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Podręcznik obsługi 
podstawowych funkcji



EPA ENERGY STAR ® (MFD)
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) wprowadziła dobrowolny
program ENERGY STAR, promujący na szeroką skalę dobrowolne stosowanie technologii oszczędności 
energii, poprawiających warunki w miejscu pracy, wydajność działania produktów, a także chroniącychi
środowisko przed zanieczyszczeniem. Toshiba TEC Corporation jako Partner ENERGY STAR stwierdza,  
iż niniejszy model kopiarki jest zgodny z wytycznymi ENERGY STAR z zakresu oszczędności energii. 
Wytyczne ENERGY STAR dla kopiarek tej klasy wymagają, aby kopiarki zgodne ze standardem 
ENERGY STAR wyposażone były w opcję „trybu uśpienia”, dzięki której kopiarka po upływie określonego 
czasu bezczynnościi przechodzi w tryb uśpienia. Kopiarka musi także automatycznie przełączać się w “tryb 
niskiegoi zasilania” (automatyczne oszczędzanie energii) po upływie określonego czasu od ostatniego użycia.i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Niniejszy model kopiarki jest w szczególności zgodny z poniższymi wymaganiami: 

� e-STUDIO281c/351c/451c model Kopiarka/Drukarka + Faks (Model wielofunkcyjny)  
 „Automatyczne oszcz�dzanie energii” -i
  W trybie oszczędzania energii kopiarka ta zużywa poniżej i
  157 W (e-STUDIO281c) / 184 W (e-STUDIO351c) / 223 W (e-STUDIO451c).i
 Domy�lny czas przej�cia w tryb „Automatycznego oszcz�dzania energii”i
  Domyślny czas, po którym uruchamia się „Automatyczne oszczędzanie energii”, wynosi 15 minut.i
 „Tryb u�pienia”i
  W trybie uśpienia kopiarka ta zużywa poniżej i
  69 W (e-STUDIO281c) / 80 W (e-STUDIO351c) / 95 W (e-STUDIO451c).i
 Domy�lny czas przej�cia w „Tryb u�pienia” - ii
  Domyślny czas, po którym uruchamia się „Tryb uśpienia”, wynosi 90 minut.i
Uwaga 1  – Domyślne ustawienia dla "Trybu uśpienia” i „Automatycznego oszczędzania energii” można zmienić.
Uwaga 2 –  W przypadku odebrania danych przez faks lub drukarkę w trybie uśpienia kopiarka rozpoczyna i i

   nagrzewanie i drukuje dane po osiągnięciu stanu gotowości. Kopiarka zaczyna się również nagrzewaći
i   po naciśnięciu przycisku Start lub przycisku oszczędzania energii na panelu sterowania.i

Zgodnie z wytycznymi programu EPA ENERGY STAR, Toshiba zaleca następujący papier makulaturowy:ii
Great White MultiUse 20 i
Great White MultiUse 24 i
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania papieru makulaturowego lub niektórych zalecanychi
rodzajów papieru makulaturowego należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy Toshiba.ii
ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem w Stanach Zjednoczonych.ii
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Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji e-STUDIO281c/351c/451c nie należy go zmieniać.
Unikać zbyt wysokich temperatur, nadmiaru kurzu, drgań oraz bezpośredniego nasłonecznienia. Należy
także zapewnić odpowiednią wentylację, ponieważ kopiarka wydziela niewielkie ilości ozonu.
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Informacja dla u	ytkowników

Dotyczy tylko klientów z krajów UE 

Ostrze	enie: 
Niniejszy produkt jest produktem klasy A. W warunkach domowych produkt może powodować
zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik musi podjąć odpowiednie środki zaradcze.

�rodowisko pracy 
Niniejszy produkt i oryginalny osprzęt elektryczny spełniają wymagania kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) dla „zastosowań komercyjnych i w przemyśle lekkim”. 
TOSHIBA TEC nie dopuszcza korzystania z niniejszego produktu w innych warunkach niż
w zastosowaniach komercyjnych i w przemyśle lekkim. Przykładowo, nie są akceptowane następujące
zastosowania:
•  Zastosowania przemysłowe (np. zastosowania, w których wykorzystuje się napięcie zasilania 
 trójfazowego 380 V). 
•  Zastosowania medyczne: Niniejszy produkt nie jest dopuszczony do użytku jako produkt medyczny 
 według postanowień Dyrektywy o produktach medycznych 93/42/EWG.
•  Zastosowania domowe (np. pokój z odbiornikiem telewizyjnym / radiowym w bezpośrednim
 sąsiedztwie) 

TOSHIBA TEC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek konsekwencji wynikających  
z wykorzystywania niniejszego produktu w warunkach pracy, które nie zostały zaakceptowane,  
lub w których zakres korzystania z nich jest ograniczony. 
Konsekwencje korzystania z niniejszego produktu w takich warunkach mogą polegać na wystąpieniu 
zakłóceń elektromagnetycznych pomiędzy urządzeniem a innymi sprzętami i urządzeniami 
znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Może to spowodować nieprawidłowości w działaniu, łącznie z utratą danych / błędami danych 
dotyczącymi produktu lub innych urządzeń / maszyn, w obrębie których występują zakłócenia 
elektromagnetyczne. 
Ponadto, ze względów ogólnego bezpieczeństwa, zabronione jest korzystanie z produktu w warunkach 
zagrożenia wybuchem. 

1. Nie wolno dotykać końcówek złączy przy odłączaniu kabli urządzeń peryferyjnych. 
2. Przed otwarciem jakiejkolwiek pokrywy lub wyjęciem jakiegokolwiek podzespołu z kopiarki należy
rozładować ładunki elektrostatyczne na ciele, dotykając metalowej części kopiarki. 

Zgodno�
 ze standardem CE 
Niniejszy produkt oznakowany jest znakiem CE zgodnie z zapisami odnośnych Dyrektyw Europejskich, 
tj. Dyrektywy niskonapięciowej LVD 73/23/EWG i Dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 
89/336/EWG w odniesieniu do produktu oraz osprzętu elektrycznego. 
Za oznakowanie CE odpowiada TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-
Str. 7, 41460 Neuss, Niemcy, telefon +49-(0)-2131-1245-0.
Jeżeli chcecie Państwo otrzymać kopię odnośnej Deklaracji zgodności CE, prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą sprzętu lub z firmą TOSHIBA TEC. 
E mail : customerservice@toshibatec tgis.com.

Informacja na temat poziomu ha�asu emitowanego przez urz�dzenie 
Rozporządzenie 3. GPSGV: Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jest mniejszy lub równy 70 dB
(A) według EN ISO 7779.

Dotyczy tylko klientów z Niemiec 
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Poniższe informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: 

 Niniejszy produkt oznaczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie 
 UE 2002/96/WE 
 (Dyrektywie WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego  
 I elektronicznego). 

Zastosowanie tego symbolu oznacza, iż produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z niesegregowanymi 
odpadami komunalnymi i musi on być usunięty oddzielnie. Zapewniając usunięcie produktu w sposób 
prawidłowy chronimy środowisko i zdrowie ludzkie przed ewentualnymi szkodliwymi konsekwencjami, 
które mogłyby wystąpić wskutek nieprawidłowego postępowania z produktem przy jego utylizacji.
Szczegółowe informacje na temat odbioru i utylizacji produktu uzyskać można od sprzedawcy,  
od którego zakupiono produkt.



Kasety z tonerem do e-STUDIO281c/351c/451c  
Zaleca się korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części TOSHIBA, aby uzyskać
najlepsze rezultaty pracy.

7

TOSHIBA nie ust�puje jako�ci� nikomu



• Niezawodno�

 Oryginalne materiały eksploatacyjne Toshiba poddawane są niezwykle surowej kontroli, zatem 
 wszystkie dostarczane Państwu materiały eksploatacyjne wykazują się najwyższym poziomem jakości
 działania. 
• Wysoka wydajno�

 Oryginalne materiały eksploatacyjne Toshiba tworzone są, aby spełniać wymagania konkurencji  
 we współczesnym świecie, i zapewniają szybkie, niezawodne kopiowanie wtedy, kiedy tego Państwo 
 potrzebują.
• Niezmienna jako�
 obrazu 
 Oryginalne materiały eksploatacyjne Toshiba zapewniają niezmiennie wysoką jakość tworzonych 
 kopii. 
• Korzystne dla kopiarki 
 Oryginalne materiały eksploatacyjne Toshiba zapewniają utrzymanie kopiarki i wszystkich jej części
 we właściwym stanie oraz bezawaryjnego działania. 
 Mniejsze zużywanie się urządzenia zawdzięczamy dogłębnej wiedzy Toshiby na temat właściwości
 kopiarki, a co za tym idzie możliwości zachowania najwyższej dbałości. 
• Dopasowanie do urz�dzenia 
 Materiały eksploatacyjne oraz urządzenia Toshiba zostały stworzone do zintegrowanej pracy.  
 Za każdym razem, gdy Toshiba opracuje nowe urządzenie, opracowuje również nowy toner, 
 wykonany wyłącznie dla tego urządzenia. Wykorzystując oryginalne materiały eksploatacyjne Toshiba 
 wraz z kopiarkami Toshiba mamy gwarancję optymalnego działania.

TOSHIBA nie ustępuje jakością nikomu (cd.)
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Materia�y eksploatacyjne / cz��ci

• Optymalna jako�
 obrazu 
 Toner Toshiba produkowany jest z wykorzystaniem precyzyjnych, wysokiej klasy materiałów  
 w precyzyjnie kontrolowanych warunkach, co zapewnia niezmienne tworzenie przez kopiarki Toshiba 
 obrazów o wysokiej ostrości i jakości.
• Oszcz�dno�

 Oryginalny toner Toshiba zapewnia oszczędność kosztów. W procesie kopiowania zużywana jest tylko 
 niezbędna ilość toneru, dzięki czemu urządzenie pracuje do momentu zużycia całego toneru. W ten 
 sposób każdą kasetę z tonerem wykorzystuje się maksymalnie.
• W harmonii ze �rodowiskiem naturalnym 
 Oryginalny toner Toshiba produkowany jest z myślą o środowisku. W trosce o środowisko naturalne 
 stosujemy etykiety wytłaczane lub plastikowe, dzięki czemu nasz toner poddaje się pełnej utylizacji. 
 Ponadto obniżono poziom kurzu i ozonu, dzięki czemu warunki w środowisku pracy ulegają poprawie.
• Przyjazne dla u	ytkownika 
 Zanim dopuścimy nasze tonery do sprzedaży, poddajemy je testom, aby upewnić się, czy spełniają
 najsurowsze normy zdrowotne. 
 Dzięki temu użytkownik nie ma powodu do niepokoju podczas postępowania z tonerem. 

Toner

• Zalety serwisu i wsparcia 
 Technicy serwisu Toshiba gwarantują utrzymanie działania kopiarki na najwyższym poziomie.  
 Aby zapewnić niezmienną jakość obrazów, należy skorzystać z usług autoryzowanego serwisu 

Toshiba, który zadba o posiadaną przez Państwa kopiarkę i prowadzić będzie regularne czynności 
konserwacyjne.

Informacje ogólne 
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Przedmowa

Dziękujemy za zakup Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych Toshiba e-
STUDIO281c/351c/451c. 
W niniejszym Podręczniku obsługi opisano: 
• Jak korzystać z Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych. 
• Jak prowadzić inspekcję i konserwację Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych. 
• Jak zaradzić problemom mechanicznym oraz problemom z kopiowaniem. 

Przed rozpoczęciem korzystania z Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych należy dokładnie 
zapoznać się z treścią niniejszego Podręcznika Obsługi. Aby zapewnić wykonywanie zawsze wiernych 
kopii i utrzymanie Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych w najlepszym stanie użytkowym, 
należy zachować niniejszy Podręcznik obsługi, aby był dostępny do użytku w przyszłości.

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Wielofunkcyjnych Kolorowych 
Systemów Cyfrowych Toshiba e-STUDIO281c/351c/451c, w niniejszym Podręczniku obsługi opisano 
zasady bezpieczeństwa, podzielone na następujące trzy poziomy ostrzeżeń:

Przed zapoznaniem się z niniejszym Podręcznikiem obsługi należy zaznajomić się ze znaczeniem i 
istotnością następujących haseł:

• Ostrze	enie 
 Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Gdyby nie udało się jej zapobiec, może ona 
 spowodować śmierć, poważne obrażenia ciała, poważne szkody, pożar sprzętu lub przedmiotów 
 znajdujących się w pobliżu.
• Ostro	nie 
 Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Gdyby nie udało się jej zapobiec, może ona 
 spowodować nieznaczne lub średnie obrażenia ciała, częściowe uszkodzenie sprzętu
 lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu bądź utratę danych. 
• Uwaga 
 Oznacza procedurę, według której należy postąpić, aby zapewnić optymalne działanie 
 Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych oraz bezproblemowy przebieg kopiowania. 
• Wskazówka 
 Opisuje podręczne wskazówki, z których warto skorzystać przy obsłudze Wielofunkcyjnych 
 Kolorowych Systemów Cyfrowych.

© 2005 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone
Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, zabrania się kopiowania niniejszego podręcznika w 
jakiejkolwiek formie bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia ze strony firmy  
TOSHIBA TEC CORPORATION. Wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji nie dotyczy 
odpowiedzialność z tytułu ochrony patentowej.



e-STUDIO281c/351c/451c to Wielofunkcyjny Kolorowy System Cyfrowy, łączący w sobie tryb kopiowania 
czarno-białego i kolorowego, umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcji przez sieci. Urządzenie 
e-STUDIO281c/351c/451c wyposażone jest także w różne opcjonalne urządzenia do obsługi papieru, 
według potrzeb występujących w biurze.
e-STUDIO281c/351c/451c oferuje następujące korzystne właściwości, funkcje i opcje. 
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W�a�ciwo�ci e-STUDIO281c/351c/451c

• Szybkość kopiowania czarno-białego wynosi 28 kopii na minutę w przypadku e-STUDIO281c, 35 kopii 
 na minutę dla e-STUDIO351c, 45 kopii na minutę dla e-STUDIO451c*1. Szybkość kopiowania  
 w kolorze wynosi 11 kopii dla wszystkich modeli (przy kopiowaniu ciągłym jednostronnym formatu A4 
 w orientacji poziomej, bez sortowania i bez wykorzystywania Automatycznego podajnika z funkcją
 odwracania). 
• Czas nagrzewania uległ znaczącemu skróceniu do około 40 sekund*2.
• Dla celów efektywnego wykonywania funkcji sieciowych zainstalowany został uniwersalny kontroler 
 jako wyposażenie standardowe. 
• Wyświetlacz 1/2 VGA poprawia funkcjonalność i wydajność urządzenia. 
• Panel sterowania ma elastyczną konstrukcję i można zmieniać kąt jego ustawienia. 
• Funkcja e-Filing umożliwia użytkownikom skanowanie, zapisywanie, ponowne wykorzystywanie i 
 ponowną edycję oryginalnych danych z komputerów-klientów z sekcji skanowania. 
• Odebrane faksy można zapisywać w e-Filing, nie drukując ich. 
• Skany oryginalnych dokumentów można wysyłać faksem (opcja) i pocztą elektroniczną jednocześnie. 
• Sortowanie elektryczne poprawia wydajność kopiowania w kolorze i czarno-białego. 
• Dostępny jest szeroki zakres funkcji edycji, takich jak przycinanie, przysłanianie i lustrzane odbicie. 
• Ładowanie pamięci stron oraz dysk twardy jako wyposażenie standardowe umożliwia wykonywanie 
 funkcji 2w1/4w1, sortowania elektronicznego i sortowania magazynowego itp. 
• Układ nastawczy, zużywający mniej oleju, zmniejsza ilość przyklejającą się do papieru. 
• Toner dodaje się poprzez wymianę kasety z tonerem, zatem można to zrobić nie brudząc rąk.
• Obsługiwany jest szeroki zakres mediów, począwszy od grubego papieru (do 209 g/m2), poprzez 
 etykiety samoprzylepne, aż po klisze do projektorów itp. 
• Technologia jakości obrazu zapewnia do 999 następujących po sobie kopii o niezmiennej jakości.
• Instalacja opcjonalnego finiszera umożliwia szybkie sortowanie automatyczne, zszywanie i 
 dziurkowanie (opcjonalne) kopii. 
• Instalacja finiszera z opcją broszurowania umożliwia wybór trybu broszurowania, za pomocą którego 
 można automatycznie zszyć środek dokumentów w formacie książki.
• Dostępne są dwie opcje oszczędzania energii: 1. TRYB OSZCZĘDNOŚCI ENERGII: Zasilanie  
 w stanie gotowości jest odcinane, jeżeli nie jest potrzebne, 2. TRYB UŚPIENIA: Jeżeli urządzenie nie 
 jest wykorzystywane przez określony czas, ustawiane jest minimalne zużycie energii. 
• Ulepszone funkcje bezpieczeństwa gwarantują użytkownikom bezpieczne i przyjemne warunki pracy. 
• W odpowiedzi na szeroki zakres potrzeb użytkowników wprowadzone zostały takie elementy  
 jak wbudowany bezprzewodowy moduł LAN oraz opcje zgodne ze standardem Bluetooth. 

* 1  44 kopie na minutę w trybie WYGŁADZANIA OBRAZU 
* 2  Bez zainstalowanych opcji



• Niniejszy Wielofunkcyjny Kolorowy System Cyfrowy wymaga zasilania o parametrach  
 220 do 240 V AC, 8 A 50/60 Hz. W wersji dla klientów z Arabii Saudyjskiej (100 V) urządzenie 
 wymaga zasilania o parametrach 127 V AC, 12 A 50/60 Hz.
 Nie wolno korzystać z zasilania o parametrach innych niż podane powyżej. 
 Unikaj podłączania kilku wtyczek do tego samego gniazdka. Może to spowodować pożar
 lub porażenie prądem elektrycznym. Jeżeli chcesz zwiększyć liczbę gniazdek, należy zwrócić
 się do elektryka.
• Należy zawsze podłączać Wielofunkcyjne Kolorowe Systemy Cyfrowe do gniazdek z uziemieniem, 
 aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem elektrycznym w przypadku zwarcia. 
 Szczegółowe wskazówki można uzyskać od serwisu. Należy korzystać z uziemionego, 
 trójprzewodowego gniazdka ściennego.
 Na obszarach, na których wykorzystywane są wtyczki z dwoma bolcami, konieczne jest uziemienie 
 Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych ze względów bezpieczeństwa. Nie wolno 
 uziemiać urządzenia do rury gazowej, wodociągowej ani innych przedmiotów nie nadających się do 
 celów uziemienia.
• Zamocuj wtyczkę kabla zasilającego mocno w gniazdku. Jeżeli kabel nie zostanie podłączony 
 prawidłowo, może się nagrzać i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Nie niszcz, nie przerywaj i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy kabla zasilającego. 
 Nie należy w szczególności: 
 -  Skręcać kabla 
 -  Zginać kabla 
 -  Ciągnąć kabla 
 -  Umieszczać żadnych przedmiotów na kablu 
 -  Powodować nagrzania się kabla 
 -  Umieszczać kabla w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła
 Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W przypadku zniszczenia kabla 
 zasilającego należy skontaktować się z serwisem.
• Wyjmując wtyczkę z gniazdka nie ciągnij za kabel zasilający. Należy zawsze trzymać wtyczkę,
 gdy chcesz ją wyjąć z gniazdka. Przy pociągnięciu kabla przewody mogą się zniszczyć
 i w konsekwencji spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zatkane. 
 Jeżeli temperatura wewnątrz Wielofunkcyjnego Kolorowego Systemu Cyfrowego nadmiernie wzrośnie, 
 może to spowodować pożar.
• Nie należy przenosić Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych do innego budynku,  
 po schodach ani na duże odległości.
 Może to spowodować obrażenia ciała lub porażenie prądem elektrycznym. Jeżeli chcesz podnieść
 lub przenieść Wielofunkcyjny Kolorowy System Cyfrowy, należy zwrócić się w tej sprawie do serwisu.
• Nie należy przenosić Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych, gdy są do nich podłączone
 urządzenia dodatkowe, jak np. finiszer. 
 Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeżeli chcesz podnieść
 lub przenieść Wielofunkcyjny Kolorowy System Cyfrowy, należy zwrócić się w tej sprawie do serwisu.
• Gdy zamierzasz przenieść Wielofunkcyjne Kolorowe Systemy Cyfrowe, należy koniecznie odłączyć
 urządzenie od zasilania przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka. Zniszczenie kabla zasilającego 
 może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
• Gniazdko powinno znajdować się w pobliżu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu. 
• Wtyczkę należy wyjmować z gniazdka częściej niż raz do roku w celu oczyszczenia okolic wtyków. 
 Nagromadzenie kurzu i zabrudzeń może spowodować pożar wskutek wysokich temperatur 
 uwalnianych z nieszczelności połączeń elektrycznych.

Podczas instalacji lub przenoszenia 
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Ogólne �rodki ostro	no�ci

Ostrze	enie



• Przy przenoszeniu Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych nie należy przechylać
 urządzenia bardziej niż o 10 stopni. Ewentualny upadek urządzenia może spowodować obrażenia 
 ciała.
• Unikać umieszczania Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych w miejscach 
 nieodpowiednich ze względu na ciężar urządzenia. Należy także upewnić się, czy powierzchnia,  
 na której ma stać urządzenie, jest równa. 
 Pamiętaj także, iż upadek Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych może spowodować
 poważne obrażenia. 
 Ciężar Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych: ok. 113 kg.
• Po obu stronach urządzenia znajdują się 4 elementy mocujące (blokady) – 2 elementy po każdej 
 stronie, a także 2 blokady bezpieczeństwa z przodu u dołu podstawy podawania papieru  
 oraz podajnika dużej pojemności. Po przeniesieniu / instalacji urządzenia należy koniecznie obrócić
 i obniżyć elementy mocujące, a następnie przymocować je trwale do podłoża. Po wyregulowaniu 
 elementów mocujących należy także przymocować blokadę bezpieczeństwa.
 Zanim przeniesiesz urządzenie, należy obróć i unieś blokady bezpieczeństwa oraz elementy 
 mocujące.

Ogólne środki ostrożności (cd.)
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Ostro	nie

• Przy podłączaniu wyposażenia dodatkowego i kabla połączeniowego do Wielofunkcyjnych Kolorowych 
 Systemów Cyfrowych należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone. Jeżeli nie wyłączymy zasilania, 
 grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
 Wskazówki na temat wyłączania zasilania – zob. � str. 39 „Wyłączanie”.
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• Należy sprawdzić, czy wokół urządzenia dostępna jest wystarczająca przestrzeń do łatwej wymiany 
 części, konserwacji i wyjmowania zakleszczonego papieru. 
 W razie braku wystarczającej przestrzeni niektóre operacje, jak np. ręczne podawanie papieru,  mogą
 przebiegać z utrudnieniami. Możliwa jest nawet awaria Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów 
 Cyfrowych. 
 Aby zapewnić optymalną jakość działania, należy zapewnić odstęp przynajmniej 80 cm z prawej 
 strony i po 10 cm z lewej strony oraz z tyłu urządzenia. 

Inne uwagi 

• Należy koniecznie podłączyć kabel zasilający w bezpieczny sposób, tak, aby nie występowało ryzyko 
 potknięcia się o niego. 
• Niekorzystne warunki zewnętrzne mogą obniżać bezpieczeństwo i wydajność działania 
 Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych, które mogą nawet ulec awarii. 
 -  Należy unikać miejsc w pobliżu okien lub narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie. 
 -  Należy unikać miejsc, w których występują znaczące zmiany temperatur. 
 -  Należy unikać nadmiernych ilości kurzu. 
 -  Należy unikać miejsc narażonych na drgania. 
• Zapewnić swobodny obieg powietrza oraz sprawdzić, czy działa wentylator. 
 Nieodpowiednia wentylacja może spowodować odczuwalność w powietrzu nieprzyjemnego zapachu 
 uwalnianego przez ozon. 

80 cm

10 cm
10 cm



• Nie umieszczać przedmiotów metalowych ani pojemników z wodą (wazonów, filiżanek itp.)  
 na Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemach Cyfrowych ani w ich pobliżu. Przechowywać spinacze  
 i zszywki z dala od otworów wentylacyjnych. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem
 elektrycznym.
• Jeżeli Wielofunkcyjny Kolorowy System Cyfrowy nadmiernie się nagrzeje, wydostaje się z niego dym, 
 podejrzany zapach lub hałas, należy postąpić w następujący sposób: 
 wyłączyć zasilanie główne, wyjąć wtyczkę z gniazdka i wezwać serwis. 
• Jeżeli przewidujemy, iż Wielofunkcyjne Kolorowe Systemy Cyfrowe nie będą używane dłużej niż przez 
 miesiąc, należy na ten czas wyjąć wtyczkę z gniazdka ze względów bezpieczeństwa. 
 Awaria izolacji mogłaby spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 

Podczas korzystania z Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych 

Ogólne środki ostrożności (cd.)
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Ostrze	enie

• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie oryginałów. Nie naciskać mocno 
 szkła.
 Stłuczenie szkła może spowodować obrażenia ciała.
• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemach 
 Cyfrowych. Ewentualny upadek takich przedmiotów może spowodować obrażenia ciała.
• Nie wyjmować ani nie wkładać wtyczki do gniazdka mokrymi dłońmi, może to bowiem spowodować
 porażenie prądem elektrycznym. 
• Nie dotykać skrzynki bezpiecznikowej ani otaczających ją powierzchni metalowych. Są one bardzo 
 gorące, grozi to zatem poparzeniem lub porażeniem i uszkodzeniem dłoni przez urządzenie.
• Przy regulacji kąta ustawienia panelu sterowania należy uważać, aby ręce nie zacięły się w szparze 
 pomiędzy urządzeniem a panelem sterowania. Mogłoby to spowodować obrażenia.
• Uważać, aby nie przyciąć sobie palców przy zamykaniu kasety papieru. Mogłoby to spowodować
 obrażenia.
• Uważać, aby nie przyciąć sobie palców między urządzeniem a finiszerem (opcja). Mogłoby to 
 spowodować obrażenia.
• Uważać, aby nie przyciąć sobie palców między urządzeniem a automatycznym modułem dupleksera. 
 Mogłoby to spowodować obrażenia. 
• Nie umieszczać przedmiotów o wadze 3 kg lub więcej na opcjonalnym pulpicie. Złamanie pulpitu może
 spowodować obrażenia ciała.
• Nie dotykać metalowej części płytki prowadzącej w automatycznym module dupleksera, można się
 bowiem poparzyć.

Ostro	nie 
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Etykieta informacyjna 

Etykieta identyfikacyjna 

Etykieta ostrzegawcza 
Ostrzeżenie – przewód uziemiający

Ostrzeżenie – obszar gorący 
(skrzynka bezpiecznikowa) 

Ostrzeżenie – obszar gorący 
(otwory wentylacyjne) 

Ostrzeżenie – postępowanie 
z paskiem transmisyjnym 

Ostrzeżenie – obszar gorący 

Rozmieszczenie etykiet certyfikacyjnych itp.



• Należy bardzo uważać, aby delikatnie obchodzić się z panelem dotykowym i nie uderzać go. 
 Zniszczenie powierzchni może spowodować nieprawidłowe działanie.
• Nie wyłączać zasilania, jeżeli wewnątrz Wielofunkcyjnego Kolorowego Systemu Cyfrowego znajduje 
 się zacięty papier. 
 Może to spowodować nieprawidłowe działanie przy ponownym włączeniu urządzenia do zasilania. 
 Wskazówki na temat wyłączania zasilania – zob. � str. 39 „Wyłączanie”. 
• Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania przy wyjściu z biura lub w przypadku awarii zasilania.  
 Nie należy jednak wyłączać zasilania, jeżeli korzystamy z tygodniowego timera.
 Wskazówki na temat wyłączania zasilania – zob. � str. 39 „Wyłączanie”. 
• Ponieważ obszar wyjścia papieru oraz papier zaraz po opuszczeniu urządzenia są gorące, należy
 obchodzić się z nimi ostrożnie.

Ogólne środki ostrożności (cd.)
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Inne uwagi 



• Nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy, demontażu lub modyfikacji Wielofunkcyjnych 
 Kolorowych Systemów Cyfrowych. 
 Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 W sprawie konserwacji lub naprawy wewnętrznych części Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów 
 Cyfrowych należy zawsze zwracać się do serwisu. 
• Wtyczkę i gniazdko należy zawsze utrzymywać w czystości. Należy je zabezpieczać przed 
 gromadzeniem się kurzu i zabrudzeń. Może ono spowodować pożar wskutek wysokich temperatur 
 uwalnianych z nieszczelności połączeń elektrycznych.
• Podczas czyszczenia podłogi uważać, aby do systemu nie przedostawały się ciecze, np. woda  
 lub olej. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Podczas konserwacji lub inspekcji 
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Ostrze	enie

• Nie dotykać obszaru zszywania. Ostrze igły może spowodować obrażenia.
 Finiszer broszurujący (opcja) � Str. 309 
 Finiszer (opcja) � Str. 304 

Ostro	nie 

• Do czyszczenia powierzchni Wielofunkcyjnych Kolorowych Systemów Cyfrowych nie należy stosować
 takich rozpuszczalników jak rozcieńczalniki do farb lub alkohol. 
• Mogłoby to uszkodzić fakturę powierzchni lub ją odbarwić.
• Jeżeli do czyszczenia używamy ściereczki nasączonej chemicznym środkiem czyszczącym, należy
 zwrócić uwagę na wszelkie ostrzeżenia.

Inne uwagi 



• Nie wolno podejmować prób spalenia kasety z tonerem lub torebek z tonerem.  
 Mogłoby to spowodować wybuch. Nie wolno wyrzucać zużytych kaset z tonerem ani torebek  
 z tonerem. Należy zwrócić się o pomoc do serwisu. (� Str. 270 “3. Symbol <Wymień kasetę
 z tonerem>”,� Str. 277 „4. Symbol <Wymień pojemnik na zużyty toner>”) 

Podczas post�powania z materia�ami eksploatacyjnymi 

Ogólne środki ostrożności (cd.)
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Ostro	nie 



Poniższa informacja określa zakresy wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TOSHIBA TEC 
CORPORATION (w tym jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) wobec nabywców i 
użytkowników (zwanych dalej “Użytkownikami”) urządzenia eSTUDIO281c/351c/451c wraz z akcesoriami, 
opcjami i dołączonym oprogramowaniem (zwanego dalej “Produktem”). 

1.  Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszej informacji, stosuje  
 się w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie. Dla uniknięcia niejasności, żaden z zapisów 
 niniejszej informacji nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności TOSHIBA TEC CORPORATION 
 z tytułu zgonu lub obrażeń ciała spowodowanych przez zaniedbanie ze strony TOSHIBA TEC 
 CORPORATION lub celowe wprowadzenie w błąd przez TOSHIBA TEC CORPORATION. 

2.  Wszystkie gwarancje, zobowiązania i inne warunki dorozumiane w przepisach prawnych są wyłączone
 w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie. Nie udziela się i nie stosuje w odniesieniu  
 do Produktów żadnych dorozumianych gwarancji tego rodzaju. 

3.  TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, kosztów, 
 wydatków, roszczeń lub szkód spowodowanych przez: 
 (a)   wykorzystywanie Produktu lub postępowanie z nim w sposób odmienny niż zgodnie z treścią
 podręczników, w tym między innymi Podręcznika obsługi, Podręcznika użytkownika,  
 i/lub nieprawidłowe bądź niedbałe obchodzenie się z Produktem lub korzystanie z niego; 
 (b)   jakąkolwiek przyczynę uniemożliwiającą prawidłowe działanie lub funkcjonowanie Produktu,  
 która wynika lub którą można przypisać działaniom, zaniechaniom, zdarzeniom lub wypadkom 
 pozostającym poza kontrolą TOSHIBA TEC CORPORATION, w tym między innymi okoliczności siły
 wyższej, wojna, rozruchy, zamieszki, umyślne lub celowe zniszczenie, pożar, powódź, burza, klęska 

żywiołowa, trzęsienie ziemi, zmiany napięcia i inne katastrofy; 
 (c)   uzupełnienia, zmiany, demontaż, transport lub naprawy realizowane przez osoby nie będące
 serwisantami upoważnionymi przez TOSHIBA TEC CORPORATION; lub 
     (d) użycie innych rodzajów 
 papieru, materiałów eksploatacyjnych lub części niż zalecane przez TOSHIBA TEC CORPORATION. 

4.  Z zastrzeżeniem ustępu 1, TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności wobec 
 Klienta z tytułu: 
 (a)   utraconych zysków; utraconej sprzedaży lub obrotu; utraty lub uszczerbku dla reputacji; utraconej 
 produkcji; utraty przewidywanych oszczędności; utraty wartości firmy lub możliwości biznesowych; 
 utraty klientów; utraty lub utraty możliwości wykorzystywania wszelkiego oprogramowania i danych; 
 straty wynikające z jakichkolwiek umów bądź z nimi związane; oraz 
 (b)   wszelkich strat lub szkód szczególnych, przypadkowych, pośrednich lub wtórnych, kosztów, 
 wydatków, strat finansowych lub roszczeń odszkodowawczych; 

 wszelkiego rodzaju, spowodowanych przez wszelkie przyczyny, wynikające lub związane z Produktem 
 lub wykorzystywaniem bądź postępowaniem z Produktem, nawet jeśli TOSHIBA TEC 
 CORPORATION poweźmie wcześniej wiedzę na temat możliwości zaistnienia takich szkód. 

 TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, kosztów, 
 wydatków, roszczeń lub szkód spowodowanych przez niemożność użytkowania (w tym między innymi 
 związanych z awarią, nieprawidłowym działaniem, zawieszeniem się, infekcją wirusową lub innymi 
 problemami), wynikających z użytkowania Produktu wraz ze sprzętem, materiałami lub 
 oprogramowaniem nie dostarczonym w sposób pośredni ani bezpośredni przez TOSHIBA TEC 
 CORPORATION

19

Wy��czenie odpowiedzialno�ci



Kopiarka wyposażona jest w funkcję zabezpieczenia przed fałszerstwem. Należy zapewnić, aby 
użytkowana przez Państwa cyfrowa kopiarka obsługująca pełen zakres kolorów nie była wykorzystywana 
do wykonywania kopii oryginałów, których kopiowanie jest zakazane.

20

Funkcja zabezpieczenia przed fa�szerstwem / 
Przechowywanie kopii kolorowych 

Funkcja zabezpieczenia przed fa�szerstwem 

• Kopie należy przechowywać w miejscu, w którym nie są one narażone na działanie światła,
 aby w przypadku długotrwałego przechowywania uniknąć ich wyblaknięcia.
• Jeżeli kopie przechowywane są przez dłuższy czas pod naciskiem pomiędzy elementami plastikowymi 
 wykonanymi z chloroetylenu, toner może rozpuścić się wskutek działania wysokiego ciśnienia  
 i wysokiej temperatury. Należy przechowywać kopie w segregatorach polietylenowych.
• Po złożeniu kopii kolorowej toner w miejscu zgięcia może oddzielić się od papieru. 
• Toner na kopiach może rozpuścić się w przypadku zetknięcia z rozpuszczalnikiem. Jeżeli tusz
 na kopiach nie wysechł całkowicie, toner może się również rozpuścić. Kopie należy przechowywać
 z dala od rozpuszczalników.
• Jeżeli kopie przechowywane są w pobliżu źródła bardzo wysokiej temperatury, np. grzejnika, toner 
 może się rozpuścić. Kopie należy zatem przechowywać w dość stabilnym przedziale temperatur 
 pokojowych.

Przechowywanie kopii kolorowych 
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1.  Pokrywa przednia 
2.  Kasety na papier 
3.  Kieszeń na Podręcznik obsługi (z tyłu)
4.  Włącznik / wyłącznik zasilania 
5.  Moduł automatycznego dupleksera 
6.  Taca podajnika ręcznego 
7.  Wskaźnik rozmiaru papieru 
8.  Podziałka oryginału
9.  Obszar skanowania

G�ówne elementy 
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1. Opis poszczególnych elementów

10.  Tacka wyjściowa 
11.  Kaseta na toner kolorowy  
  (niebiesko-zielony / purpura / żółty) 
12.  Szyba oryginałów 
13.  Panel dotykowy 
14.  Panel sterowania 
15.  Kaseta na toner czarny 
16.  Pojemnik na zużyty toner 
17.  Poziom regulacji kontrastu panelu dotykowego 
A i B: Opcje

1

1

2

7

3

4

10

8

9

11 16

15

14

13

12

5

6
*A

*B

(17)



Konfiguracja opcji
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1.  Pokrywa dociskaj�ca (KA-3511PC) 
 Przytrzymuje oryginał w miejscu. 

2.  Automatyczny podajnik dokumentów z funkcj� obracania (MR-3018) 
 Automatycznie podaje umieszczony w nim stos oryginałów pojedynczo do skopiowania. 

3.  Modu� mostka (KN-3511) 
 Służy jako przejściówka pomiędzy finiszerem a urządzeniem. 

4.  Podajnik du	ej pojemno�ci (KD-1012) 
 Podajnik ten umożliwia podawanie do 2500 arkuszy (80 g/m2) papieru w formacie A4. 

5.  Kolumna podawania papieru (KD-1011) 
 Dodaje jedną kasetę na papier do urządzenia. 

6.  Dodatkowy modu� kasety (MY-1021) 
 Umożliwia dodanie jednej kasety na papier do podstawy podawania papieru. 

7.  Finiszer broszuruj�cy (MJ-1024) 
 Finiszer ten umożliwia zszywanie ze zginaniem jako opcję uzupełniającą do sortowania / grupowania 
 oraz zszywania. (W tym finiszerze można także zainstalować sprzedawany oddzielnie moduł
 dziurkacza.) Do instalacji tego finiszera wymagany jest sprzedawany oddzielnie moduł mostka. 

8.  Zszywacz wielopunktowy (MJ-1023) 
 Finiszer ten umożliwia sortowanie / grupowanie i zszywanie. (W tym finiszerze można także
 zainstalować sprzedawany oddzielnie moduł dziurkacza.) Do instalacji tego finiszera wymagany  
 jest sprzedawany oddzielnie moduł mostka. 

9.  Finiszer wisz�cy (MJ-1022) (dotyczy tylko e-STUDIO281c/351c) 
 Finiszer ten umożliwia sortowanie / grupowanie i zszywanie. Do instalacji tego finiszera wymagany 
 jest sprzedawany oddzielnie moduł mostka. 

10

3

4 5 6

1 2

9

8

7



Opis poszczególnych elementów (cd.)
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10. Modu� dziurkacza (MJ-6004) 
 Moduł ten umożliwia dziurkowanie wydruków. Można go zainstalować w finiszerze broszurującym 
 (MJ-1024) oraz zszywaczu wielopunktowym (MJ-1023).
Dostępne są także inne, wyszczególnione poniżej opcje. Szczegółowe informacje można uzyskać od 
serwisu lub dystrybutorów produktów Toshiba. 

Pulpit (KK-3511) 
Moduł faksu (GD-1200) 
Druga linia dla modułu faksu (GD-1160) 
Biurko (MH-1700) 
Zestaw nadpisywania danych (GP-1060) 
Płyta szyfrująca (GP-1040) 
Płyta równoległa (GF-1140) 
Dodatkowa pamięć 512 MB (GC-1230) 
Dodatkowa pamięć 128 MB (GC-1181) 
Bezprzewodowa karta sieciowa (GN-1041) 
Moduł Bluetooth (GN-2010) 
Antena (GN-3010)

1



Przyciski na panelu sterowania służą do wykonywania różnych działań i wprowadzania ustawień w 
urządzeniu.

Panel sterowania 
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1.  Przycisk [HELP] (POMOC) 
 Przycisk ten służy do wyświetlania procedury postępowania dla żądanej operacji. 

2.  Przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE UYTKOWNIKA) 
 Przycisk ten służy do określania rozmiaru papieru lub rodzaju mediów dla kaset oraz rejestrowania 
 ustawień kopiowania, skanowania i faksu (w tym także do zmiany ustawień domyślnych). Funkcje 
 uruchamiane tym przyciskiem opisane są w Podręczniku funkcji użytkownika.

3.  Przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
 Przycisk ten służy do zapisywania i odtwarzania często używanych ustawień kopiowania, skanowania 
 i faksu. 

4.  Przycisk [EXTENSION] (ROZSZERZENIA) 
Żadne operacje wykonywane za pomocą tego przycisku nie są tymczasowo dostępne. Przycisk ten 

 przewidziany jest do obsługi rozszerzeń funkcji w przyszłości.

5.  Przycisk [e-FILING] 
 Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do zapisanych danych obrazów. 

6.  Przycisk [SCAN] (SKANOWANIE) 
 Za pomocą tego przycisku można skorzystać z funkcji skanowania. 

7.  Przycisk [COPY] (KOPIOWANIE) 
 Za pomocą tego przycisku można skorzystać z funkcji kopiarki. 

8.  Przycisk [FAX] (FAKS) 
 Za pomocą tego przycisku można skorzystać z funkcji faksu / faksu internetowego. 

9.  Lampki kontrolne PRINT DATA / MEMORY RX / FAX [WYDRUK DANYCH / ODBIÓR Z PAMI�CI / 
 FAKS] 
 Lampki te pokazują status odbioru danych faksu oraz komunikacji faksowej. 

10. Przycisk [INTERRUPT] (PRZERWIJ) 
 Za pomocą tego przycisku można przerwać bieżące zadanie kopiowania i wykonać inne. Do 
 przerwanego zadania można następnie powrócić, ponownie naciskając ten sam przycisk.



11.  Przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) 
 Przycisk ten służy do potwierdzania statusu poszczególnych zadań, statusu drukowania oraz statusu 
 transmisji / odbioru faksu dla zadań wydruku, skanowania i faksu. (� Str. 230 „1. Status zadania”)

12.  Przycisk [ACCESS] (DOST�P)
 Z przycisku tego należy skorzystać, gdy skonfigurowany został kod departamentu lub dane 
 użytkownika. Jeżeli naciśniemy ten przycisk po zakończeniu kopiowania, następny użytkownik w celu 
 skorzystania z takich funkcji jak kopiowanie będzie musiał wprowadzić kod departamentu lub dane 
 użytkownika. Informacje na temat danych departamentu i użytkownika dostępne są w Podręczniku 
 funkcji użytkownika.

13.  Przycisk [ENERGY SAVER] (OSZCZ�DNO�� ENERGII) 
 Z przycisku tego można skorzystać, gdy chcemy wyłączyć urządzenie lub przełączyć urządzenie  
 w tryb oszczędzania energii. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się menu obsługi trybu 
 oszczędzania energii.
 Aby przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii, należy nacisnąć przycisk [UŚPIENIE] w tym 
 menu, natomiast naciśnięcie przycisku [WYŁĄCZENIE] spowoduje wyłączenie urządzenia. 

14.  Przycisk [FUNCTION CLEAR] (WYCZY�� FUNKCJE) 
 Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie wybrane funkcje zostaną skasowane i nastąpi powrót  
 do ustawień domyślnych. 

15.  Przycisk [STOP]  
 Za pomocą tego przycisku można przerwać wszystkie wykonywane w danej chwili operacje 
 skanowania i kopiowania. 

16.  Przycisk [START]  
 Przycisk ten służy do uruchamiania operacji kopiowania, skanowania i faksu. 

17.  Przycisk [CLEAR] (WYCZY��)
 Za pomocą tego przycisku można poprawić błędnie wprowadzone dane liczbowe, np. liczbę kopii. 

18.  Lampka ERROR (B��D)
 Lampka ta zapala się w przypadku wystąpienia błędu, kiedy konieczne jest wykonanie określonych 
 czynności na urządzeniu. 

19.  Przycisk [MONITOR/PAUSE] (MONITOROWANIE / PRZERWA) 
 Z przycisku tego można skorzystać pod warunkiem, iż został zainstalowany opcjonalny moduł faksu. 
 (Więcej szczegółów znaleźć można w Podręczniku obsługi funkcji faksu).

20.  Klawisze cyfrowe 
 Za pomocą tych klawiszy wprowadzamy liczby, jak np. liczbę kopii. 

21.  Panel dotykowy 
 Panel ten służy do wprowadzania różnorodnych ustawień poszczególnych funkcji kopiarki, skanera  
 i faksu. Panel ten wskazuje również status urządzenia, np. brak papieru lub zacięty papier.

Opis poszczególnych elementów (cd.)
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Kąt ustawienia panelu sterowania można regulować dowolnie w zakresie od 7 do 45 stopni od poziomu.

Regulacja kąta ustawienia panelu sterowania  
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1Podczas regulowania kąta ustawienia panelu sterowania  

Przy regulacji kąta ustawienia panelu sterowania należy uważać, aby ręce nie zacięły się w szparze 
pomiędzy urządzeniem a panelem sterowania. Mogłoby to spowodować obrażenia.

Ostateczny kąt ustawienia panelu sterowania można ustalić korzystając z blokady znajdującej się z tyłu
panelu sterowania (przy 7 stopniach od poziomu). Blokada znajduje się w punkcie A przy konfiguracji 
urządzenia. Przed jej zablokowaniem należy ją przesunąć z punktu A do punktu B.
 A:  Położenie, w którym można regulować kąt ustawienia.
 B:  Położenie, w którym kąt ustawienia jest ustalony.

Podczas ustalania kąta ustawienia panelu sterowania  

Przesunąć blokadę (w pozycji A) lekko  
na prawo, a następnie wyciągnąć.1

A
B

Ostrożnie
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1 Umie�ci
 zaczepy blokady w 
otworze pozycji B i w�o	y
 je, 
obracaj�c blokad�.

2

Przesuwa
 blokad� do lewej do 
zatrza�ni�cia.3

• Kąt ustawienia panelu sterowania ustalono na 7 stopni.



Po włączeniu zasilania na panelu dotykowym wyświetlane jest podstawowe menu funkcji kopiarki. Panel 
dotykowy przedstawia również status urządzenia za pomocą komunikatów i ilustracji.

Panel dotykowy
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1.  Komunikat 
2.  Proporcje kopiowania 
3.  Liczba zestawów kopii 
4.  APS/AMS lub aktualnie wybrany rozmiar 
 papieru 
5.  Poziom pozostałego papieru 
6.  Data i godzina 
7.  Przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA) 
8.  Przycisk finiszera 
9.  Przycisk powiększenia / pomniejszenia 
 ([Zoom...])

10.  Przycisk trybu oryginału
11. Przycisk [PROOF COPY] (KOPIA PRÓBNA) 
12. Przyciski regulacji nasycenia 
13.  Przycisk simplex / duplex 
14.  Przycisk trybu koloru 
15.  Przyciski wyboru źródła papieru 
16.  Obszar wyświetlania statusu urządzenia 
17.  Obszar konfiguracji ustawień funkcji 
18.  Przyciski wskazujące

* APS : Automatyczny wybór papieru, AMS: Automatyczny wybór powiększenia

U góry panelu dotykowego wyświetlane są następujące informacje: 
Status urządzenia, wskazówki operacyjne, komunikaty ostrzegawcze, proporcje kopiowania, liczba 
zestawów kopii, rozmiar papieru w wybranej kasecie, ilość papieru w wybranej kasaecie oraz data  
i godzina.

Wy�wietlanie komunikatów 

Lekko naciskając te przyciski na panelu dotykowym można ustawiać różnorodne funkcje. 

Przyciski wskazuj�ce
Naciskając te przyciski można przełączać się pomiędzy poszczególnymi menu. Rodzaj i liczba przycisków 
wskazujących różnią się w zależności od funkcji kopiarki, skanera i e-Filing. 

Obszar konfiguracji ustawie� funkcji 
Na tym obszarze znajdują się przyciski umożliwiające wybór i ustawianie poszczególnych funkcji.

Przyciski panelu dotykowego 

7

8
9

11

10

2 3 654

1

18

17

1416 15 13 12



Przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA) 
Należy nacisnąć ten przycisk, aby zatwierdzić wybrane w danym momencie funkcje. 
(Poniżej przedstawiono przykład).

1. Opis poszczególnych elementów (cd.)
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1

W poszczególnych menu pojawiają się następujące przyciski (niektóre z przycisków nie muszą pojawiać
się w menu):



Po naciśnięciu wybranego przycisku wybrana funkcja zostanie wyczyszczona. Możliwe jest także
automatyczne skasowanie wybranego ustawienia przez automatyczne czyszczenie funkcji*, gdy
urządzenie nie było używane przez określony czas.
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* Automatyczne czyszczenie funkcji:
Ta funkcja uruchamia się po upływie określonego czasu od wysunięcia ostatniego arkusza papieru lub
naciśnięcia ostatniego przycisku. Funkcja ta przywraca ustawienia domyślne wszystkich funkcji, bez
konieczności naciskania przycisku [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI). Gdy
wykorzystywane są funkcje zarządzania departamentami, wyświetlacz powraca do menu wprowadzania
kodu departamentu lub danych użytkownika. Jeżeli funkcje te nie są wykorzystywane, wyświetlacz
powraca do menu głównego funkcji kopiarki.
Czas automatycznego czyszczenia funkcji ustawiony jest domyślnie jako 45 sekund przy instalacji
urządzenia. Informacje na temat zmiany tego ustawienia dostępne są w Podręczniku funkcji użytkownika.

Obracając regulator po lewej stronie panelu sterowania można ustawić kontrast panelu dotykowego.

Regulacja kontrastu panelu dotykowego

Czyszczenie wybranych funkcji 



Do wprowadzania liter służą następujące przyciski. 
 [Spacja]:   Naciśnij ten przycisk, aby wprowadzić spację.
 [ANULUJ]:  Naciśnij ten przycisk, aby anulować wprowadzanie liter.
 [OK]:   Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wszystkie wprowadzone litery.
 [Cofnij]:   Naciśnij ten przycisk, aby usunąć literę przed kursorem.
 [�][�]:   Naciskaj te przyciski, aby przesunąć kursor. 
 [Duża]:   Naciśnij ten przycisk, aby wprowadzać wielkie litery.
 [Duże]:   Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się pomiędzy wielkimi a małymi literami. 
 [Dalej]:   Naciśnij ten przycisk, aby przejść do klawiszy specjalnych.

1. Opis poszczególnych elementów (cd.)
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1
Jeżeli do obsługi funkcji skanowania, e-Filing, szablonów i faksu internetowego wymagane jest 
wprowadzenie znaków literowych, wyświetlane jest poniższe menu. 
Do wprowadzania liter służą przyciski na panelu dotykowym, natomiast do wprowadzania cyfr służą
klawisze cyfr na panelu sterowania.

Wstawianie liter 



Otwórz pokrywę włącznika / wyłącznika, a następnie włącz zasilanie.

W��czanie zasilania 
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2. W��czanie zasilania / wy��czanie

1

• Urządzenie zacznie się nagrzewać. Podczas nagrzewania pojawia się komunikat  
 „Proszę czekać – trwa nagrzewanie”.
• W trakcie nagrzewania urządzenia można skorzystać z funkcji automatycznego uruchamiania 
 zadania. 
 (� Str. 68 „Skanowanie następnych oryginałów podczas kopiowania (Auto rozpoczęcie zadania)”) 

Urządzenie będzie gotowe do kopiowania po upływie około 40 sekund, kiedy to pojawi się komunikat 
„GOTOWA”. 

• Jeżeli korzystamy z urządzenia z zastosowaniem funkcji zarządzania departamentami  
 lub użytkownikami, przed wykonaniem kopii konieczne jest wprowadzenie kodu departamentu lub 
 danych użytkownika. Szczegółowe informacje – zob. � Str. 34 “Gdy wykorzystywane są opcje 
 zarządzania departamentami lub użytkownikami”.



Jeżeli korzystamy z urządzenia z zastosowaniem funkcji zarządzania departamentami lub użytkownikami, 
przed wykonaniem kopii każdy użytkownik musi wprowadzić kod departamentu lub dane użytkownika. 

Gdy wykorzystywane s� opcje zarz�dzania departamentami lub u	ytkownikami 

2. Włączanie zasilania / wyłączanie (cd.)
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1

Za pomocą kodów departamentu można ograniczać dostęp użytkownikom lub kontrolować liczby kopii 
wykonywanych przez poszczególne grupy lub wydziały w przedsiębiorstwie. Gdy kontrolujemy liczbę kopii 
za pomocą kodów departamentu, należy wprowadzić kod po włączeniu zasilania. Wskazówki dotyczące
konfiguracji i rejestracji kodów departamentu dostępne są w Podręczniku funkcji użytkownika.

Po włączeniu zasilania pojawia się następujące menu. 
• To samo menu pojawia się po wciśnięciu przycisku [ACCESS] (DOSTĘP) lub po wykonaniu 
 automatycznego czyszczenia funkcji.

Zarz�dzanie departamentami 

Wprowadź zarejestrowany wcześniej kod departamentu (5 cyfr), a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. 
Menu zmieni się, a urządzenie będzie gotowe do pracy.
• Jeżeli wprowadzony kod departamentu okaże się nieprawidłowy, menu nie zmieni się.
 W takim przypadku naciśnij przycisk [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI),  
 po czym wprowadź prawidłowy kod.

Po zako�czeniu kopiowania 
Po zakończeniu wszystkich operacji naciśnij przycisk [ACCESS] (DOSTĘP), aby uniemożliwić korzystanie 
z urządzenia osobom nieupoważnionym. 
Na wyświetlaczu pojawi się ponownie menu wprowadzania kodu departamentu.



• W polu [DOMENA] wyświetla się nazwa domeny określona wcześniej przez administratora sieci.

Jeżeli nazwa domeny należącej do firmy nie wyświetli się, naciśnij przycisk [DOMENA] i wybierz odpowiednią
nazwę.
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1
Dzięki funkcji zarządzania użytkownikami można ograniczyć dostęp użytkowników do urządzenia bądź do 
dostępnych funkcji lub kontrolować konta poszczególnych użytkowników. Jeżeli urządzenie zarządzane 
jest z wykorzystaniem tej funkcji, należy włączyć zasilanie urządzenia i wprowadzić wymagane dane (np. 
nazwę użytkownika, hasło), aby rozpocząć korzystanie z urządzenia. Menu wprowadzania danych 
użytkownika pojawia się również po wciśnięciu przycisku [ACCESS] (DOSTĘP) na panelu sterowania lub 
po wykonaniu automatycznego czyszczenia funkcji. Wprowadź żądane informacje, postępując według
poniższej procedury.

Zarządzanie użytkownikami 

Pojawi się menu uwierzytelnienia użytkownika
Lokalne uwierzytelnienie MFP, uwierzytelnienie LDAP

1

Uwierzytelnienie domeny Windows

Wskazówka



2. Włączanie zasilania / wyłączanie (cd.)
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1 Naci�nij przycisk [NAZWA UYTKOWNIKA].2

Wprowad� nazw� u	ytkownika (maksymalnie 128 liter), a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].3

Naci�nij przycisk [HAS�O].4



Menu zmieni się, a urządzenie będzie gotowe do pracy. 
• Jeżeli wprowadzone dane użytkownika okażą się nieprawidłowe, menu nie zmieni się. W takim przypadku 
 należy nacisnąć przycisk [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI), po czym wprowadzić dane 
 ponownie. 

Wy�wietlanie dost�pnej liczby kopii 
Parametr ten zależny jest od liczby pozostałych kopii dostępnych dla użytkownika ( ) lub 
departamentu ( ), przy czym wyświetlana jest niższa z tych dwóch liczb.  
Liczba ta wyświetlana jest przez 5 sekund w prawym górnym rogu ekranu. 
KOLOR: Dostępna liczba kopii przy kopiowaniu kolorowym  
CZARNY: Dostępna liczba kopii przy kopiowaniu czarno-białym
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1Wprowad� has�o (maksymalnie 64 litery), a nast�pnie naci�nij klawisz 
[OK].5

Naci�nij przycisk [OK].6

• Widok wyświetlacza może różnić się w zależności od ustawień administracyjnych urządzenia.



Po zako�czeniu kopiowania 
Po zakończeniu wszystkich operacji należy nacisnąć przycisk [ACCESS] (DOSTĘP), aby uniemożliwić
korzystanie z urządzenia osobom nieupoważnionym. Widok wyświetlacza zostanie przywrócony do 
widoku wprowadzania danych użytkownika.

2. Włączanie zasilania / wyłączanie (cd.)

38 1. ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1



Należy koniecznie wyłączać urządzenie postępując według procedury opisanej poniżej. Nie wolno 
odłączać zasilania naciskając przycisk zasilania, ponieważ grozi to uszkodzeniem twardego dysku. 
Należy bezwzględnie sprawdzić następujące trzy kwestie przed wyłączeniem:
• Czy na liście zadań wydruku nie pozostały żadne zadania. (� Str. 230 „1. Status zadania”)
• Czy żadna z lampek kontrolnych PRINT DATA (WYDRUK DANYCH), MEMORY RX (ODBIÓR  
 Z PAMIĘCI) i FAX (FAKS) nie miga. (Jeżeli wyłączymy urządzenie, gdy którakolwiek z tych lampek 
 będzie migać, zadania w toku, takie jak np. odbiór faksu, zostaną anulowane.)
• Czy żaden komputer nie usiłuje nawiązać połączenia z urządzeniem przez sieć.

Wy��czanie  
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1

Naci�nij przycisk [USER FUNCTIONS] 
(FUNKCJE UYTKOWNIKA) na panelu 
sterowania.

1

Naci�nij przycisk [UYTKOWNIK] na panelu dotykowym, aby wej�

do menu ustawie� u	ytkownika. Nast�pnie naci�nij przycisk 
[WY��CZ].

2

W menu wy�wietlony zostanie komunikat: “Aktualna praca zostanie 
skasowana. Czy na pewno wy��czy
?”. Naci�nij przycisk [TAK].3

• Aby zrezygnować z wyłączenia, naciśnij przycisk [NIE].



2. Włączanie zasilania / wyłączanie (cd.)
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1 W menu pojawi si� komunikat „Wy��czanie w toku”. Po chwili nast�pi
wy��czenie urz�dzenia.4

• Włącznik / wyłącznik zasilania powraca automatycznie do położenia OFF (WYŁĄCZONY).

Urządzenie można również wyłączać postępując według procedury opisanej poniżej. 

Wy��czanie urz�dzenia za pomoc� przycisku [ENERGY SAVER] 
(OSZCZ�DNO�� ENERGII) 

Naci�nij przycisk [ENERGY SAVER] 
(OSZCZ�DNO�� ENERGII) na panelu 
sterowania.

1

Naci�nij przycisk [WY��CZ] na panelu dotykowym.2

• Aby zrezygnować z wyłączenia, naciśnij przycisk [ANULUJ].
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1W menu pojawi si� komunikat „Wy��czanie w toku”. Po chwili nast�pi
wy��czenie urz�dzenia.3

• Włącznik / wyłącznik zasilania powraca automatycznie do położenia OFF (WYŁĄCZONY).



Naci�nij przycisk [ENERGY SAVER] 
(OSZCZ�DNO�� ENERGII) na panelu 
sterowania.

1

Konstrukcja urządzenia zakłada automatyczne przejście w tryb oszczędzania energii w celu obniżenia 
zużycia energii po upływie określonego czasu od chwili, gdy urządzenie było ostatnio używane (= tryb 
automatycznego oszczędzania energii). W trybie tym pojawia się komunikat “Saving energy – press 
START button” (“Oszczędzanie energii – naciśnij przycisk START”). Następnie po upływie określonego 
czasu widok na panelu dotykowym znika, a przycisk [ENERGY SAVER] (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII) 
zapala się na zielono.
Tryb ten jest kasowany automatycznie z chwilą otrzymania danych drukarki, faksu, faksu internetowego 
lub wiadomości pocztowej. 
Czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, ustawiony jest domyślnie jako 15 
minut przy instalacji urządzenia. Informacje na temat zmiany tego ustawienia dostępne są w Podręczniku 
funkcji użytkownika.

Możemy także ustawić ręcznie przełączanie się urządzenia w tryb oszczędzania energii, postępując
według poniższej procedury.

42 1. ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1

3. Tryb oszcz�dzania energii

Naci�nij przycisk [U�PIENIE] na panelu dotykowym.2

• Urządzenie przechodzi w tryb oszczędności energii. W tym trybie pracy widok na panelu dotykowym znika, 
 a przycisk [ENERGY SAVER] (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII) zapala się na zielono.

Aby anulowa
 tryb oszcz�dno�ci energii 
Naciśnij przycisk [START] na panelu sterowania. Tryb oszczędzania energii zostanie wyłączony, a 
urządzenie przejdzie w stan gotowości do kopiowania.
Tryb oszczędzania energii można również wyłączyć naciskając którykolwiek z następujących przycisków: 
[ENERGY SAVER] (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII), [COPY] (KOPIOWANIE), [SCAN] (SKANOWANIE), 
[FAX] (FAKS) oraz [e-FILING].



“Szeroko�
” i “d�ugo�
” arkuszy orygina�ów i arkuszy papieru do kopiarki 

43

4. Ustawienia papieru do kopiarki 

1
Oryginały oraz papier do kopiarek o rozmiarach A4/B5 można ustawić w orientacji pionowej i poziomej. W 
całym podręczniku przy opisach wymiarów oryginałów oraz papieru do kopiarek parametr „A” 
przedstawiony na poniższym rysunku nazywany będzie „długością”, zaś parametr „B” nazywany będzie 
„szerokością”. (Na poniższym rysunku osoba obsługująca kopiarkę stoi przed urządzeniem.)

Jeżeli wymiar „B” jest krótszy od wymiaru „A”, mamy do czynienia z „ułożeniem oryginału w orientacji 
pionowej”. 

Jeżeli wymiar „B” jest dłuższy od wymiaru „A”, mamy do czynienia z „ułożeniem oryginału w orientacji 
poziomej”. 

W niniejszym podręczniku w odniesieniu do sytuacji, gdy oryginał lub papier do kopiarki, który można
ułożyć w orientacji poziomej albo pionowej, ułożony zostanie w poziomie, rozmiar papieru określa się
poprzez dodanie na końcu litery “-R”. (np. “A4-R”, “B5-R”)

A

B

A

B

A

B



Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki

4. Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)
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1 Podajnik Typ papieru Rozmiar papieru
Maksymalna 
pojemno�
 w 

arkuszach

Kasety na papier 
(wraz z kasetami 
opcjonalnymi)

Papier zwykły [Plain] 
(64 – 80 g/m2)

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

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

Papier gruby 1  
(– 105 g/m2)

450 arkuszy

Podajnik dużej 
pojemności (opcja)

Papier zwykły [Plain] 
(64 – 80 g/m2)

(Rozmiar standardowy)  
A4, LT

3000 arkuszy (64 g/m2)
2500 arkuszy (80 g/m2)

Papier gruby 1
(– 105 g/m2) 2000 arkuszy

Taca podajnika 
ręcznego

Papier zwykły [Plain] 
(64 – 80 g/m2)

(Rozmiar standardowy)  
Format A/B:
A3, A4, A4–R, A5–R, A6–R, 
B4, B5, B5–R, FOLIO,  
305 x 457 WIDE  
LT format: 
LD, LG, LT, LT–R, ST–R, 
COMP, 13"LG, 8.5"SQ,
12" x 18" FULL  
K format:
8K, 16K, 16K–R  
(Rozmiar niestandardowy) 
Długość: 100 – 297 mm,  
Szerokość: 148 – 432 mm

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

Papier gruby 1  
(– 105 g/m2)

80 arkuszy  
(– 105 g/m2)

Papier gruby 2  
(– 163 g/m2)

40 arkuszy *1  
(– 163 g/m2)

Papier gruby 3  
(– 209 g/m2)

30 arkuszy *1  
(– 209 g/m2)

Etykiety 
samoprzylepne

*1, *2

Folia OHP (Rozmiar standardowy) tylko 
A4

30 arkuszy *1

*1  Opcja automatycznego kopiowania w dupleksie nie jest dostępna.
*2  Do etykiet samoprzylepnych należy skorzystać z trybu Papier gruby 3. 

• Dla jednej kasety nie można ustawić więcej niż jednego rozmiaru papieru. 
• “Maksymalna pojemność w arkuszach” odnosi się do maksymalnej liczby arkuszy, jeżeli korzystamy  
 z papieru zalecanego przez Toshibę.
• “Format LT” to standardowe rozmiary stosowane tylko w Ameryce Północnej. 
• “Format K” to chińskie standardy rozmiarów. 

Skróty nazw rozmiarów papieru: 
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer, SQ: Square  
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1
Do wykonywania kopii kolorowych o najwyższej jakości obrazu zaleca się wykorzystywanie 
wyszczególnionych poniżej rodzajów papieru. 
Jeżeli chcemy skorzystać z papieru do kopiarki innego rodzaju niż wymienione, należy zwrócić się w tej 
sprawie do serwisanta.

Zalecane rodzaje papieru 

Typ papieru Zalecenia Toshiba / Producent Tryb
Papier zwykły TGIS Paper/Neusiedler (80 g/m2) PLAIN

Papier gruby Colour Copy/Neusiedler (90 g/m2) GRUBY1

(100 g/m2) GRUBY1

(120 g/m2) GRUBY2

(160 g/m2) GRUBY3

(200 g/m2) GRUBY3

Etykiety samoprzylepne 3478/Zweckform-Avery GRUBY3

Folia OHP *1 BG78/FOLEX FOLIA OHP

*1 Zaleca się korzystanie wyłącznie z folii OHP zalecanych przez firmę Toshiba. Stosowanie innych folii 
może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
• Unikać stosowania papieru poddanego wcześniej specjalnej obróbce lub zadrukowanego przez inne 
 urządzenie. Należy również unikać dwukrotnego kopiowania po tej samej stronie arkuszy papieru, 
 może to bowiem spowodować wystąpienie nieprawidłowości w działaniu urządzenia. 
• Nie należy używać papieru zginanego, marszczonego lub skręconego, papieru podatnego na zwijanie, 
 papieru nadmiernie gładkiego tudzież nadmiernie szorstkiego, może to bowiem spowodować
 nieprawidłowości przy podawaniu papieru. 
• Papier powinien być przechowywany w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu. 
• Aby zabezpieczyć papier przed zwijaniem i zginaniem, należy go przechowywać równo ułożony na 
 płaskiej powierzchni.

Obs�uga papieru i jego przechowywanie 



Przy wkładaniu lub dodawaniu papieru do kasety na papier należy postępować według poniższej
procedury.

Ustawienia papieru do kopiarki (zmiana rozmiaru) 

4. Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)
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1
Wk�adanie papieru do kasety 

Ostro	nie wysu� kaset� do chwili 
zatrzymania.2

W��cz zasilanie.1

Naci�nij doln� cz��
 prowadnicy tylnej w 
kierunku strza�ki, aby j� wyj�
. Nast�pnie
nale	y j� ponownie zainstalowa
 przy 
	�danym rozmiarze papieru (wskazanym 
na dolnej wewn�trznej powierzchni 
kasety).

3

Naci�nij prowadnic� boczn� po stronie 
oznaczonej strza�k� (po prawej), aby j�
odblokowa
.

4
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1Naciskając zieloną dźwignię prowadnicy 
bocznej w kierunku wskazanym przez 
strzałkę, ustaw prowadnicę boczną w 
położeniu odpowiadającym żądanemu
rozmiarowi papieru.
• Prowadnice boczne należy przestawiać oburącz.

5

Naciśnij prowadnicę boczną po stronie 
oznaczonej strzałką (po lewej), aby ją
zablokować.

