graficznych



Wy wietlanie symbolu kasety na panelu dotykowym

Gdy w kasecie wyczerpie si  papier, symbol kasety na panelu dotykowym zacznie pulsowa .
Uzupe nij papier w kasecie.

Wy wietlanie symbolu kasety na panelu dotykowym 301
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Symbol wymiany kasety z tonerem

Gdy toner w pojemniku si  wyczerpa , symbol wymiany kasety z tonerem zaczyna pulsowa  i
wy wietla si  poni szy komunikat.
Od chwili, gdy symbol wymiany kasety z tonerem zacznie pulsowa  mo na wykona  do 50 kopii.
(Maksymalna liczba kopii ró ni si  zale nie od sposobu kopiowania/drukowania.)

Gdy wyczerpa  si  czarny toner:
Zostanie wy wietlony komunikat “Install new K toner cartridge” (Zainstaluj now  kaset  z
tonerem K).

Gdy wyczerpa  si  toner ci, magenty lub cyjanu :
Zostanie wy wietlony komunikat “Install new Y (M or C) toner cartridge” (Zainstaluj now  kaset
z tonerem Y (M lub C)).

Nigdy nie próbuj pali  pojemników z tonerem. Zu yte kasety i pojemniki na zu yty toner nale y
usuwa  zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby zachowa  wysok  jako  obrazu, nale y czy ci  szczelin  szyby i elektrody zgodnie z
poni sz  procedur :
Wymiana kasety z tonerem

↓
Czyszczenie szczeliny szyby

↓
Czyszczenie elektrod

302 Symbol wymiany kasety z tonerem

Ostrze enie



Zalecenie oryginalnego tonera
Firma Toshiba dok ada wszelkich stara , aby zapewni  najwy sz  jako  obrazów. U ywaj c
oryginalnego toneru Toshiba otrzymujesz wydruki wysokiej jako ci, które s  bezpieczne dla
rodowiska.

Symbol wymiany kasety z tonerem 303
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Wymiana kasety z tonerem

Je li chcesz wymieni  kaset  zanim symbol wymiany kasety z tonerem zacznie pulsowa ,
zapoznaj si  z Podr cznikiem funkcji u ytkownika.

1 Otwórz przedni  pokryw .

 palce w zag bienie i
powoli wyci gnij wybran
kaset  z kolorowym tonerem.

Gdy kaseta jest wyci gni ta do
po owy, wyci gaj j  prosto do
siebie podtrzymuj c.

Nigdy nie próbuj pali  pojemników z tonerem. Zu yte pojemniki i worki na toner nale y usuwa
zgodnie z lokalnymi przepisami.

304 Symbol wymiany kasety z tonerem

Rada

Ostrze enie



4

5

6

1

Dobrze wstrz nij nowym
pojemnikiem z tonerem, aby
przemiesza  toner w rodku.

Wyci gnij zabezpieczenie w
kierunku strza ki.

Wsu  now  kaset  z tonerem
do przodu, a  si  zatrzyma.
Nast pnie oczy  szczelin  szyby

 Czyszczenie szczeliny szyby

Suwak do czyszczenia
szczeliny szyby umieszczono
wewn trz przedniej pokrywy.
Naci nij i odblokuj zatrzask
uchwytu, aby wyj  suwak do
czyszczenia szczelin szyb.

Symbol wymiany kasety z tonerem 305
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2 Zdejmij nasadk .

• Nie dotykaj wk adki suwaka do
czyszczenia szyb, gdy  toner na
wk adce mo e sklei  r ce i wk adka
suwaka do czyszczenia mo e zosta
zanieczyszczona.

• U ywaj suwaka do czyszczenia szczelin
szyb z wk adk  skierowan  wierzchem
do do u.

 suwak do czyszczenia
przez otwór do pod cze  pod
ka dy wywo ywacz, aby
oczy ci  szczeliny szyb.

306 Symbol wymiany kasety z tonerem

Uwagi
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6

Wsu  suwak do czyszczenia
do ko ca, a nast pnie go
wyci gnij. Powtórz t
czynno  dwa lub trzy razy dla
ka dego koloru.

Wsu  ca kowicie suwak do czyszczenia,
 widoczny na suwaku znak strza ki nie
dzie widoczny.

5 Na  nasadk .

Nie dotykaj wk adki suwaka do
czyszczenia szyb, gdy  toner na
wk adce mo e sklei  r ce i wk adka
suwaka mo e zosta  zanieczyszczona.

Przymocuj suwak do
czyszczenia z przedniej
pokrywy. Sprawd , czy suwak
do czyszczenia jest
prawid owo zamocowany w
uchwycie.

Symbol wymiany kasety z tonerem 307

Rada

Uwaga
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Czyszczenie elektrod

Poci gnij do siebie uchwyt
suwaka do czyszczenia
elektrod dla koloru

tego, a  poka e si
czerwony znak.

Wsu  suwak do czyszczenia
elektrod do przodu, a  si
zatrzyma.
• Powtórz kroki 1 i 2 dwa lub trzy razy,

aby oczy ci  elektrody.
• Czy  elektrody w kolejno ci: ty,

magenta, cyjan i czarny.

1

Zamknij pokryw  przedni .
Zostanie wy wietlony
komunikat "Wait adding toner”
(Czekaj. Trwa podawanie
toneru). Urz dzenie zacznie
podawa  toner automatycznie.

308 Symbol wymiany kasety z tonerem



2

Symbol wymiany worka na toner

Gdy pojemnik przepe nia si  zu ytym tonerem, symbol wymiany worka na toner zacznie
pulsowa  i wy wietli si  komunikat „Dispose of used toner” (Usu  zu yty toner).
Wymie  pojemnik na toner zgodnie z poni sz  procedur .

1 Otwórz przedni  pokryw .

Ostro nie wyci gnij pojemnik
na zu yty toner.

Nigdy nie próbuj pali  worków z tonerem. Zu yte kasety i pojemniki na zu yty toner nale y
usuwa  zgodnie z lokalnymi przepisami.

Symbol wymiany pojemnika na zu yty toner 309

Ostrze enie
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Zdejmij pokrywki z boku
pojemnika na zu yty toner.

4 Po  pokrywki na pojemniku.

5 Zamontuj nowy pojemnik
na zu yty toner.

6 Zamknij przedni  pokryw .

310 Symbol wymiany pojemnika na zu yty na toner
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Symbole zaci cia papieru

Gdy dochodzi do zakleszczenia papieru w urz dzeniu, symbol zaci cia pulsuje wskazuj c na
miejsce zaci cia. Aby prawid owo usun  zakleszczony papier, post puj zgodnie z instrukcjami
wy wietlanymi na panelu kontrolnym.

• Miejsce zaci cia papieru mo e ró ni  si  od przedstawionego na rysunku w zale no ci
od tego, jak d ugo papier si  zacina.

1 2   3 4

9 8 7 6 5 10 11

1. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (RADF, opcja) ( str.311)
2. Zespó  utrwalaj cy ( str.319)
3. Modu  automatycznego dupleksu ( str.317)
4. Podajnik boczny ( str.316)
5. Obszar podawania papieru z kasety ( str.314)
6. Podajnik o du ej pojemno ci (LCF) lub podstawa podawania papieru (opcje) ( str.315)
7. Pokrywa uwalniania papieru ( str.318)
8. Mostek cz cy (KN-3500) str.322)
9. Finiszer i modu  dziurkacza (opcje: MJ-1101,MJ-6101) ( str.323)
10. Finiszer i modu  dziurkacza (opcje: MJ-1030,MJ-6004) ( str.328)
11. Modu  zszycia broszurowego w finiszerze broszuruj cym (opcja) ( str.330)

Zaci cie w dwustronnym automatycznym podajniku dokumentów
(RADF, opcja)

Unie  d wigni , a nast pnie
otwórz górn  pokryw .

Symbole zaci cia papieru 311
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2 Usu  zaci te orygina y.

Obró  pokr em, aby
uwolni  zablokowany
orygina .

4 Otwórz prowadnic
transportow .

Unie  p yt  prowadnicy
papieru pod prowadnic
transportow , a nast pnie
wyjmij orygina  zablokowany
pod p yt  prowadnicy.

312 Symbole zaci cia papieru



7

8

9

10

6 Zamknij prowadnic  transportow , a nast pnie zamknij górn
pokryw .

Otwórz dwustronny
automatyczny podajnik
dokumentów.

Otwórz pokryw  odwracaj
i usu  zablokowany orygina .

Zamknij dwustronny
automatyczny podajnik
dokumentów.

Unie  d wigni , a nast pnie
otwórz górn  pokryw .

Symbole zaci cia papieru 313
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Unie  tac  podaj  i usu
orygina  spod tacy.

12 Opu  tac  podaj  orygina y.

13 Zamknij górn  pokryw .

Zaci cie w obszarze podawania papieru z kasety

1 Otwórz pokryw .

2 Usu  zaci ty papier.

314 Symbole zaci cia papieru



1

3 Zamknij pokryw .

Zaci cie w podajniku LCF (opcja)

Podnie  pokryw
podajnika LCF.

2 Usu  zaci ty papier.

3 Zamknij pokryw .

Symbole zaci cia papieru  315
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Zaci cie w podstawie podawania papieru (opcja)

Otwórz pokryw  podstawy
podawania papieru, aby
uwolni  papier.

2 Usu  zaci ty papier.

3 Zamknij pokryw .

Zaci cie papieru w podajniku bocznym

Wyci gnij papier
zablokowany w podajniku
bocznym.