6

Włóż papier do kasety / kaset.
• Włóż papier stroną kopiowania do góry. (Strona przeznaczona 
 do kopiowania może być wskazana na opakowaniu papieru.)
• Maksymalna dopuszczalna liczba arkuszy – zob.  Str. 44 
 „Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki”. 
• Starannie przekartkuj papier przed jego włożeniem do kasety. 
• Upewnij się, czy wysokość stosu papieru nie wykracza poza linię
 zaznaczoną wewnątrz prowadnicy. 
• Nie używaj arkuszy papieru zgniecionego, składanego,
 pomarszczonego ani wilgotnego.

7

Należy koniecznie pozostawić odstęp 0,5 mm (łącznie 1,0 mm lub 
mniej) pomiędzy papierem a prowadnicą boczną w przypadku 
papieru zwykłego oraz około 0,5 do 1,0 mm (łącznie około 1,0 – 2,0 
mm) dla papieru grubego. Zbyt mała przestrzeń może spowodować
wystąpienie nieprawidłowości w podawaniu papieru.

A

Uwaga



Powyższe menu może nie wyświetlić się przy określonej konfiguracji sprzętu. Należy w takim przypadku 
skorzystać z procedury opisanej na � Str. 50 “Zmiana ustawień rozmiaru papieru”, aby zmienić ustawienia 
rozmiaru papieru, jeżeli ustawiony rozmiar jest inny niż rozmiar papieru włożonego do kasety.
• W razie konieczności zmiany ustawień wyświetlacza dla tego menu należy zwrócić się o pomoc
 do administratora obsługującego dane biuro.

4. Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

48 1. ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1 Wsu� kaset� prosto do urz�dzenia do 
chwili zatrzymania.
• Koniecznie należy zamknąć kasetę mocno i starannie. 

Uważać, aby nie przyciąć sobie palców przy zamykaniu kasety 
papieru. Mogłoby to spowodować obrażenia.

8

Je	eli rozmiar papieru jest inny ni	
rozmiar papieru znajduj�cego si� w 
kasecie, zmie� wska�nik rozmiaru papieru 
tak, aby odpowiada� rozmiarowi 
w�o	onego papieru.

9

Je	eli rozmiar papieru jest inny ni	 rozmiar papieru znajduj�cego si�
w kasecie, naci�nij przycisk [TAK]. Gdy rozmiar papieru jest ten sam, 
co rozmiar papieru znajduj�cego si� w kasecie, naci�nij przycisk 
[NIE]. (Po naci�ni�ciu przycisku [NIE] nie jest konieczne wykonywanie 
kroku 11 i kolejnych kroków.)

10

Ostrożnie

Wskazówka
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1Naci�nij przycisk rozmiaru papieru odpowiadaj�cy rozmiarowi 
papieru umieszczonego w kasecie.11

Je	eli chcesz zmieni
 ustawienia kasety do zastosowa� specjalnych 
(� Str. 52), nale	y nacisn�
 przycisk rodzaju papieru.12

Naci�nij przycisk [OK].13



4. Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

50 1. ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1
Jeżeli zarejestrowane w urządzeniu ustawienia rozmiaru papieru nie są zgodne z rozmiarem papieru 
znajdującego się w kasecie, niezgodność taka może spowodować zacięcie się papieru w kopiarce. 
Należy w takim przypadku zmienić ustawienia rozmiaru papieru, postępując według opisanej poniżej
procedury.

Zmiana ustawie� rozmiaru papieru 

Naci�nij przycisk [USER FUNCTIONS] 
(FUNKCJE UYTKOWNIKA) na panelu 
sterowania.

1

Naci�nij przycisk [UYTKOWNIK] na panelu dotykowym, aby wej�
 do 
menu ustawie� u	ytkownika. Nast�pnie naci�nij przycisk [KASETY]. 2

Na panelu dotykowym wybierz symbol kasety odpowiadaj�cy kasecie, 
dla której ustawiony zosta� dany rozmiar papieru, a nast�pnie naci�nij
przycisk wskazuj�cy nowe ustawienia.

3



Umieszczanie papieru w podajniku du	ej pojemno�ci (opcja)

51

1Ostro	nie wyci�gnij podajnik du	ej
pojemno�ci.
• Należy wysuwać kasetę do chwili zatrzymania.

1

W�ó	 papier do przegród A i B.
• Włóż papier stroną kopiowania do góry. (Strona przeznaczona 
 do kopiowania może być wskazana na opakowaniu papieru.)
• Maksymalna dopuszczalna liczba arkuszy – zob. � Str. 44 
 „Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki”. 
• Upewnij się, czy wysokość stosu papieru nie wykracza poza linię
 zaznaczoną na prowadnicy bocznej. 
• Starannie przekartkuj i rozluźnij papier przed jego włożeniem
 do kasety. Połóż papier przeznaczony do przegrody A po prawej 
 stronie, a papier przeznaczony do przegrody B po lewej stronie.
 (Papier można odpowiednio ułożyć, nawarstwiając go stopniowo 
 i naprzemiennie w przegrodach A i B). Upewnij się, czy dźwignia 
 pośrodku nie jest otwarta (zob. etykiety dołączone do pojemnika 
 dużej pojemności). 
• Podawanie papieru rozpocznie się najpierw z tacy dźwigni (A). 
 Po wyczerpaniu się papieru w przegrodzie A papier z przegrody 
 B przesuwany jest do A i rozpoczyna się jego podawanie.
• Nie używaj arkuszy papieru pomarszczonego, składanego ani 
 wilgotnego.

2

Wsu� kaset� podajnika du	ej pojemno�ci prosto do urz�dzenia do 
chwili zatrzymania. 
• Zamknij kasetę całkowicie. Taca dźwigni przesunie się automatycznie do położenia podawania papieru.

Uważaj, aby nie przyciąć sobie palców przy zamykaniu kasety papieru. Mogłoby to spowodować obrażenia.

3

A

B

Ostrożnie



Kaseta do zastosowa� specjalnych 

4. Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

52 1. ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1
Po umieszczeniu w kasecie papieru do zastosowań specjalnych, innych niż standardowe kopiowanie  
(np. arkuszy do kopiowania okładek), należy wcześniej skonfigurować daną kasetę do danego 
zastosowania specjalnego. Jeżeli kaseta została skonfigurowana do zastosowania specjalnego,  
jej oznaczenie na panelu dotykowym zmieni się. Kaseta o takiej konfiguracji nie będzie wykorzystywana 
przy zwykłym kopiowaniu. 

Do poszczególnych zastosowań można wybierać spomiędzy następujących rodzajów papieru.

Typ 
papieru

Zastosowanie Wy�wietlana 
informacja

Zob.

Arkusz
okładki

Arkusz wykorzystywany w trybie 
kopiowania okładek

„OKŁADKA” � Str. 155 “9. ARKUSZ 
OKŁADKI”

Arkusz
przekładki

Arkusz wykorzystywany w trybie 
wkładania przekładek. (Do tego 
trybu można skonfigurować
maksymalnie 2 kasety na papier. 
Należy najpierw określić źródło
wkładania 1, następnie nacisnąć
kasetę dla typu papieru źródła
wkładania 2, a następnie 

„PRZEKŁADKA 1”
(lub

„PRZEKŁADKA 2”)

� Str. 158 “10. WKŁADANIE
ARKUSZY”

Papier  
do faksu

Papier do faksu (do wykonywania 
funkcji faksu wymagany jest 
opcjonalny moduł faksu.)

F (Zob. podręczniki obsługi 
poszczególnych opcji.)

Papier 
specjalny

Specjalne rodzaje papieru (np. 
papier ze znakiem wodnym)

–

Papier 
gruby 1

Arkusze wykorzystywane w 
przypadku, gdy ciężar mieści się
w przedziale od 81 g/m2 do 105 
g/m2. Można go wkładać z innymi 
rodzajami papieru.

� Str. 44 „Dopuszczalne 
rodzaje papieru do kopiarki”

Konfiguracja kasety do zastosowa� specjalnych 

W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Włóż papier stroną kopiowania do góry. 
• Ustaw żądany rozmiar papieru. (� Str. 50 “Zmiana ustawień rozmiaru papieru”)

1

Naci�nij przycisk [USER FUNCTIONS] 
(FUNKCJE UYTKOWNIKA) na panelu 
sterowania.

2
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1Naci�nij przycisk [UYTKOWNIK] na panelu dotykowym, aby wej�
 do 
menu ustawie� u	ytkownika. Nast�pnie naci�nij przycisk [KASETY].3

Naci�nij wybran� kaset� oraz przycisk rodzaju papieru na panelu 
dotykowym.
Przykład: Gdy dla pierwszej kasety ustawiono „Arkusz okładki”.

4



4. Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

54 1. ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1 Czyszczenie kasety do zastosowa� specjalnych 

Wykonaj kroki od 1 do 3, opisane w rozdziale „Konfiguracja kasety do 
zastosowa� specjalnych” (� Str. 52).1
Na panelu dotykowym wybierz symbol kasety odpowiadaj�cy kasecie, 
której ustawienia chcemy wyczy�ci
, a nast�pnie naci�nij przycisk 
wskazuj�cy rodzaj papieru w tej kasecie.

2

• Ustawienie rodzaju papieru zostanie wyczyszczone, a wskaźnik kasety powróci do stanu wyjściowego.

Jeżeli ustawiono Arkusze przekładek 1 i 2, a wyczyszczone zostanie tylko ustawienie Arkuszy przekładek 1, 
kaseta na Arkusze przekładek 2 zmienia się na kasetę na Arkusze przekładek 1.

Wskazówka
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2
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Obs�ugiwane rodzaje orygina�ów
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2

1. Ustawienia orygina�ów

Dopuszczalne są następujące parametry oryginałów:

U�o	enie Rodzaj orygina�u Maksymalny 
rozmiar

Rozmiary dopuszczalne dla funkcji 
automatycznego wykrywania rozmiaru

Szyba do 
układania 
oryginałów *1

Arkusze
Przedmioty 
trójwymiarowe
Książki

Długość:
297 mm 
Szerokość:
432 mm

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

Automatyczny 
podajnik 
dokumentów  
z funkcją
obracania 
(opcja)

*2 *3

Papier zwykły
Papier makulaturowy
Oryginały jednostronne:
35 – 157 g/m2

Oryginały dwustronne:
50 – 157 g/m2

Długość:
297 mm
Szerokość:
432 mm

(Rozmiar standardowy)
A3, A4, A4–R, A5–R, B4, B5, B5–R, FOLIO
(210 mm x 330 mm)

*1  Nie należy umieszczać na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej).
*2  Możliwość wykorzystania niektórych oryginałów zależy od jakości papieru, z którego są wykonane. 
*3  Koniecznie należy układać oryginały rozmiaru A5 w orientacji poziomej. 

Automatyczne wykrywanie rozmiaru nie działa prawidłowo, gdy do drukowania wykorzystywany jest 
papier w formacie LT lub K. (Format LT to standard rozmiaru papieru w Ameryce Północnej. Format K to 
standard rozmiaru papieru w Chinach). 

• Oryginały składające się maksymalnie ze 100 arkuszy (od 50 do 80 g/m2) lub o wysokości 
 maksymalnie 16 mm można umieścić w automatycznym podajniku dokumentów z funkcją obracania 
 (opcja), niezależnie od ich rozmiarów. 
• Jeżeli kopiujemy dużą liczbę oryginałów w orientacji poziomej z wykorzystaniem automatycznego 
 podajnika dokumentów z funkcją obracania (opcja), należy korzystać z blokady oryginałów, 
 zapobiegając ich przesuwaniu. 

Wskazówki
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2
W ramach jednego zadania kopiowania dopuszcza się maksymalnie 1000 arkuszy w formacie A4 lub 
więcej, do chwili zapełnienia zasobów pamięci.
Gdy liczba skanowanych arkuszy przekroczy powyższy limit, pojawi się komunikat „Liczba oryginałów 
przekroczyła dopuszczalny limit. Czy skopiować zapisane oryginały?” Jeżeli chcemy wydrukować dane 
dotychczas zapisanych (zeskanowanych) oryginałów, należy nacisnąć przycisk [TAK] na panelu 
dotykowym. Jeżeli chcemy usunąć zapisane dane, należy nacisnąć przycisk [NIE].

Maksymalna liczba arkuszy do skanowania 



Umieszczanie orygina�ów na szybie 
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2

1. Ustawienia oryginałów (ciąg dalszy)

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie oryginałów. Nie naciskaj mocno szkła.
Stłuczenie szkła może spowodować obrażenia ciała.

Orygina�y w postaci arkuszy

Podnie� pokryw� dociskaj�c� automatycznego podajnika 
dokumentów z funkcj� obracania (opcja).
• Aby wykryć oryginał, należy unieść pokrywę o 60 stopni lub więcej.

1

Umie�
 orygina� stron� kopiowan� do 
do�u na szkle do uk�adania orygina�ów i 
wyrównaj do lewego tylnego naro	nika
szk�a.
A: Oryginał

2

Ostro	nie opu�
 pokryw� dociskaj�c�
automatycznego podajnika dokumentów z funkcj�
obracania (opcja). 
• Jeżeli zamierzamy kopiować oryginały o wysokim poziomie 
 przezroczystości, np. folie do projektorów lub kalkę, należy
 na oryginale umieścić czysty arkusz papieru tego samego 
 rozmiaru co oryginał lub większy od oryginału.
A: Oryginał
B: Czysty arkusz

3

A

A

B

Ostrożnie
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2Nie umieszczać ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie oryginałów. Nie naciskać mocno szkła. 
Stłuczenie szkła może spowodować obrażenia ciała.

Orygina�y w formacie ksi�	ki

Podnie� pokryw� dociskaj�c� automatycznego podajnika 
dokumentów z funkcj� obracania (opcja).1
Otwórz orygina� na 	�danej stronie
i umie�
 go na szybie stron� kopiowan�
do do�u. Wyrównaj do lewego tylnego 
naro	nika szyby. 
• Jeżeli chcemy skorzystać z funkcji kopiowania dwustronnego  
 lub funkcji podwójnej strony oryginałów w formacie książki,
 należy wyrównać środek oryginału do żółtego wskaźnika
 na szkle. 
 (� Str. 113 „Oryginał w formacie książki -> kopiowanie 
 dwustronne”) 
 (� Str. 141 “4. PODWÓJNA STRONA”)

2

Ostro	nie opu�
 pokryw� dociskaj�c� automatycznego podajnika dokumentów z 
funkcj� obracania (opcja). 
• Nie naciskać automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania zbyt mocno, jeżeli oryginał
 jest bardzo gruby. Nawet jeżeli pokrywa automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania
 nie zostanie w pełni zamknięta, nie spowoduje to problemów z kopiowaniem.
• Nie należy intensywnie wpatrywać się w szybę oryginałów, ponieważ podczas kopiowania można narazić
 się na działanie silnego światła.

3

Ostrożnie



Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów z funkcj� obracania (opcja) 
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2

Jeżeli obszar skanowania lub obszar podawania jest zabrudzony, na wydruku mogą pojawić się
niepożądane elementy, np. czarne pasma. 
Zaleca się cotygodniowe czyszczenie tych obszarów. (� Str. 326 “1. Codzienna inspekcja”)

1. Ustawienia oryginałów (ciąg dalszy)

Nie nale	y wykorzystywa
 orygina�ów typu od 1 do 8, mog� one bowiem powodowa
 wyst�pienie 
problemów z podawaniem papieru lub uszkodzenie sprz�tu.
1.  Oryginały mocno pomarszczone, pozginane lub pozwijane 
2.  Oryginały z kalką maszynową
3.  Oryginały sklejane taśmą, klejem lub powycinane 
4.  Oryginały spięte spinaczami lub zszywane 
5.  Oryginały dziurawe lub podarte 
6.  Oryginały wilgotne 
7.  Folie OHP do projektorów lub kalka kreślarska 
8.  Papier warstwowy (woskowany itp.) 

Ze szczególn� ostro	no�ci� nale	y wykorzystywa
 wymienione poni	ej rodzaje orygina�ów 9 i 10. 
9.  Oryginały, których nie można rozdzielić palcami, lub oryginały poddane obróbce powierzchniowej 
 (Rozdzielenie arkuszy takich oryginałów może być niewykonalne). 
10. Oryginały zginane lub zwinięte należy przed wykorzystaniem wygładzić.

�rodki ostro	no�ci

1 32

5  6 

7 8

4

9 10

Wskazówka
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Tryb podawania ci�g�ego

Wyrównaj wszystkie orygina�y. Nast�pnie
umie�
 je stron� kopiowan� do góry i 
wyrównaj prowadnice boczne wed�ug
d�ugo�ci orygina�ów. 

• Należy układać oryginały w linii prostej wzdłuż prowadnic 
 bocznych. 
• Uporządkować oryginały w kolejności, w jakiej mają być
 kopiowane. 
 Górny arkusz ze stosu arkuszy oryginałów zostanie podany  
 do urządzenia jako pierwszy. 
• Tryb ten jest dostępny również dla oryginałów składających  
 się z pojedynczych arkuszy. 
• Niezależnie od rozmiaru, dopuszcza się maksymalnie 100 
 arkuszy oryginałów (od 50 do 80 g/m2) lub stos do wysokości
 16 mm. 
• Informacje na temat oryginałów w różnych rozmiarach – zob.  
� Str. 87 „Kopiowanie oryginałów różnych rozmiarów w jednym 

 kroku (mieszane rozmiary oryginałów)”.

• W razie potrzeby użyć stopera oryginałów. 
• Aby zmienić położenie blokady oryginałów, należy ją lekko 
 unieść, a następnie wcisnąć ponownie.

1

Jeżeli liczba oryginałów jest zbyt duża, aby można ją było umieścić w urządzeniu jednorazowo, można wcześniej
podzielić oryginały na kilka zestawów, które będą następnie kopiowane w sposób ciągły. Należy w tym celu ułożyć
pierwszy stos oryginałów i nacisnąć przycisk [DALEJ] na panelu dotykowym. Nastąpi skanowanie danych tego stosu. 
Po zakończeniu skanowania należy ułożyć kolejny stos oryginałów i nacisnąć przycisk [START] na panelu sterowania.

Wskazówka
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2

1. Ustawienia oryginałów (ciąg dalszy)

Przełączanie się pomiędzy trybem podawania ciągłego a trybem podawania pojedynczego – zob.  
� Str. 171 „16. Podajnik ADF / SADF”. 

Tryb podawania pojedynczego 

Wyrównaj prowadnice boczne do 
szeroko�ci orygina�ów.1

U�ó	 orygina� stron� kopiowan�
do góry, w linii prostej pomi�dzy 
prowadnicami bocznymi.
• Oryginał zostanie pobrany automatycznie. Należy go koniecznie 
 puścić, gdy urządzenie rozpocznie jego pobieranie.
• Wyświetlone zostanie menu z kroku 3.

2

Je	eli orygina�ów jest wi�cej, przygotuj je w ten sam sposób.3

• Niezależnie od tego, czy naciśniemy przycisk [TAK], wykonana zostanie ta sama operacja. 

Po zako�czeniu podawania wszystkich orygina�ów naci�nij przycisk 
[KONIEC].4



Po włączeniu zasilania, po wyczyszczeniu trybu oszczędzania energii oraz po naciśnięciu przycisku 
[FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI) na panelu sterowania następuje automatyczna 
konfiguracja różnych ustawień. Ustawienia te określa się jako ustawienia wstępne (domyślne). Oryginały
podaje się po włożeniu papieru lub upewnieniu się, że papier znajduje się w kasetach. Jeżeli naciśniemy 
przycisk [START] na panelu sterowania bez zmiany ustawień, kopie wykonywane będą według ustawień
początkowych (domyślnych). Kopie w żądanym kształcie uzyskać można ustawiając różne tryby 
kopiowania.
W poniższej tabeli wymieniono poszczególne ustawienia wyjściowe, aktywowane z chwilą instalacji 
urządzenia.

Ustawienia wst�pne (domy�lne)

63

2. Kopiowanie

2

Pozycja Ustawienie wst�pne (domy�lne)
Proporcje kopiowania 100%
Liczba kopii 1

Wybór papieru Automatyczny wybór papieru (APS)

Oryginał -> Kopia Jednostronny -> jednostronna

Regulacja rozdzielczości Automatyczna regulacja rozdzielczości kopii

Tryb koloru Czarny

Tryb oryginału TEKST/FOTO

Tryb wykończenia Oryginały umieszczone na szybie oryginałów: Tryb 
bez sortowania /
bez zszywania
Korzystanie z automatycznego podajnika 
dokumentów z funkcją obracania (opcja) Tryb 
sortowania

Tryb podawania oryginałów umieszczanych na 
automatycznym podajniku dokumentów z funkcją
obracania (opcja)

Tryb podawania ciągłego

• Ustawienia wstępne można dowolnie zmieniać. Szczegółowe informacje znaleźć można  
 w Podręczniku funkcji użytkownika.



Procedura kopiowania 
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2

2. Kopiowanie (ciąg dalszy)

Jeżeli papier żądanego rozmiaru lub rodzaju nie został włożony do żadnej z kaset ani do podajnika dużej
pojemności, należy zapoznać się ze wskazówkami znajdującymi się na następujących stronach podręcznika:
• � Str. 46 „Ustawienia papieru do kopiarki (zmiana rozmiaru)” 
• � Str. 51 „Umieszczanie papieru w podajniku dużej pojemności (opcja)” 
• � Str. 71 “Kopiowanie ręczne”

Umieszczanie orygina�ów na automatycznym podajniku dokumentów z 
funkcj� obracania (opcja)

W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Dostępne do wyboru rodzaje i rozmiary papieru – zob. � str. 44 „Dopuszczalne odzaje papieru do kopiarki”.

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y. 
• Informacje na temat układania oryginałów znaleźć można na 
 następujących stronach: 
 – � Str. 56 „Dopuszczalne rodzaje oryginałów” 
 – � Str. 60 “Korzystanie z automatycznego podajnika 
dokumentów z funkcją obracania (opcja)” 

Oryginały kopiowane są w tej samej kolejności, w jakiej są uprzednio 
skanowane.

2

Wybierz 	�dane tryby kopiowania. Je	eli chcesz wykona
 wi�cej kopii 
ni	 jedn�, wprowad� na klawiaturze 	�dan� liczb� kopii.3

• Aby poprawić wprowadzoną liczbę, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Pamiętaj, iż możliwości korzystania z niektórych kombinacji trybów kopiowania są ograniczone.  
 (� Str. 341 „4. Wykres kombinacji funkcji kopiowania”, � Str. 343 „5. Wykres kombinacji korekt jakości
 obrazu”)
• Po naciśnięciu przycisku [START] na panelu sterowania i rozpoczęciu kopiowania nie można wprowadzić

żadnych zmian w zakresie trybu kopiowania (dotyczy to również ustawień podzielonych wcześniej zestawów 
 oryginałów).

Wskazówka



W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Dostępne do wyboru rodzaje i rozmiary papieru – zob. � str. 44 „Dopuszczalne odzaje papieru do 
 kopiarki”.

1
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Naci�nij przycisk [START].
• Rozpoczyna się kopiowanie Papier wysuwany jest stroną
 skopiowaną do dołu.
• W przypadku wyczerpania się papieru w kasecie w trakcie 
 kopiowania symbol odnośnej kasety na panelu dotykowym oraz 
 przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) na panelu 
 sterowania zacznie migać. Należy dodać papier do kasety  
 lub wybrać inną kasetę o tym samym rozmiarze papieru.
• Ponieważ obszar wyjścia papieru oraz papier zaraz  
 po opuszczeniu urządzenia są gorące, należy obchodzić
 się z nimi ostrożnie.

4

Umieszczanie orygina�u na szybie orygina�ów 

Jeżeli papier żądanego rozmiaru lub rodzaju nie został włożony do żadnej z kaset ani do podajnika dużej
pojemności, należy zapoznać się ze wskazówkami znajdującymi się na następujących stronach podręcznika:
– � Str. 46 „Ustawienia papieru do kopiarki (zmiana rozmiaru)” 
– � Str. 51 „Umieszczanie papieru w podajniku dużej pojemności (opcja)” 
– � Str. 71 “Kopiowanie ręczne”

W�ó	 orygina� lub orygina�y. 

• Informacje na temat układania oryginałów znaleźć można na następujących stronach: 
 – � Str. 56 „Dopuszczalne rodzaje oryginałów” 
 – � Str. 60 “Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania (opcja)” 

Oryginały kopiowane są w tej samej kolejności, w jakiej są uprzednio skanowane.  

2

Wybierz 	�dane tryby kopiowania. Je	eli chcesz wykona
 wi�cej kopii ni	
jedn�, wprowad� na klawiaturze 	�dan� liczb� kopii.3

• Aby poprawić wprowadzoną liczbę, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Pamiętaj, iż możliwości korzystania z niektórych kombinacji trybów kopiowania są ograniczone.  
 (� Str. 341 „4. Wykres kombinacji funkcji kopiowania”, � Str. 343 „5. Wykres kombinacji korekt jakości
 obrazu”)
• Po naciśnięciu przycisku [START] na panelu sterowania i rozpoczęciu kopiowania nie można
 wprowadzić żadnych zmian w zakresie trybu kopiowania (dotyczy to również ustawień podzielonych 
 wcześniej zestawów oryginałów).

Wskazówka
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• Rozpoczyna się kopiowanie Papier wysuwany jest stroną skopiowaną do dołu.
• W przypadku wyczerpania się papieru w kasecie w trakcie kopiowania symbol odnośnej kasety na panelu 
 dotykowym oraz przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) na panelu sterowania zacznie migać. Należy
 dodać papier do kasety lub wybrać inną kasetę o tym samym rozmiarze papieru.
• Ponieważ obszar wyjścia papieru oraz papier zaraz po opuszczeniu urządzenia są gorące, należy
 obchodzić się z nimi ostrożnie.

2. Kopiowanie (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [START]. 
• Rozpoczyna się kopiowanie

Jeżeli kopiujemy umieszczając oryginały na szybie oryginałów (np. 
korzystając z trybu sortowania lub wykonując dwustronne kopie z 
jednostronnych oryginałów), dane oryginałów są skanowane do 
pamięci. Należy w takim przypadku przejść do kroku 5 i 6.

4

U�ó	 na szybie nast�pny orygina� i naci�nij przycisk [START]. 
• Rozpocznie się skanowanie danych z tego oryginału.
• Kolejny oryginał zostanie zeskanowany w ten sam sposób po naciśnięciu przycisku [YES] (TAK) na panelu 
 dotykowym, a następnie przycisku [START] na panelu sterowania. 
• Powtarzaj powyższą procedurę do chwili ukończenia skanowania ostatniej strony oryginału.

5

Po zako�czeniu skanowania wszystkich stron naci�nij przycisk 
[KONIEC] na panelu dotykowym.6

Wskazówka



Jeżeli w kolejce oczekuje jakieś zadanie kopiowania, rozpocznie się jego wykonywanie.
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2
Aby zatrzymać skanowanie lub kopiowanie ciągłe, należy nacisnąć przycisk [STOP] na panelu sterowania.

Zatrzymywanie kopiowania 

Naci�nij przycisk [STOP] na panelu 
sterowania podczas skanowania (lub 
kopiowania w trybie ci�g�ym).

1

Po wy�wietleniu poni	szego menu naci�nij przycisk [KASOWANIE 
PAMI�CI] na panelu dotykowym.2

• Podczas skanowania: Dane zeskanowane dotychczas zostaną usunięte.
• Podczas kopiowania ciągłego: Kopiowanie zatrzyma się, a dane zeskanowane dotychczas zostaną usunięte.

Wskazówka



Skanowanie nast�pnych orygina�ów podczas kopiowania (Auto 
rozpocz�cie zadania) 
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Podczas kopiowania w trybie ciągłym lub podczas wyświetlania przez urządzenie komunikatu „GOTOWA 
(NAGRZEWANIE)” użytkownik może zapisać kolejne zadanie kopiowania.

2. Kopiowanie (ciąg dalszy)

W�ó	 orygina� lub orygina�y.1
Wybierz tryb kopiowania i okre�l liczb� kopii. 

Należy pamiętać, iż o ile dla kolejnego zadania nie zostaną wprowadzone nowe ustawienia trybu kopiowania, 
przy jego uruchomieniu zastosowane zostaną ustawienia poprzedniego zadania kopiowania.

2

Naci�nij przycisk [START] na panelu 
sterowania. 
• W pamięci można zapisać maksymalnie 10 zadań.
 Po umieszczeniu jedenastego zadania na szybie oryginałów  
 lub w automatycznym podajniku dokumentów z funkcją
 obracania (opcja) i naciśnięciu przycisku [START] na panelu 
 dotykowym pojawi się komunikat „Auto Start”.
• W ramach jednego zadania kopiowania dopuszcza  
 się maksymalnie 1000 arkuszy w formacie A4 lub więcej,
 do chwili zapełnienia zasobów pamięci.
 (� Str. 57 “Maksymalna liczba arkuszy do skanowania”)

3
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Anulowanie automatycznego uruchamiania zadania 
Należy nacisnąć przycisk [STOP] na panelu sterowania, aby zatrzymać zadanie w trakcie skanowania 
oryginałów. W celu ponownego uruchomienia zadania należy nacisnąć przycisk [START]. Aby wyczyścić
zadanie, należy nacisnąć przycisk [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI). (Należy jednak 
pamiętać, że pomimo naciśnięcia przycisku [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI) zostaną
skopiowane te oryginały, których skanowanie zakończyło się przed zatrzymaniem zadania.)
Aby anulować jedenaste zadanie automatyczne, należy nacisnąć przycisk [STOP].
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Potwierdzanie automatycznego uruchomienia zadania. Anulowanie zadania oczekuj�cego 
Jeżeli chcemy potwierdzić wybrane zadanie automatyczne lub anulować zadanie oczekujące na 
skopiowanie, należy nacisnąć przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) na panelu sterowania. 
Wyświetlona zostanie lista zadań. Informacje na temat anulowania zadań automatycznych – zob.  
� Str. 232 „Usuwanie zadań wydruku”.

Potwierdzanie i anulowanie automatycznego uruchomienia zadania 



Przerwanie kopiowania w toku i wykonanie innych kopii (Przerwanie 
kopiowania) 
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Gdy jedno zadanie jest kopiowane w trybie ciągłym, można je przerwać, aby wykonać inne zadanie. 
Przy przerywaniu kopiowania nie można korzystać z następujących funkcji: 
• Kopiowanie arkuszy okładek 
• Kopiowanie z wkładaniem arkuszy 
• Skanowanie do e-Filing / Zapisywanie do pliku

2. Kopiowanie (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [INTERRUPT] 
(PRZERWIJ) na panelu sterowania. 
• Przycisk [INTERRUPT] (PRZERWIJ) zacznie najpierw migać,
 a następnie zapali się po wyświetleniu komunikatu „Zadanie 
 przerwane zadanie 1 zapisane”. 

Po naciśnięciu przycisku [INTERRUPT] (PRZERWIJ) podczas 
skanowania oryginałów przycisk [INTERRUPT] (PRZERWIJ) zacznie 
najpierw migać. Następnie po zakończeniu skanowania przycisk ten 
zapali się po wyświetleniu komunikatu „Zadanie przerwane zadanie 
1 zapisane”.

1

Zamie� orygina� na nowy. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

2
Naci�nij przycisk [START] na panelu sterowania.3
Po zako�czeniu kopiowania ponownie naci�nij przycisk [INTERRUPT] 
(PRZERWIJ). 
• Pojawi się komunikat „GOTOWA do wznowienia zadania 1”, po czym nastąpi wznowienie przerwanego 
 zadania.

Automatyczne czyszczenie funkcji anuluje automatycznie kopiowanie przerywane po upływie określonego 
czasu, bez konieczności ponownego naciskania przycisku [INTERRUPT] (PRZERWIJ). Po automatycznym 
wyczyszczeniu funkcji przerwane zadanie (= Zadanie 1) zostanie wznowione.

4

Wskazówka
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Jeżeli chcemy wykonać kopie na folii OHP, etykietach samoprzylepnych lub na papierze w rozmiarze 
niestandardowym, należy umieścić arkusze papieru na tacy podajnika ręcznego. Kopiowanie ręczne
zaleca się także dla kopiowania na papierze z zakładkami lub na papierze w rozmiarze standardowym, 
którego brak w którejkolwiek kasecie.
Również w trybie kopiowania ręcznego można skorzystać z poniższych funkcji, określając rozmiar 
papieru. 
• Kopiowanie dwustronne 
• Przesunięcie obrazu
• Wymazywanie krawędzi
• Podwójna strona 

Aby rozpocząć kopiowanie ręczne, należy otworzyć tacę podajnika ręcznego.

Kopiowanie r�czne

71

3. Kopiowanie r�czne

2

Procedura kopiowania typu ręcznego różni się w zależności od użytego rozmiaru papieru. Procedury dla 
poszczególnych rozmiarów znaleźć można na odpowiednich stronach, przedstawionych w tabeli.

Rozmiar papieru Sposób 
post�powania

Rozmiar standardowy
A3, A4, B4, B5 � Str.72

Inny od powyższych � Str.74

Inne (Rozmiar niestandardowy) � Str.76

• Kopiowanie ręczne zatrzymuje się, jeżeli podczas kopiowania zabraknie papieru na tacy podajnika 
 ręcznego, nawet jeśli papier tego samego rozmiaru znajduje się w którejkolwiek kasecie. Kopiowanie 
 zostanie wznowione po uzupełnieniu papieru na tacy podajnika ręcznego.
• Po zakończeniu kopiowania ręcznego przycisk [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI) na 
 panelu sterowania zacznie migać.
 Należy nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć się na kopiowanie domyślne z wykorzystaniem kaset. 
 (Automatyczne czyszczenie funkcji anuluje automatycznie kopiowanie ręczne po upływie określonego 
 czasu, bez konieczności naciskania przycisku [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI).  
 Po automatycznym wyczyszczeniu funkcji kopiowanie ręczne przełącza się na kopiowanie domyślne  
 z wykorzystaniem kaset.)