316 Symbole zaci cia papieru
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2

3

Zaci cie w automatycznym module dupleksu

• Uwa aj, aby nie zakleszczy  palców mi dzy urz dzeniem a modu em
automatycznego dupleksu. Mo e to spowodowa  obra enia.

• Nie dotykaj metalowej cz ci p yty prowadnicy papieru, gdy  mo e to spowodowa
poparzenia.

Otwórz modu
automatycznego dupleksu

Podnie  prowadnic  papieru
zgodnie z kierunkiem strza ek i
usu  zablokowany papier.

Opu  prowadnic  papieru i ustaw automatyczny modu  dupleksu w
pierwotnym po eniu.
Sprawd , czy modu  dupleksu zosta  dobrze zamkni ty z obu stron.
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Zaci cie w pokrywie uwalniania papieru

Otwórz modu
automatycznego dupleksu

Po  palce w punkcie A i
wypchnij blokad  do góry, aby
otworzy  pokryw .

A

Obracaj zielon  ga  zgodnie
z kierunkiem strza ki do
wewn trz i uwolnij
zablokowany papier.

Opu  pokryw  uwalniania papieru i ustaw automatyczny modu
dupleksu w pierwotnym po eniu.
Sprawd , czy pokrywa zosta a dobrze zamkni ta z obu stron.

318 Symbole zaci cia papieru



1

3

Zaci cie w zespole utrwalaj cym

Nie dotykaj zespo u utrwalaj cego, ani metalowych cz ci wokó  niego. Poniewa  s  one
silnie rozgrzane, grozi to poparzeniem, a wstrz s móg by doprowadzi  do dodatkowych
obra  r k.

Otwórz modu  automatycznego
dupleksu

2 Otwórz pokryw  uwalniania
papieru.

A

Przytrzymuj c zielon  ga ,
otwórz prowadnic
transportow . Je li w obszarze
wyj cia nie znaleziono
zaci cia, post puj wed ug
pkt.8 i kolejnych punktów w
Poradzie.
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Podnie  pokryw  mostka
cz cego (opcja). Pomi  ten

punkt, je li nie zainstalowano
finiszera (opcja).

Obracaj zielonym pokr em w
dó  zgodnie z kierunkiem
strza ki, aby przesun  papier
do obszaru wyj cia.

Usu  zablokowany papier z
tacy odbiorczej lub mostka

cz cego (opcja).

Podnie  pokryw  mostka
cz cego (opcja). Pomi  ten

punkt, je li nie zainstalowano
finiszera (opcja).
Je li w obszarze wyj cia nie znaleziono
zaci cia, post puj wed ug pkt.8.
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Obracaj zielonym pokr em
w gór  zgodnie z kierunkiem
strza ki, aby wysun  papier
w dó .

Przytrzymuj c zielon  ga ,
zamknij prowadnic
transportow .

Zamknij pokryw  uwalniania papieru i modu  dupleksu. Sprawd ,
Sprawd , czy modu  dupleksu zosta  dobrze zamkni ty z obu stron.
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Zaci cie w mostku cz cym (opcja)

Otwórz pokryw
przytrzymuj c uchwyt
pokrywy mostka.

Usu  papier zablokowany
wewn trz modu u mostka.

Je li nie mo na usun  zakleszczonego papieru, bo prawa kraw  arkusza utkwi a w
zespole utrwalaj cym, post puj zgodnie z procedur  zamieszczon  na str.319 „Zaci cie
w zespole utrwalaj cym”.

3 Zamknij pokryw  mostka.
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Zaci cie w finiszerze zszycia broszurowego i module dziurkacza
(opcja: MJ-1101, MJ-6101)

Zaci cie na tacy górnej

Unie  d wigni , a nast pnie
otwórz górn  tac .

2 Usu  zakleszczony papier.

Otwórz pokryw  przytrzymuj c
uchwyt pokrywy mostka.
Je li zainstalowano modu  dziurkacza
(opcja, MJ-6101) przejd  do pkt.5.

Symbole zaci cia papieru 323



4

5

6

7

9 PULSOWANIE SYMBOLI GRAFICZNYCH

Usu  zakleszczony papier.
Nale y przej  do kroku 8.

Je li zainstalowano modu  dziurkacza (opcja, MJ-6101)

Podnie  pokryw  modu u
dziurkacza.

Aby usun  zakleszczony
papier, przekr  ga  w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Zamknij pokryw  modu u
dziurkacza.
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8 Zamknij pokryw  mostka cz cego (opcja).

Zamknij górn  tac  podajnika.
Po  obie d onie na zaznaczonym
obszarze, a nast pnie popchnij i
zamknij tac , a  si  zablokuje.

Tac  górn  mo na te  zamyka
naciskaj c na zatrzask z prawej
strony.

Zaci cie na tacy dolnej

Unie  d wigni , a nast pnie
otwórz górn  tac .

2 Usu  zakleszczony papier.
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Opu  przegrod  w obszarze
wyprowadzania papieru.

4 Usu  zakleszczony papier.

Otwórz pokryw  przytrzymuj c
uchwyt pokrywy mostka.
Je li zainstalowano modu  dziurkacza
(opcja, MJ--6101) przejd  do pkt.7.

Usu  zakleszczony papier.
Nale y przej  do kroku 10.
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Je li zainstalowano modu  dziurkacza (opcja, MJ-6101)

Podnie  pokryw  modu u
dziurkacza.

Aby usun  zakleszczony
papier, przekr  ga  w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Zamknij pokryw  modu u
dziurkacza.

10 Zamknij pokryw  mostka cz cego.

Zamknij górn  tac  podajnika.
Po  obie d onie na zaznaczonym
obszarze, a nast pnie popchnij i
zamknij tac , a  si  zablokuje.
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Tac  górn  mo na te  zamyka
naciskaj c na zatrzask z prawej strony.

Zaci cie w finiszerze broszuruj cym i module dziurkacza (opcja:
MJ-1030, MJ-6004)

Przytrzymaj prowadnic  i
usu  papier zakleszczony w
obszarze wyprowadzania.
Je li zainstalowano modu  dziurkacza
(opcja, MJ-6004) nale y przej  do
pkt.2. Je li nie zainstalowano modu u –
przejd  do pkt.6.

Podnie  przedni  pokryw
modu u dziurkacza.

Przekr  zielon  ga  a  do
trójk ta oznaczonego na
etykiecie. Tylko w takim przypadku,
bolce dziurkacza b  uniesione.
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Unie  modu  dziurkacza i usu
zakleszczony papier.

Przesu  modu  dziurkacza do
pierwotnego po enia i
zamknij przedni  pokryw .

Otwórz górn  pokryw
finiszera, a  si  zablokuje.

7 Usu  zakleszczony papier.

8 Zamknij górn  pokryw .
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Zaci cie w module zszycia broszurowego (opcja)

Otwórz przedni  pokryw
finiszera broszuruj cego.

Przesu  zielony uchwyt w
prawo i usu  zakleszczony
papier.

Przesu  zielony uchwyt w
prawo.

Usu  zakleszczony papier i
przesu  uchwyt do
pierwotnego po enia.
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Pokr em z prawej strony
obracaj w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Pokr em z lewej strony
obracaj zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
równocze nie je wpychaj c.

Usu  papier zakleszczony w
obszarze wyprowadzania
papieru z modu u zszycia
broszurowego.

Podnie  d wigni  i otwórz
pokryw  obszaru
wyprowadzania papieru z
modu u zszycia broszurowego.
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9 Usu  zakleszczony papier.

10 Zamknij pokryw  obszaru wyprowadzania papieru i pokryw

przedni .
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Symbol wezwania serwisu

2

1

1. Symbol wezwania serwisu
2. Kod b du

Nigdy nie podejmuj prób naprawiania, demonta u lub modyfikowania urz dzenia. Mo e to
spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

Aby wykona  konserwacj  lub napraw  wewn trznych elementów urz dzenia zawsze wzywaj
pracownika serwisu.
Gdy symbol wezwania serwisu pulsuje i wy wietla si  komunikat “Misfeed in copier Press
HELP” (Zaci cie papieru w kopiarce. Naci nij HELP), drukowanie jest niemo liwe. Skontaktuj
si  z przedstawicielem serwisu i powiadom o wy wietlanych kodach b du.

Symbol wezwania serwisu 333
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Niniejszy rozdzia  obja nia ró ne komunikaty wy wietlane na panelu dotykowym i stosowne dzia ania, które
nale y podj .

“Toner near Empty” (“Toner prawie pusty”)..............................................................337
“Time for Slit glass and Main charger cleaning” („Termin czyszczenia szczeliny
szyby i g ównej elektrody”) .........................................................................................340

Czyszczenie szczeliny szyby ............................................................................. ...........................340
Czyszczenie elektrod ... .....................................................................................................................343

“Check staple cartridge” (Sprawd  zasobnik zszywek)............................................344
Finiszer (opcja: MJ-1101).....................................................................................................................344
Finiszer (opcja: MJ-1030)......................................................................................................................346

“Check staple cartridge in the Saddle Stitch Unit”(Sprawd  zasobnik zszywek w
module zszycia broszurowego)...................................................................................348
“Examine stapler” (“Skontroluj zszywacz”)............................................................350

Finiszer (opcja: MJ-1101)..................................................................................................................350
Finiszer (opcja: MJ-1030)..................................................................................................................352

“READY (CHECK STAPLER)” („GOTOWE (SPRAWD  ZSZYWACZ)”).................354
“Examine stapler in the Saddle Stitch Unit” („Skontroluj zszywacz w module
zszycia broszurowego”)...............................................................................................355

“READY (CHECK SADDLE STITCH STAPLER)” („GOTOWE (SPRAWD  ZSZYWACZ
BROSZUROWY)”)..........................................................................................................358
“READY (HOLE PUNCH DUST BIN IS FULL)” („GOTOWE (POJEMNIK NA ODPADY Z
OTWORÓW DZIURKACZA JEST PE NY)” ).................................................................359

Modu  dziurkacza (opcja: MJ-6101)......................................................................................................359

“POWER FAILURE” („AWARIA ZASILANIA”)...........................................................360
“Time for periodic maintenance” („Termin okresowej konserwacji”) ....................361
“Check paper size setting on control panel for drawer N”  ( „Sprawd  ustawienia
formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”) ....................................362

Podczas kopiowania (z kasety podajnika) .......................................................................................362
Podczas kopiowania (z podajnika bocznego) ...................................................................................362
Podczas drukowania z faksu lub drukarki (z kasety podajnika) .......................................................362
Podczas drukowania na drukarce (z podajnika bocznego) ............................................................368

“Cannot print this paper size Select the other drawer” („Nie mo na wydrukowa
tego formatu papieru. Wybierz inn  kaset  podajnika”) ..................................370



“Cannot print this paper type Set the other paper type” („Nie mo na wydrukowa
na tym typie papieru. Ustaw inny typ papieru”) ...............................................371
“Reboot the machine” („Zrestartuj urz dzenie”).................................................372



“Toner near Empty” („Toner prawie pusty”)

Komunikat ten pojawia si , gdy pozosta o ma o tonera wewn trz którejkolwiek z kaset tonera. Od
momentu pojawienia si  tego komunikatu mo na wydrukowa  do oko o 4000 kopii. Ikona w
kolorze odpowiadaj cym tonerowi w kasecie jest pod wietlona w obszarze wskaza  stanu
urz dzenia.  Odpowiednio przygotuj now  kaset .

K: Black (czarny)
Y: Yellow  ( ty)
M: Magenta (magenta)
C: Cyan (cyjan)

Gdy wy wietlany jest ten komunikat, w kasecie wci  jest troch  tonera. Wymie  kaset  z
tonerem na now  w momencie, gdy b dzie ca kowicie pusta.

• Gdy jaka  kaseta tonera b dzie ca kowicie pusta, pojawi si  komunikat “Insert new K
toner cartridge” (“W  now  kaset  z tonerem K”) lub “Insert Y (M or C) toner
cartridge “ („W  kaset  z tonerem Y (M lub C)”) i zacznie pulsowa  ikona w kolorze
odpowiadaj cym kasecie z tonerem.
str.302 „Symbol wymiany kasety z tonerem”

Gdy kaseta z tonerem zosta a wymieniona podczas wy wietlania komunikatu “Toner near
Empty” („Toner prawie pusty”), nale y, po dokonaniu wymiany, zresetowa  warto  na
liczniku, post puj c zgodnie z nast puj  procedur .

Je li na tym etapie nie zresetujesz licznika, nast pny komunikat „Toner prawie pusty” mo e nie
pojawi  si  w odpowiednim czasie.

Naci nij przycisk [USER
FUNCTIONS] (Funkcje

ytkownika).

“Toner near Empty” (“Toner prawie pusty”) 337
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2 Naci nij przycisk [USER] (U ytkownik).

3 Naci nij przycisk [GENERAL] (Ogólne).

4 Naci nij przycisk [REPLACE TONER CARTRIDGE] (Wymie
kaset  z tonerem).

338 “Toner near Empty” (“Toner prawie pusty”)



5 Naci nij przycisk w kolorze kasety z tonerem, któr  wymieniono.

6 Naci nij przycisk [FINISH] (Zako cz).

7 Naci nij przycisk [YES] (Tak).

“Toner near Empty” (“Toner prawie pusty”) 339
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“Time for Slit glass and Main charger cleaning”(„Termin
czyszczenia szczeliny szyby i g ównej elektrody”)

Komunikat ten pojawia si , gdy szczelina szyby i elektroda g ówna wymagaj  czyszczenia.
Gdy si  on pojawi, nale y wykona  poni sze kroki, aby wyczy ci  szczelin  szyby i
elektrody. Szczeliny szyb i elektrod  nale y czy ci  tak e po wymianie kasety z tonerem
na now .

Czyszczenie szczeliny szyby
Toner przylegaj cy do powierzchni szczeliny szyby powoduje zmniejszenie jako ci obrazu.
Aby oczy ci  szczelin  szyby, post puj wed ug poni szej procedury.

1 Otwórz przedni  pokryw .

Suwak do czyszczenia
szczeliny szyb jest
umieszczony wewn trz
przedniej pokrywy. Naci nij i
odblokuj zatrzask uchwytu,
aby wyj  suwak do
czyszczenia szczelin szyb.

340 „Time for Slit glass and Main charger cleaning” („Termin czyszczenia szczeliny szyby i
ównej elektrody”)
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3 Zdejmij nasadk .

• Nie dotykaj wk adki suwaka
do czyszczenia szyb, gdy
toner na wk adce mo e
sklei  r ce i wk adka suwaka
do czyszczenia mo e zosta
zanieczyszczona.

• U ywaj suwaka do
czyszczenia szczelin szyb z
wk adk  skierowan
wierzchem do do u.

 suwak do czyszczenia
przez otwór do pod cze  pod
ka dy wywo ywacz, aby
oczy ci  szczeliny szyb.

„Time for Slit glass and Main charger cleaning” (“Termin
czyszcenia szczeliny szyby i g ównej elektrody”) 341
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Wsu  suwak do czyszczenia
do ko ca, a nast pnie go
wyci gnij. Powtórz t
czynno  dwa lub trzy razy dla
ka dego koloru.

Wsu  ca kowicie suwak do czyszczenia,
 widoczny na suwaku znak strza ki nie
dzie widoczny.

6 Na  nasadk .

Nie dotykaj wk adki suwaka do
czyszczenia szyb, gdy  toner na
wk adce mo e sklei  r ce i wk adka
suwaka mo e zosta  zanieczyszczona.

Przymocuj suwak do
czyszczenia z przodu obudowy.
Sprawd , czy suwak do
czyszczenia jest prawid owo
zamocowany w uchwycie.

342 „Time for Slit glass and Main charger cleaning” (“Termin czyszczenia szczeliny
szyby i g ównej elektrody”)

Rada

Uwaga



1

2

Czyszczenie elektrod

Poci gnij do siebie uchwyt
suwaka do czyszczenia
elektrod dla koloru

tego, a  poka e si
czerwony znak.

Wsu  suwak do czyszczenia
elektrod do przodu, a  si
zatrzyma.

• Powtórz kroki 1 i 2  dwa lub
trzy razy, aby oczy ci
elektrody.

• Czy  elektrody w kolejno ci:
ty, magenta, cyjan i czarny.

1

3 Zamknij przedni  pokryw .

„Time for Slit glass and Main charger cleaning” (“Termin
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“Check staple cartridge” (Sprawd  zasobnik zszywek)

Komunikat ten poka e si  jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer (opcja). Gdy zszywki
w zszywaczu finiszera wyczerpi  si , pojawi si  ten komunikat.
Uzupe nij zszywki w zszywaczu zgodnie z nast puj  procedur .

Finiszer (opcja: MJ-1101)

Otwórz przedni  pokryw
finiszera.

2 Wyjmij zasobnik zszywek.

344 “Check staple cartridge”  („Sprawd  zasobnik zszywek”)
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Wyjmij pusty pojemnik na
zszywki z zasobnika zszywek.

Zainstaluj nowy pojemnik ze
zszywkami w zasobniku.
Wsu j nowy pojemnik do zasobnika,

 s yszalny b dzie odg os klikni cia.

Zainstaluj zasobnik zszywek w
zszywaczu.

• Podczas instalowania
zasobnika zszywek, trzymaj
pewnie mi towozielon  cz
etykiety wspornika, aby si
nie przesuwa a.

• Wsu  zasobnik, a  si
zatrza nie i zaskoczy z
odg osem klikni cia.

6 Zamknij przedni  pokryw  finiszera.

Je li komunikat “Check staple cartridge” („Sprawd  kaset  zszywacza”) nadal si
wy wietla, powtórz powy sz  procedur  od kroku 1 do 6.

“Check staple cartridge” (Sprawd  zasobnik zszywek) 345
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Finiszer (opcja: MJ-1030)

Otwórz przedni  pokryw
finiszera.

2 Wyjmij zasobnik zszywacza.

Wyjmij pusty pojemnik na
zszywki z zasobnika zszywek.

Usu  ze zszywek ta
piecz tuj .
Uwa aj, aby zszywki nie u y
si  nierówno.

346 “Check staple cartridge” (Sprawd  zasobnik zszywek)
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Zainstaluj nowy pojemnik ze
zszywkami do zasobnika
zszywek.
Wsu  nowy pojemnik do zasobnika,

 s yszalny b dzie odg os klikni cia.

Zainstaluj zasobnik zszywek w
zszywaczu.
Wsu  zasobnik, a  si  zatrza nie i
zaskoczy z odg osem klikni cia.