Wskazówki



Kopiowanie r�czne na papierze rozmiaru standardowego
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2

3. Kopiowanie ręczne (ciąg dalszy)

Kopiowanie na papierze formatu A3, A3, B4 i B5

Umie�
 kilka arkuszy papieru stron�
kopiowan� do do�u na tacy podajnika 
r�cznego. Wyrównaj prowadnice boczne 
do d�u	szych kraw�dzi papieru, 
przytrzymuj�c A.
• Pojawi się komunikat „Gotowa do pracy z podajnika ręcznego”..
• Na tylnej stronie prowadnic bocznych tacy podajnika ręcznego
 znajduje się wskaźnik wysokości stosu papieru. Wysokość stosu 
 arkuszy nie może wykroczyć poza ten wskaźnik.
• Jeżeli chcesz użyć liczby arkuszy większej niż jeden, należy
 przed umieszczeniem arkuszy na tacy dobrze je przekartkować.
• Nie wciskaj arkuszy w szczelinę podajnika ręcznego, może to 
 bowiem spowodować zacięcie się papieru. 

W przypadku większego rozmiaru papieru należy wyciągnąć
trzyczęściową tackę przytrzymującą papier. Jeżeli korzystamy z 
papieru formatu A3 lub większego, należy unieść B.

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y. 2
Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy rozmiarowi papieru, który 
umieszczono na tacy.3

• Jeżeli rozmiar papieru nie został podany w tym miejscu, niektóre operacje, jak np. czyszczenie,  
 mogą spowalniać proces kopiowania.

A

B

Wskazówka
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Naci�nij przycisk [RODZAJ PAPIERU] na panelu dotykowym, je	eli na 
tacy umieszczono inny papier ni	 papier zwyk�y.4

Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy rodzajowi medium, które umieszczono 
na tacy. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK] na panelu dotykowym. 5

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 
• Wybranie w tym miejscu innego rodzaju papieru niż papier umieszczony w urządzeniu może spowodować
 zacięcie papieru lub istotne trudności z uzyskaniem właściwej jakości obrazu. 

Naci�nij przycisk [START] na panelu sterowania. 

Przy wykonywaniu kopii na folii OHP należy pojedynczo wyjmować każdą poszczególną skopiowaną folię
wysuwaną na tackę docelową. Jeżeli powstanie stos folii, mogą się one pozwijać, a w rezultacie mogą zaistnieć
trudności z ich wyświetlaniem na projektorze.

6
Wskazówka
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2

3. Kopiowanie ręczne (ciąg dalszy)

Kopiowanie na papierze w rozmiarze standardowym, innym ni	 A3, A4, B4 lub B5

W�ó	 papier i orygina� lub orygina�y, post�puj�c wed�ug wskazówek 
podanych w kroku 1 i 2 w rozdziale „Kopiowanie na papierze formatu 
A3, A4, B4 i B5” (� Str. 72). 

1

Naci�nij przycisk [INNY] na panelu dotykowym.2

Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy rozmiarowi papieru, który 
umieszczono na tacy. 3

Naci�nij przycisk [INNY], aby wybra
 rodzaj papieru. 4

• Jeżeli rozmiar papieru nie został podany w tym miejscu, niektóre operacje, jak np. czyszczenie,  
 mogą spowalniać proces kopiowania.
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Naci�nij przycisk [RODZAJ PAPIERU] na panelu dotykowym,  
je	eli na tacy umieszczono inny papier ni	 papier zwyk�y.5

Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy rodzajowi medium, które umieszczono 
na tacy. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK] na panelu dotykowym.6

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 
• Wybranie w tym miejscu innego rodzaju papieru niż papier umieszczony w urządzeniu może spowodować
 zacięcie papieru lub istotne trudności z uzyskaniem właściwej jakości obrazu. 

Naci�nij przycisk [START] na panelu sterowania.

Przy wykonywaniu kopii na folii OHP należy pojedynczo wyjmować każdą poszczególną skopiowaną folię
wysuwaną na tackę docelową. Jeżeli powstanie stos folii, mogą się one pozwijać, a w rezultacie mogą zaistnieć
trudności z ich wyświetlaniem na projektorze.

7
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Kopiowanie r�czne na papierze rozmiaru niestandardowego 
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2

Niestandardowy rozmiar papieru powinien mieścić się w następujących zakresach: 
A (Długość): od 100 do 297 mm, B (Szerokość): od 148 do 432 mm

3. Kopiowanie ręczne (ciąg dalszy)

Umie�
 kilka arkuszy papieru stron�
kopiowan� do do�u na tacy podajnika 
r�cznego. Wyrównaj prowadnice boczne 
do d�u	szych kraw�dzi papieru, 
przytrzymuj�c A. 

• Pojawi się komunikat „Gotowa do pracy z podajnika ręcznego”..
• Na tylnej stronie prowadnic bocznych tacy podajnika ręcznego
 znajduje się wskaźnik wysokości stosu papieru. Wysokość stosu 
 arkuszy nie może wykroczyć poza ten wskaźnik.
• Jeżeli chcemy użyć liczby arkuszy większej niż jeden, należy
 przed umieszczeniem arkuszy na tacy dobrze je przekartkować.
• Nie wciskać arkuszy w szczelinę podajnika ręcznego,
 może to bowiem spowodować zacięcie się papieru. 

W przypadku większego rozmiaru papieru należy wyciągnąć
trzyczęściową tackę przytrzymującą papier. Jeżeli korzystamy  
z papieru formatu A3 lub większego, należy unieść B.

1

Umie�
 orygina� na szybie orygina�ów.2

AB

A

B

Wskazówka
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Naci�nij przycisk [NIESTANDARDOWY] na panelu dotykowym.3

Wprowad� poszczególne wymiary, post�puj�c wed�ug poni	szej
procedury.
[Długość] i [Szerokość] przedstawiona jest w następujący sposób: 
A: [Długość]
B: [Szerokość]

4

Korzystanie z klawiatury numerycznej 
Wprowadź wartość parametru [Długość] i naciśnij przycisk [OK] na panelu dotykowym. W ten sam 
sposób należy ustawić szerokość, a następnie nacisnąć klawisz [OK].

A
B
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Odtwarzanie wymiarów zapisanych w pami�ci
Aby odtworzyć zapisane wcześniej dane wymiarów, naciśnij żądany numer przycisku pamięci – od 
[PAMIĘĆ 1] do [PAMIĘĆ 4]. Następnie naciśnij przycisk [OK]. 

3. Kopiowanie ręczne (ciąg dalszy)

• Rozmiar papieru można ustawić w następujących zakresach: 
 Długość: od 100 mm do 297 mm
 Szerokość: od 148 mm do 432 mm
• Jeżeli chcemy zapisać w pamięci parametry wymiarów, należy skorzystać ze wskazówek zawartych na � str. 78 
 „Wprowadzanie niestandardowego rozmiaru papieru do pamięci". 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START] na panelu sterowania.5
Wprowadzanie niestandardowego rozmiaru papieru do pami�ci

Wykonaj kroki od 1 do 3 ze � str. 76 „Kopiowanie r�czne na papierze 
w rozmiarze niestandardowym”. 1
Naci�nij przycisk pami�ci o numerze (od [PAMI�� 1] do [PAMI�� 4]), 
pod którym chcesz zapisa
 wymiar.2
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Wprowad� poszczególne wymiary i naci�nij przycisk [PAMI��] na 
panelu dotykowym.3

• Wprowadź wartość parametru [Długość] i naciśnij przycisk [OK] na panelu dotykowym. W ten sam sposób 
 ustaw szerokość.
• Rozmiar papieru można ustawić w następujących zakresach: 
 Długość: od 100 mm do 297 mm
 Szerokość: od 148 mm do 432 mm
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4. Kopia próbna

Za pomocą tej funkcji użytkownik może upewnić się, czy rozdzielczość kopii, zbliżenie, szerokość
marginesu itp. parametry zostały ustawione poprawnie, wykonując tylko jeden zestaw kopii. 
Korzystając z tej funkcji użytkownik zyskuje pewność, że przy kopiowaniu dużych ilości materiału nie 
wystąpią błędy.

• Po wykonaniu kopii próbnej można zmienić ustawienia liczby kopii, daty i godziny oraz zszywania  
 (o ile zainstalowano opcjonalny finiszer). 
• Przed zmianą parametrów zbliżenia, rozdzielczości kopii itp. należy nacisnąć przycisk [KASOWANIE 
 PAMIĘCI], aby wyczyścić parametry kopii próbnej. Po zmianie ustawień ponowne wykonanie kopii 
 wymaga zeskanowania danych z oryginałów. 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y. 2
Wybierz 	�dane tryby kopiowania. 3
Naci�nij przycisk [KOPIA PRÓBNA].4

• Wyświetli się komunikat o treści „Ustawiono KOPIĘ PRÓBNĄ. Naciśnij START, aby rozpocząć kopiowanie”. 
 Jego wyświetlanie trwa około 2 sekund.
• Następnie można ustawić tryby kopiowania, za wyjątkiem kilku opcji, np. sortowanie/grupowanie. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Rozpocznie się skanowanie danych z oryginałów, a następnie
 wykonany zostanie jeden zestaw kopii.

5

Uwaga
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W miar� potrzeb zmie� ustawienia poszczególnych parametrów.6

• Można zmienić ustawienia liczby kopii, daty i godziny, zszywania (o ile zainstalowano opcjonalny finiszer) 
 oraz sortowania/grupowania. 
• Jeżeli chcemy zmienić ustawienia rozdzielczości kopii, trybu oryginału, zbliżenia lub kopii jednostronnej/
 dupleks, należy nacisnąć przycisk [KASOWANIE PAMIĘCI], aby wyczyścić dane dotyczące kopii próbnej. 
 Po wprowadzeniu żądanych zmian należy ponownie wykonać polecenia podane w kroku 1.

Naci�nij przycisk [START].
• Jeżeli w kroku 6 nie zmieniono liczby kopii, wykonana zostanie liczba o jeden mniejsza niż podana 
 wcześniej.
 Jeżeli jednak liczbę kopii określono jako „1”, jeden zestaw kopii zostanie wykonany.

7
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1. Wybór papieru

Po ułożeniu oryginałów w rozmiarze standardowym na szybie oryginałów lub w automatycznym podajniku 
dokumentów z funkcją obracania (opcja) rozmiar oryginałów wykrywany jest automatycznie, dzięki czemu 
urządzenie może wybrać papier tego samego rozmiaru co oryginały. 
• Automatyczny wybór papieru nie zawsze działa poprawnie. Zależy to od rodzaju oryginałów. W takim 
 przypadku rozmiar papieru należy wybrać ręcznie (� Str. 86 „Ręczny wybór papieru”)
• Rozmiary oryginałów, dla których dostępne są opcje automatycznego wyboru papieru – zob. � str. 56 
 „Dopuszczalne rodzaje oryginałów”.

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Sprawd�, czy w menu podstawowym wybrano automatyczny wybór 
papieru.3

• Automatyczny wybór papieru jest opcją domyślną przy instalacji urządzenia.
• Jeżeli pojawi się komunikat “Zmień orientację oryginału” lub „ZMIEŃ KASETĘ NA ODPOWIEDNI ROZMIAR 
 PAPIERU”, należy wykonać odpowiednią czynność.
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Jeżeli orientacja papieru umieszczonego w wybranej kasecie jest inna niż orientacja oryginału, urządzenie
obraca dane oryginalnego obrazu o 90 stopni, dzięki czemu wykonywanie kopii jest możliwe, o ile rozmiary są
zgodne. (Powyższa opcja dotyczy tylko papieru w formacie A4). Przykładowo, gdy ułożony zostanie pionowo 
oryginał w formacie A4, a w kasecie umieszczony zostanie papier A4-R, dane oryginału zostaną obrócone i 
prawidłowo skopiowane na papier A4-R.

Je	eli nie ustawiono automatycznego wyboru papieru 
(1) Naciśnij przycisk powiększenia / pomniejszenia ([ZOOM...])

Wskazówka



(2) Naciśnij przycisk [APS].
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Naci�nij przycisk [START].4



R�czny wybór papieru 
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Automatycznego wyboru papieru nie można ustawić dla oryginałów wymienionych poniżej, ponieważ
niemożliwe jest prawidłowe wykrycie ich rozmiarów. Dla tego rodzaju oryginałów rozmiar papieru należy
wybierać ręcznie.
• Oryginały o wysokim stopniu przezroczystości (np. folie OHP, kalka) 
• Oryginały całkiem ciemne lub oryginały z ciemnymi krawędziami 
• Oryginały w rozmiarze niestandardowym (np. gazety, czasopisma)

1. Wybór papieru (ciąg dalszy)

Jeżeli w żadnej z kaset nie znajduje się żądany rozmiar papieru, należy ręcznie umieścić papier tego 
rozmiaru w wybranej kasecie lub na tacy podajnika ręcznego. 
(� Str. 46 “Umieszczanie papieru w kasecie”, � Str. 71 „Kopiowanie ręczne”)

W�ó	 papier do kasety / kaset. , 
• Jeżeli korzystamy z tacy podajnika ręcznego, należy koniecznie określić rozmiar papieru. 

1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk kasety odpowiadaj�cej 	�danemu rozmiarowi 
papieru na panelu dotykowym.3

• Do wyboru żądanej kasety można wykorzystać przyciski wyboru źródła papieru ( / ). 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].4

Wskazówka



Korzystając z automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania można skopiować zestaw 
oryginałów, którego poszczególne arkusze różnią się między sobą rozmiarami. Jest to możliwe po 
naciśnięciu przycisku [ORYGINAŁY MIESZANE]. 
• Ustawienie kopiowania oryginałów o różnych rozmiarach dostępne jest tylko dla następujących 
 kombinacji: 
 A3, A4, A4–R, B4, B5, FOLIO 
• Należy pamiętać, iż położenie skopiowanego obrazu może się zmienić, w zależności od bieżącej
 kombinacji.

Kopiowanie orygina�ów ró	nych rozmiarów w jednym kroku (mieszane 
rozmiary orygina�ów) 
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3
W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Kopiowanie ręczne nie jest dostępne.

1
Dostosuj po�o	enie prowadnic bocznych 
do najszerszego orygina�u, a nast�pnie
wyrównaj orygina� do prowadnicy od 
przodu.

• Ułóż oryginały stroną kopiowaną do góry.

2

Naci�nij przycisk powi�kszenia / pomniejszenia ([ZOOM...]), aby wej�

do menu ustawie� orygina�u lub rozmiaru papieru.3

Naci�nij przycisk [ORYGINA�Y MIESZANE].4
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1. Wybór papieru (ciąg dalszy)

Wybierz automatyczny wybór papieru (APS) lub automatyczny wybór 
powi�kszenia (AMS). 
Automatyczny wybór papieru: Kopie na papierze tego samego rozmiaru co rozmiar oryginałów 
(� Str. 84).
Automatyczny wybór powi�kszenia: Wszystkie kopie w jednym rozmiarze (� Str. 90).

5

• Zanim skorzystamy z trybu automatycznego wyboru papieru, należy upewnić się, czy do kaset włożono 
 wszystkie rozmiary papieru odpowiadające rozmiarom oryginałów. 
• W przypadku automatycznego wyboru powiększenia nie można powiększyć kopii z formatu A4 (orientacja 
 pionowa) / B5 (orientacja pionowa) do formatu A3 (orientacja pozioma) / B4 (orientacja pozioma). 
• Jeżeli pojawi się komunikat “Zmień orientację oryginału” przy wykorzystaniu opcji [AMS] dla [ORYGINAŁÓW 
 MIESZANYCH], należy wykonać odpowiednią czynność.
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].6



Za pomocą tej funkcji można przełączać się pomiędzy różnymi trybami odwzorowania kolorów. Dostępne 
są następujące trzy rodzaje trybu kolorów:
PEŁNY KOLOR:  Wszystkie oryginały, niezależnie od rodzaju, kopiowane są w pełnej gamie kolorów.
CZARNY:  Wszystkie oryginały, niezależnie od rodzaju, kopiowane są jako odbitki czarno-białe.
 (Ustawienie domyślne)  
AUTO KOLOR:  Urządzenie automatycznie określa rodzaj poszczególnych oryginałów,  
 przy czym oryginały kolorowe kopiowane są w kolorze, a czarno-białe – w czerni.

89

2. Prze��czanie trybu kolorów

3Naci�nij przycisk [PE�NY KOLOR], [CZARNY] lub [AUTO KOLOR].1

Korzystając z opcji „AUTO KOLOR” należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
Jeżeli obszar kolorowy oryginału jest bardzo niewielki, kolory oryginału zbliżone są do czerni lub zbyt jasne, 
oryginały takie mogą zostać automatycznie skopiowane jako czarno-białe, nawet jeżeli w rzeczywistości są
kolorowe. Również oryginały pożółkłe na kolorowym tle mogą zostać automatycznie skopiowane w kolorze, 
mimo iż w rzeczywistości są czarno-białe. W takich przypadkach w celu precyzyjnego odtworzenia kolorów 
należy samodzielnie wybrać tryb pełnego koloru lub czarny, w zależności od właściwości oryginału.

Wskazówka
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3. Kopiowanie z powi�kszaniem i zmniejszaniem

Rozmiary kopii można powiększać lub zmniejszać korzystając z poniższych procedur. 
• Wcześniejsze określenie rozmiaru papieru do kopiowania, aby urządzenie mogło wykryć rozmiar 
 oryginału i automatycznie wybrać najodpowiedniejsze proporcje kopiowania dla rozmiaru papieru  
 w kopiarce (= automatyczny wybór powiększenia) 
• Określenie rozmiaru oryginałów i rozmiaru papieru do kopiowania oddzielnie 
• Wykorzystanie przycisków zoom (powiększenia / pomniejszenia) lub przycisków szybkiego 
 powiększania / pomniejszania

Dostępne proporcje powiększenia / zmniejszenia mogą być różne, w zależności od tego, czy oryginały
ułożono na szybie oryginałów, czy na automatycznym podajniku dokumentów z funkcją obracania (opcja). 
 Na szybie oryginałów: od 25 do 400%
 Na automatycznym podajniku dokumentów z funkcją obracania: od 25 do 200%

• Automatyczny wybór powiększenia nie jest możliwy dla oryginałów o rodzajach wymienionych poniżej.
 Proporcje kopiowania należy ustawić dla takich oryginałów w inny sposób.
 – Oryginały o wysokim stopniu przezroczystości (np. folie OHP, kalka) 
 – Oryginały całkiem ciemne lub oryginały z ciemnymi krawędziami 
 – Oryginały w rozmiarze niestandardowym (np. gazety, czasopisma) 
• Rozmiary oryginałów, dla których dostępne są opcje automatycznego wyboru powiększenia – zob.  
� str. 56 „Dopuszczalne rodzaje oryginałów”.

Automatyczny wybór powi�kszenia (AMS) 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
Naci�nij przycisk powi�kszenia / pomniejszenia ([ZOOM...]).2

Wskazówka



• Rozmiar papieru do kopiowania można również ustawić naciskając przycisk kasety na panelu dotykowym. 
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Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy 	�danemu rozmiarowi papieru do 
kopiowania.3

Naci�nij przycisk [AMS].4

W�ó	 orygina� lub orygina�y.
• Po włożeniu oryginału urządzenie wykrywa rozmiar oryginału, a następnie oblicza i wyświetla najwłaściwsze 
 proporcje kopiowania dla wskazanego rozmiaru papieru do kopiarki. 
• Jeżeli pojawi się komunikat “Zmień orientację oryginału”, należy wprowadzić odnośną zmianę.
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

5

Naci�nij przycisk [START].6
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3. Kopiowanie z powiększaniem i zmniejszaniem (ciąg dalszy)

Okre�lenie rozmiaru orygina�ów i rozmiaru papieru do kopiowania oddzielnie 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk powi�kszenia / pomniejszenia ([ZOOM...]).3

Okre�l rozmiar orygina�ów i rozmiar papieru do kopiowania.
Rozmiar orygina�u: Naciśnij przycisk rozmiaru, odpowiadający rozmiarowi włożonego oryginału.
Rozmiar papieru do kopiowania: Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu rozmiarowi papieru 
do kopiowania.

4

• Rozmiar papieru do kopiowania można również ustawić naciskając przycisk kasety na panelu dotykowym. 
• Po określeniu rozmiaru oryginału oraz rozmiaru papieru do kopiowania obliczane są proporcje 
 powiększenia / zmniejszenia, które następnie wyświetlają się na panelu dotykowym. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Jeżeli oryginał lub papier do kopiarki ma rozmiar standardowy, inny niż A3, A4, B4 lub B5, należy wcześniej
zapisać ten rozmiar papieru w opcjach wyboru przycisku [INNY]. Informacje na temat zapisywania parametrów – 
zob. poniższy rozdział „Jeżeli włożony został papier w rozmiarze standardowym, innym niż A3, A4, B4 lub B5”

Naci�nij przycisk [START].5

Wskazówka



Je	eli w�o	ony zosta� papier w rozmiarze standardowym, innym ni	 A3, A4, B4 lub B5 
Rozmiar włożonego papieru należy zapisać w opcjach wyboru przycisku [INNy] według poniższej 
procedury postępowania. Zapisany rozmiar papieru zostanie wybrany automatycznie po naciśnięciu
przycisku [INNY].
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Naci�nij przycisk [INNY].1

Naci�nij przycisk rozmiaru papieru odpowiadaj�cy rozmiarowi 
w�o	onego papieru.2

Naci�nij przycisk [INNY].3



Wykorzystanie przycisków zoom (powi�kszenia / pomniejszenia) lub 
przycisków szybkiego powi�kszania / pomniejszania 
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3. Kopiowanie z powiększaniem i zmniejszaniem (ciąg dalszy)

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk powi�kszenia / pomniejszenia ([ZOOM...]).3

Naciskaj�c poni	sze przyciski ustaw 	�dane proporcje kopiowania.
A: Przyciski powi�kszenia �i pomniejszenia �
Proporcje kopiowania zmieniają się o 1% przy każdorazowym naciśnięciu przycisku. Jeżeli
przytrzymamy któryś z tych przycisków, wskaźnik procentowy wzrasta lub spada automatycznie.
B: Przyciski szybkiego powi�kszania / zmniejszania
Można wybrać jedną z następujących proporcji: [400%], [200%], [100%], [50%] i [25%]. 
• Maksymalna wartość współczynnika przy wykorzystywaniu automatycznego podajnika dokumentów  
 z funkcją obracania (opcja) wynosi 200%.

4

B

A



3

Naci�nij przycisk o powia aj�cy 	� anemu rozmiarowi papieru o 
kopiowania.

• Rozmiar papieru do kopiowania można również ustawić naciskając przycisk kasety na panelu dotykowym. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].



Rodzaj trybu wyka�czania
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4. Wybór sposobów wyka�czania

Mogą być dostępne różne tryby wykańczania, w zależności od typu zainstalowanego finiszera (MJ-1024, 
MJ-1023, MJ-1022 lub MJ-6004). Dostępne tryby obróbki końcowej sprawdzić można w poniższej tabeli.

Tak: Opcja dostępna
Nie: Opcja niedostępna

Finiszer

Rodzaj trybu wyka�czania

Sorto-
wanie/
grupo-
wanie

Sorto-
wanie 

naprze-
mienne

Sorto-
wanie 

ze
zszywa-

niem

Broszu-
ra

Broszu-
ra ze 

zszywa-
niem

Broszu-
rowanie

Dziur-
kowa- 

nie

MJ-1024 + MJ-6004 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
MJ-1024 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie

MJ-1023 + MJ-6004 Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak

MJ-1023 Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie

MJ-1022 Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie
Brak finiszera Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie

MJ-1024: Finiszer broszurujący 
MJ-1023: Zszywacz wielopunktowy 
MJ-1022: Finiszer wiszący (dotyczy tylko e-STUDIO281c/351c) 
MJ-6004: Moduł dziurkacza



1. Taca 
2. Taca pomocnicza 
3. Pokrywa górna 
4. Moduł dziurkacza (MJ-6004) 
5. Pokrywa przednia 
6. Taca finiszera broszurującego

Nazwy poszczególnych elementów Finiszera (opcja)
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33

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

3

4

5

4

5

6

MJ-1024MJ-1023

MJ-1022



Kopiowanie z sortowaniem / grupowaniem 
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Przy wykonywaniu większej liczby kopii należy wybrać w miarę potrzeb tryb sortowania lub tryb 
grupowania. 

(Przykład dotyczy wykonania 5 zestawów kopii z 5 arkuszy oryginałów) 
1. Kopiowanie z sortowaniem 
2. Kopiowanie z grupowaniem

4. Wybór trybów wykańczania (ciąg dalszy)

Jeżeli do kopiowania używamy papieru w rozmiarze A3 lub B4, tacę pomocniczą należy wysunąć
wcześniej. Bez tacy pomocniczej papier po skopiowaniu może wypaść lub mogą wystąpić błędy przy jego 
sortowaniu.

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk finiszera w menu g�ównym.3

Jeżeli oryginał znajduje się w automatycznym podajniku dokumentów z funkcją obracania (opcja), tryb 
sortowania wybierany jest automatycznie.
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Naci�nij przycisk [SORTOWANIE] lub [GRUPOWANIE].4

Naci�nij przycisk [START].5
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 



Tryb sortowania naprzemiennego
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W trybie sortowania naprzemiennego jeden zestaw kopii wysuwany jest na inny zestaw kopii 
naprzemiennie w stosach pionowych lub poziomych. 
Tryb ten dostępny jest dla rozmiarów papieru A4/A4-R. Należy wcześniej włożyć do kaset papier w 
formacie A4/A4-R. 
• Z trybu tego nie można korzystać przy automatycznym wyborze papieru.

4. Wybór trybów wykańczania (ciąg dalszy) 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk finiszera w menu g�ównym.3

Naci�nij przycisk [SORTOWANIE NAPRZEMIENNE].4

Naci�nij przycisk [START].5
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 



Jeżeli zainstalowany został Finiszer (opcjonalny), możliwe jest automatyczne zszywanie. Miejsce 
zszywania można wybrać spomiędzy trzech wersji.
• Ilość i gramatura papieru obsługiwanego w tym trybie zależy od zainstalowanego w urządzeniu 
 finiszera. (� Str. 102 “Maksymalna liczba arkuszy do zszywania”)
• Zszywania nie można zastosować do specjalnych rodzajów papieru, np. folii do projektorów lub etykiet 
 samoprzylepnych. 
• Nie można także zszywać kopii o różnych rozmiarach. (Jeżeli jednak długość kopii jest taka sama, 
 można je zszyć również w przypadku różniących się rozmiarów.)

(Przykład dotyczy wyboru przycisku [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 1])

Tryb sortowania ze zszywaniem 
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W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu przy kopiowaniu ręcznym, należy wcześniej określić rozmiar papieru.  
 (� Str. 71 “Kopiowanie ręczne”)

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk finiszera w menu g�ównym.3
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• Dla finiszera wiszącego (MJ-1022) można wybrać tylko przycisk [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 1]. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

4. Wybór trybów wykańczania (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 1], [ZSZYWANIE 
PODWÓJNE] lub [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 2].4

Naci�nij przycisk [START].

Jeżeli ilość papieru jest większa od maksymalnej liczby arkuszy, którą można zszyć, Finiszer automatycznie 
przełącza się w tryb sortowania.

5

• Informacje na temat pojemności tac znaleźć można na � str. 335 „2. Specyfikacja opcji”. 
• Można dodać dwie okładki o gramaturze od 64 do 209 g/m2. W takim przypadku okładki wlicza  
 się do maksymalnej liczby arkuszy możliwej do zszycia.

Maksymalna liczba arkuszy do zszycia 

Finiszer broszuruj�cy (MJ-1024) / Zszywacz wielopunktowy (MJ-1023)

Rozmiar papieru Rodzaj (gramatura) papieru Ilo�
 *1

A4, B5 Papier zwykły [Plain] (64 – 80 g/m2) 50 arkuszy

Papier gruby 1 (81 – 105 g/m2) 30 arkuszy

A3, A4–R, B4, FOLIO Papier zwykły [Plain] (64 – 80 g/m2) 30 arkuszy

Papier gruby 1 (81 – 105 g/m2) 15 arkuszy

*1 Jeżeli występują mieszane arkusze papieru zwykłego i grubego 1, maksymalna liczba arkuszy jest taka 
sama jak dla papieru grubego 1. 

Finiszer wisz�cy (MJ-1022) 
Można stosować tylko papier zwykły o gramaturze od 64 do 80 g/m2.

Rozmiar papieru Ilo�


A4, A4–R, B5 30 arkuszy

B4 20 arkuszy

A3, FOLIO 15 arkuszy

Wskazówka



W trybie sortowania magazynowego można skopiować więcej niż jeden oryginał, po czym kopie można 
spinać jak czasopisma lub broszury. 
Jeżeli zainstalowany został finiszer broszurujący (opcja), możliwe jest także automatyczne zginanie  
i zszywanie pośrodku zestawu skopiowanych arkuszy. Rozmiary papieru do kopiarki, dla których 
dostępne są powyższe tryby pracy, to A3, A4-R oraz B4.
• Broszurowania nie można zastosować do specjalnych rodzajów papieru, np. folii do projektorów  
 lub etykiet samoprzylepnych. 
• Gramatura papieru możliwego do wykorzystania w tym trybie musi mieścić się w przedziale wartości 
 od 64 do 105 g/m2.

Tryb broszurowania, zszywania i zginania (tryb broszury) 
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Jeżeli w trybie sortowania magazynowego umieszczamy oryginały w orientacji pionowej poziomo 
względem siebie, w menu edycji należy ustawić Orientację obrazu. Jeżeli tego nie zrobimy, oryginały nie 
zostaną skopiowane z zachowaniem odpowiedniej kolejności stron. (� Str. 167 “14. ORIENTACJA 
OBRAZU”)

1.  Jeżeli wybrano opcję [BROSZURA]

2.  Jeżeli wybrano opcję [BROSZURA ZE ZSZYCIEM]

3.  Jeżeli wybrano opcję [ZGINANIE]

Tryb sortowania magazynowego można wybrać z menu edycji, jak również z menu podstawowego. 
Jeżeli wybierzemy ten tryb z menu edycji, można regulować parametry marginesu przy spięciu kopii. 
Informacje na temat wyboru tego trybu z menu edycji znaleźć można na � str. 146 „6. 
SORTOWANIE MAGAZYNOWE”.
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4. Wybór trybów wykańczania (ciąg dalszy)

W� 	 papier o kasety  kaset.1
Wy ierz rozmiar papieru
• Dostępne rozmiary papieru do kopiarki to A3, A4-R oraz B4. 
• Kopiowanie ręczne: zob. � str. 1 „ . Kopiowanie ręczne”.

Aby skorzystać z trybu broszurowania z użyciem papieru o formacie A  lub , należy unieść blokadę tacy 
modułu broszurowania.

2

W� 	 orygina� lu  orygina�y. 
• Jeżeli umieszczamy oryginały na automatycznym podajniku dokumentów z funkcją obracania, wskazówki 
 dotyczące prawidłowej kolejności arkuszy kopii znaleźć można na ilustracjach na � str. 1 . 
• Gdy oryginały układane są na szybie oryginałów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
  Jeżeli wybrano opcję [ ROSZURA] lub [ ROSZURA ZE ZSZ IE ]: Najpierw należy położyć pierwszą
  stronę oryginałów.
  Jeżeli wybrano opcję [ZGINANIE]: Jeżeli mamy do czynienia z oryginałami 12-stronicowymi, należy
  wkładać poszczególne strony w następującym porządku: 12-1, 2-11, 1 - , - , - , - .

3

Naci�nij przycisk iniszera w menu g� wnym.4



105

3

Naci�nij przycisk [BROSZURA], [BROSZURA ZE ZSZYCIEM] lub 
[ZGINANIE].5

• Przycisk [BROSZURA ZE ZSZYCIEM] oraz przycisk [ZGINANIE] jest dostępny do wyboru pod warunkiem,  
 iż zainstalowano finiszer broszurujący. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Gdy oryginały układane są na szybie oryginałów, należy postępować zgodnie z procedurą podaną na  
� str. 58 „Umieszczanie oryginałów na szkle”.

6

Obsługiwane w tym trybie rozmiary papieru do kopiarki to A3, A4-R oraz B4.

Opcje dost�pne przy zszywaniu ze zginaniem 

Gramatura 
papieru

Pojemno�
 tacy modu�u broszurowania

11 – 15 arkuszy 6 – 10 arkuszy 5 lub mniej 
arkuszy

64 g/m2 10 kopii 20 kopii 25 kopii

80 g/m2 10 kopii 20 kopii 25 kopii

90 g/m2 *1 – 15 kopii 25 kopii

105 g/m2 *1 – 15 kopii 25 kopii

*1 Jeżeli dodawana jest okładka, pojemność tacy wynosi zawsze 5 kopii. 

• Można dodać jedną okładkę o gramaturze od 64 do 209 g/m2
. W takim przypadku okładkę wlicza  

 się do maksymalnej liczby arkuszy możliwej do obsługi w trybie zszywania ze zginaniem.
• Jeżeli podano papier o różnej gramaturze poszczególnych arkuszy, maksymalna liczba arkuszy 
 możliwych do broszurowania powinna dotyczyć liczby arkuszy o najwyższej gramaturze.



Tryb dziurkowania (opcja)
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Jeżeli w opcjonalnym finiszerze zainstalowany zostanie moduł dziurkacza, kopie można dziurkować.
• Rozmiary papieru do kopiarki, dla których dostępny jest ten tryb pracy, to A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R 
 oraz FOLIO. 
• Gramatura papieru możliwego do wykorzystania w tym trybie musi mieścić się w przedziale wartości 
 od 64 do 209 g/m2.
• Dziurkowania nie można zastosować do specjalnych rodzajów papieru, np. folii do projektorów  
 lub etykiet samoprzylepnych.

4. Wybór trybów wykańczania (ciąg dalszy)

W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu przy kopiowaniu ręcznym, należy wcześniej określić rozmiar papieru.  
 (� Str. 71 “Kopiowanie ręczne”)

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk finiszera w menu g�ównym.3

Naci�nij przycisk [DZIURKOWANIE].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].5
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Ponieważ liczba dziurek oraz odległość pomiędzy dziurkami różnią się w różnych krajach / regionach, 
należy nabyć moduł dziurkacza odpowiadający Państwa wymaganiom. (O szczegółowe informacje należy
zwrócić się do serwisu.)

Liczba dziurek i dost�pne rozmiary papieru 

Liczba dziurek i �rednica 
dziurki Dost�pne rozmiary papieru

MJ-6004E
(Japonia i większość
krajów europejskich)

2 dziurki
(średnica 6,5 mm)

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

MJ-6004N
(Ameryka Północna)

2/3 dziurki zamiennie
(średnica 8,0 mm)

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

MJ-6004F
(Francja)

4 dziurki
(średnica 6,5 mm,  
rozstaw 80 mm)

A3, A4, LD, LT

MJ-6004S
(Szwecja)

4 dziurki
(średnica 6,5 mm,  
rozstaw 70 mm i 21 mm)

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD,
LG, LT-R, COMP
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5. Kopiowanie w dupleksie

Kopiowanie w dupleksie możliwe jest w następujących pięciu kombinacjach: 
1. Oryginał jednostronny -> Kopia jednostronna (ustawienie domyślne przy instalacji) 
2. Oryginał jednostronny -> Kopia dwustronna 
3. Oryginał dwustronny -> Kopia dwustronna 
4. Oryginał dwustronny -> Kopia jednostronna 
5. Oryginał w formacie książki -> Kopia dwustronna 

• Funkcje kopiowania w dupleksie obsługują papier zwykły (od 64 do 80 g/m2)
 i papier gruby 1 (- 105 g/m2).

-12-

-13-

-15- -12- -13- -15--13-

-13-

1

2

5

3

4



• Jeżeli komunikat [1 -> 1] nie jest widoczny, należy nacisnąć przycisk simplex/duplex, aby wyświetlić kolejne 
 menu, a następnie nacisnąć w tym menu przycisk [1 -> 1].

109
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• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Orygina� jednostronny -> Kopia jednostronna  
(ustawienie domy�lne przy instalacji) 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Sprawd�, czy przycisk simplex/duplex w menu podstawowym 
wy�wietla [1 -> 1].3

Naci�nij przycisk [START].4
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5. Kopiowanie w dupleksie (ciąg dalszy)

Jeżeli wykonujemy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów w orientacji pionowej, można wykonać
kopię w formacie broszury otwierającej się zeszytowo, korzystając z trybu orientacji obrazu w menu 
edycji. (� Str. 167 “14. ORIENTACJA OBRAZU”)

Orygina� jednostronny -> Kopia dwustronna 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu przy kopiowaniu ręcznym, należy wcześniej określić rozmiar papieru.  
 (� Str. 71 “Kopiowanie ręczne”)

1
W�ó	 orygina� lub orygina�y. 2
Naci�nij przycisk simplex/duplex w menu podstawowym.3

Naci�nij przycisk [1 -> 2 DUPLEKS].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Jeżeli oryginał umieszczamy na szybie oryginałów, należy wykonać jeden po drugim krok 5 i 6 ze � str. 65 
 „Układanie oryginałów na szybie”.

5
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Orygina� dwustronny -> Kopia dwustronna 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu przy kopiowaniu ręcznym, należy wcześniej określić rozmiar papieru.  
 (� Str. 71 “Kopiowanie ręczne”)

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk simplex/duplex w menu podstawowym.3

Naci�nij przycisk [2 -> 2 DUPLEKS].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Jeżeli oryginał umieszczamy na szybie oryginałów, należy wykonać jeden po drugim krok 5 i 6  
 ze � str. 65 „Układanie oryginałów na szybie”.

5
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Jeżeli dla opcji [Oryginały dwustronne -> Kopie jednostronne] kopiujemy dwustronny oryginał w formacie 
otwieranym książkowo, korzystając z trybu orientacji obrazu w menu edycji, można ustawić kopie w tym 
samym kierunku. (� Str. 167 “14. ORIENTACJA OBRAZU”)

5. Kopiowanie w dupleksie (ciąg dalszy)

Orygina� dwustronny -> Kopia jednostronna 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk simplex/duplex w menu podstawowym.3

Naci�nij przycisk [2 -> 1 ROZDZIEL].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].5
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Możliwe jest wykonanie kopii w formacie broszury o takich samych ustawieniach strony, co ustawienia 
oryginału.
• Funkcja ta obsługuje tylko rozmiar papieru od A4 do B5. 

Orygina� w formacie ksi�	ki -> Kopia dwustronna

W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Jeżeli korzystamy z tego trybu przy kopiowaniu ręcznym, należy wcześniej określić rozmiar papieru.  
 (� Str. 71 “Kopiowanie ręczne”)

1

Naci�nij przycisk simplex/duplex w menu podstawowym.2

Naci�nij przycisk [KSI�KA -> 2].3
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• Należy nacisnąć przycisk [PRAWA –> PRAWA] (= ustawienie domyślne przy instalacji), jeżeli chcemy 
 rozpocząć i zakończyć kopiowanie na stronie znajdującej się po prawej. Można także wybrać inne opcje 
 kopiowania, naciskając jeden z następujących przycisków: [PRAWA -> LEWA], [LEWA -> LEWA]  
 lub [LEWA -> PRAWA]. 

np.: jeżeli chcemy skopiować strony od 2 do 6 w książce otwieranej do lewej strony, należy wybrać
przycisk [LEWA -> PRAWA].

5. Kopiowanie w dupleksie (ciąg dalszy)

Wybierz opcj� kopiowania ksi�	ki.4

• Żółta linia wskaźnikowa kopiowania w formacie broszury przesuwa się na środek szyby oryginałów.

E

6

F

7

A

2

B

3
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Wybierz rozmiar A4 lub B5.
• Do wyboru dostępny jest tylko rozmiar A4 lub B5. Aby wybrać rozmiar A4 lub B5, należy nacisnąć  przycisk 
 kasety na panelu dotykowym lub skorzystać z przycisków wyboru źródła papieru ( /     ).

5

• Jeżeli chcemy uzyskać na kopiach dodatkową przestrzeń do zszycia, należy wybrać tryb marginesów 
 książki. (� Str. 132 “1. PRZESUNIĘCIE OBRAZU”)
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Otwórz ksi�	k� i po�ó	 pierwsze strony na 
szybie orygina�ów.
• Ułóż środek broszury wzdłuż żółtej linii wskaźnikowej, dołem
 do siebie. 

Nie umieszczać ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie 
oryginałów. Nie naciskać mocno szkła. Stłuczenie szkła może
spowodować obrażenia ciała.

6

Naci�nij przycisk [START]. Po zeskanowaniu danych z otwartych 
stron otwórz ksi�	k� na nast�pnej stronie i ponownie u�ó	 na szybie. 
• Powtarzaj powyższą procedurę do chwili zeskanowania wszystkich żądanych stron. Jeżeli ostatnia kopia  
 ma zawierać tylko jedną stronę, przed jej zeskanowaniem należy nacisnąć przycisk [KOPIUJ OSTATNIĄ].

7

Ostrożnie
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• Zeskanowane strony zostaną skopiowane. 
• Informacje na temat ustawień przesunięcia obrazu na stronie znajdują się na � Str. 136
 „Tworzenie marginesu introligatorskiego”.

5. Kopiowanie w dupleksie (ciąg dalszy)

Po zako�czeniu skanowania wszystkich stron naci�nij przycisk 
[KONIEC] na panelu dotykowym.8



Kopie o optymalnej jakości uzyskać można wybierając jeden z następujących trybów oryginału.
Wybór trybu oryginału zależny jest od trybu koloru (� Str. 89). W pierwszej kolejności należy określić tryb 
koloru, a następnie tryb oryginału.

Pe�ny kolor 
 TEKST/FOTO:  Oryginał zawierający tekst oraz zdjęcia (ustawienie domyślne przy instalacji)
 TEKST:  Oryginał zawierający tylko tekst (lub tylko tekst i prostą grafikę tekstową)
 Z WYDRUKU:  Oryginały zawierające zdjęcia na papierze fotograficznym
 FOTO:  Oryginały z heliograwiurą (np. czasopisma ilustrowane, broszury)
 MAPA:  Oryginały zawierające zaawansowane ilustracje lub drobny tekst

Czarny 
 TEKST/FOTO:  Oryginał zawierający tekst oraz zdjęcia (ustawienie domyślne przy instalacji)
 TEKST:  Oryginał zawierający tylko tekst (lub tylko tekst i prostą grafikę tekstową)
 FOTO:  Oryginały zawierające zdjęcia
 WYGŁADZANIE:  Oryginały zawierające tekst i zdjęcia, w szczególności oryginały wymagające
  lepszego odtwarzania na zdjęciach

Auto kolor 
 TEKST/FOTO:   Oryginał zawierający tekst oraz zdjęcia
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6. Tryb orygina�u

3

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk trybu orygina�u w menu g�ównym.3
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3
Pe�ny kolor

6. Tryb oryginału (ciąg dalszy)

Wybierz i naci�nij przycisk odpowiadaj�cy najw�a�ciwszemu trybowi 
orygina�u dla kopiowanych stron. 
Wybór trybu oryginału zależny jest od trybu koloru.

4

Czarny

Auto kolor

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].5



Dostępne są dwie wersje regulacji nasycenia kopii: tryb automatycznego nasycenia kopii i tryb ręcznego 
nasycenia kopii. W trybie automatycznego nasycenia kopii urządzenie automatycznie wybiera 
najwłaściwszy poziom nasycenia kopii, wykrywając nasycenie oryginału. W trybie ręcznego nasycenia 
kopii użytkownik może dostosować poziom nasycenia kopii ręcznie, w zależności od parametrów 
oryginału.
• Ustawienie domyślne: Tryb ręcznego wyboru nasycenia w opcji „PEŁNY KOLOR” i „AUTO KOLOR”, 
 automatyczny wybór nasycenia w opcji „CZARNY”.
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7. Regulacja poziomu nasycenia kopii

3
Tryb automatycznego nasycenia kopii 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Sprawd�, czy w menu podstawowym wybrany zosta� przycisk [AUTO]. 
Je	eli nie, nale	y go nacisn�
.3

Naci�nij przycisk [START].4
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 
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3

7. Regulacja nasycenia kopii (ciąg dalszy)

Tryb r�cznego nasycenia kopii 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naciskaj�c przycisk    lub   ustaw nasycenie kopii na 	�danym 
poziomie.3

Naci�nij przycisk [START].4

•  Gdy naciskamy przycisk     , kopiowany obraz rozjaśnia się. Natomiast w miarę naciskania przycisku     obraz 
 ulega przyciemnieniu. 
•  W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.
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4. KOREKTA OBRAZU 

1.  Regulacja kolorów (Korekta YMCK)....................................................................................122
2.  Korekta RGB.......................................................................................................................123
3.  Korekta za pomocą jednego przycisku................................................................................124
4.  Korekta tła...........................................................................................................................125
5.  Ostrość................................................................................................................................126
6.  Kopiowanie dwukolorowe ...................................................................................................127
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4

1. Regulacja kolorów (Korekta YMCK)

Za pomocą tej funkcji można regulować równowagę barw na kopii, zmieniając żądane ilości toneru 
żółtego (yellow, Y), purpurowego (magenta, M), niebiesko-zielonego (cyan, C) i czarnego (black, K). 
• Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie pełnego koloru. 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [BALANS KOLORÓW].3

Naci�nij przycisk    lub    dla danego koloru, aby uzyska
 	�dane
proporcje barw. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK].4

• Standardowym ustawieniem jest „0”. 
• Naciśnięcie przycisku    wzmacnia korygowaną barwę, natomiast naciśnięcie przycisku    obniża jej natężenie.
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].

Anulowanie regulacji kolorów 
Przesuń wskaźnik barwy, której regulację chcesz anulować, na 0, naciskając przycisk     lub     . 
Następnie naciśnij przycisk [OK]. 
Jeżeli chcesz anulować wprowadzoną korektę wszystkich barw, naciśnij przycisk [DOMYŚLNE],
a następnie przycisk [OK]. 

5



Za pomocą tej funkcji można regulować równowagę barw na kopii, zmieniając natężenie barwy czerwonej 
(red, R), zielonej (green, G) i niebieskiej (blue, B) podczas skanowania. 
• Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie pełnego koloru. 

123

2. Korekta RGB

4

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [REGULACJA RGB].3

Naci�nij przycisk lub    dla danego koloru, aby uzyska
 	�dane
proporcje barw. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK].4

• Standardowym ustawieniem jest „0”.
• Naciśnięcie przycisku     wzmacnia korygowaną barwę, natomiast naciśnięcie przycisku     obniża jej natężenie.
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

Anulowanie korekty RGB 
Przesuń wskaźnik barwy, której regulację chcesz anulować, na 0, naciskając przycisk      lub     . 
Następnie naciśnij przycisk [OK]. 
Jeżeli chcesz anulować wprowadzoną korektę wszystkich barw, naciśnij przycisk [DOMYŚLNE], a 
następnie przycisk [OK]. 

5
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3. Korekta za pomoc� jednego przycisku

Za pomocą tej funkcji można uzyskać żądaną jakość obrazu. Przy regulacji za pomocą jednego przycisku 
do wyboru są 4 tryby: „CIEPŁE”, „ZIMNE”, „JASKRAWE” i „WYRAŹNE”.
• Efekty regulacji – zob. Podręcznik obsługi kolorów. 
• Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie pełnego koloru. 

4

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [REGULACJA ONE TOUCH]. 3

Naci�nij przycisk [CIEP�E], [ZIMNE], [JASKRAWE] lub [WYRA�NE].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].5



Ta funkcja umożliwia korygowanie nasycenia tła oryginału. Dzięki temu tył oryginałów dwustronnych nie 
będzie widoczny na przedniej stronie oryginału poprzez kopię.
• Z tego trybu korzystać można niezależnie od ustawienia trybu kolorów. 
• Z trybu tego nie można korzystać w trybie automatycznej regulacji nasycenia kopii. (� Str. 119)
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4. Korekta t�a

4

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y. 2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [REGULACJA T�A].3

Naciskaj�c przycisk [JASNY] lub [CIEMNY] dostosuj poziom 
nasycenia, po czym naci�nij przycisk [OK].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].

Anulowanie korekty t�a
Wyczyścić wprowadzone ustawienia można na dwa sposoby: 
• Nacisnąć przycisk [DOMYŚLNE], a następnie przycisk [OK]. 
• Poziom tła ustawić jako „0”, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5
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5. Ostro�


Dzięki tej funkcji można uzyskać efekt wyostrzenia lub rozmycia krawędzi obrazu. Jeżeli ustawimy poziom 
ostrości po stronie [ROZMYJ], uzyskamy efekt redukcji mory. Jeżeli zostanie on wyregulowany bardziej w 
stronę [WYOSTRZ], litery i cienkie linie ulegną wyostrzeniu.
• Z tego trybu korzystać można niezależnie od ustawienia trybu kolorów. 

4

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [OSTRO��].3

Naciskaj�c przycisk [ROZMYJ] lub [WYOSTRZ], dostosuj poziom 
ostro�ci obrazu, po czym naci�nij przycisk [OK].4

• Jeżeli ustawimy poziom ostrości po stronie [ROZMYJ], uzyskamy efekt redukcji mory.  
 Jeżeli zostanie on wyregulowany bardziej w stronę [WYOSTRZ], litery i cienkie linie ulegną wyostrzeniu.
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].

Anulowanie korekty ostro�ci
Wyczyścić wprowadzone ustawienia można na dwa sposoby: 
• Nacisnąć przycisk [DOMYŚLNE], a następnie przycisk [OK]. 
• Poziom ostrości ustawić jako „0”, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5



Funkcja ta umożliwia kopiowanie oryginału kolorowego w 2 wybranych kolorach.  
Dostępne są następujące dwa rodzaje kopii dwukolorowych:
Kopia dwukolorowa w dwóch kolorach wybieranych ręcznie: Część czarna i części w innych kolorach  
niż czarny kopiowane są oddzielnie w dwóch kolorach wybranych przez użytkownika ręcznie kolorach.
Czerwono-czarna kopia dwukolorowa: Część czerwona oryginału kopiowana jest na czerwono, a części
w innych kolorach kopiowane są jako czarno-białe.
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6. Kopiowanie dwukolorowe 

4

Kopia dwukolorowa w dwóch kolorach wybieranych przez u	ytkownika: 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [KOPIA DWUKOLOROWA].3

Naci�nij przycisk [WYBÓR DWUKOLOROWY].4
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6.Kopiowanie dwukolorowe (cd.)

4

Wybierz kolor, który ma odpowiada
 czarnym fragmentom orygina�u.
Naci�nij przycisk [ZMIE� CZARNY NA], a nast�pnie wybierz 	�dany 
kolor.

5

Wybierz kolor, który ma odpowiada
 fragmentom orygina�u w 
kolorach innych ni	 czarny. Naci�nij przycisk [DRUGI KOLOR],  
a nast�pnie wybierz 	�dany kolor.

6

Naci�nij przycisk [OK].7

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].8
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4

Czerwono-czarna kopia dwukolorowa 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [OBRAZ], aby wej�
 do menu obrazu. Nast�pnie
naci�nij przycisk [KOPIA DWUKOLOROWA].3

Naci�nij przycisk [CZERWONY & CZARNY].4

Aby dostosowa
 poziom czerwieni, naci�nij przycisk [REGULACJA]. 
(Je	eli regulacja koloru nie jest konieczna, naci�nij przycisk [OK] i 
przejd� do kroku 7).

5
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6.Kopiowanie dwukolorowe (cd.)

4

Naci�nij przycisk lub dla danego koloru, aby uzyska
 	�dane
proporcje barw. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK].6

W miar� potrzeb wybierz pozosta�e tryby kopiowania, a nast�pnie
naci�nij przycisk [OK].7
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1. PRZESUWANIE OBRAZU

Można stworzyć margines niezbędny do zszycia dokumentu. Dostępne są następujące jego wersje:
 1.  Utworzony poprzez przesunięcie obrazu oryginału na prawą lub na lewą stronę (margines prawy 
  lub lewy) 
 2.   Utworzony poprzez przesunięcie obrazu oryginału w górę lub w dół (margines górny lub dolny) 
 3.  Margines do zszywania utworzony pośrodku (margines wewnętrzny) (margines introligatorski) 
  Należy wybrać to ustawienie, jeżeli korzystamy z trybu  
  „Oryginał w formacie książki -> kopiowanie dwustronne” (� Str. 113). 

• “Margines górny lub dolny” można stosować wraz z “Marginesem prawym lub lewym”  
 lub “Marginesem introligatorskim”. 
• Jeżeli opcje „marginesu górnego lub dolnego” oraz „marginesu prawego lub lewego” wykorzystywane 
 są jednocześnie, to szerokość marginesu określa parametr ustawiony jako ostatni. 

5

Tworzenie marginesu prawego lub lewego 

W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 71), należy koniecznie określić
      rozmia papieru. 

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [MARGINES].3

1 2

Wskazówki
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Naci�nij przycisk [ EW ] lu  [PRAW ]. 4

Naciskaj�c przycisk [2 mm] lu  [100 mm] ostosuj szeroko�

marginesu  po czym naci�nij przycisk [ ].

Naci�nij przycisk [ ].

• omyślna szerokość marginesu wynosi  mm. 
• Przy kopiowaniu w dupleksie marginesy z tyłu tworzone są po przeciwnej stronie marginesów z przodu.  
 (� Str. 1  . Kopiowanie w dupleksie”)
• Jeżeli „margines górny lub dolny” został już ustawiony, to parametr szerokości marginesu zostanie 
 zastąpiony wielkością wprowadzoną w tym kroku. 

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].7
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1. PRZESUWANIE O RAZU (ciąg dalszy)

Tworzenie marginesu g rnego lu  olnego 

W� 	 papier o kasety  kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 1), należy koniecznie określić rozmiar 
 papieru. 

1

W� 	 orygina� lu  orygina�y.2
Naci�nij przycisk [E JA]  a y wej�
 o menu e ycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [ AR INES].3

Nacisn�
 przycisk [ RN ] lu  [ N ].4
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Naciskaj�c przycisk [2 mm] lu  [100 mm] ostosuj szeroko�

marginesu  po czym naci�nij przycisk [ ].

• omyślna szerokość marginesu wynosi  mm. 
• Przy kopiowaniu w dupleksie marginesy z tyłu tworzone są po przeciwnej stronie marginesów z przodu.  
 (� Str. 1  . Kopiowanie w dupleksie”)
• Jeżeli „margines prawy lub lewy” został już ustawiony, to parametr szerokości marginesu zostanie 
 zastąpiony wielkością wprowadzoną w tym kroku. 

Naci�nij przycisk [ ].

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].7
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1. PRZESUWANIE O RAZU (ciąg dalszy)

Ustawienie to można wybrać, jeżeli korzystamy z trybu „Oryginał w formacie książki -  Kopie 
dwustronne” (� Str. 11 ) przy kopiowaniu w dupleksie. argines tworzony jest pośrodku (margines 
wewnętrzny).
• Funkcja ta obsługuje tylko rozmiar papieru A  i . 

Tworzenie marginesu introligatorskiego 

Naci�nij przycisk [E JA]  a y wej�
 o menu e ycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [ AR INES].1

Naci�nij przycisk [ SI� A].2

Naciskaj�c przycisk [2 mm] lu  [30 mm] ostosuj szeroko�

marginesu  po czym naci�nij przycisk [ ].3

• omyślna szerokość marginesu wynosi 1  mm.
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Naci�nij przycisk [ ]. 4

• Ustawienie „Oryginał w formacie książki -  Kopie dwustronne” (� Str. 1 ) przy kopiowaniu w dupleksie.
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2. W AZ WANIE RAW� ZI

Jeżeli któraś z krawędzi oryginału jest zabrudzona lub poszarpana, na kopii może pojawić się w postaci 
czarnej plamy. W takim przypadku należy skorzystać z opcji wymazywania krawędzi. Wzdłuż krawędzi
kopii tworzony jest biały pasek, który eliminuje czarne plamy.
• Funkcja ta dostępna jest tylko dla oryginałów w rozmiarach standardowych.

W� 	 papier o kasety  kaset.
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 1), należy koniecznie określić rozmiar 
 papieru. 

1
W� 	 orygina� lu  orygina�y.2
Naci�nij przycisk [E JA]  a y wej�
 o menu e ycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [ RZEA].3

Naciskaj�c przycisk [2 mm] lu  [ 0 mm] ostosuj szeroko�
  po czym 
naci�nij przycisk [ ].4

• omyślna szerokość białego paska wynosi  mm. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].



Funkcja ta umożliwia wymazanie cienia pośrodku oryginału w formacie książki.
 1.  Przed ustawieniem wymazywania środkowego marginesu książki
 2.  Po ustawieniu wymazywania środkowego marginesu książki
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3. WYMAZYWANIE GRZBIETU KSI�KI

5W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 71), należy koniecznie określić rozmiar 
 papieru. 

1

Naci�nij przycisk kasety odpowiadaj�cej 	�danemu rozmiarowi 
papieru na panelu dotykowym.2

Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [KASOWANIE �RODKA KSI�KI].3

1 2
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3. WYMAZYWANIE GRZBIETU KSIĄŻKI (ciąg dalszy)

5

Naciskaj�c przycisk [2 mm] lub [50 mm] dostosuj szeroko�
, po czym 
naci�nij przycisk [OK].4

• Domyślna szerokość marginesu wymazywania wynosi 10 mm. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Po�ó	 na szybie orygina� (ksi�	k�). Wyrównaj jej �rodek do 	ó�tej linii 
w pobli	u �rodka szyby.5

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie oryginałów. Nie naciskaj mocno szkła.
Stłuczenie szkła może spowodować obrażenia ciała.

Naci�nij przycisk [START].6

Ostrożnie



Dzięki tej funkcji można kopiować sąsiadujące strony książki lub czasopisma jedna po drugiej na 2 
oddzielne arkusze papieru lub w dupleksie na jednym arkuszu. Nie trzeba w tym celu przesuwać
oryginału po szybie. Można także ułożyć obok siebie dwa oryginały w formacie A4 lub B5 i skopiować je 
na dwóch oddzielnych arkuszach papieru. 

• Funkcja ta obsługuje tylko rozmiar papieru A4 i B5.
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4. PODWÓJNA STRONA

5
W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [KSI�KA].2

Naci�nij przycisk [1STRONNE] lub [2STRONNE].
1STRONNE: Kopiowanie sąsiadujących stron na dwóch oddzielnych arkuszach papieru,  
  jedna po drugiej
2STRONNE: Kopiowanie stron w dupleksie na jednym arkuszu

3

• Żółta linia wskaźnikowa umożliwiająca prawidłowe ułożenie książki przesuwa się w kierunku środka szyby 
 oryginałów. 
• Jeżeli chcemy uzyskać na kopiach margines do zszycia, należy ustawić prawy lub lewy margines.  
 (� Str. 132 :Tworzenie marginesu prawego lub lewego”)

-12- -13- -12- -13-
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4. PODWÓJNA STRONA (ciąg dalszy)

5

Naci�nij przycisk [G�ÓWNE], aby wej�
 do menu g�ównego. 
Nast�pnie wybierz rozmiar kopii (A4 lub B5).
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 71), należy koniecznie określić rozmiar 
 papieru. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

4

U�ó	 na szybie pierwsze strony 
przeznaczone do kopiowania, a nast�pnie
naci�nij przycisk [START].
• Ułóż środek książki wzdłuż żółtej linii wskaźnikowej, dołem
 do siebie. (� Str. 59 “Oryginały w formacie książki”)

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie 
oryginałów. Nie naciskaj mocno szkła. Stłuczenie szkła może
spowodować obrażenia ciała.

5

Odwró
 stron� w ksi�	ce, u�ó	 j� ponownie na szybie i naci�nij
przycisk [START].
• Powtarzaj powyższy krok do chwili ukończenia skanowania wszystkich oryginałów. 

6

Po zako�czeniu skanowania wszystkich orygina�ów naci�nij przycisk 
[KONIEC].7

• Jeżeli ostatni oryginał jest jednostronicowy, należy nacisnąć przycisk [KOPIUJ OSTATNIĄ].

Ostrożnie



Opcja ta umożliwia zmniejszenie i skopiowanie na jeden arkusz papieru kilku oryginałów. Dostępne są
dwa tryby pracy: kopiowanie 2 W 1, przy którym dwa oryginały kopiowane są na jeden arkusz, oraz 
kopiowanie 4 W 1, przy którym na jeden arkusz kopiowane są 4 oryginały. Ponadto dostępne są tryby 2 
W 1 / 4 W 1 w dupleksie, gdzie można skopiować cztery / osiem oryginałów na dwie strony pojedynczego 
arkusza papieru.
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5. 2 W 1/4 W 1

5

2 W 1 

4 W 1

2 W 1 DUPLEKS (a: Strona 1, b: Strona 2):
• Jeżeli obrócimy kopię, przy czym linia byłaby osią, oryginały wydrukowane zostaną na Stronie 2 (tył
 arkusza), jak widać na ilustracji.

4 W 1 DUPLEKS (a: Strona 1, b: Strona 2):
• Jeżeli obrócimy kopię, przy czym linia byłaby osią, oryginały wydrukowane zostaną na Stronie 2 (tył
 arkusza), jak widać na ilustracji.

a
a

b b

a b
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5. 2 W 1 / 4 W 1 (ciąg dalszy)

5

W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 71), należy koniecznie określić rozmiar 
 papieru.

1

Jeżeli chcemy wykonać kopie na papierze innego rozmiaru od oryginału, należy nacisnąć w menu podstawowym 
przycisk [ZOOM], aby wejść do menu przedstawionego poniżej. Następnie należy wybrać żądany rozmiar 
papieru i nacisnąć przycisk [AMS]. 

• Jeżeli użytkownik nie zmieni rozmiaru papieru, wybrany zostanie papier w rozmiarze odpowiadającym 
 rozmiarowi oryginału.

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [2 W 1 / 4 W 1].3

Wybierz wersj� po��czenia obrazów.4

Wskazówka
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5

Naci�nij przycisk [1STRONNY] lub [2STRONNY].5

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].6
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6. SORTOWANIE MAGAZYNOWE 

Funkcja ta umożliwia kopiowanie i sortowanie oryginałów jednostronnych w taki sposób, aby można było
je zginać i zszywać wzdłuż osi środkowej, jak czasopisma lub broszury. 

Przyk�ad kopiowania dokumentu 12-stronicowego

5
Jeżeli w trybie sortowania magazynowego umieszczamy oryginały w orientacji pionowej poziomo 
względem siebie, należy koniecznie ustawić prawidłową orientację obrazu.  
(� Str. 167 “14. ORIENTACJA OBRAZU”)

Jeżeli skorzystamy z tej funkcji z zastosowaniem finiszera zszywu (opcja), uzyskamy kopie automatycznie 
zginane na pół i zszywane wzdłuż osi środkowej. 

Przyk�ad kopiowania z zastosowaniem finiszera broszuruj�cego (opcja)

Funkcja sortowania magazynowego działa na dwa sposoby: z poziomu menu głównego oraz z menu 
edycji. Jeżeli wykorzystujemy menu edycji, możliwa jest regulacja szerokości marginesu.
Obsługa z menu głównego – zob. � str. 103 „Tryb sortowania magazynowego i tryb zszywania i zginania 
(tryb broszury)”. 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z finiszera broszurującego, dostępne są formaty papieru A3, A4-R, B4, LD, LG i LT-R. 

1
Wybierz rodzaj papieru
• Podawanie z kaset – zob. � str. 86 “Ręczny wybór papieru” 
• Podawanie ręczne: zob. � str. 71 „3. Kopiowanie ręczne”.

2

W�ó	 orygina� lub orygina�y.3

12
3

2
1

112
94

76

76

12
3

2
1

Wskazówka
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5

Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [BROSZURA].4

Wprowad� ustawienia zszywania ze zginaniem oraz margines zszycia.5

• Aby zszyć dokument wzdłuż osi środkowej za pomocą finiszera broszurującego (opcja), należy nacisnąć
 przycisk [ZE ZSZYCIEM]. Maksymalna liczba arkuszy do zszycia – zob. � Str. 105 „Opcje dostępne 
 przy zszywaniu ze zginaniem”.
• Aby ustawić żądaną szerokość, należy nacisnąć przycisk [2 mm] lub [30 mm]. 
• Domyślna szerokość marginesu wynosi 2 mm. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].6



Przycinanie / przys�anianie
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7. EDYCJA

Ta funkcja umożliwia kopiowanie tylko obszaru zaznaczonego na oryginale (przycinanie) lub kopiowanie 
przy zasłoniętej części obrazu (przysłanianie). Na obrazie oryginalnym można zaznaczyć maksymalnie 4 
prostokątne obszary.
• Edycja obrazu dostępna jest tylko w przypadku oryginałów w rozmiarach standardowych. 
• Jeżeli nieprawidłowo ustawimy rozmiary oryginałów oraz papieru do kopiarki, obraz w zaznaczonym 
 zakresie może zostać skopiowany nieprawidłowo. 
 1.  Przykład przycinania 
 2.  Przykład przysłaniania

5

W�ó	 papier do kasety / kaset.
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania typu by-pass, należy koniecznie określić rozmiar papieru 
 (� Str. 84 „1. Wybór papieru”). 

1

Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij ikon� [EDYCJA].2

Naci�nij przycisk [FRAGMENT] (wybór opcji przycinania) lub 
[MASKA] (wybór opcji przys�aniania).3

1 2
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5

Wprowad� warto�ci parametrów zaznaczanego obszaru, odczytane  
w kroku 5. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK]. 4 warto�ci nale	y
ustawi
 w odpowiednim porz�dku.

6

U�ó	 orygina� na szybie stron� kopiowan�
do góry.
• Oryginał należy ułożyć stroną kopiowaną do góry, dołem
 do siebie, i wyrównać jego lewy górny narożnik do lewego 
 górnego narożnika szyby oryginałów. Wyrównać według
 podziałki oryginału.

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie 
oryginałów. Nie naciskaj mocno szkła. Stłuczenie szkła może
spowodować obrażenia ciała.

4

Okre�l 	�dany obszar. Na podzia�ce
orygina�ów po lewej stronie oraz na 
podzia�ce wewn�trznej (górnej) odczytaj 
warto�ci nast�puj�cych czterech 
parametrów:
X1: Odległość pomiędzy lewym górnym narożnikiem a lewą
krawędzią wyznaczanego obszaru
X2: Odległość pomiędzy lewym górnym narożnikiem a prawą
krawędzią wyznaczanego obszaru 
Y1: Odległość pomiędzy lewym górnym narożnikiem a górną
krawędzią wyznaczanego obszaru 
Y2: Odległość pomiędzy lewym górnym narożnikiem a dolną
krawędzią wyznaczanego obszaru 
• Znaczniki na podziałce oryginałów rozstawione są co 2 mm.

5

• Po zakończeniu ustawiania 4 wartości wyświetlane jest kolejne menu edycji obszaru. Przy wyznaczaniu 
 kolejnych obszarów należy powtarzać kroki 5 i 6. Na obrazie oryginalnym można zaznaczyć maksymalnie 4 
 obszary.
• Aby poprawić błędnie wprowadzoną wartość, należy nacisnąć przycisk [RESETUJ]. Po jednokrotnym 
 naciśnięciu przycisku podświetlone pole przesunie się o jedną pozycję do góry. Zaznacz pole, w którym 
 chcesz skorygować wartość, a następnie wprowadź prawidłowy parametr.