7 Zamknij przedni  pokryw  finiszera.

Je li komunikat “Check staple cartridge” (Sprawd  kaset  zszywacza) nadal si
wy wietla, powtórz powy sz  procedur  od kroku 1 do 7.

“Check staple cartridge” (Sprawd  zasobnik zszywek) 347
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“Check staple cartridge in the Saddle Stitch Unit”(Sprawd
zasobnik zszywek w module zszycia broszurowego)

Komunikat ten poka e si  jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer broszuruj cy (opcja).
Gdy zszywki w zszywaczu finiszera wyczerpi  si , pojawi si  komunikat.
Wymie  zasobnik zszywek zgodnie z nast puj  procedur .

Otwórz przedni  pokryw
finiszera.

Wysu  ostro nie do przodu
modu  zszycia broszurowego.

Przesu  uchwyt zszywacza na
module zszywaj cym do
przodu, eby go odblokowa .
Nast pnie przekr  zszywacz
zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara o jakie  60
stopni.
Zszywacz b dzie zablokowany i nie

dzie dalej go mo na przekr ci , je li
ustawi si  w pozycji prawie poziomej.

348 “Check staple cartridge in the Saddle Stitch Unit”(Sprawd  zasobnik zszywek w module
zszycia broszurowego)
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6

Wyjmij pusty zasobnik
zszywek, a nast pnie
zainstaluj nowy.
Wymieniaj oba zasobniki jednocze nie.

Przesu  uchwyt zszywacza w
module zszycia broszurowego
do przodu, eby go
odblokowa . Nast pnie opu
zszywacz do jego pierwotnej
pozycji.

2
1

Wsu  ostro nie modu  zszycia
broszurowego do finiszera.

7 Zamknij przedni  pokryw  finiszera.

“Check staple cartridge in the Saddle Stitch Unit”(Sprawd
zasobnik zszywek w module zszycia broszurowego) 349
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“Examine stapler” (Skontroluj zszywacz)

Komunikat ten pojawia si , gdy zszywki w finiszerze (opcja) si  zakleszcz . Aby je usun ,
post puj wed ug poni szej procedury.

Finiszer (opcja: MJ-1101)

Otwórz przedni  pokryw
finiszera.

2 Wyjmij kaset  zszywacza.

Opu  prowadnic , trzymaj c
za uchwyt.
A: Obszar zszywania A

350 “Examine stapler” (Skontroluj zszywacz)
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Nie dotykaj obszaru zszywania. Zszywacz mo e spowodowa  obra enia.

4 Usu  wszelkie zakleszczone zszywki.

Chwy  za uchwyt i unie
prowadnic , a nast pnie
przesu  prowadnic  w jej
pierwotne po enie.

Zainstaluj zasobnik zszywek
do zszywacza.

• Podczas instalowania
zasobnika zszywacza, trzymaj
pewnie mi towozielon  cz
etykiety wspornika, aby si
nie przesuwa a.

• Wsu  zasobnik a  si
zatrza nie i zaskoczy z
odg osem klikni cia.

7 Zamknij przedni  pokryw  finiszera.

“Examine stapler” (Skontroluj zszywacz) 351
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Finiszer (opcja: MJ-1030)

Otwórz przedni  pokryw
finiszera.

2 Wyjmij zasobnik zszywacza.

Opu  prowadnic , trzymaj c
za uchwyt.
A: Obszar zszywania A

Nie dotykaj obszaru zszywania. Zszywacz mo e spowodowa  obra enia.

4 Usu  zakleszczone zszywki.

352 “Examine stapler” (Skontroluj zszywacz)

Ostrze enie
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Chwy  za uchwyt i unie
prowadnic , a nast pnie
przesu  prowadnic  w jej
pierwotne po enie.

Zainstaluj zasobnik zszywek
do zszywacza.
Wsu  zasobnik, a  si  zatrza nie i
zaskoczy z odg osem klikni cia.

7 Zamknij przedni  pokryw  finiszera.

“Examine stapler” (Skontroluj zszywacz) 353
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“READY (CHECK STAPLER)” (GOTOWE (SPRAWD  ZSZYWACZ))

Komunikat ten poka e si  jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer (opcja). Pojawia si  on,
gdy zszywki w zszywaczu finiszera wyczerpi  si  lub gdy zszywki zakleszcz  si  w finiszerze.
Usu  defekt zgodnie z procedur  na str.340 „Termin czyszczenia szczeliny szyby i g ównej
elektrody”.

354 “READY (CHECK STAPLER)” (GOTOWE (SPRAWD  ZSZYWACZ))
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“Examine stapler in the Saddle Stitch Unit”
(„Skontroluj zszywacz w module zszycia broszurowego”)

Komunikat ten pojawia si , gdy zszywki w module zszycia broszurowego w finiszerze
broszuruj cym (opcja) si  zakleszcz . Aby je usun , post puj wed ug poni szej procedury.

Otwórz przedni  pokryw
finiszera.

Wysu  ostro nie do przodu
modu  zszycia broszurowego.

Przesu  uchwyt zszywacza w
module zszycia broszurowego
do siebie, eby go
odblokowa . Nast pnie
przekr  zszywacz zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegara
o jakie  60 stopni.
Zszywacz b dzie zablokowany i nie

dzie dalej go mo na przekr ci , je li
ustawi si w pozycji prawie poziomej.

“Examine stapler in the Saddle Stitch Unit”
(„Skontroluj zszywacz w module zszycia broszurowego”) 355
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4 Wyjmij zasobnik zszywek.

Przyciskaj c d wigni  (1) w dó
wysu  zapadk  ci gn c ga
(2).

1

2

Usu  wszelkie zakleszczone
zszywki.
A: Obszar zszywania

A

Nie dotykaj obszaru zszywania. Zszywacz mo e spowodowa  obra enia.

7 Przyci nij ga  (2), aby wróci a
do pierwotnego po enia.
Sprawd , czy d wignia (1) jest
przyczepiona do zapadki.

356 “Examine stapler in the Saddle Stitch Unit” („Skontroluj zszywacz w module zszycia
broszurowego”)

Ostrze enie
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8 Zainstaluj zasobnik zszywek

Przesu  uchwyt zszywacza w
module zszycia broszurowego
do siebie, eby go
odblokowa . Nast pnie opu
zszywacz do jego pierwotnej
pozycji.

2
1

Wsu  ostro nie modu  zszycia
broszurowego do finiszera.

Przed wykonaniem zszycia testowego nale y sprawdzi :
• czy finiszer jest prawid owo zamocowany do urz dzenia
• czy w kasecie znajduje si  papier formatu A3, B4 lub A4-R

Zamknij przedni  pokryw  finiszera.
Drukowanie testowe przebiega automatycznie.

Je li warunki, wymienione w pkt.11 nie s  spe nione, zszywanie testowe nie zostanie
przeprowadzone. Pami taj, eby przed zszywaniem testowym zawsze sprawdzi
czynniki opisane w pkt.11, otworzy  przedni  pokryw  finiszera i ponownie j  zamkn .
Dzi ki zszyciu testowemu mo esz unikn  niepotrzebnego zszywania materia ów.

“Examine stapler in the Saddle Stitch Unit” („Skontroluj
zszywacz w module zszycia broszurowego”) 357
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“READY (CHECK SADDLE STITCH STAPLER)”

(GOTOWE (SPRAWD  ZSZYWACZ BROSZUROWY))

Komunikat ten poka e si  jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer broszuruj cy (opcja).
Pojawia si  on, gdy zszywki w zszywaczu finiszera broszuruj cego wyczerpi  si  lub, gdy
zszywki zakleszcz  si  w finiszerze broszur.
Usu  zakleszczone zszywki zgodnie z procedur str.355 “Examine stapler in the Saddle
Stitch Unit” („Skontroluj zszywacz w module zszycia broszurowego”)
Gdy wyczerpi  si  zszywki, post puj zgodnie z procedur  poni ej oraz procedur  na str.348
“Check staple cartridge in the Saddle Stitch Unit”(Sprawd  zasobnik zszywek w module zszycia
broszurowego).

Przeprowad  czynno ci z pkt. 1-6 na str.348 “Check staple
cartridge in the Saddle Stitch Unit”(Sprawd  zasobnik zszywek w
module zszycia broszurowego)
Nie zamykaj przedniej pokrywy finiszera broszuruj cego.

Przed przeprowadzeniem zszycia testowego nale y sprawdzi :
• czy finiszer broszuruj cy jest prawid owo zamocowany do urz dzenia
• czy do urz dzenia za adowano papier formatu A3, B4 lub A4-R

Zamknij przedni  pokryw  finiszera broszuruj cego.
Drukowanie testowe przebiega automatycznie.

Je li zamykaj c pokryw  finiszera broszuruj cego nie spe niono warunków
przedstawionych powy ej w pkt.2, zszywanie testowe nie b dzie przeprowadzone.
Dzi ki zszyciu testowemu mo esz unikn  niepotrzebnego zszywania materia ów.
Operacj  zszycia testowego mo na przeprowadzi  po spe nieniu warunków w pkt.2
oraz ponownym otworzeniu/zamkni ciu przedniej pokrywy finiszera broszuruj cego.

358 “READY (CHECK SADDLE STITCH STAPLER)” (GOTOWE (SPRAWD  ZSZYWACZ
BROSZUROWY))
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“READY (HOLE PUNCH DUST BIN IS FULL)”
(„GOTOWE (POJEMNIK NA ODPADY Z OTWORÓW DZIURKACZA
JEST PE NY)”)

Powy szy komunikat zostaje wy wietlony, gdy pojemnik na odpady z dziurkacza w module
dziurkacza (opcja) jest pe ny.
Aby je usun , post puj wed ug poni szej procedury.

Modu  dziurkacza (opcja: MJ-6101, MJ-6004)

Podnie  pokryw  modu u
dziurkacza.

Wyci gnij pojemnik na odpady
z dziurkacza.

3 Usu  resztki papieru z dziurkacza.

4 Zamocuj pojemnik na odpady z dziurkacza.

5 Zamknij pokryw  modu u dziurkacza.

“READY (HOLE PUNCH DUST BIN IS FULL)” („GOTOWE (POJEMNIK
NA ODPADY Z OTWORÓW DZIURKACZA JEST PE NY)” ) 359
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“POWER FAILURE” („AWARIA ZASILANIA”)

Powy szy komunikat zostaje wy wietlony, gdy zadanie zosta o przerwane na skutek awarii
zasilania, itp. Wykonywane w tym czasie zadanie drukowania lub faksowania nie zostanie
zako czone. Potwierd  status zadania naciskaj c przycisk [JOB STATUS]. Aby usun
komunikat, naci nij przycisk [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji) dwukrotnie.

360 “POWER FAILURE” („AWARIA ZASILANIA”)



“Time for periodic maintenance”
(„Termin okresowej konserwacji”)

Powy szy komunikat zostaje wy wietlony, gdy potrzebna jest pomoc technika serwisowego.
Skontaktuj si  z przedstawicielem serwisu.

“Time for periodic maintenance”
(„Termin okresowej konserwacji”) 361
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“Check paper size setting on control panel for drawer N”

(„Sprawd  ustawienia formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu
kontrolnym”)

Powy szy komunikat zostaje wy wietlony, gdy format papieru umieszczonego w kasecie lub
na tacy podajnika bocznego ró ni si  od formatu zarejestrowanego dla tej kasety lub podajnika
w urz dzeniu. Istnieje 5 rodzajów komunikatów tego typu:
“Check paper size setting on control panel for drawer 1” („Sprawd  ustawienia formatu papieru dla
kasety ‘1’ na panelu kontrolnym”)
“Check paper size setting on control panel for drawer 2” („Sprawd  ustawienia formatu papieru dla
kasety ‘2’ na panelu kontrolnym”)
“Check paper size setting on control panel for drawer 3” („Sprawd  ustawienia formatu papieru dla
kasety ‘3’ na panelu kontrolnym”)
(Wy cznie, gdy zainstalowano podstaw  podawania papieru (opcja))
“Check paper size setting on control panel for drawer 4” („Sprawd  ustawienia formatu papieru dla
kasety ‘4’ na panelu kontrolnym”)
(Wy cznie, gdy zainstalowano podstaw  podawania papieru i dodatkowy modu  kaset (opcja))
“Check paper size setting on control panel for Bypass” („Sprawd  ustawienia formatu papieru dla
podajnika bocznego na panelu kontrolnym”)

W razie wyst pienia zaci cia papieru i wy wietlenie w zwi zku z tym jednego z powy szych
komunikatów, po usuni ciu zaci tego papieru wyst pi kolejne zaci cie. Zamiast je usuwa ,
post puj wed ug poni szej procedury.
• Zanotuj po enie zaci cia papieru i liczb  wy wietlanych w komunikacie kaset,

poniewa  w czasie przeprowadzania procedury nie wy wietlaj  si  instrukcje dotycz ce
usuwania zaci tego papieru.

Poni sze rodki zaradcze ró ni  si  w zale no ci od momentu wyst pienia zaci cia papieru –
podczas kopiowania lub podczas drukowania z faksu czy drukarki.

Podczas kopiowania (z kasety podajnika)

WY CZ zasilanie
urz dzenia.
Nie zamykaj urz dzenia.

362 “Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd  ustawienia formatu
papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”)
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4
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6

Usu  zaci ty papier.
str.311 „Symbole zaci cia papieru”

Wyci gnij szuflad
wy wietlan  w komunikacie.
Wyjmij z niej wszystkie
arkusze.

Zamknij kaset  a nast pnie
cz zasilanie.

Naci nij przycisk [USER
FUNCTIONS] (Funkcje

ytkownika) na panelu
kontrolnym.

Naci nij na panelu dotykowym przycisk [USER](U ytkownik), aby
przej  do menu ustawie  u ytkownika, a nast pnie naci nij
przycisk [DRAWER] (Kaseta).

“Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd
ustawienia formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”) 363
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Naci nij przycisk kasety odpowiednio do komunikatu
wy wietlanego na panelu dotykowym.

Naci nij przycisk formatu papieru odpowiednio do umieszczonego
w kasecie.

str.54 „Przygotowanie 3 – Ustawienia papieru do kopiowania”

Po  wyj te wcze niej arkusze papieru i orygina  a nast pnie
spróbuj ponownie przeprowadzi  kopiowanie.

Gdy zostanie wy wietlony komunikat “POWER FAILURE" (Awaria zasilania), naci nij
dwukrotnie przycisk [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji), aby usun  komunikat.
Zobacz str.360 “POWER FAILURE” („AWARIA ZASILANIA”)

364 “Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd  ustawienia formatu
papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”)
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Podczas kopiowania (z podajnika bocznego)

WY CZ zasilanie
urz dzenia.
Nie zamykaj urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
str.311 „Symbole zaci cia papieru”

Usu  wszystkie arkusze z tacy
podajnika bocznego.

4 cz zasilanie.

Po  papier na tacy podajnika bocznego i wybierz format papieru.
str.85 „Kopiowanie z podajnika bocznego”

6 Po  orygina  i spróbuj ponownie przeprowadzi  kopiowanie.

Gdy zostanie wy wietlony komunikat “POWER FAILURE" (Awaria zasilania), naci nij
dwukrotnie przycisk [FUNCTION CLEAR] (Kasowanie funkcji), aby usun  komunikat.
Zobacz str.360 “POWER FAILURE” („AWARIA ZASILANIA”)

“Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd
ustawienia formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”) 365
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Podczas drukowania z faksu lub drukarki (z kasety podajnika)

WY CZ zasilanie
urz dzenia.
Nie zamykaj urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
str.311 „Symbole zaci cia papieru”

Wyci gnij szuflad
wy wietlan  w komunikacie.
Wyjmij z niej wszystkie
arkusze.

Zamknij kaset  i W CZ
zasilanie.

366 “Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd  ustawienia
formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”)
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Spójrz na wskazanie formatu papieru na panelu dotykowym, eby
sprawdzi , jaki format zarejestrowano dla kasety, której dotyczy
komunikat.

Do kasety, której dotyczy  komunikat w  papier o formacie
zgodnym z wy wietlanym (pkt.5).

str.54 „Przygotowanie 3 – Ustawienia papieru do kopiowania”

Wybrane zadanie zostanie wznowione.
Je li po zako czeniu zadania ponownie zmienisz format papieru, upewnij si , czy format
umieszczonego papieru zgadza si  z formatem przypisanym tej kasecie w ustawieniach
urz dzenia.

“Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd
ustawienia formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”) 367
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Podczas drukowania na drukarce (z podajnika bocznego)
Papier z tacy podajnika bocznego nie b dzie pobierany podczas odbioru faksu.

WY CZ zasilanie
urz dzenia.
Nie zamykaj urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
str.311 „Symbole zaci cia papieru”

Usu  wszystkie arkusze z tacy
podajnika bocznego.

4 cz zasilanie.

368 “Check paper size setting on control panel for drawer N” („Sprawd  ustawienia
formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu kontrolnym”)
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Naci nij przycisk [JOB
STATUS] (Status zadania) na
panelu kontrolnym.

Na tacy podajnika bocznego po  papier o formacie wy wietlanym
obok komunikatu “Place Paper in the Bypass tray:” („Po  papier
na tacy podajnika bocznego”).

7 Naci nij przycisk [START].

“Check paper size setting on control panel for drawer N”
(„Sprawd  ustawienia formatu papieru dla kasety ‘N’ na panelu
kontrolnym”) 369
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“Cannot print this paper size. Select the other drawer” („Nie
mo na wydrukowa  tego formatu papieru. Wybierz inn  kaset ”)

Gdy zainstalowano finiszer, nie mo na wyprowadza  na tac  wewn trzn  papieru w formacie
„A3 w poziomie”.
Usu  zadanie drukowania, zmie  ustawienia formatu papieru do drukowania lub wybierz
finiszer jako tac  wyj ciow  i spróbuj ponownie.

Drukowanie mo na te  przeprowadzi  bez konieczno ci anulowania zadania drukowania na
dwa sposoby. Jednak obraz orygina u nie b dzie wtedy kompletny, bo oba przypadki wymagaj

ycia papieru o mniejszym formacie ni  A3 w poziomie.
• Wybierz na panelu dotykowym przycisk kasety, aby okre li ród o papieru i naci nij

przycisk [START].
• Po  na tacy podajnika bocznego papier w innym formacie ni  A3 w poziomie i naci nij

przycisk [START].

Pami taj o okre leniu formatu papieru.