Po wyznaczeniu 	�danego obszaru naci�nij przycisk [OK].7

Ostrożnie



150 5. KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI

7. EDYCJA (ciąg dalszy)

5

W�ó	 orygina� lub orygina�y stron� kopiowan� do 
do�u.
• Oryginał należy ułożyć stroną kopiowaną do dołu, dołem
 do siebie, i wyrównać jego lewy górny narożnik do lewego 
 górnego narożnika szyby oryginałów. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

8

Naci�nij przycisk [START].9



Funkcja ta umożliwia wykonywanie kopii stanowiących całkowitą odwrotność oryginału (prawej i lewej 
strony).

Odbicie lustrzane 
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5
W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania typu by-pass, należy koniecznie określić rozmiar papieru 
 (� Str. 84 „1. Wybór papieru”).

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij ikon� [EDYCJA]. 3

Naci�nij przycisk [LUSTRO]. 4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].5



Odwrócenie efektu negatywu / pozytywu 
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Korzystając z tej funkcji można wykonywać kopie, w których kontrastujące obszary zostaną wzajemnie 
zastąpione na całej powierzchni oryginału.
• Z funkcji tej korzystać można wyłącznie pod warunkiem, iż tryb koloru ustawiono jako „CZARNY”  
 lub „PEŁNY KOLOR”.

7. EDYCJA (ciąg dalszy)

5
W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania typu by-pass, należy koniecznie określić rozmiar papieru 
 (� Str. 84 „1. Wybór papieru”)..

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij ikon� [EDYCJA].3

Naci�nij przycisk [NEG/POS].4

Naci�nij przycisk [START].5

• Wybranie tego przycisku nie jest możliwe, jeżeli tryb koloru ustawiono jako „AUTO KOLOR”. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 



Ta funkcja umożliwia wykonywanie kopii o różnych proporcjach kopiowania dla kierunku X (poziomego)  
i Y (pionowego). 
Proporcje kopiowania mieszczą się w zakresie od 25 do 400%. W wymienionych poniżej przypadkach 
zakres ten jest jednak ograniczony do 25-200%:
• Jeżeli tryb obsługi kolorów ustawiono jako „PEŁNY KOLOR” lub „AUTO KOLOR” 
• Jeżeli tryb obsługi oryginału wybrano jako „WYGŁADZANIE”
• Jeżeli wykorzystywana jest opcja „KOPII DWUKOLOROWEJ” 
• Jeżeli oryginał umieszczony został na automatycznym podajniku dokumentów z funkcją obracania 
 (opcja)
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8. ZBLIENIE (ZOOM) XY

5

W�ó	 papier do kasety / kaset. 
• Jeżeli korzystamy z tego trybu podczas kopiowania ręcznego (� Str. 71), należy koniecznie określić rozmiar 
 papieru.

1

W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [XY ZOOM].3

100%

100%

200%

200%



154 5. KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI

8. ZBLIŻENIE (ZOOM) XY (ciąg dalszy)

5

Ustaw proporcje kopiowania dla kierunku X (poziom) i Y (pion).4

• Korzystając z przycisków [25%] i [400%] ustaw proporcje kopiowania dla wymiaru X, po czym naciśnij
 przycisk [OK]. Następnie ustaw proporcje kopiowania dla wymiaru Y.

Naci�nij przycisk [OK]. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

5
Naci�nij przycisk [START].6



Funkcja ta umożliwia wkładanie specjalnych arkuszy papieru (np. papieru kolorowego) do zestawu kopii 
jako arkusze okładek. Można włożyć skopiowany arkusz okładki przedniej. Okładka tylna wstawiana jest 
pusta. Dostępne są cztery tryby wkładania arkuszy:
 1.  Dodawanie czystego arkusza okładki przedniej ([GÓRNA CZYSTA]) 
 2.  Dodawanie skopiowanego arkusza okładki przedniej ([GÓRNA KOPIOW.]) 
 3.  Dodawanie czystych arkuszy okładki przedniej i tylnej ([OBYDWIE CZYSTE]) 
 4.  Dodawanie skopiowanego arkusza okładki przedniej i czystego arkusza okładki tylnej ([GÓRNA 
  KOPIOW. DOLNA CZYSTA])
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9. ARKUSZ OK�ADKI

5

W�ó	 arkusz ok�adki.
• Umieść arkusz okładki w kasecie wybranej do umieszczania arkuszy okładek lub na tacy podajnika 
 ręcznego.
• Jeżeli umieszczamy okładkę w kasecie przeznaczonej na arkusze okładek, należy określić rodzaj papieru 
 (arkusz okładki), jego rozmiar oraz grubość. (� Str. 52 “Kaseta do zastosowań specjalnych”)
• Jeżeli umieszczamy okładkę na tacy podajnika ręcznego, należy określić rozmiar oraz grubość papieru.  
 (� Str. 71 “Kopiowanie ręczne”)
• Upewnij się, czy arkusz okładki oraz pozostałe arkusze mają tę samą orientację i ten sam rozmiar.

1

W�ó	 papier (pozosta�y) do kasety / kaset.2
W�ó	 orygina� lub orygina�y. 
• Oryginały poczynając od pierwszej strony należy układać na szybie oryginałów.

3

3
2
1

3
2
1
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. ARKUSZ OKŁA KI (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [E JA]  a y wej�
 o menu e ycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [ �A A].4

Naci�nij wy rany przycisk opisuj�cy arkusz ok�a ki.
RNA Z STA  jeżeli chcemy dodać pusty arkusz okładki przedniej
RNA PI W.  jeżeli chcemy dodać skopiowany arkusz okładki przedniej

WIE Z STE  jeżeli chcemy dodać puste arkusze okładki przedniej i tylnej
RNA PI W. NA Z STA  jeżeli chcemy dodać skopiowany arkusz okładki przedniej  

i czysty arkusz okładki tylnej

Jeżeli korzystamy z funkcji Oryginał jednostronny  kopia dwustronna” i naciśniemy przycisk [G RNA 
KOPIOW.] lub [G RNA KOPIOW. O NA Z STA], jako arkusz okładki wykonana zostanie kopia 
jednostronna.

Naci�nij przycisk [ � WNE]  a y wej�
 o menu g� wnego. 
Nast�pnie wy ierz �r �o papieru  w kt rym znaj uje si� papier o tym 
samym rozmiarze i orientacji co arkusz ok�a ki.

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.
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5

Naci�nij przycisk [START]. 
• Jeżeli wykorzystujemy automatyczny podajnik dokumentów z funkcją obracania (opcja), oryginał zostanie 
 zeskanowany i rozpocznie się kopiowanie. 
• Jeżeli położyliśmy oryginał na szybie oryginałów, należy wykonać krok 8 i 9.

7

Naci�nij przycisk [TAK] i po�ó	 na szybie nast�pny orygina�.
Nast�pnie naci�nij przycisk [START]. 
• Powtarzaj powyższy krok do chwili ukończenia skanowania wszystkich oryginałów.

8

Po zako�czeniu skanowania wszystkich orygina�ów naci�nij przycisk 
[KONIEC]. 
• Rozpoczyna się kopiowanie

9
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10. WK�ADANIE ARKUSZY 

Funkcja ta umożliwia wkładanie specjalnych arkuszy papieru (np. papieru kolorowego) w miejsce 
wybranych stron. Można wkładać dwa rodzaje arkuszy. W polu [PRZEKŁADKA 1] oraz [PRZEKŁADKA 2] 
można wybrać maksymalnie po 50 stron. Dostępne są dwa tryby wkładania arkuszy:
 1.  Wstawianie skopiowanego arkusza w miejsce wskazanej strony ([KOPIOWANA]) 
 2.  Wstawianie czystego arkusza w miejsce strony poprzedzającej wskazaną stronę ([CZYSTA])

5

W�ó	 arkusze papieru specjalnego. 
� Str. 52 “Kaseta do zastosowań specjalnych” 
• Umieść arkusze papieru specjalnego na tacy podajnika ręcznego lub w kasecie wybranej do wstawiania 
 arkuszy przekładek.
• Arkusze papieru specjalnego oraz papieru zwykłego muszą mieć tę samą orientację i ten sam rozmiar. 

1

W�ó	 papier zwyk�y do kasety / kaset.2
W�ó	 orygina� lub orygina�y.3
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [PRZEK�ADKA].4
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5

Naci�nij przycisk [KOPIOWANA] lub [CZYSTA]. 
KOPIOWANA: jeżeli chcemy wstawić skopiowany arkusz w miejsce wskazanej strony
CZYSTA: jeżeli chcemy wstawić czysty arkusz w miejsce strony poprzedzającej wskazaną stronę

5

Naci�nij przycisk [PRZEK�ADKA 1] lub [PRZEK�ADKA 2].6

Wprowad� 	�dany numer strony (najwy	ej trzycyfrowy) przewidzianej do 
wstawienia arkusza przek�adki. Nast�pnie naci�nij przycisk [USTAW].7

• Jeżeli w kroku 5 wybrana zostanie opcja [KOPIOWANA], w miejsce wskazanej strony wstawiony zostanie 
 skopiowany arkusz. Jeżeli wybrano opcję [CZYSTA], w miejsce strony poprzedzającej wskazaną stronę
 wstawiony zostanie czysty arkusz papieru.
• Dla [PRZEKŁADKI 1] oraz dla [PRZEKŁADKI 2] można wybrać maksymalnie po 50 stron. Jeżeli w miejsce 
 wskazanych stron wstawiana jest pojedynczo większa liczba arkuszy, należy powtarzać krok 6 i 7
 (w szablonie zapisywane jest maksymalnie 15 stron. (� Str. 200))

Po zako�czeniu wprowadzania wszystkich stron przewidzianych do 
wstawienia arkuszy naci�nij przycisk [OK]. 
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

8

Naci�nij przycisk [START].9
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11. WSTAWIANIE DATY I GODZINY

Funkcja ta umożliwia dodawanie do kopii daty i godziny skanowania. 
 1.  Data i godzina drukowana u dołu strony w orientacji pionowej 
 2.  Data i godzina drukowana u góry strony w orientacji poziomej

5
W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [DATOWANIE].3

Wybierz orientacj� ([Krótka kraw�d�] lub [D�uga kraw�d�]) oraz 
po�o	enie ([NA GÓRZE] lub [NA DOLE]) daty i godziny, które chcesz 
wydrukowa
. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK].

4

Naci�nij przycisk [START].5
• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

DD.MM.RRRR  14:54

DD.MM.RRRR  14:54

1 2



Funkcja ta umożliwia dodawanie numerów stron do kopii. 
 1.  Numer strony drukowany pośrodku w dolnej części strony w orientacji pionowej 
 2.  Numer strony drukowany w prawym górnym rogu strony w orientacji poziomej
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12. NUMEROWANIE STRON

5
W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y. 2
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [NUMEROWANIE].3

3

2

1

3

2

1

1 2
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12. NUMEROWANIE STRON (ciąg dalszy)

5

Wybierz orientacj� ([Krótka kraw�d�] lub [D�uga kraw�d�]) oraz 
po�o	enie ([GÓRA LEWA], [GÓRA �RODEK], [GÓRA PRAWA], [DÓ�
LEWY], [DÓ� �RODEK] lub [DÓ� PRAWY]) numeru strony, który 
chcesz wydrukowa
. Nast�pnie naci�nij przycisk [OK].

4

Wprowad� numer pocz�tkowej strony, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[OK].5

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].6



Ta funkcja umożliwia jednoczesne kopiowanie różnych rodzajów oryginałów. 
Skanowanie odbywa się poprzez ustawienie optymalnego trybu oryginału oraz korektę obrazu dla 
poszczególnych oryginałów (czynności te nazywa się zadaniem). Po zakończeniu skanowania wszystkich 
oryginałów możliwe jest ich jednoczesne skopiowanie. Ponadto w ramach jednego zadania można
zmieniać źródła skanowania oryginałów (automatyczny podajnik dokumentów z funkcją obracania lub 
szyba do układania oryginałów). Przykładowo, po zakończeniu skanowania z odpowiednimi ustawieniami 
takich oryginałów jak np. kilka tekstów w formacie A3, wycinki prasowe, zdjęcia z czasopism, kilka zdjęć w 
formacie A4 itp. można je wszystkie skopiować w kolejności skanowania w ramach pojedynczego 
zadania. Można również zapisać zeskanowane dane w systemie e-Filing.
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13. BUDOWANIE ZADA�

5

• Obsługiwanych jest maksymalnie 1000 stron oryginałów. 
• Możliwa jest konfiguracja dowolnej liczby zadań, do chwili, gdy łączna liczba skanowanych stron 
 oryginałów osiągnie 1000. 

Ustawienia tworzenia zadań (BUDOWANIA PRACY) objęte są pewnymi ograniczeniami. Ustawienia 
niedostępne przy budowaniu zadań, ustawienia wspólne dla wszystkich zadań, ustawienia zmienne dla 
poszczególnych zadań - zob. tabela poniżej:

Ustawienia nie obs�ugiwane w 
trybie budowania zadania

Ustawienia wspólne dla 
wszystkich zada�

Ustawienia zmienne dla 
poszczególnych zada�

Automatyczny wybór papieru (APS) 
Książka > 2 
Kopiowanie dwukolorowe 
Edycja obrazu 
Zbliżenie (zoom) XY 
Kopiowanie okładek
Tryb wkładania arkuszy przekładek
Sortowanie magazynowe 
Sortowanie magazynowe i zszywanie ze 
zginaniem
2 W 1/4 W 1 

e-Filing/plik
Oryginały o różnych rozmiarach 
Rozmiar papieru do skopiowania 
Tryb sortowania 
Przesunięcie obrazu 
Wymazywanie grzbietu książki
Wstawianie daty i godziny 
Numerowanie stron 
Orientacja obrazu przy 
kopiowaniu 2-stronnym 
Książka <-> blok 

Proporcje kopiowania 
Automatyczny wybór powiększenia
(Ustawienie domyślne przy budowaniu 
zadań)
Rozmiar oryginału
Tryb oryginału
Tryb koloru 
Oryginał jednostronny -> kopia 
jednostronna / oryginał dwustronny -> 
kopia jednostronna (lub oryginał
jednostronny -> kopia dwustronna / 
oryginał dwustronny -> kopia 
dwustronna
Korekta tła
Ostrość
Wymazywanie krawędzi
Podwójna strona 
ADF / SADF 
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13. BUDOWANIE ZADANIA (ciąg dalszy)

5

W�ó	 orygina�y stanowi�ce pierwsze zadanie.1

W�ó	 orygina�y stanowi�ce pierwsze zadanie.
• Przy układaniu oryginału na szybie oryginałów jedna strona uznawana jest za pojedyncze zadanie. 
• Informacje na temat kopiowania oryginałów w różnych rozmiarach z wykorzystaniem automatycznego 
 podajnika dokumentów z funkcją obracania – zob. � Str. 81 „Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach 
 w jednym cyklu pracy (mieszane rozmiary oryginałów)”.
• Jeżeli chcemy określić kasetę, należy ją wybrać.

Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [BUDOWANIE PRACY].2

• Jeżeli przycisk żądanej funkcji nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 

Naci�nij przycisk [OK].3

• Przeczytaj krótki opis budowania pracy na panelu dotykowym. 
• Ustawienie budowania zadania zostanie wprowadzone i wyświetli się menu główne.

Wskazówki
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5

Gdy pojawi si� komunikat „Naci�nij klawisz START, aby kopiowa
 po 
zmianie ustawie�”, nale	y wprowad� ustawienia dla pierwszego 
zadania oraz ustawienia wspólne wszystkich zada�.

4

• Aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk [USTAWIENIA]. 
• Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk [FUNCTION CLEAR], po czym rozpocznij procedurę na nowo  
 od kroku 1. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Rozpocznie się skanowanie oryginałów z pierwszego zadania.

5
Gdy pojawi si� komunikat „Naci�nij klawisz START, aby kopiowa
 po 
zmianie ustawie�.”, w�ó	 orygina�y z drugiego zadania. Wprowad�
ustawienia drugiego zadania.

6

• Należy pamiętać, iż jeżeli nie zmienimy ustawień, kopiowanie odbywać się będzie w tych samych trybach  
 co tryby wybrane dla pierwszego zadania. 
• Aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk [USTAWIENIA]. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Rozpocznie się skanowanie oryginałów z drugiego zadania. 
• Powtarzaj krok 6 i 7 do chwili ukończenia skanowania wszystkich oryginałów.

7

Po zako�czeniu skanowania wszystkich orygina�ów potwierd� liczb�
kopii w menu i ewentualnie wprowad� niezb�dne zmiany.8
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• Rozpocznie się kopiowanie oryginałów. 
• Jeżeli wybrano funkcje kopiowania i zapisu do e-Filing lub do pliku, rozpocznie się proces zapisywania.

13. BUDOWANIE ZADANIA (ciąg dalszy)

5

Naci�nij przycisk [KONIEC PRACY] w menu g�ównym.9



Funkcja ta umożliwia zmianę orientacji obrazu na „otwartą do lewej”, jeżeli kopiujemy oryginał podłużny w 
formacie A3, B4 itp. w trybie Oryginał jednostronny – kopia dwustronna (lub Oryginał dwustronny – kopia 
jednostronna). 
• Korzystanie z tej funkcji nie jest niezbędne przy kopiowaniu w kierunku “otwartym do góry”. 

Gdy za pomocą tej funkcji kopiujemy dwustronny oryginał “otwarty do lewej” (w formacie książki) o 
orientacji pionowej, w formacie A3, B4 itd. przy opcji [Oryginały dwustronne -> Kopie jednostronne], 
można ustawić kopie w tym samym kierunku. 

[OBRAZ]
 1.  Ustalona orientacja 
 2.  Brak ustawień
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14. ORIENTACJA OBRAZU

5

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Wprowad� ustawienie [1 -> 2 DUPLEKS] lub [2 -> 1 ROZDZIEL].
� Str. 108 “5. Kopiowanie w dupleksie” 

3
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [OBRAZ].4

• Wykonanie tej operacji spowoduje dostosowanie kierunku kopii. 
• Jeżeli przycisk żądanej funkcji nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu.

1 2
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14. ORIENTACJA OBRAZU (ciąg dalszy)

5

Naci�nij przycisk [OK].5

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].6



Przy kopiowaniu w trybie Oryginały dwustronne – kopie dwustronne zastosowanie tej funkcji umożliwia 
obrócenie tylnej strony oryginału przeznaczonego do skopiowania o 180º. Funkcja ta jest przydatna, jeżeli 
chcemy skopiować oryginały “otwierane do lewej” (w formacie książki) jako „otwierane do góry” (w 
formacie bloku) lub odwrotnie.

169

15. KSI�KA - BLOK

5
W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Wprowad� ustawienie [2 -> 2 DUPLEKS]. 
� Str. 108 “5. Kopiowanie w dupleksie”

3
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [KSI�KA <-> NOTATNIK]. 4

• Po zastosowaniu tej operacji oryginały otwierające się do lewej kopiowane są w formacie “otwieranym  
 do góry”, natomiast oryginały otwierające się do góry kopiowane są w formacie “otwieranym do lewej”. 
• Jeżeli przycisk żądanej funkcji nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu.
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15. KSIĄŻKA – BLOK (ciąg dalszy)

5

Naci�nij przycisk [OK].5

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].6



Korzystając z automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania (opcja) można wybrać tryb 
podawania papieru. 
Dostępne są dwa sposoby podawania oryginałów:

Tryb podawania ciągłego:  Oryginały umieszczane na automatycznym podajniku dokumentów  
 z funkcją obracania podawane są w sposób ciągły do urządzenia  
 po naciśnięciu przycisku [START]. Wybór tego trybu jest opcją
 korzystną w przypadku kopiowania wielu oryginałów naraz.  
 (Jest to ustawienie początkowe przy instalacji urządzenia).
Tryb podawania pojedynczego:  Oryginał jest automatycznie pobierany przez urządzenie natychmiast 
 po ułożeniu w odpowiednim miejscu. Zaleca się wybranie tego trybu 
 przy kopiowaniu po jednym oryginale.

• W trybie podawania pojedynczego oryginały należy podawać do urządzenia pojedynczo. Podanie 
 więcej niż jednego oryginału może spowodować zniekształcenie obrazu lub zacięcie papieru  
 w urządzeniu.
• Informacje na temat wkładania oryginałów w różnych rozmiarach – zob. � Str. 87 „Kopiowanie 
 oryginałów różnych rozmiarów w jednym kroku (mieszane rozmiary oryginałów)”. 
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16. ADF / SADF

5

Tryb podawania ci�g�ego

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
nacisn�
 przycisk [SADF].2

• Jeżeli wyświetlił się przycisk [ADF], tryb podawania ciągłego jest już ustawiony. Należy w takim przypadku 
 przejść do kroku 5.
• Jeżeli przycisk żądanej funkcji nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 

Umie�
 orygina� lub orygina�y na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj�
obracania (opcja). 
� Str. 60 “Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania (opcja)”

3
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16. ADF / SADF (ciąg dalszy)

5

Naci�nij przycisk [ADF].4

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].5
Tryb podawania pojedynczego 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
Naci�nij przycisk [EDYCJA], aby wej�
 do menu edycji. Nast�pnie
naci�nij przycisk [ADF].2

• Jeżeli wyświetlił się przycisk [SADF], tryb podawania pojedynczego jest już ustawiony. Należy w takim 
 przypadku przejść do kroku 4.
• Jeżeli przycisk żądanej funkcji nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 

Naci�nij przycisk [SADF].3

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.
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5

Umie�
 orygina� na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj�
obracania.
• Oryginał zostanie automatycznie pobrany przez urządzenie i wyświetli się poniższe menu: 

4

• Jeżeli oryginałów jest więcej, należy je przygotować w ten sam sposób. (Niezależnie od tego,
 czy naciśniemy przycisk [TAK], wykonana zostanie ta sama operacja).

Po zako�czeniu podawania wszystkich orygina�ów naci�nij przycisk 
[KONIEC].5
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5
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6
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6. Drukowanie zapisanych dokumentów..................................................................................189
7. Usuwanie folderów lub dokumentów....................................................................................194 
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1. SYSTEM e-FILING

Funkcjonalność ta umożliwia zapisywanie, drukowanie i zarządzanie dokumentami uzyskanymi w drodze 
kopiowania, wydruku z komputera, skanowania, odbioru faksu i odbioru faksu internetowego. Dokument 
zapisywany jest na twardym dysku wbudowanym w urządzenie.
• Aby można było korzystać w systemie e-Filing z dokumentów odebranych faksem, niezbędny jest 
moduł faksu. 
• Jeżeli zainstalowano zestaw nadpisywania danych, po włączeniu zasilania trzeba czasem odczekać
 jakiś czas przed rozpoczęciem korzystania z archiwów e-Filing. Czas oczekiwania zależy od liczby 
 plików zapisanych w e-Filing.
• Dokumenty, które nie są już potrzebne, należy usuwać z e-Filing. 

Z e-Filing można korzystać w następujących dwóch trybach: 
Skrzynka publiczna: 
Jest ona skonfigurowana domyślnie. Służy do zapisywania udostępnionego dokumentu, do którego 
dostęp może uzyskać każdy użytkownik, bez ograniczeń.
Skrzynka U	ytkownika: 
Można utworzyć maksymalnie 200 takich skrzynek. Dla każdej skrzynki użytkownika można ustawić
hasło.
• W każdej skrzynce można utworzyć maksymalnie 100 folderów. W jednym folderze można zapisać
 maksymalnie 400 dokumentów. Maksymalna liczba stron oryginałów wynosi 200 (może ona jednak 
 podlegać ograniczeniom, w zależności od ilości miejsca na twardym dysku wbudowanym  
 w urządzenie).

Schemat systemu e-Filing wygląda następująco:
6

1.  Zapisywanie dokumentu do e-Filing. 
2.  W miarę potrzeb dodawanie ustawień wydruku do zapisanego dokumentu. 
3.  Drukowanie dokumentu. 
4.  Praca z dokumentem na komputerze. (Szczegółowe informacje znaleźć można w Podręczniku obsługi 
 e-Filing). 
 - Dokument zapisany w e-Filing można pobrać na komputer-klient, korzystając z programu  
  File Downloader (Pobieranie plików). 
 -  Dokument zapisany w e-Filing można także zaimportować jako obraz do aplikacji zgodnej  
  z TWAIN, korzystając ze sterownika TWAIN. 
 -  Dokument w e-Filing można edytować, tworzyć jego kopię zapasową, tworzyć folder itp.,
  korzystając z systemu TopAccess.

Dysk
twardy 3

2

1

4



• Wybór dostępnych ustawień różni się w zależności od tego, czy dana operacja wykonywana jest  
 z panelu dotykowego urządzenia, czy też z systemu TopAccess na komputerze-kliencie.  
 Szczegółowe wskazówki znaleźć można w Podręczniku obsługi e-Filing.
• Jeżeli wskazano okres przechowywania dokumentów w e-Filing, po upływie tego okresu zapisane 
 dokumenty zostaną skasowane. Należy je wydrukować lub pobrać na komputer-klient, korzystając
 z programu File Downloader (Pobieranie plików). Szczegółowe wskazówki znaleźć można  
 w Podręczniku obsługi e-Filing. (Wskazówki na temat konfiguracji okresu przechowywania 
 dokumentów w systemie e-Filing uzyskać można od administratora sieci.)
• Należy koniecznie regularnie tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych w systemie e-Filing, 
 zabezpieczając się przed ewentualnością awarii dysku twardego. Szczegółowe wskazówki znaleźć
 można w Podręczniku obsługi e-Filing.

W niniejszym dokumencie opisano sposób postępowania przy zapisywaniu skopiowanych danych 
oryginału w systemie e-Filing. Wskazówki na temat zapisywania, drukowania i zarządzania 
dokumentami uzyskanymi w drodze drukowania z komputera, skanowania, odbioru faksu lub odbioru 
faksu internetowego (za wyjątkiem kopiowania), a także na temat obsługi systemu e-Filing przez sieć,
znajdują się w Podręczniku obsługi e-Filing.
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Wskazówki
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2. Tworzenie skrzynek u	ytkowników

Można utworzyć maksymalnie 200 takich skrzynek. Wprowadzenie w skrzynkach użytkowników ustawień
obsługujących różnorodne zadania umożliwia efektywne zarządzanie dokumentami.
W każdej skrzynce użytkownika można tworzyć foldery. Dla każdej skrzynki użytkownika można także
ustawić hasło.
• Foldery możemy tworzyć za pomocą systemu TopAccess z komputera-klienta.  
 Szczegółowe wskazówki znaleźć można w Podręczniku obsługi e-Filing.

Aby skonfigurować skrzynkę użytkownika, należy postępować według procedury opisanej poniżej.

6

Naci�nij przycisk [e-FILING] na panelu 
sterowania.1

Wybierz numer pustej skrzynki, mieszcz�cy si� w przedziale od “001” 
do “200”. Nast�pnie naci�nij przycisk [SETUP].2

Wprowad� nazw� skrzynki.3

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA SKRZ.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można 
 wprowadzić maksymalnie 32 litery.
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6

Je	eli jest to konieczne, wprowad� has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie
naci�nij przycisk [USTAW], aby je zatwierdzi
.4

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, należy nacisnąć przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.

Wprowad� has�o w polu „Ponów has�o”.5

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, należy nacisnąć przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.

Naci�nij przycisk [OK].6

• Skrzynka użytkownika zostanie utworzona.
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3. Zmiana danych skrzynek u	ytkowników

Ustawienia utworzonych skrzynek użytkowników oraz hasła można zmieniać.
• Nie można zmienić nazwy folderu za pomocą panelu sterowania urządzenia. Można ją natomiast 
 zmieniać korzystając z systemu TopAccess z komputera-klienta. Szczegółowe wskazówki znaleźć
 można w Podręczniku obsługi e-Filing.

6

Naci�nij przycisk [e-FILING] na panelu 
sterowania.1

Wybierz 	�dan� skrzynk�, a nast�pnie naci�nij przycisk [EDYCJA]. 2

• Jeżeli żądana skrzynka nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, wprowadź numer skrzynki.

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej skrzynki, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].3

• Jeżeli podczas tworzenia skrzynki nie skonfigurowano hasła, przejdź do kroku 4.
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6

Wprowad� now� nazw� skrzynki.4

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA SKRZ.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Nazwa 
 skrzynki może składać się maksymalnie z 32 liter.

Wprowad� nowe has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[USTAW], aby je zatwierdzi
.5

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, należy nacisnąć przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.

Wprowad� has�o w polu „Ponów has�o”.6

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, należy nacisnąć przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.
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6

3. Zmiana danych skrzynek użytkowników (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [OK].7

• Ustawienia skrzynki zostaną zaktualizowane.



Zbędne skrzynki użytkowników można usuwać. Jednocześnie usunięte zostaną wszystkie foldery i 
dokumenty znajdujące się w skrzynkach użytkowników.
• Skrzynki publicznej nie można usunąć.

183

4. Usuwanie skrzynek u	ytkowników

6

Naci�nij przycisk [e-FILING] na panelu 
sterowania.1

Wybierz skrzynk�, któr� chcesz usun�
, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[USU�].2

• Jeżeli żądana skrzynka nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, wprowadź numer skrzynki. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej skrzynki, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].3

• Jeżeli podczas tworzenia skrzynki nie skonfigurowano hasła, przejdź do kroku 4.



184 6. SYSTEM e-FILING

6

4. Usuwanie skrzynek użytkowników (ciąg dalszy)

Wy�wietlony zostanie komunikat „Czy na pewno skasowa

t� skrzynk�?”.
Aby potwierdzi
 usuni�cie skrzynki, naci�nij przycisk [Tak].

4

• Skrzynka zostanie usunięta.



Zeskanowane dane oryginałów można zapisać w systemie e-Filing. Wraz z dokumentem e-Filing 
zapisane zostaną ustawienia trybu kopiowania. Możliwe jest jednoczesne kopiowanie oryginałów i 
zapisywanie danych. Po zapisaniu danych oryginałów można je wydrukować w dowolnym momencie.
• Zapis w e-Filing odbywa się w dwóch rodzajach skrzynek – skrzynce publicznej i skrzynkach 
 użytkowników. Aby zapisać dane w skrzynce użytkownika, należy taką skrzynkę wcześniej 
 skonfigurować. (� Str. 178 “2. Tworzenie skrzynek użytkowników”)
• Dane zeskanowane przy pomocy funkcji skanowania można także zapisać w e-Filing. Zapisane dane 
 można pobrać na komputer-klient w postaci plików JPEG, PDF lub TIFF. Szczegółowe wskazówki 
 znaleźć można w Podręczniku skanowania.

185

5. Zapisywanie dokumentów w systemie e-Filing

6

W�ó	 orygina� lub orygina�y. 
• W jednym archiwum e-Filing można utworzyć maksymalnie 100 folderów, natomiast w każdym folderze 
 można zapisać maksymalnie 400 dokumentów. Maksymalna liczba stron oryginałów wynosi 200  
 (może ona jednak podlegać ograniczeniom, w zależności od ilości miejsca na twardym dysku urządzenia).
•  W miarę potrzeb wybierz tryb kopiowania.

1

Naci�nij przycisk [e-FILING/PLIK], aby przej�
 do menu systemu e-
Filing / obs�ugi plików.2

Naci�nij przycisk [ZAPISZ DO E-FILING].3
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6

5. Zapisywanie dokumentów w systemie e-Filing (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [BOX/FOLDER].4

Wybierz skrzynk�, w której chcesz zapisa
 dokument, a nast�pnie
naci�nij przycisk [OK].5

• Jeżeli żądana skrzynka nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 

Po wy�wietleniu menu wprowadzania has�a
Po wyświetleniu menu wprowadzania hasła w wybranej skrzynce użytkownika ustawione zostanie 
hasło. Należy je wprowadzić.
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6

Wy�wietlona zostanie lista dokumentów znajduj�cych si� w wybranej 
skrzynce. Aby zapisa
 dokument w tej skrzynce, naci�nij przycisk 
[OK].

6

Aby zapisa
 dokument w folderze 
Aby zapisać dokument w folderze, wybierz folder przeznaczony do zapisu, a następnie naciśnij
przycisk [OTWÓRZ FOLDER]. 
Wyświetlona zostanie lista dokumentów znajdujących się w wybranym folderze. Aby zapisać
dokument w tym folderze, naciśnij przycisk [OK].

• Jeżeli chcesz zamknąć folder i powrócić do skrzynki powyżej, naciśnij przycisk [ZAMKNIJ FOLDER]. 
• Folder można także utworzyć za pomocą systemu TopAccess z komputera-klienta. Szczegółowe informacje 
 znaleźć można w Podręczniku obsługi e-Filing.

Wprowad� nazw� dokumentu.7

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA DOKUM.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można 
 wprowadzić maksymalnie 64 litery.



1 . S STE  e-FI ING

. Zapisywanie dokumentów w systemie e-Filing (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [ ].

Wy�wietlony zostanie komunikat Z  RU WA� TEN 
U ENT . Naci�nij przycisk [TA ]  a y zapisywanie  

i rukowanie o ywa�o si� je nocze�nie.

• Jeżeli chcesz zapisać dokument bez drukowania, naciśnij przycisk [NIE]. 

Naci�nij przycisk [START]. 
• Rozpocznie się zapisywanie dokumentu.

10

Po umieszczeniu oryginału na szybie oryginałów lub na automatycznym podajniku dokumentów z funkcją
obracania (opcja) w trybie podawania pojedynczych oryginałów wyświetlane jest poniższe menu. Jeżeli chcemy 
zapisać kolejny oryginał, należy nacisnąć przycisk [TAK]. Po zakończeniu skanowania ostatniej strony należy
nacisnąć przycisk [KONIE ].

Po zako�czeniu zapisywania wszystkich orygina� w naci�nij przycisk 
[ UN TI N EAR] ( Z SZ ZENIE UN JI).11

Wskazówka



Zapisane dokumenty można drukować. Można także wydrukować tylko część dokumentu, a następnie 
przed wydrukowaniem dalszej części dokumentów zmienić ustawienia w trybie wykańczania itp.