370 “Cannot print this paper size. Select the other drawer” („Nie mo na wydrukowa  tego formatu
papieru. Wybierz inn  kaset ”)
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“Cannot print this paper type. Set the other paper type” („Nie
mo na wydrukowa  na tym typie papieru. Ustaw inny typ
papieru”)

Papier specjalny mo ne wyprowadza  tylko na tac  wewn trzn  lub górn  tac  finiszera (MJ-
1101). Anuluj zadanie drukowania, ustaw tac  wewn trzn  lub górn  tac  finiszera (MJ-1101)
jako tac  wyj ciow  i spróbuj ponownie.

“Cannot print this paper type Set the other paper type” („Nie mo na
wydrukowa  na tym typie papieru. Ustaw inny typ papieru”) 371
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“Reboot the machine” („Zrestartuj urz dzenie”)

Powy szy komunikat zostaje wy wietlony, gdy nie mo na normalnie obs ugiwa  urz dzenia z
powodu wyst pienia b du, który mo na usun  ponownie uruchamiaj c urz dzenie. Poniewa
nie mo na zamkn  urz dzenia z panela kontrolnego, zrestartuj urz dzenie za pomoc
wy cznika zasilania.

372 “Reboot the machine” („Zrestartuj urz dzenie”)



KONSERWACJA

W tym rozdziale opisano procedury zwi zane z konserwacj , która zapewnia kopie wysokiej jako ci oraz
przedstawiono rozwi zania prostych problemów.
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11 KONSERWACJA

Codzienny przegl d

Zalecamy cotygodniowe czyszczenie poni szych elementów, co umo liwi skanowanie
orygina ów w higienicznych warunkach.
Uwa aj, aby nie zarysowa  czyszczonych elementów.

2
3 4

1

1. Obszar skanowania
Czy  powierzchni  mi kk  szmatk , such  lub lekko nawil on  wod . Nie

ywaj rozpuszczalników, takich jak alkohol.

2. Szyba ekspozycyjna

3. Prowadnica

4. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej.
 Czy  powierzchni  nast puj co, zale nie od zabrudzenia:

• Czy  mi kk  szmatk .
• Czy  mi kk  szmatk  lekko nawil on  wod .
• Czy  mi kk  szmatk  lekko nawil on  alkoholem, nast pnie wytrzyj such  szmatk .
• Czy  mi kk  szmatk  lekko nawil on  rozcie czonym w wodzie neutralnym

detergentem, nast pnie wytrzyj such  szmatk .

• Do czyszczenia powierzchni urz dzenia nie u ywaj rodków takich, jak rozpuszczalnik czy
benzyna. Mog oby to spowodowa  odkszta cenia b  odbarwienia powierzchni.

• Gdy u ywasz nas czonej ciereczki do czyszczenia, dok adnie trzymaj si  instrukcji.

374 Codzienny przegl d

Ostrze enie



Rozwi zywanie prostych problemów

Sprawd  poni sze elementy, a je eli problem nie ust puje, zadzwo  do przedstawiciela
serwisu.

Urz dzenie nie uruchamia si

 Nale y sprawdzi rodek zaradczy Odsy acz
Czy wtyczka jest bezpiecznie
umieszczona w gniazdku?

Naci nij wtyczk  do ko ca. -

Czy pokrywa przednia jest dobrze
zamkni ta?

Dobrze domknij pokryw str.30 “Opis poszczególnych
„elementów

Papier cz sto si  zacina

 Nale y sprawdzi rodek zaradczy Odsy acz
Czy wy wietla si  komunikat:
„Sprawd  ustawienia formatu
papieru dla kasety N (bocznej)
na panelu kontrolnym”?

Dostosuj format papieru
umieszczonego w kasecie lub
kasecie bocznej do formatu
zarejestrowanego dla urz dzenia.

str.362“Check paper size
setting on control panel for
drawer N” („Sprawd
ustawienia formatu papieru
dla kasety ‘N’ na paneluCzy ilo  papieru przekracza

lini  zaznaczon  wewn trz
bocznej prowadnicy?

Usu  cz  arkuszy i umie  je tak,
aby wysoko  stosu nie
przekracza a wska nika.

str.56 „Umieszczanie papieru
w kasecie”,

Czy przestrze  pomi dzy
boczn  prowadnic  kasety lub
kasety bocznej a papierem jest
zbyt ma a/du a?

Ustaw odpowiedni  odleg
mi dzy prowadnic  boczn  a
papierem, nast pnie umie  papier
wzd  prowadnicy.

str.56 „Umieszczanie papieru
w kasecie”,

Czy usuni to wszystkie
zakleszczone arkusze?

Poniewa  mo e nie by atwo
zlokalizowa  zaci cie, post puj
zgodnie ze wskazówkami
wy wietlanymi na panelu dotykowym.

str.311 „Symbole zaci cia
papieru”)

Naciskanie przycisków/ikon nie powoduje zmian wy wietlania

 Nale y sprawdzi rodek zaradczy Odsy acz
Czy urz dzenie jest w trybie
oszcz dzania energii
(Automatyczny tryb
oszcz dzania energii)?

Naci nij przycisk [ENERGY
SAVER] lub [START] na panelu
kontrolnym, eby wy czy  tryb.
(Urz dzenie potrzebuje troch
czasu, aby przej  w stan
gotowo ci.)

str.52 „Tryb oszcz dzania
energii”

Czy zasilanie jest wy czone z
powodu ustawienia funkcji zegara
tygodniowego?

Naci nij przycisk [START], aby
ponownie w czy  zasilanie.

Patrz [Podr cznik funkcji
ytkownika].

Je li urz dzenie jest
zarz dzane kodami wydzia ów,
czy wprowadzono poprawny
kod?

Wprowad  poprawny kod dost pu. str.46 „Gdy uruchomiono funkcj
zarz dzania departamentami /

ytkownikami"

Czy podczas korzystania z
funkcji zarz dzania

ytkownikami wprowadzono
poprawne dane?

Poprawnie wprowad  informacje o
ytkowniku.

str.46 „Gdy uruchomiono funkcj
zarz dzania departamentami /

ytkownikami"

Czy wy wietla si  komunikat
“Warming up” (Nagrzewanie)?

Poczekaj, a  urz dzenie b dzie
gotowe.

Str. 45 „W czanie zasilania”
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11 MAINTENANCE

Nie mo na ustawi  funkcji

 Nale y sprawdzi rodek zaradczy Odsy acz
Czy ustawiono funkcje, których nie
mo na ze sob czy ?

Sprawd  matryce kombinacji
funkcji kopiowania i matryce
kombinacji regulacji jako ci
obrazu i ustaw je ponownie.

str.389 „Matryca czenia funkcji
kopiowania”,
str.391 „Matryca czenia
regulacji obrazu”

sto  obrazu jest zbyt niska

 Nale y sprawdzi rodek zaradczy Odsy acz
Czy na panelu dotykowym
wy wietla si  polecenie
wymiany kasety z tonerem?

Wymie  kaset  z tonerem. str.302 „Symbol wymiany kasety z
tonerem”

 Czy odpowiednio ustawiono
poziom dopasowania koloru?

yj przycisków r cznego
ustawienia g sto ci lub funkcji
dopasowania t a, aby odpowiednio
dopasowa  g sto  obrazu.

str.136 „Dopasowanie g sto ci
kopii” str.144 „Dopasowanie t a”

sto  obrazu jest zbyt wysoka

 Nale y sprawdzi rodek zaradczy Odsy acz
Czy odpowiednio ustawiono
poziom dopasowania koloru?

yj przycisków r cznego
ustawienia g sto ci lub funkcji
dopasowania t a, aby
odpowiednio dopasowa  g sto
obrazu.

str.136 „Dopasowanie g sto ci
kopii” str.144 „Dopasowanie t a”

Problemy z obrazem

Problem  Najcz stsza przyczyna rodek zaradczy
Automatyczny podajnik
dokumentów (opcja) lub
pokrywa szyby (opcja) nie zostaa
cakowicie opuszczona.

Opu  je ca kowicie, aby wiat o z
zewn trz nie mia o dost pu.

Szyba ekspozycyjna,
arkusz dociskowy szyby
ekspozycyjnej, obszar
skanuj cy lub prowadnice

 brudne.

Wyczy  je.
str.374 „Codzienny przegl d”

Ustawiono wy sz  g sto  kopii. Je li u ywasz trybu r cznego
ustawienia g sto ci, ustaw ni sz

sto  lub u yj automatycznego trybu
sto ci obrazu.

Skopiowany obraz jest
poplamiony.

yto orygina u o du ej
przezroczysto ci.

Na orygina  po  pust  kartk  formatu
orygina u lub wi ksz .
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Problem  Najcz stsza przyczyna rodek zaradczy
Skopiowany obraz jest
zamglony.

Mi dzy szyb  ekspozycyjn
a orygina em wyst pi a
niewielka szczelina.

Opu  pokryw  szyby (opcja) lub
automatycznego podajnika dokumentów
(opcja) ca kowicie, eby orygina  styka
si  z szyb  ekspozycyjn .

Brakuje cz ci obrazu. Format lub kierunek kopii i
oryginau lub skala kopiowania jest
nieodpowiednio ustawiona.

yj papieru tego samego formatu, co
orygina  lub ustaw skal  kopiowania
stosownie do formatu papieru.

Obszar skanowania lub
prowadnice s  poplamione.

Wyczy  je.
str.374 “Codzienny przegl d”

Na kopii wyst pi y ciemne
poprzeczne smugi.

ówna elektroda jest
brudna.

Wyczy  g ówn  elektrod .
str.343 „Czyszczenie elektrod”

Na kopii wyst pi y bia e
poprzeczne smugi.

Szczelina szyby jest brudna. Wyczy  szczelin  szyby.
str.340 „Czyszczenie szczeliny szyby”

Poziom g sto ci kopii jest
nierówny (w poziomie)

ówna elektroda jest
brudna.

Wyczy  g ówn  elektrod .
str.343 „Czyszczenie elektrod”
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12 SPECYFIKACJE I OPCJE

Specyfikacje urz dzenia e-STUDIO2500c/3500c/3510c

Nazwa modelu FC-2500C/FC-3500C/FC-3510C
Typ Typ biurkowy
Szyba ekspozycyjna Nieruchoma
System drukowania (kopiowania) Po rednia metoda elektrofotograficzna
System wywo ywania Wywo ywanie za pomoc  dwuelementowej szczotki magnetycznej
Metoda utrwalania Utrwalanie przy pomocy ta my
Typ czujnika fotoelektrycznego OPC
System skanowania orygina u System kopiowania p askiego (Je eli zainstalowano dwustronny

automatyczny podajnik dokumentów: System skanowania
nieruchomego przez podawanie orygina u)

Czujnik skanowania orygina u Liniowy czujnik CCD
ród o wiat a dla skanowania Lampa ksenonowa

Skanowanie 600 dpi x 600 dpiRozdzielczo
Pisanie Czarno-bia e: 2400 dpi x 600 dpi (Proces wyg adzania ),1 bit Kolor,

Wyg adzanie obrazu: 600 dpi x 600 dpi, 8 bitów

Dopuszczalne orygina y Arkusze, ksi ki i przedmioty trójwymiarowe
Dopuszczalny format orygina u 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

Dopuszczalny
format kopii

Bocznie W zakresie 100 - 305 mm (d ugo ), 148 - 457 mm (szeroko )
Kaseta 64 - 163 g/m2Dopuszczalna

gramatura kopii Bocznie 64 - 256 g/m2

Czas nagrzewania Ok. 99 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii
(pionowo A4)

Czarno-bia e
e-STUDIO2500c/3500c: Ok. 6.5 sekund
e-STUDIO3510c: Ok. 5.2 sekund
Kolor
Ok. 8.5 sekund

Pr dko  ci ego kopiowania Zobacz str.382 „Pr dko  ci ego kopiowania”.
Kopiowanie wielostronnicowe Do 999 kopii (wprowadzenie kodu cyfrowego)

Czarno-
bia e

Kraw  wiod ca: 3.0±2.0 mm, Kraw  ko cowa:
3.0±2.0 mm, Obie kraw dzie: 2.0±2.0 mm

Kolor Kraw  wiod ca: 5.0+2.0/-1.0 mm, Kraw  ko cowa:
3.0±2.0 mm, Obie kraw dzie: 2.0±2.0 mm

Szeroko  obrazu
wy czona

Drukarka
(Czarno-
bia e/kolor)

Kraw  wiod ca: 5.0+2.0/-1.0 mm, Kraw  ko cowa:
5.0±2.0 mm, Obie kraw dzie: 5.0±2.0 mm

Rozmiar w . 100±0.5%
25 - 400% (w 1% powi kszeniach)

Skala kopiowania
Zoom

Dla automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów:
25 - 200% (powi kszenie o1%)

Kaseta 550 arkuszy (80 g/m2), 450 arkuszy (90 g/m2)Podawanie papieru

Bocznie 100 arkuszy (80 g/m2), 80 arkuszy (90 g/m2)
Pojemno adunku tacy odbiorczej Ok. 550 arkuszy (90 g/m2)
Dostosowanie g sto ci toneru Automatyczny system toneru magnetycznego
Sterowanie na wietlaniem Automatyczne plus r czny wybór 11 stopni na wietlania
Otoczenie (dla normalnego u ycia) Temperatura: 10 - 30 ºC, Wilgotno : 20 - 85% (Bez kondensacji)

 Zasilanie AC220 V±10%, 8 A (50/60 Hz)
Zu ycie energii 1.7 kW lub mniej (z wyposa eniem opcjonalnym)
Wymiary (tylko urz dzenie) 699 mm (Szer.) x 761 mm (G b.) x 759 mm (Wys.)
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Waga Ok. 113 kg (wyposa enie  z podajnikiem i b bnem wiat oczu ym)
 Zajmowana przestrze  (urz dzenie) 1055 mm (W) x 855 mm (D)
Pojemno Max.1000 arkuszy lub do przepe nienia pami ci (Tabela Toshiby)

•  Specyfikacja mo e si  ró ni  zale nie od warunków kopiowania i otoczenia.
• Specyfikacje i wygl d urz dzenia podlegaj  zmianom bez uprzedzania klienta w interesie podniesienia

jako ci produktu.
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Pr dko  ci ego kopiowania

e-STUDIO2500c
arkuszy/min.

Rodzaj no nika
PAPIER
ZWYK Y/

MAKULATUROWY
GRUBO  1 GRUBO  2 GRUBO  3

Format
papieru

Podajnik
Czarno-
bia e

Kolor
*1

Czarno-
bia e Kolor *1 Czarno-

bia e
Kolor

*1

Czarno-
bia e

Kolor
*1

Kaseta 35 25 17.5 17.5 - - - -A4, A5-R,
B5, LT,
ST-R,
8.5" SQ

Podajnik
boczny

35 25 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

Kaseta 26 20 13 13 - - - -A4-R, B5-R,
LT-R

Podajnik
boczny

26 20 13 13 13 13 1
3

13

Kaseta 22 17 10.5 10.5 - - - -B4, FOLIO,
LG, COMP,
13" LG Podajnik

boczny
22 17 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Kaseta 18 15 8.5 8.5 - - - -A3, LD

Podajnik
boczny

18 15 8.5 8.5 8.5 8.5 8.
5

8.5

e-STUDIO3500c
arkuszy/min.

Rodzaj no nika
PAPIER

ADKI/
MAKULATUR
OWY

GRUBO 1 GRUBO  2 GRUBO  3
Format
papieru

Podajnik
Czarno-
bia e Kolor

*1

Czarno-
bia e Kolor *1 Czarno-

bia e Kolor
*1

Czarno-
bia e Kolor *1

Kaseta 35 35 17.5 17.5 - - - -A4, A5-R,
B5, LT,
ST-R,
8.5" SQ

Podajnik
boczny

35 35 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

Kaseta 26 26 13 13 - - - -A4-R, B5-R,
LT-R

Podajnik
boczny

26 26 13 13 13 13 13 13

Kaseta 22 22 10.5 10.5 - - - -B4, FOLIO,
LG, COMP,
13" LG Podajnik

boczny
22 22 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Kaseta 18 18 8.5 8.5 - - - -A3, LD

Podajnik
boczny

18 18 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
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e-STUDIO3510c
arkuszy/min.

Rodzaj no nika
PAPIER
ZWYK Y/

MAKULATUROWY
GRUBO 1 GRUBO  2 GRUBO  3

Format
papieru

Podajnik
Czarno-
bia e Kolor

*1

Czarno-
bia e Kolor *1 Czarno-

bia e Kolor
*1

Czarno-
bia e Kolor *1

Kaseta 45 35 17.5 17.5 - - - -A4, A5-R,
B5, LT,
ST-R,
8.5" SQ

Podajnik
boczny

45 35 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

Kaseta 32 26 13 13 - - - -A4-R, B5-R,
LT-R

Podajnik
boczny

32 26 13 13 13 13 13 13

Kaseta 26 22 10.5 10.5 - - - -B4, FOLIO,
LG, COMP,
13" LG Podajnik

boczny
26 22 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Kaseta 22 18 8.5 8.5 - - - -A3, LD

Podajnik
boczny

22 18 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

*1 PE NY KOLOR, DWUKOLOROWY, JEDNOKOLOROWY, WYG ADZANIE OBRAZU

• Szybko  kopiowania z podajnika bocznego jest taka, jak podano wy ej dla podanego formatu papieru.
• Powy sze warto ci mierzy si , gdy orygina  jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej, i

wykonuje si  wiele jednostronnych kopii w skali 100% i trybie bez sortowania.
• Szybko  kopiowania dla kopii czarno-bia ych jest mierzona dla trybu automatycznego

na wietlania skanowania. Szybko  kopiowania dla kopii kolorowych zmierzono dla
trybu r cznego na wietlania skanowania.