189

6. Drukowanie zapisanych dokumentów

6

Drukowane są wszsytkie strony dokumentu. Jeżeli chcemy wydrukować dokument w wielu kopiach, 
wskazówki znaleźć można na � str. 192 „Drukowanie zapisanego dokumentu po zmianie ustawień”.

Drukowanie ca�ego dokumentu. 

Naci�nij przycisk [e-FILING] na panelu 
sterowania.1

Wybierz skrzynk�, w której zapisany zosta� dokument przeznaczony 
do drukowania, a nast�pnie naci�nij przycisk [OK].2

• Jeżeli żądana skrzynka nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, wprowadź numer skrzynki. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej skrzynki, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].3

• Jeżeli podczas rejestracji skrzynki nie skonfigurowano hasła, przejdź do kroku 4.
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6

6. Drukowanie zapisanych dokumentów (ciąg dalszy)

Wybierz dokument do wydruku.4

• Aby wydrukować dokument w folderze, wybierz folder, w którym chcesz wydrukować dokument, a następnie
 naciśnij przycisk [OTWÓRZ FOLDER]. Wybierz żądany dokument w menu.

Naci�nij przycisk [WYDRUK].5

• Rozpocznie się drukowanie.

Aby zatrzyma
 drukowanie zapisanego dokumentu w trakcie 
Wybierz z menu zadania wydruku lub z menu zadania skanowania zadanie, które chcesz przerwać.
Następnie naciśnij przycisk [USUŃ]. Szczegółowe informacje – zob. � str. 229 “8. STATUS 
ZADANIA”.
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6

Można wydrukować część dokumentu lub tylko kilka stron. 

Wydruk testowy 

Wybierz dokument przeznaczony do wydruku, post�puj�c wed�ug
wskazówek okre�lonych w krokach od 1 do 4 ze � str. 189 
„Drukowanie ca�o�ci dokumentu”.

1

Naci�nij przycisk [WYDRUK TESTOWY].2

Wprowad� numer ostatniej strony, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[USTAW]. Nast�pnie wprowad� numer pierwszej strony.3

• Aby poprawić wprowadzone numery stron, należy nacisnąć przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu 
 sterowania. 
• Aby wydrukować wszystkie strony, należy nacisnąć przycisk [WSZYSTKIE].
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6

6. Drukowanie zapisanych dokumentów (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [WYDRUK].4

• Rozpocznie się drukowanie określonych stron. 

Aby zatrzyma
 drukowanie zapisanego dokumentu w trakcie 
Wybierz z menu zadania wydruku lub z menu zadania skanowania zadanie, które chcesz przerwać.
Następnie naciśnij przycisk [USUŃ]. Szczegółowe informacje – zob. � str. 229 “8. STATUS 
ZADANIA”.

Przed wydrukiem zapisanego dokumentu dostępne są następujące ustawienia: 
1. Źródło papieru (Należy nacisnąć ikonę kasety, którą chcemy ustawić jako źródło papieru. Papier  
 w kasecie wybranej jako źródło podawania papieru wykorzystywany jest jednak tylko wtedy,  
 gdy jego rozmiar i rodzaj odpowiadają rozmiarowi i rodzajowi papieru określonemu dla dokumentów  
 w skrzynce.) 
2.  Liczba odbitek (Należy ją wprowadzić.)
3.  Drukowanie simpleks / dupleks 
4.  Tryb wykończenia (Wybór trybu jest ograniczony, w zależności od zainstalowanych urządzeń
 opcjonalnych.) 
5.  Miejsce wysuwania papieru (Opcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer) 
6.  Położenie marginesu przesunięcia obrazu 
7.  Położenie wstawianej daty i godziny 
8.  Położenie numeru strony

Drukowanie zapisanych dokumentów po zmianie ustawie�

2 31

5

4

7

8

6
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6

Wybierz dokument przeznaczony do wydruku, post�puj�c wed�ug
wskazówek okre�lonych w krokach od 1 do 4 ze � str. 189 
„Drukowanie ca�o�ci dokumentu”.

1

Naci�nij przycisk [USTAWIENIA].2

W miar� potrzeb ustaw 	�dane tryby kopiowania.
• Ustawienia trybów – zob. osiem powyższych opcji. Aby skonfigurować pozycje od 3 do 8, należy nacisnąć
 przycisk i wprowadzić żądane ustawienie w menu.

3

• Rozpocznie się drukowanie. 

Naci�nij przycisk [WYDRUK].4

Aby zatrzyma
 drukowanie zapisanego dokumentu w trakcie 
Wybierz z menu zadania wydruku lub z menu zadania skanowania zadanie, które chcesz przerwać.
Następnie naciśnij przycisk [USUŃ]. Szczegółowe informacje – zob. � str. 229 “8. STATUS 
ZADANIA”.
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7. Usuwanie folderów lub dokumentów

Zbędne foldery i dokumenty można usuwać. Przy usuwaniu folderu usuwane są jednocześnie wszystkie 
dokumenty znajdujące się w folderze.

6

Naci�nij przycisk [e-FILING] na panelu 
sterowania.1

Wybierz skrzynk�, w której chcesz usun�
 folder lub dokument, a 
nast�pnie naci�nij przycisk [OK].2

• Jeżeli żądana skrzynka nie wyświetli się, należy nacisnąć przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, wprowadź numer skrzynki. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej skrzynki, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK]. 3

• Jeżeli podczas tworzenia skrzynki nie skonfigurowano hasła, przejdź do kroku 4.
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6

Wybierz folder lub dokument, który chcesz usun�
, a nast�pnie
nacisn�
 przycisk [USU�].4

Aby usun�
 dokument w folderze 
Aby skasować dokument w folderze, wybierz folder, w którym chcesz usunąć dokument,  
a następnie naciśnij przycisk [OTWÓRZ FOLDER]. Wybierz żądany dokument, a następnie naciśnij
przycisk [USUŃ].

Wy�wietlony zostanie komunikat „Czy jeste� pewien/pewna,  
	e chcesz skasowa
 ten folder?” lub „Czy jeste� pewien/pewna,  
	e chcesz skasowa
 ten dokument?”. Aby potwierdzi
 usuni�cie,
naci�nij przycisk [Tak].

5

• Wybrany folder lub dokument zostanie usunięty.
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6



197

7

7. SZABLON

1. Szablon................................................................................................................................198 
2. Rejestracja grup użytkowników i szablonów........................................................................200 
3. Zmiana danych grup użytkowników i szablonów..................................................................212 
4. Odtwarzanie szablonów.......................................................................................................219 
5. Usuwanie grup użytkowników i szablonów..........................................................................224 



198 7. SZABLON

1. Szablon

Kombinację często wykorzystywanych funkcji można zapisać jako szablon i odtwarzać w miarę potrzeb. 
Szablony można wykorzystywać wraz z funkcjami kopiowania, skanowania i faksu.
• Do korzystania z funkcji faksu wymagany jest opcjonalny moduł faksu. 

Poniższa ilustracja przedstawia schemat działania funkcji szablonu.

7
1. Rejestracja kombinacji funkcji w szablonie. 
2. Wkładanie oryginału.
3. Odtworzenie żądanego szablonu, a następnie wykonanie kopii.

W urządzeniu domyślnie dostępnych jest 12 szablonów. Są one zarejestrowane i dostępne w grupie 
użytkowników o numerze 001 pod nazwą „Useful Template”.
• Wskazówki na temat odtwarzania szablonu znaleźć można na � str. 221 „Odtwarzanie szablonu  
 w grupie użytkownika”.

Szablony w grupie „Useful Template” 
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Szablony obs�uguj�ce funkcje kopiowania
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7

Przycisk Funkcja *1
Wykonywana jest kopia jednostronna z oryginału jednostronnego w trybie 
automatycznego ustawiania kolorów oraz w trybie 2 W 1.

W trybie automatycznego ustawiania kolorów wykonywana jest kopia 
zmniejszona w proporcji 95%.

Oryginały w różnych rozmiarach kopiowane są w trybie automatycznego 
dostosowania kolorów.

Wykonywana jest kopia dwukolorowa (czerwono-czarna).

Szablony obs�uguj�ce funkcje skanowania
Przycisk Funkcja *1

Oryginał jednostronny skanowany jest w trybie automatycznego dostosowania 
kolorów i w trybie tekstowym przy rozdzielczości 200 dpi, a następnie 
zapisywany w folderze sieciowym urządzenia w postaci pliku PDF.
Oryginał dwustronny skanowany jest w trybie automatycznego dostosowania 
kolorów i w trybie tekstowym przy rozdzielczości 200 dpi, a następnie 
zapisywany w folderze sieciowym urządzenia w postaci pliku PDF.
Oryginał jednostronny skanowany jest w trybie czarno-białym i w trybie tekst/
foto przy rozdzielczości 400 dpi, a następnie zapisywany w folderze sieciowym 
urządzenia w postaci pliku PDF.
Oryginał jednostronny skanowany jest w trybie automatycznego dostosowania 
kolorów i w trybie tekstowym przy rozdzielczości 300 dpi, a następnie 
zapisywany w folderze sieciowym urządzenia w postaci pliku TIFF (ustawienie 
domyślne).

Szablony obs�uguj�ce funkcje e-Filing
Przycisk Funkcja *1

Dane odczytywane są w trybie automatycznego dostosowania kolorów i w 
trybie tekst/foto, „oryginał jednostronny -> kopia jednostronna”, a następnie 
zapisywane w skrzynce e-Filing.
Dane odczytywane są w trybie automatycznego dostosowania kolorów i w 
trybie tekst/foto, „oryginał dwustronny -> kopia jednostronna”, a następnie 
zapisywane w skrzynce e-Filing.

Dane odczytywane są w trybie automatycznego dostosowania kolorów i w 
trybie tekst/foto, „oryginał jednostronny -> kopia jednostronna”, tryb podwójnej 
strony, a następnie zapisywane w skrzynce e-Filing.

Wykonywana jest kopia dwustronna z oryginału jednostronnego w trybie 
automatycznego ustawiania kolorów oraz w trybie tekst/foto, po czym dane 
zapisywane są w skrzynce e-Filing.

*1 Ustawienia funkcji, których nie określono w polu „Funkcja”, są ustawieniami domyślnymi.
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2. Rejestracja grup u	ytkowników i szablonów

Szablon, w zależności od jego przeznaczenia, można zarejestrować w „GRUPIE SZABLONÓW 
PUBLICZNYCH” lub w „GRUPIE UŻYTKOWNIKA”. Aby ograniczyć korzystanie z szablonu przez osoby 
nieupoważnione, można zabezpieczyć dostęp hasłem.

GRUPA SZABLONÓW PUBLICZNYCH: 
Jest ona skonfigurowana domyślnie. Z szablonów zarejestrowanych w tej grupie korzystać mogą
wszyscy.
Korzystanie jest zarejestrować w tej grupie ustawienia kombinacji funkcji używanych często w całej firmie 
lub organizacji. Można zarejestrować maksymalnie 60 szablonów.
• Przy rejestracji szablonu w grupie szablonów publicznych konieczne jest wprowadzenie hasła
 administratora. 

GRUPA UYTKOWNIKA: 
Można zarejestrować maksymalnie 200 takich grup. Warto zarejestrować jako grupy użytkowników 
poszczególne wydziały, sekcje lub osoby. W każdej grupie można zarejestrować maksymalnie 60 
szablonów. Dla grup użytkowników można ustawiać hasła.
• W grupie użytkowników o numerze 001 zarejestrowano grupę przydatnych szablonów pod nazwą
 „Useful Template”.

7

Rejestracja szablonu w grupie szablonów publicznych 

Skonfiguruj wszystkie funkcje, które chcesz uwzgl�dni
 w danej 
kombinacji.
• np. ustaw dla funkcji kopiowania „Margines”, „Zmniejszenie 90%” oraz „10 zestawów kopii".
• Dla ustawienia „PRZEKŁADEK” w szablonie zapisywanych jest maksymalnie 15 stron. 

1

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.2

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.3
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Naci�nij [SZABLONY PUBLICZNE], a nast�pnie naci�nij klawisz [OK].4

Naci�nij przycisk [HAS�O].5

• Wyświetlone zostanie menu wprowadzania liter. 

Korzystaj�c z klawiszy w menu wprowadzania liter oraz z klawiatury 
numerycznej wprowad� Has�o Administratora (od 6 do 10 znaków), a 
nast�pnie naci�nij klawisz [OK]. 
• Jeżeli trzy razy pod rząd wprowadzone zostanie nieprawidłowe hasło administratora, urządzenie przestanie 
 działać na ok. 30 sekund. Odczekaj w takim przypadku, aż ponownie przełączy się ono w stan gotowości,
 a następnie wprowadź poprawne hasło administratora.

6

• Wyświetlone zostaną odpowiednie przyciski szablonu zarejestrowanego w grupie szablonów publicznych.
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7

2. Rejestracja grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Naci�nij pusty klawisz, a nast�pnie naci�nij przycisk [ZAPISZ].7

Wprowad� nazw� szablonu.8

• U góry przycisku szablonu wyświetla się [NAZWA 1], a u dołu przycisku wyświetla się [NAZWA 2].
 Wprowadź [NAZWĘ 1] i/lub [NAZWĘ 2]. Jeżeli wprowadzimy obie nazwy, u góry przycisku szablonu 
 wyświetla się [NAZWA 1], a u dołu przycisku wyświetla się [NAZWA 2]. 
• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA 1] lub [NAZWA 2] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). 
 Można wprowadzić maksymalnie 11 litery.
• Przy wprowadzaniu [NAZWY 1] i [NAZWY 2] nie wolno wykorzystywać następujących znaków: 
 ["], [=], [|], [*], [<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.] 

W miar� potrzeb wprowad� nazw� u	ytkownika szablonu.9

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA UŻYTKOW.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można
 wprowadzić maksymalnie 30 liter.
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Je	eli jest to konieczne, wprowad� has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie
naci�nij przycisk [USTAW], aby je zatwierdzi
.10

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.

Wprowad� has�o w polu „Ponów has�o”, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[OK], aby je zatwierdzi
.11

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.
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7

2. Rejestracja grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Okre�l, czy przy odtwarzaniu szablonu chcesz aktywowa

automatyczne rozpocz�cie („START AUTOMATYCZNY”).12

• Naciśnij przycisk [MOŻLIWE] lub [NIEMOŻLIWE].
• Jeżeli wybrana została opcja [MOŻLIWE], do przycisku szablonu dodawana jest ikona     . (Skonfigurowane 
 funkcje uruchamiane są automatycznie poprzez przyciśnięcie przycisku szablonu  z ikoną     , po przywołaniu
 szablonu. Jeżeli jednak dla szablonu skonfigurowane zostało hasło, należy je wprowadzić przy wykonywaniu 
 operacji dotyczących funkcji ustawionych w szablonie, mimo iż włączono automatyczne uruchamianie.)

Naci�nij przycisk [ZAPISZ].13

• Na ekranie przywracane są ustawienia z kroku 1, czyli menu wyświetlane przed naciśnięciem przycisku 
 [TEMPLATE] (SZABLON) na panelu sterowania.

Rejestracja nowej grupy u	ytkowników 

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.1



205

7

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.2

Wybierz numer niezarejestrowanej jeszcze grupy u	ytkowników, 
mieszcz�cy si� w przedziale od “002” do “200”. Nast�pnie naci�nij
przycisk [OK].

3

Wprowad� nazw� grupy u	ytkowników.4

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można wprowadzić
 maksymalnie 20 liter.
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7

2. Rejestracja grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

W miar� potrzeby wprowad� nazw� u	ytkownika dla danej grupy 
u	ytkowników.5

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA UŻYTKOW.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można
 wprowadzić maksymalnie 30 liter.

Je	eli jest to konieczne, wprowad� has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie
naci�nij przycisk [USTAW], aby je zatwierdzi
.6

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.

Wprowad� has�o w polu „Ponów has�o”, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[OK], aby je zatwierdzi
.7

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.
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Naci�nij przycisk [OK].8

• Grupa użytkowników zostanie zarejestrowana.

Rejestracja szablonu w grupie u	ytkowników 

Skonfiguruj wszystkie funkcje, które chcesz uwzgl�dni
 w danej 
kombinacji.
• np. ustaw dla funkcji kopiowania „Margines”, „Zmniejszenie 90%” oraz „10 zestawów kopii".
• Dla ustawienia „PRZEKŁADEK” w szablonie zapisywanych jest maksymalnie 15 stron.

1

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.3

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.2



208 7. SZABLON

7

2. Rejestracja grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Wybierz 	�dan� grup� u	ytkowników, a nast�pnie naci�nij klawisz 
[OK].4

• Jeżeli żądana grupa użytkowników nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść do 
 właściwego menu. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej grupy u	ytkowników, a 
nast�pnie naci�nij klawisz [OK].5

• Jeżeli podczas rejestracji grupy użytkowników nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 6. 

Wy�wietlone zostan� odpowiednie przyciski szablonu 
zarejestrowanego w grupie u	ytkowników. Naci�nij pusty klawisz, a 
nast�pnie naci�nij przycisk [ZAPISZ].

6
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Wprowad� nazw� szablonu.7

• U góry przycisku szablonu wyświetla się [NAZWA 1], a u dołu przycisku wyświetla się [NAZWA 2].
 Wprowadź [NAZWĘ 1] i/lub [NAZWĘ 2]. Jeżeli wprowadzimy obie nazwy, u góry przycisku szablonu 
 wyświetla się [NAZWA 1], a u dołu przycisku wyświetla się [NAZWA 2]. 
• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA 1] lub [NAZWA 2] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). 
 Można wprowadzić maksymalnie 11 liter.
• Przy wprowadzaniu [NAZWY 1] i [NAZWY 2] nie wolno wykorzystywać następujących znaków: 
 ["], [=], [|], [*], [<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.] 

W miar� potrzeb wprowad� nazw� u	ytkownika szablonu.8

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA UŻYTKOW.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można
 wprowadzić maksymalnie 30 liter.
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2. Rejestracja grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Je	eli jest to konieczne, wprowad� has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie
naci�nij przycisk [USTAW], aby je zatwierdzi
.9

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.

Wprowad� ponownie has�o w polu „Ponów has�o”, a nast�pnie
naci�nij przycisk [OK], aby je zatwierdzi
.10

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.
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Okre�l, czy przy odtwarzaniu szablonu chcesz aktywowa

automatyczne rozpocz�cie („START AUTOMATYCZNY”).11

• Naciśnij przycisk [MOŻLIWE] lub [NIEMOŻLIWE].
• Jeżeli wybrana została opcja [MOŻLIWE], do przycisku szablonu dodawana jest ikona. (Skonfigurowane 
 funkcje uruchamiane są automatycznie poprzez przyciśnięcie przycisku szablonu po przywołaniu szablonu. 
 Jeżeli jednak dla szablonu skonfigurowane zostało hasło, należy je wprowadzić przy wykonywaniu operacji 
 dotyczących funkcji ustawionych w szablonie, mimo iż włączono automatyczne uruchamianie.)

Naci�nij przycisk [ZAPISZ].12

• Na ekranie przywracane są ustawienia z kroku 1, czyli menu wyświetlane przed naciśnięciem przycisku 
 [TEMPLATE] (SZABLON) na panelu sterowania. 
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3. Zmiana danych grup u	ytkowników i szablonów

Zarejestrowane nazwy, nazwy użytkowników, hasła do grup użytkowników bądź szablonów oraz 
ustawienie automatycznego uruchomienia szablonu można zmienić.
• Nie można zmienić danych grupy publicznej. 

7

Zmiana danych grupy u	ytkowników  

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.2

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.1

Wybierz grup� u	ytkowników, której dane chcesz zmieni
, a 
nast�pnie naci�nij przycisk [EDYCJA].3

• Jeżeli żądana grupa użytkowników nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, należy wprowadzić numer grupy użytkowników.
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Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej grupy u	ytkowników, a 
nast�pnie naci�nij klawisz [OK].4

• Jeżeli podczas rejestracji grupy użytkowników nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 5.

Wprowad� now� nazw� grupy u	ytkowników.5

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można wprowadzić
 maksymalnie 20 liter.

Wprowad� now� nazw� u	ytkownika grupy u	ytkowników. 6

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA UŻYTKOW.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). Można
 wprowadzić maksymalnie 30 liter.
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7

3. Zmiana danych grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Wprowad� nowe has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[USTAW], aby je zatwierdzi
.7

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.

Wprowad� has�o w polu „Ponów has�o”, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[OK], aby je zatwierdzi
.8

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.

Naci�nij przycisk [OK].9

• Dane grupy użytkowników zostaną zmienione.
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Zmiana danych szablonu 

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.1

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.2

Wybierz grup�, w której zarejestrowany zosta� szablon przeznaczony 
do zmiany, a nast�pnie naci�nij przycisk [OK]. 3

• Jeżeli żądana grupa użytkowników nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, należy wprowadzić numer grupy użytkowników.
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7

3. Zmiana danych grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Wprowad� poni	sze has�o, a nast�pnie naci�nij klawisz [OK].
Je	eli wybrano grup� publiczn�:
Naciśnij przycisk [HASŁO]. Następnie, korzystając z klawiszy w menu wprowadzania liter oraz  
z klawiatury numerycznej wprowadź Hasło Administratora (od 6 do 10 znaków). 
• Jeżeli trzy razy pod rząd wprowadzone zostanie nieprawidłowe hasło administratora, urządzenie przestanie 
 działać na ok. 30 sekund. Odczekaj w takim przypadku, aż ponownie przełączy się ono w stan gotowości,
 a następnie wprowadź poprawne hasło administratora. 
Je	eli wybrano grup� u	ytkownika: 
Wprowadź pięciocyfrowe hasło do wybranej grupy użytkowników. (Jeżeli podczas rejestracji grupy 
użytkowników nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 5).

4

Wybierz szablon przeznaczony do zmiany, a nast�pnie naci�nij
przycisk [EDYCJA].5

• Jeżeli żądany szablon nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść do właściwego 
 menu. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranego szablonu, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].6

• Jeżeli podczas rejestracji szablonu nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 7.
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Wprowad� now� nazw� szablonu.7

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA 1] lub [NAZWA 2] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). 
 Można wprowadzić maksymalnie 11 liter.
• Przy wprowadzaniu [NAZWY 1] i [NAZWY 2] nie wolno wykorzystywać następujących znaków: 
 ["], [=], [|], [*], [<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.] 

Wprowad� now� nazw� u	ytkownika szablonu.8

• Po naciśnięciu przycisku [NAZWA UŻYTKOW.] wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32).  Można
 wprowadzić maksymalnie 30 liter.

Wprowad� nowe has�o w polu „Has�o”, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[USTAW], aby je zatwierdzi
.9

• Należy uważać, aby wprowadzane hasło było 5-cyfrowe. 
• Podczas wprowadzania hasła w polu “Hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania. 
• Po wciśnięciu przycisku [USTAW] podświetlone zostanie polecenie „Ponów hasło”.
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7

3. Zmiana danych grup użytkowników i szablonów (ciąg dalszy)

Wprowad� ponownie has�o w polu „Ponów has�o”, a nast�pnie
naci�nij przycisk [OK], aby je zatwierdzi
.10

• Podczas wprowadzania hasła w polu “Ponów hasło” wyświetlany jest symbol gwiazdki (*). 
• Aby poprawić wprowadzone hasło, naciśnij przycisk [CLEAR] (WYCZYŚĆ) na panelu sterowania.

Zmie� ustawienie automatycznego uruchamiania („START 
AUTOMATYCZNY”) dla odtwarzania szablonu.11

• Naciśnij przycisk [MOŻLIWE] lub [NIEMOŻLIWE].
• Jeżeli wybrana została opcja [MOŻLIWE], do przycisku szablonu dodawana jest ikona. (Skonfigurowane 
 funkcje uruchamiane są automatycznie poprzez przyciśnięcie przycisku szablonu po przywołaniu szablonu. 
 Jeżeli jednak dla szablonu skonfigurowane zostało hasło, należy je wprowadzić przy wykonywaniu operacji 
 dotyczących funkcji ustawionych w szablonie, mimo iż włączono automatyczne uruchamianie.)

Naci�nij przycisk [OK]. 12

• Dane szablonu zostaną zmienione.



Po odtworzeniu szablonu ustawienia funkcji zarejestrowane w szablonie odwzorowywane są przez 
urządzenie. Jeżeli podczas rejestracji szablonu dla uruchomienia automatycznego (“START 
AUTOMATYCZNY”) wybrano opcję [MOŻLIWE], działanie ustawionych funkcji rozpoczyna się
automatycznie po wciśnięciu przycisku szablonu.
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4. Odtwarzanie szablonów

7

Odtwarzanie szablonu w grupie publicznej 

W�ó	 papier do kasety / kaset.1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.3

Naci�nij przycisk [SZABLONY PUBLICZNE].4
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4. Odtwarzanie szablonów (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy 	�danemu szablonowi.5

• Jeżeli żądany szablon nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść do właściwego 
 menu. 
• Po naciśnięciu przycisku szablonu z ikoną działanie zarejestrowanych ustawień funkcji uruchamia  
 się automatycznie. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranego szablonu, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].6

• Jeżeli podczas rejestracji szablonu nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 7. 

Sprawd�, czy w menu pojawi� si� komunikat „Uaktualnione 
ustawienia szablonu”.7

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania.

Naci�nij przycisk [START].8
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Odtwarzanie szablonu w grupie u	ytkowników 

W�ó	 papier do kasety / kaset. 1
W�ó	 orygina� lub orygina�y.2
Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.3

Wybierz grup� u	ytkowników, w której zarejestrowany zosta� szablon 
przeznaczony do odtworzenia.4

• Jeżeli żądana grupa użytkowników nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść do 
 właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, należy wprowadzić numer grupy użytkowników.



222 7. SZABLON

7

4. Odtwarzanie szablonów (ciąg dalszy)

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej grupy u	ytkowników,  
a nast�pnie naci�nij klawisz [OK].5

• Jeżeli podczas rejestracji grupy użytkowników nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 6. 

Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy 	�danemu szablonowi.6

• Jeżeli żądany szablon nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść do właściwego 
 menu. 
• Po naciśnięciu przycisku szablonu z ikoną działanie zarejestrowanych ustawień funkcji uruchamia  
 się automatycznie. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranego szablonu, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK]. 7

• Jeżeli podczas rejestracji szablonu nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 8.
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Sprawd�, czy w menu pojawi� si� komunikat „Uaktualnione 
ustawienia szablonu”.8

• W miarę potrzeb wybierz żądane tryby kopiowania. 

Naci�nij przycisk [START].9
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5. Usuwanie grup u	ytkowników i szablonów

Zbędne grupy użytkowników i szablony można usuwać. Przy usunięciu grupy użytkowników usuwane są
także wszystkie szablony w tej grupie.

7

Usuwanie grupy u	ytkowników 

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.1

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym. 2

Wybierz grup� u	ytkowników, któr� chcesz usun�
, a nast�pnie
naci�nij przycisk [USU�].3

• Jeżeli żądana grupa użytkowników nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, należy wprowadzić numer grupy użytkowników.
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Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranej grupy u	ytkowników, a 
nast�pnie naci�nij klawisz [OK].4

• Jeżeli podczas rejestracji grupy użytkowników nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 5. 

Pojawi si� komunikat "Skasowa
?". Naci�nij przycisk [USU�].5

• Wybrana grupa użytkowników zostanie usunięta.

Usuwanie szablonu 

Naci�nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON) 
na panelu sterowania.1
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7

5. Usuwanie grup użytkowników lub szablonów (ciąg dalszy)

Naci�nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.2

Wybierz grup�, w której zarejestrowany zosta� szablon przeznaczony 
do usuni�cia, a nast�pnie naci�nij przycisk [OK].3

• Jeżeli żądana grupa użytkowników nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwego menu. 
• Aby odpowiednie menu wyświetliło się natychmiast, należy wprowadzić numer grupy użytkowników. 

Wprowad� poni	sze has�o, a nast�pnie naci�nij klawisz [OK]. 
Je	eli wybrano grup� publiczn�:
Naciśnij przycisk [HASŁO]. Następnie, korzystając z klawiszy w menu wprowadzania liter oraz z 
klawiatury numerycznej wprowadź Hasło Administratora (od 6 do 10 znaków). 
• Jeżeli trzy razy pod rząd wprowadzone zostanie nieprawidłowe hasło administratora, urządzenie przestanie 
 działać na ok. 30 sekund. Odczekaj w takim przypadku, aż ponownie przełączy się ono w stan gotowości,
 a następnie wprowadź poprawne hasło administratora. 
Je	eli wybrano grup� u	ytkownika: 
Wprowadź pięciocyfrowe hasło do wybranej grupy użytkowników. (Jeżeli podczas rejestracji grupy 
użytkowników nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 5).

4
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Wybierz szablon, który chcesz usun�
, a nast�pnie naci�nij przycisk 
[USU�].5

• Jeżeli żądany szablon nie wyświetli się, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść do właściwego 
 menu. 

Wprowad� pi�ciocyfrowe has�o do wybranego szablonu, a nast�pnie
naci�nij klawisz [OK].6

• Jeżeli podczas rejestracji szablonu nie skonfigurowano hasła, należy przejść do kroku 7.

Pojawi si� komunikat "Skasowa
?". Naci�nij przycisk [USU�].7

• Wybrany szablon zostanie usunięty.
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7



229

8

8. STATUS ZADA�

1.  Status zadań.......................................................................................................................230
2.  Potwierdzanie statusu zadań wydruku................................................................................231
 •  Zadania wydruku.............................................................................................................................232
 •  Próbne zadania wydruku.................................................................................................................235
 •  Prywatne zadania wydruku.............................................................................................................238
 •  Wykorzystywanie kodów departamentów.......................................................................................241

3.  Potwierdzanie statusu zadań skanowania..........................................................................244
4.  Dziennik logowania.............................................................................................................245
 •  Potwierdzanie historii zadań w dzienniku logowania......................................................................246
 •  Wprowadzanie danych z dziennika logowania do książki adresowej.............................................250
 •  Drukowanie dzienników (wysyłanie lub odbiór dziennika logowania).............................................252

5. Wyświetlanie statusu wydruku.............................................................................................253
6. Kod błędu.............................................................................................................................256



230 8. STATUS ZADAŃ

1. Status zada�

Po naciśnięciu przycisku [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) na panelu sterowania wyświetla się menu 
statusu zadania. W takim menu można sprawdzić następujące informacje:
• Status zadań oczekujących (wydruku, faksu internetowego i skanowania) 
• Wykaz rejestrów wykonanych zadań (wydruku, wysyłania / odbioru, skanowania) 
• Status wydruku 

Można również uruchamiać, przerywać, zwalniać, usuwać i przenosić zadania oczekujące.
• Informacje na temat potwierdzania statusu zadań faksu znaleźć można w Podręczniku obsługi funkcji 
 faksu. (Do wykonywania funkcji faksu wymagany jest opcjonalny moduł faksu).

8

Jeżeli urządzenie zarządzane jest za pomocą funkcji zarządzania użytkownikami (� Str. 35), przed 
naciśnięciem przycisku [JOB STATUS] wprowadź dane użytkownika (np. nazwę użytkownika, hasło).

Wskazówka



Można sprawdzić status zadania wydruku. Na liście wyświetlone zostaną następujące informacje:
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2. Potwierdzanie statusu zada� wydruku

8

Nazwa użytkownika:  Nazwa użytkownika, dla którego zarejestrowane zostało zadanie
Data, Czas:  Data i godzina rejestracji zadania
Papier:  Rozmiar papieru do drukowania
Stron:  Liczba stron do drukowania
Zestawów:  Liczba kompletów kopii do wydrukowania
Status:  Status zadań (przy wydrukach zaplanowanych wyświetlany jest status „Planowy”).

Na jednej stronie wyświetlają się 4 zadania. Maksymalnie można wyświetlić 250 stron (1000 zadań).
Jeżeli chcesz sprawdzić zadanie piąte lub kolejne, naciśnij przycisk [Dalej]. Jeżeli natomiast chcesz 
powrócić na poprzednią stronę, naciśnij w tym celu przycisk [Wstecz].

Wskazówka



Zadania wydruku 

232 8. STATUS ZADAŃ

Kopiowanie i drukowanie dokumentu, a także drukowanie wiadomości pocztowej itp., nazywamy 
zadaniami wydruku. Zadania wydruku na liście zadań wydruku można usuwać, przerywać i wznawiać,
przenosić, a także drukować.

2. Potwierdzanie statusu zadań wydruku (ciąg dalszy)

8

Wy�wietlanie listy zada� wydruku 

Naci�nij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
ZADANIA) na panelu sterowania.
• Wyświetlona zostanie lista zadań wydruku.

1

Usuwanie zada� wydruku 

Na li�cie zada� wydruku wybierz zadanie, które chcesz usun�
, a 
nast�pnie naci�nij przycisk [USU�].1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 

Pojawi si� komunikat "Czy skasowa
?". Naci�nij przycisk [USU�].2

• Zadanie zostanie usunięte.
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Przerwać można zadanie jedenaste i następne, licząc od zadania w trakcie wykonywania. 

Przerywanie zada� wydruku 

Na li�cie zada� wydruku wybierz zadanie, które chcesz przerwa
, a 
nast�pnie naci�nij przycisk [PAUZA].1

• Po naciśnięciu przycisku [PAUZA] treść przycisku zmienia się na [WZNÓW]. 
• Po przerwaniu zadania uruchamiane jest kolejne zadanie. 

Wznawianie zadania wydruku 
Naciśnij przycisk [WZNÓW]. Przerwane zadanie wydrukowane zostanie dopiero po naciśnięciu
przycisku [WZNÓW].

Przenieść można zadanie jedenaste i następne, licząc od zadania w trakcie wykonywania. 