• Powy sza specyfikacja ró ni si , zale nie od warunków kopiowania oraz otoczenia.
• Dla powy szych warto ci u yto papieru rekomendowanego przez firm  Toshiba.
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Specyfikacja opcji

Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy
Naza modelu MR-3018
Strony kopii Jednostronna, dwustronna (dupleks)
Liczba orygina ów (A4) 100 orygina ów (35 - 80 g/m2) lub stos o wysoko ci 16 mm lub mniejszy (wi cej

ni 80 g/m2)
Szybko  podawania
papieru

Czarno-bia e: 105 - 420 mm
Kolorowe: 52.5 - 210 mm

Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
(Formaty A5 i ST niedopuszczalne)

Gramatura papieru Orygina  jednostronny: 35 - 157 g/m2, orygina  dwustronny: 50 - 157 g/m2

ród o zasilania DC24 V (zasilanie z urz dzenia)
Wymiary 600 mm (Szer.) x 523 mm (G b.) x 135 mm (Wys.)
Waga Ok. 12.5 kg
Zu ycie energii Maks.49,5 W

Podajnik LCF
Nazwa modelu KD-1019A4
Dopuszczalny format A4
Gramatura papieru 64 - 105 g/m2

Maks. pojemno 2500 arkuszy (80 g/m2), 450 arkuszy (90 g/m2) (wysoko  ok. 137 mm x 2)
ród o zasilania DC5 V, DC24 V (zasilanie z urz dzenia)

Wymiary 623 mm (Szer.) x 657 mm (G b.) x 308 mm (Wys.) (ze stabilizatorem)
Waga Ok. 27 kg

Podstawa podawania papieru (PFP) (1 typ kasety)
Nazwa modelu KD-1018
Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP (A5,

ST i formaty niestandardowe s  niedopuszczalne.)
Gramatura papieru 64 - 163 g/m2

Maks. pojemno 550 arkuszy (80 g/m2), 450 arkuszy (90 g/m2)
Wymiary 623 mm (Szer.) x 657 mm (G b.) x 320 mm (Wys.)
Waga Ok. 21.5 kg

Modu  dodatkowej kasety
Nazwa modelu MY-1031
Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP (A5,

ST i formaty niestandardowe nie s  dopuszczalne.)
Gramatura papieru 64 - 163 g/m2

Maks. pojemno 550 arkuszy (80 g/m2), 450 arkuszy (90 g/m2)
Waga Ok. 3.8 kg
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Finiszer (MJ-1101)
Nazwa modelu MJ-1101
Typ Typ pod ogowy (Konsola)
Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
Dopuszczalna
gramatura papieru

60 - 256 g/m2

Format papieru 60 - 80 g/m2 81 - 90 g/m2 91 - 105 g/m2

A4, B5, LT, 8.5”SQ, 16K 50 arkuszy 30 arkuszy 30 arkuszy
Liczba kopii
zszywanych na raz
(Wraz z 2 ok adkami
(60 - 256 g/m2))

A3, A4-R, B4, FOLIO, LD,
LG, LT-R, COMP, 13”LG,
8K

30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Pozycja zszycia Z przodu, z ty u, z obu stron
ród o zasilania Zasilanie z urz dzenia

Wymiary 535 mm (Szer.) x 598 mm (G b.) x 1092 mm (Wys.)
Waga Ok. 34 kg
Zu ycie energii Maks.70 W

Finiszer (MJ-1101)
Jednostka: cal (z dopuszczaln  ró nic ± 7 mm)
Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Taca górna
MJ-1101 (bez orygina ów mieszanych)

Tryb Bez sortowania
A4, B5, A5-R, LT, ST-R, 8.5”SQ, 16K 36.75 mm

(250)
A3, A4-R, B4, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT-R,
COMP, 13”LG, 8K, 16K-R

18.4 mm
(125)

Taca dolna
MJ-1101 (bez orygina ów mieszanych)

Tryb Bez sortowania  Sort./Grupowanie  Zszywanie
A4, B5, LT 294 mm

(2000)
294 mm

(2000)
Jako pierwszy jest pobierany
dowolny z 2000 arkuszy o gr.
294 mm, lub 30 kopii.

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

147 mm
(1000)

147 mm
(1000)

Jako pierwszy jest pobierany
dowolny z 1000 arkuszy o gr.
147 mm, lub 30 kopii.

Gdy za adowano papier o mieszanych formatach, pojemno  tacy powinna odpowiada
specyfikacjom okre lonym dla wi kszego formatu papieru (podanym w powy szych tabelach).

Specyfikacja opcji 385



12 SPECYFIKACJE I OPCJE

Finiszer broszuruj cy (MJ-1030)
Nazwa modelu MJ-1030
Typ Typ pod ogowy (Konsola)
Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP
Dopuszczalna gramatura 64 - 256 g/m2

Format papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2

A4, B5, LT 50 arkuszy 26 arkuszy 24 arkuszy
Liczba kopii zszywanych na
raz (Wraz z 2 ok adkami
(64 - 256 g/m2)) A3, A4-R, B4, FOLIO, LD,

LG, LT-R, COMP
30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Pozycja zszycia Z przodu, z ty u, z dwóch stron
Format papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2Wydajno  zszywania (Z 1

ok adk  (64 - 256 g/m2)) A3, A4-R, B4, LD, LT-R 15 arkuszy 10 arkuszy 10 arkuszy
ród o zasilania Zasilanie z urz dzenia

Wymiary 649 mm (762 mm) (Szer.) x 657 mm (G b.) x 1068 mm (Wys.)
Waga Ok. 70 kg
Zu ycie energii 170 W maks.

Pojemno  kasety Finiszera broszuruj cego (MJ-1030)
(MJ-1030 bez orygina ów mieszanych)

Jednostka: cal (z dopuszczaln  ró nic ± 7 mm)

Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)
Tryb Non-Sort  Sort/Group

(Rodzaj)
 Staples loaded (ze zszywkami)

Kaseta nr 1 2 1 2 1 2
A4, A5-R, B5,
LT, ST-R

147 mm
(1000)

147 mm
(1000)

Jako pierwszy jest
pobierany dowolny z
1000 arkuszy o gr.
147 mm, lub 30 kopii.

Jako pierwszy jest
pobierany dowolny z
1000 arkuszy o gr. 147
mm, lub 30 kopii.

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

73.5 mm
(500)

73.5 mm
(500)

Jako pierwszy jest
pobierany dowolny z
500 arkuszy o gr. 73,5
mm, lub 30 kopii.

Jako pierwszy jest
pobierany dowolny z
500 arkuszy o gr. 73,5
mm, lub 30 kopii.

• Tryby Sort./Grup./Zszycie nie s  dost pne przy formatach A5-R, B5-R, ST-R.
• Zobacz  str.120 “Warunki broszurowania”, eby sprawdzi  pojemno  kasety dla tacy

zszycia broszurowego.
• Je li kopie pozostaj  na tacy odbiorczej podczas kolejnego kopiowania, pojemno  jest taka

sama, jak w przypadku papieru mieszanych formatów.

(MJ-1030 z papierem mieszanym)
Jednostka: cal (z dopuszczaln  ró nic ± 7mm)
Warto ci w nawiasach: liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez sortowania  Sort./Grupowanie  Zszywanie
Kaseta nr 1 2 1 2 1 2
FOLIO i
A4-R
A3 i A4
B4 i B5
LD i LT
LG i LT-R

73.5 mm
(500)

73.5 mm
(500)

Jako pierwszy jest
pobierany dowolny
z 500 arkuszy o gr.
73,5 mm, lub 30
kopii.

Jako pierwszy jest
pobierany dowolny
z 500 arkuszy o gr.
73,5 mm, lub 30
kopii.
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Dziurkacz (Seria MJ-6101)
Nazwa modelu Seria MJ-6101
Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP
Dopuszczalna gramatura
papieru

64 - 256 g/m2

(folie do slajdów i specjalnie przygotowany papier nie s  dopuszczalne)
Wymiary 112 mm (Szer.) x 617 mm (G b.) x 378 mm (Wys.) (bez dolnej pokrywy)
Waga Ok. 9 kg

Liczba dziurek i rednica dziurki Dopuszczalne formaty
Japonia i wi kszo
Europy (MJ-6101E)

2 dziurki
(6.5 mm r.)

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

Ameryka Pó nocna
(MJ-6101N)

2/3 dziurki dowolnie
(8.0 mm r.)

2 dziurki: A4-R, LG, LT-R
3 dziurki: A3, A4, LD, LT

Francja
(MJ-6101F)

4 dziurki
(6.5 mm r.; 80 mm rozstawu)

A3, A4, LD, LT

Szwecja
(MJ-6101S)

4 dziurki
(6.5 mm r.; 70 mm i 21 mm rozstawu)

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

Dziurkacz (Seria MJ-6004)
Nazwa modelu Seria MJ-6104
Dopuszczalne formaty A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP
Dopuszczalna gramatura
papieru

64 - 256 g/m2

(folia do slajdów i specjalnie przygotowany papier nie s  dopuszczalne)
Wymiary 112 mm (Szer.) x 617 mm (G b.) x 378 mm (Wys.) (bez dolnej pokrywy)
Waga Ok. 9 kg

Liczba dziurek i rednica dziurki Dopuszczalne formaty
Japonia i wi kszo
Europy (MJ-6104E)

2 dziurki
(6.5 mm r.)

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

Ameryka Pó nocna
(MJ-6104N)

2/3 dziurki dowolnie
(8.0 mm r.)

2 dziurki: A4-R, LG, LT-R
3 dziurki: A3, A4, LD, LT

Francja
(MJ-6104F)

4 dziurki
(6.5 mm r.; 80 mm rozstawu)

A3, A4, LD, LT

Szwecja
(MJ-6104S)

4 dziurki
(6.5 mm r.; 70 mm i 21 mm rozstawu)

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

Mostek
Nazwa modelu KN-3500

•  Przy ocenianiu powy szych warto ci u yto papier zalecany przez firm  Toshiba.
Specyfikacje i wygl d urz dzenia podlegaj  zmianom bez uprzedzania klienta w interesie
podniesienia jako ci produktu

Specyfikacja opcji 387
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Specyfikacja adunku

Instrukcje dotycz ce instalacji
Podr cznik u ytkownika

ben wiat oczu y
Kieszonkowa instrukcja u ytkownika
Raport instalacji
Karta gwarancyjna
CD-ROM (2 cz.)

Specyfikacja
adunku

ogranicznik (dla panelu kontrolnego)

388 Specyfikacja adunku
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