Przenoszenie zada� wydruku 

Na li�cie zada� wydruku wybierz zadanie, które chcesz przenie�
,
a nast�pnie naci�nij przycisk [PRZESU�].1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony.
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2. Potwierdzanie statusu zadań wydruku (ciąg dalszy) 

8

Wybierz pozycj�, pod któr� chcesz przenie�
 zadanie.
(Zadanie zostanie przeniesione do pozycji bezpo�rednio
pod zadaniem wybranym na li�cie).

2



“Wydruk próbny" to funkcja polegająca na wydrukowaniu tylko jednego kompletu kopii jako testu przed 
wydrukowaniem wszystkich zestawów dokumentów, jeżeli drukujemy więcej niż jeden zestaw 
dokumentów z komputera-klienta w sieci. 
Wykonany w ten sposób wydruk próbny można sprawdzić, a następnie wybrać, czy chcemy wydrukować
pozostałe dokumenty, czy też zrezygnować z drukowania i zmienić ustawienia na liście zadań wydruku 
próbnego. Jeżeli zdecydujemy się wydrukować resztę dokumentów, możemy zmienić liczbę kopii.
• Więcej informacji na temat wydruków próbnych znajduje się w Podręczniku drukowania.

Próbne zadania wydruku 
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8

Wy�wietlanie listy zada� wydruku próbnego 

Naci�nij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
ZADANIA) na panelu sterowania. 
• Wyświetlona zostanie lista zadań wydruku.

1

Naci�nij przycisk [PRÓBNE].2

• Wyświetlona zostanie lista zadań wydruku próbnego.
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2. Potwierdzanie statusu zadań wydruku (ciąg dalszy)

8

Dalsze drukowanie po wykonaniu wydruku próbnego 

Na li�cie zada� wydruku próbnego wybierz zadanie, które chcesz 
wydrukowa
.1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 

Naci�nij przycisk [ZWOLNIJ]. 2

• Rozpocznie się drukowanie. 
• Status wydruku można sprawdzić na liście zadań wydruku. 

Je	eli chcemy zmieni
 liczb� kompletów kopii 
Jeżeli chcesz zmienić liczbę kompletów, naciśnij przycisk [EDYCJA] i wprowadź żądaną liczbę.
Następnie naciśnij przycisk [ZWOLNIJ], aby rozpocząć drukowanie.
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8

Usuwanie zada� wydruku próbnego 

Na li�cie zada� wydruku próbnego wybierz zadanie, które chcesz 
usun�
, a nast�pnie naci�nij przycisk [USUWANIE].1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 

Pojawi si� komunikat "Czy skasowa
?". Naci�nij przycisk [USU�].2

• Zadanie zostanie usunięte.



Prywatne zadania wydruku
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“Wydruk prywatny” to funkcja polegająca na drukowaniu dokumentu z komputera-klienta w sieci dopiero 
po wprowadzeniu skonfigurowanego wcześniej hasła z panelu sterowania urządzenia. Funkcja ta jest 
przydatna przy drukowaniu dokumentów poufnych.
• Szczegółowe informacje na temat prywatnych zadań wydruku znajdują się w Podręczniku drukowania. 

2. Potwierdzanie statusu zadań wydruku (ciąg dalszy) 

8

Wy�wietlanie listy prywatnych zada� wydruku 

Naci�nij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
ZADANIA) na panelu sterowania. 
• Wyświetlona zostanie lista zadań wydruku.

1

Naci�nij przycisk [POUFNE].2

Wybierz w�a�ciw� nazw� u	ytkownika.3

• Jeżeli operację tę wykonuje osoba pełniąca funkcje administratora, nie należy naciskać nazwy użytkownika, 
 ale przycisk [HASŁO ADMINA].  Wyświetlone zostanie menu wprowadzania liter (� Str. 32 „Wstawianie 
 liter”), za pomocą którego można wprowadzić hasło administratora (od 6 do 10 cyfr). Można następnie
 usuwać zadania, nie można ich jednak drukować. (Jeżeli trzy razy pod rząd wprowadzone zostanie 
 nieprawidłowe hasło administratora, urządzenie przestanie działać na ok. 30 sekund. Odczekaj w takim 
 przypadku, aż ponownie przełączy się ono w stan gotowości, a następnie wprowadź poprawne hasło
 administratora).
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8

Naci�nij przycisk [HAS�O].4

• Wyświetlone zostanie menu wprowadzania liter (� str. 32 „Wstawianie liter”). Wprowadź hasło,
 które zostało wcześniej skonfigurowane z komputera-klienta, a następnie naciśnij klawisz [OK].
• Wyświetlona zostanie lista prywatnych zadań wydruku. 

Drukowanie prywatnych zada� wydruku 

Na li�cie prywatnych zada� wydruku wybierz zadanie, które chcesz 
wydrukowa
.1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 
• Aby wybrać wszystkie zadania z listy prywatnych zadań wydruku, naciśnij przycisk [WYB. WSZYSTKO].  
 Aby wyczyścić wybrane pozycje, naciśnij przycisk [KASOW. WSZYSTK.].

Naci�nij przycisk [ZWOLNIJ].2

• Rozpocznie się drukowanie. 
• Status wydruku można sprawdzić na liście zadań wydruku.
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2. Potwierdzanie statusu zadań wydruku (ciąg dalszy) 

8

Usuwanie prywatnych zada� wydruku 

Na li�cie prywatnych zada� wydruku wybierz zadanie, które chcesz 
usun�
, a nast�pnie naci�nij przycisk [USUWANIE].1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 
• Aby wybrać wszystkie zadania z listy prywatnych zadań wydruku, naciśnij przycisk [WYB. WSZYSTKO].  
 Aby wyczyścić wybrane pozycje, naciśnij przycisk [KASOW. WSZYSTK.].

Pojawi si� komunikat "Czy skasowa
?". Naci�nij przycisk [USU�].2

• Zadanie zostanie usunięte.



Jeżeli kod departamentu wprowadzony przy drukowaniu okaże się nieprawidłowy, dane zadanie zostanie 
zapisane w kolejce zadań nieprawidłowych (= na liście zadań z niepoprawnym kodem departamentu lub 
bez kodu departamentu) i nie zostanie wydrukowane. Możliwy jest jednak wydruk zadań zapisanych w 
kolejce zadań błędnych po wprowadzeniu poprawnego kodu departamentu.
Zadanie wydruku nie zostanie także wydrukowane, jeżeli jego liczba stron przekracza limit określony dla 
danego kodu departamentu. Należy w takim przypadku zwrócić się o pomoc do administratora w Państwa 
firmie.

Wykorzystywanie kodów departamentów 
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8

Wy�wietlanie kolejek zada� b��dnych 

Naci�nij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
ZADANIA) na panelu sterowania. 
• Wyświetlona zostanie lista zadań wydruku.

1

Naci�nij przycisk [B��DNE].2

• Wyświetlone zostanie menu kolejki zadań nieprawidłowych.
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2. Potwierdzanie statusu zadań wydruku (ciąg dalszy)

8

Jeżeli przy drukowaniu wprowadzono niepoprawny kod departamentu, w celu wydrukowania żądanego 
zadania można wprowadzić kod departamentu ponownie, zmieniając na poprawny. 

Wprowadzanie poprawnego kodu departamentu w celu wykonania wydruku 

W menu kolejki zada� nieprawid�owych wybierz zadanie, które chcesz 
wydrukowa
.1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 

Naci�nij przycisk [ZWOLNIJ].2

Wprowad� prawid�owy kod departamentu, a nast�pnie naci�nij
przycisk [OK]. 3

• Rozpocznie się drukowanie. 
• Status wydruku można sprawdzić na liście zadań wydruku.
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Usuwanie nieprawid�owych zada� wydruku 

W menu kolejki zada� b��dnych wybierz zadanie, które chcesz 
usun�
, a nast�pnie naci�nij przycisk [USUWANIE].1

• Jeżeli żądane zadanie nie wyświetli się na stronie, naciśnij przycisk [Wstecz] lub [Dalej], aby przejść
 do właściwej strony. 

Pojawi si� komunikat "Czy skasowa
?". Naci�nij przycisk [USU�].2

• Zadanie zostanie usunięte.
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3. Potwierdzanie statusu zada� skanowania 

Użytkownik może sprawdzać status zadania skanowania oraz usunąć zadanie skanowania. Szczegółowe 
wskazówki znaleźć można w Podręczniku skanowania. 

Należy nacisnąć przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) na panelu sterowania. Następnie,  
aby wyświetlić listę zadań skanowania, należy nacisnąć przycisk [SKAN] na panelu dotykowym.

8

Wyświetlone zostaną następujące informacje. 

Do:  Nazwa tworzonego pliku lub adres poczty elektronicznej odbiorcy
Agent:  Wybrana funkcja dla zadania skanowania 
Data, Czas:  Data i godzina zadania skanowania 
Stron:  Liczba skanowanych lub wysyłanych pocztą elektroniczną stron
Status:  Status zadań

Na jednej stronie wyświetlają się 4 zadania. Maksymalnie można wyświetlić 250 stron (1000 zadań).
Jeżeli chcesz sprawdzić zadanie piąte lub kolejne, naciśnij przycisk [Dalej]. Jeżeli natomiast chcesz 
powrócić na poprzednią stronę, naciśnij w tym celu przycisk [Wstecz].

Usuwanie zadania skanowania 
Na liście zadań skanowania wybierz zadanie, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk 
[USUWANIE].

Wskazówka



W dzienniku logowania sprawdzić można historię poszczególnych zadań kopiowania, drukowania, 
skanowania, wysyłania i odbioru faksów, faksów internetowych oraz poczty elektronicznej. 
Z dziennika logowania faksu i faksu internetowego lub z dziennika logowania zadań skanowania można
także zapisać nie zarejestrowane wcześniej numery faksu lub adresy poczty elektronicznej do książki
adresowej. 

• Do wykonywania funkcji faksu wymagany jest opcjonalny moduł faksu. 

Po naciśnięciu przycisku [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) na panelu sterowania oraz przycisku [LOG] 
na panelu dotykowym wyświetla się menu dziennika. 
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4. Dziennik logowania

8



Potwierdzanie historii zada� w dzienniku logowania
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4. Dziennik logowania (ciąg dalszy) 

8

Po naciśnięciu przycisku [WYDRUKI] w menu rejestru wyświetlona zostanie historia zadań kopiowania 
oraz zadań wydruku.

Rejestr wydruków 

Wyświetlone zostaną następujące informacje. 

Nazwa użytkownika:  Nazwa użytkownika wysyłającego zadanie kopiowania / wydruku
Data, Czas:  Data i godzina wydruku zadania
Papier:  Rozmiar papieru użytego do drukowania
Stron:  Liczba stron zadania kopiowania / wydruku
Zestawów:  Liczba wydrukowanych zestawów kopii

Na jednej stronie wyświetlają się 4 zadania. Maksymalnie można wyświetlić 30 stron (120 zadań). Jeżeli 
chcesz sprawdzić zadanie piąte lub kolejne, naciśnij przycisk [Dalej]. Jeżeli natomiast chcesz powrócić na 
poprzednią stronę, naciśnij w tym celu przycisk [Wstecz]. 

Wyświetlony zostanie następujący przycisk: 

[WRÓĆ]:   Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do menu rejestru.

Wskazówka
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Po naciśnięciu przycisku [DOK. WYSŁ.] w menu rejestru wyświetlona zostanie historia zadań wysłania 
faksu i faksu internetowego. (Funkcja faksu jest opcjonalna).

Rejestr wysy�ania

Wyświetlone zostaną następujące informacje. 

Nr pliku:  Kolejność rejestracji zadania
Do:  Numer faksu lub adres poczty elektronicznej faksu internetowego odbiorcy
Data, Czas:  Data i godzina wysłania faksu lub faksu internetowego
Stron:  Liczba stron wysłanego faksu lub faksu internetowego
Status:  Wynik wyświetlany jest jako “OK” lub jako kody błędów.

(Informacje na temat kodów błędów znajdują się na � str. 256 „6. Kod błędu”).

Na jednej stronie wyświetlają się 4 zadania. Maksymalnie można wyświetlić 30 stron (120 zadań). Jeżeli 
chcesz sprawdzić zadanie piąte lub kolejne, naciśnij przycisk [Dalej]. Jeżeli natomiast chcesz powrócić na 
poprzednią stronę, naciśnij w tym celu przycisk [Wstecz]. 

Wyświetlone zostaną następujące przyciski: 

[DZIENNIK]:  Należy nacisnąć ten przycisk, aby wydrukować historię wysłanych zadań (= dziennik). 
 (Informacje szczegółowe znajdują się na � str. 252 „Drukowanie dzienników 
 (wysyłanie lub odbiór dziennika logowania)”). 

[WPROWADŹ]: Należy nacisnąć ten przycisk, aby zarejestrować nie zapisane jeszcze numery faksu  
 lub adresy poczty internetowej z listy rejestrów wysyłki w książce adresowej. 
 (Szczegółowe informacje znaleźć można na � str. 250 „Wprowadzanie danych z 
dziennika  logowania do książki adresowej”). 

[WRÓĆ]:  Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do menu rejestru.

Wskazówka
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4. Dziennik logowania (ciąg dalszy)

8

Po naciśnięciu przycisku [DOK. ODEB.] w menu rejestru wyświetlona zostanie historia odbioru zadań
faksu, zadań faksu internetowego oraz zadań e-mail. (Funkcja faksu jest opcjonalna).

Rejestr odbioru 

Wyświetlone zostaną następujące informacje. 

Nr pliku:  Kolejność rejestracji zadania
Od:  Numer faksu lub adres poczty elektronicznej faksu internetowego nadawcy
 (Jeżeli nazwa odbiorcy została zarejestrowana w książce adresowej, zostanie ona 

wyświetlona). 
Data, Czas:  Data i godzina odebrania faksu, faksu internetowego lub wiadomości pocztowej
Stron:  Liczba stron odebranego faksu, faksu internetowego lub wiadomości pocztowej
Status:  Wynik wyświetlany jest jako “OK” lub jako kody błędów. 
 (Informacje na temat kodów błędów znajdują się na � str. 256 „6. Kod błędu”).

Na jednej stronie wyświetlają się 4 zadania. Maksymalnie można wyświetlić 30 stron (120 zadań). Jeżeli 
chcesz sprawdzić zadanie piąte lub kolejne, naciśnij przycisk [Dalej]. Jeżeli natomiast chcesz powrócić na 
poprzednią stronę, naciśnij w tym celu przycisk [Wstecz]. 

Wyświetlone zostaną następujące przyciski: 

[DZIENNIK]:  Należy nacisnąć ten przycisk, aby wydrukować historię odebranych zadań (= dziennik). 
 (Informacje szczegółowe znajdują się na � str. 252 „Drukowanie dzienników 
 (wysyłanie lub odbiór dziennika logowania)”). 

[WPROWADŹ]: Należy nacisnąć ten przycisk, aby zarejestrować nie zapisane jeszcze numery faksu  
 lub adresy poczty internetowej z listy rejestrów odbioru w książce adresowej. 
 (Szczegółowe informacje znaleźć można na � str. 250 „Wprowadzanie danych  
 z dziennika logowania do książki adresowej”). 

[WRÓĆ]:  Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do menu rejestru.

Wskazówka
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Po naciśnięciu przycisku [SKAN] w menu rejestru wyświetlona zostanie historia następujących zadań:
• Zadania zapisane w systemie e-Filing w drodze kopiowania 
• Zadania zapisane w folderze sieciowym w drodze kopiowania (= ZAPISZ JAKO PLIK) 
• Zadania zapisane w e-Filing lub folderze sieciowym w drodze skanowania (= SKAN DO PLIKU) 
• Wiadomość pocztowa wysyłana w drodze skanowania (= SKAN DO E-MAIL)

Rejestr skanowania 

Wyświetlone zostaną następujące informacje. 

Do:  Nazwa tworzonego pliku lub adres poczty elektronicznej odbiorcy
Agent:  Wybrana funkcja dla zadania skanowania 
Data, Czas:  Data i godzina zadania skanowania 
Stron:  Liczba skanowanych lub wysyłanych pocztą elektroniczną stron
Status:  Wynik wyświetlany jest jako “OK” lub jako kody błędów.
 (Informacje na temat kodów błędów znajdują się na � str. 256 „6. Kod błędu”).

Na jednej stronie wyświetlają się 4 zadania. Maksymalnie można wyświetlić 30 stron (120 zadań). Jeżeli 
chcesz sprawdzić zadanie piąte lub kolejne, naciśnij przycisk [Dalej]. Jeżeli natomiast chcesz powrócić na 
poprzednią stronę, naciśnij w tym celu przycisk [Wstecz]. 

Wyświetlone zostaną następujące przyciski: 

[WPROWADŹ]:  Należy nacisnąć ten przycisk, aby zarejestrować nie zapisane jeszcze adresy poczty 
 elektronicznej z listy rejestrów skanowania w książce adresowej. (Szczegółowe 
 informacje znaleźć można na � str. 250 „Wprowadzanie danych z dziennika logowania 
 do książki adresowej”). 

[WRÓĆ]:  Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do menu rejestru.

Wskazówka
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4. Dziennik logowania (ciąg dalszy)

8

Z dziennika logowania operacji wysyłki, odbioru lub skanowania można zapisywać nie zarejestrowane 
wcześniej numery faksu oraz adresy poczty elektronicznej do książki adresowej. 

Rejestracja do ksi�	ki adresowej z dzienników logowania 

W menu rejestru naci�nij przycisk [DOK. WYS�.], [DOK. ODEB.] lub 
[SKANOWANIA].1

• Wyświetlony zostanie rejestr wysyłania, odbioru lub skanowania. 

Wybierz zadanie zawieraj�ce numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej, który chcesz zapisa
 w ksi�	ce adresowej.2

Naci�nij przycisk [WPROWAD�].3
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Wprowad� poni	sze informacje. (Konieczne jest wprowadzenie 
przynajmniej [IMIENIA] lub [NAZWISKA], a tak	e [NUMERU FAKSU] 
lub adresu poczty elektronicznej [E-MAIL].

4

• IMI�: Wprowadź imię. Wprowadzone imię wyświetlane będzie na liście książki adresowej na panelu 
 dotykowym.
• NAZWISKO: Wprowadź nazwisko. Wprowadzone nazwisko wyświetlane będzie na liście książki adresowej 
 na panelu dotykowym.
• NR FAKSU: Wprowadź numer faksu.
• [2-GI NR FAKSU]: Wprowadź drugi numer faksu.
• E-MAIL: Wprowadź adres poczty elektronicznej 
• FIRMA: Wprowadź nazwę firmy.
• DEPT.: Wprowadź nazwę departamentu. 
• S�OWO KLUCZOWE: Wprowadź słowo kluczowe, według którego prowadzone będzie wyszukiwanie 

żądanego kontaktu.

Po naciśnięciu któregokolwiek z powyższych przycisków wyświetla się menu wprowadzania liter (� str. 32). 
Wprowadź niezbędne informacje, korzystając z przycisków dostępnych w tym menu oraz z klawiatury 
numerycznej na panelu sterowania.

Naci�nij przycisk [OK]. 
• Dane zostaną zapisane w książce adresowej. 
• Szczegółowe informacje na temat książki adresowej znajdują się w Podręczniku funkcji użytkownika.

5

Wskazówka



Drukowanie dzienników (wysy�anie lub odbiór dziennika logowania) 
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Można wydrukować rejestry wysyłki i odbioru zadań faksu. Dostępne opcje obejmują wydruk 40 
najnowszych rejestrów wysyłki i odbioru (1 strona) lub 120 najnowszych rejestrów wysyłki i odbioru (3 
strony). Możliwy jest także wybór i wydruk tylko jednego rejestru.
• Szczegółowe wskazówki znajdują się w Podręczniku obsługi funkcji faksu. 

4. Dziennik logowania (ciąg dalszy)

8

W menu rejestru naci�nij przycisk [DOK. WYS�.] lub [DOK. ODEB.].1

• Wyświetlony zostanie rejestr wysyłania (odbioru). 

Naci�nij przycisk [DZIENNIK].2

• Rejestr wysyłania (odbioru) zostanie wydrukowany.



Jeżeli w momencie, gdy nie jest wykonywana żadna operacja, naciśnięty zostanie przycisk [STATUS] na 
panelu dotykowym, wyświetli się rozmiar papieru umieszczonego w kasecie. Jeżeli natomiast naciśniemy 
przycisk [STATUS] podczas drukowania, podświetlony zostanie przycisk kasety wykorzystywanej do 
podawania papieru do bieżącego zadania wydruku.

253

5. Wy�wietlanie statusu wydruku

8

Jeżeli drukowanie odbywać się ma z komputera-klienta, a w kasecie brak jest wskazanego rozmiaru 
papieru, wystąpi błąd zadania wydruku. Przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA) zacznie migać i 
wyświetli się poniższe menu:

Odblokowanie b��dów zada� wydruku 

Aby odblokować błąd, należy postępować według poniższej procedury:

Naci�nij migaj�cy przycisk [JOB STATUS] 
(STATUS ZADANIA).1

Drukowanie poprzez umieszczenie arkuszy papieru na tacy podajnika r�cznego 
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Drukowanie poprzez umieszczenie arkuszy papieru odpowiedniego rozmiaru w kasecie 

5. Wyświetlanie statusu wydruku (ciąg dalszy)

8

Naci�nij migaj�cy przycisk [JOB STATUS] 
(STATUS ZADANIA).1

U�ó	 papier we wskazanym rozmiarze na tacy podajnika r�cznego,
a nast�pnie naci�nij przycisk [START]. 
• Wydruk zostanie wykonany. Po zakończeniu drukowania naciśnij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
 ZADANIA).

2

Na panelu dotykowym naci�nij przycisk kasety, dla której chcesz 
zmieni
 rozmiar.2

• Do wyboru żądanej kasety można wykorzystać przyciski wyboru źródła papieru ( / ). 

W�ó	 papier do odpowiedniej kasety.3
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Naci�nij przycisk rozmiaru papieru odpowiadaj�cy rozmiarowi 
w�o	onego papieru.4

Naci�nij przycisk [START]. 
• Wydruk zostanie wykonany. Po zakończeniu drukowania naciśnij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
 ZADANIA).

5

Drukowanie poprzez wybór rozmiaru papieru znajduj�cego si� ju	 w innej kasecie 
Jeżeli w wybranej kasecie brak wskazanego rozmiaru papieru, błąd można odblokować wybierając inny 
rozmiar papieru, który już znajduje się w innej kasecie, bez konieczności umieszczania podanego 
rozmiaru papieru w kasecie. Obraz może jednak nie wydrukować się w całości, jeżeli rozmiar papieru 
znajdującego się w kasecie jest mniejszy od wskazanego.
Na panelu dotykowym nacisnąć przycisk kasety, w której znajduje się papier w żądanym rozmiarze. 
Następnie naciśnij przycisk [START].
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6. Kod b��du

W przypadku wystąpienia błędu podczas korzystania z opcjonalnych funkcji faksu, faksu internetowego 
lub skanowania kod błędu wyświetla się w statusie poszczególnych dzienników. Należy podjąć
odpowiednie działania, korzystając z poniższych wskazówek.

8

Faks / Faks internetowy
Kod b��du Problem Rozwi�zanie

Faks
0012 Zacięty oryginał Wyjąć oryginał, który się zaciął.
0013 Otwarte drzwiczki Zamknąć mocno otwarte drzwiczki.
0020 Przerwa w zasilaniu Sprawdzić raport z awarii zasilania.
0030 Reset Transmisja została anulowana. (Transmisja została zakończona 

wskutek zacięcia się papieru podczas transmisji bezpośredniej).
0033 Błąd pollingu Sprawdzić konfigurację opcji pollingu (Kod bezpieczeństwa itp.) 

oraz sprawdzić, czy dokument pollingu istnieje.
0042 Brak pamięci Przed ponownym nawiązaniem połączenia sprawdzić, czy istnieją

wystarczające zasoby pamięci.
0050 Linia zajęta Ponownie nawiązać połączenie.
0053 Błąd zabezpieczeń

w połączeniu
lub transmisji skrzynki 
pocztowej

Sprawdzić kod zabezpieczeń klienta zdalnego, hasło systemowe  
i własne ustawienia.

00B0 - 00B5
00C0 - 00C4
00D0 - 00D2

00F0, 00F1

Błąd sygnału lub błąd
stanu linii

Ponownie nawiązać połączenie. Częste awarie mogą wskazywać
na istnienie problemu z linią telefoniczną. Jeżeli jest to możliwe, 
należy podłączyć urządzenie do innej linii i ponownie spróbować
nawiązać połączenie. 

00E8 Błąd dysku Ponownie nawiązać połączenie.
Faks internetowy
1C10 Nieprawidłowość

dostępu do systemu
Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie.
Powtórzyć zadanie, w którym wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje 
nadal, należy skontaktować się z serwisem.

1C11 Za mało pamięci Jeżeli uruchomione są jakieś zadania, po ich ukończeniu należy
ponownie podjąć próbę wykonania zadań, w których wystąpił błąd.
Jeżeli błąd powtarza się, należy wyłączyć zasilanie, włączyć
i spróbować ponownie.

1C12 Błąd odbioru 
wiadomości

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie.
Powtórzyć zadanie, w którym wystąpił błąd.

1C13 Błąd transmisji 
wiadomości

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd.

1C14 Nieprawidłowy 
parametr

Jeżeli wykorzystywany jest szablon, należy utworzyć go ponownie. 
Jeżeli błąd powtarza się, należy wyłączyć zasilanie, włączyć
i spróbować ponownie.

1C15 Za duży rozmiar pliku Należy poprosić administratora o zmianę ustawienia “Rozmiar 
części strony” dla faksu internetowego lub też zmniejszyć liczbę
stron i ponowić próbę wykonania zadania.

1C20 Nieprawidłowość
dostępu do modułu
zarządzania 
systemem

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Jeżeli działanie systemu jest nadal 
nieprawidłowe, należy skontaktować się z serwisem.

1C21-1C22 Nieprawidłowość
dostępu do modułu
kontroli zadań

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Jeżeli działanie systemu jest nadal 
nieprawidłowe, należy skontaktować się z serwisem.
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Kod b��du Problem Rozwi�zanie
1C30 Błąd tworzenia 

katalogu
Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do katalogu obejmują
możliwość zapisu.
Sprawdzić, czy na serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczająca 
ilość wolnego miejsca.

1C31 Błąd tworzenia pliku Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do katalogu obejmują
możliwość zapisu.
Sprawdzić, czy na serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczająca 
ilość wolnego miejsca.

1C32 Błąd usunięcia pliku Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do katalogu obejmują
możliwość zapisu.
Sprawdzić, czy na serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczająca 
ilość wolnego miejsca.

1C33 Błąd dostępu do pliku Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do katalogu obejmują
możliwość zapisu.
Sprawdzić, czy na serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczająca 
ilość wolnego miejsca.

1C40 Nieprawidłowość
konwersji obrazu

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z serwisem.

1C60 Awaria dysku 
twardego w trakcie 
przetwarzania

Zmniejszyć liczbę stron zadania, w którym występuje błąd,
i ponownie podjąć próbę wykonania zadania. Sprawdzić,
czy na serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczająca ilość
wolnego miejsca.

1C61 Błąd odczytu z Książki
adresowej

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd.
Zresetować dane w Książce adresowej i ponownie wykonać
zadanie.
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować się z serwisem.

1C62 Błąd pobierania 
pamięci

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z serwisem.

1C63 Nie podano 
docelowego adresu IP

Należy poprosić administratora o ustawienie adresu IP 
urządzenia.

1C64 Nie podano 
docelowego adresu 
pocztowego

Należy poprosić administratora o ustawienie adresu e-mail 
urządzenia.

1C65 Nie ustawiono adresu 
SMTP

Należy poprosić administratora o ustawienie adresu serwera 
SMTP.

1C66 Błąd limitu czasu 
serwera

Sprawdzić, czy serwer SMTP działa poprawnie.

1C69 Błąd połączenia  
z serwerem SMTP

Należy zwrócić się do administratora o ustawienie loginu lub hasła
do serwera SMTP. Ponownie wykonać zadanie, w którym wystąpił
błąd. Sprawdzić, czy serwer SMTP działa poprawnie.

1C6A Błąd NAZWY HOSTA Dowiedzieć się od administratora, czy nazwa urządzenia nie 
zawiera niedozwolonego znaku. Usunąć niedozwolony znak  
i ustawić prawidłową nazwę urządzenia.

1C6B Błąd wyjściowego 
adresu pocztowego

Dowiedzieć się od administratora, czy adres e-mail urządzenia  
nie zawiera niedozwolonego znaku. Usunąć niedozwolony znak  
i zresetować odpowiedni wyjściowy adres pocztowy, a następnie 
ponowić próbę.

1C6C Błąd docelowego 
adresu pocztowego

Należy sprawdzić, czy docelowy adres pocztowy zawiera 
niedozwolony znak. Usunąć niedozwolony znak i zresetować
odpowiedni docelowy adres pocztowy, a następnie ponowić próbę.

1C6D Błąd systemu Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z serwisem.
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1C70 Klient SMTP 

WYŁĄCZONY
Należy zwrócić się do administratora o włączenie klienta SMTP. 
Ponownie wykonać zadanie, w którym wystąpił błąd.

1C71 Błąd uwierzytelnienia 
SMTP

Sprawdzić, czy metoda uwierzytelnienia SMTP, nazwa 
logowania oraz hasło są poprawne. Jeżeli włączono SSL, 
sprawdzić, czy ustawienia i numer portu SSL odpowiadają
analogicznym ustawieniom serwera.

1C72 Błąd POP przed SMTP Sprawdzić, czy ustawienia opcji POP przed SMTP oraz POP3 
są poprawne.

1C80 Błąd transmisji faksu 
internetowego podczas 
przetwarzania zadania 
odebranej wiadomości
e-mail

Sprawdzić ustawienia funkcji “Prześlij dalej odebrany faks 
internetowy”

1C81 Błąd transmisji bramki Sprawdzić ustawienia skrzynki pocztowej.
1C82 Błąd transmisji faksu 

internetowego podczas 
przetwarzania zadania 
odbioru faksu

Sprawdzić ustawienia funkcji “Prześlij dalej odebrany faks”

1CC0 Zadanie anulowane Zadanie zostało anulowane
1CC1 Awaria zasilania Należy sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo 

podłączony i odpowiednio zamocowany. Sprawdzić stabilność
napięcia sieciowego.

3A10-3A12 Błąd formatu MIME Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej w formacie MIME1.0.

3A20-3A22 Błąd przetwarzania 
wiadomości pocztowej

Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej.

3A30 Błąd częściowego 
upływu limitu czasu  
dla poczty

Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej lub zmienić ustawienie częściowego czasu 
oczekiwania.

3A40 Odebrano nieprawidłową
część wiadomości e-mail

Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie części wiadomości
pocztowej w formacie RFC2046.

3A50-3A52 Błąd dysku Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej podzielonej na kilka wiadomości. Jeżeli błąd wystąpił
z powodu braku papieru oraz zbyt dużej liczby zadań
oczekujących zapisanych na twardym dysku, należy uzupełnić
papier, aby włączyć inne zadania.

3A60-3A62 Alarm dysku Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej podzielonej na kilka wiadomości. Jeżeli błąd wystąpił
z powodu braku papieru oraz zbyt dużej liczby zadań
oczekujących zapisanych na twardym dysku, należy uzupełnić
papier, aby włączyć inne zadania.

3A70 Przerwano odbieranie 
częściowej wiadomości 
e-mail

Należy zwrócić się do administratora o włączenie ustawienia 
Włącz częściowe wiadomości pocztowe, a następnie poprosić
nadawcę o ponowne wysłanie wiadomości.

3A80-3A82 Częściowe wiadomości 
e-mail wyłączone.

Należy zwrócić się do administratora o włączenie ustawienia 
Włącz częściowe wiadomości pocztowe, a następnie poprosić
nadawcę o ponowne wysłanie wiadomości.

3B10-3B12 Błąd formatu wiadomości
pocztowej

Należy zwrócić się do administratora o włączenie ustawienia 
Włącz częściowe wiadomości pocztowe, a następnie poprosić
nadawcę o ponowne wysłanie wiadomości.

3B20-3B22 Błąd kontekstowy Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej z załącznikami w formacie TIFF.

3B30-3B32 Nieprawidłowy zestaw 
znaków

Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej w formacie ISO-8859-1/2.

3B40-3B42 Błąd dekodowania 
wiadomości pocztowej

Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej.
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3C10-3C13 Błąd analizy TIFF Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 

pocztowej z załącznikami w formacie TIFF.

3C20-3C22 Błąd kompresji TIFF Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej z załącznikami TIFF w kompresji MH, MR MMR  
lub JPEG.

3C30-3C32 Błąd rozdzielczości TIFF Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej z załącznikami TIFF w rozdzielczości 200 x 100, 200 
x 200, 200 x 400, 300 x 300 lub 400 x 400 dpi.

3C40-3C42 Błąd rozmiaru papieru 
TIFF

Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej z załącznikami TIFF, które można wydrukować
na papierze obsługiwanym przez urządzenie.

3C50-3C52 Błąd transmisji Offramp Zwrócić się do nadawcy o podanie prawidłowego numeru faksu, 
a następnie ponownie wysłać wiadomość.

3C60-3C62 Błąd zabezpieczeń
Offramp

Sprawdzić numery faksu podane w zadaniu otrzymanym z 
bramki offramp, a następnie zwrócić się do nadawcy o ponowne 
wysłanie wiadomości z prawidłowymi numerami faksu.

3C70 Awaria zasilania Sprawdzić, czy zadanie zostało odzyskane. Jeżeli nie, zwrócić
się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości pocztowej.

3D10 Błąd adresu docelowego Należy zapytać administratora, czy ustawienia DNS i serwera 
poczty są prawidłowe. If they are correctly set, ask the sender to 
confirm the destination address is correct.

3D20 Przekroczona
maksymalna liczba 
miejsc docelowych

Należy zwrócić się do nadawcy o określenie maksymalnie 40 
miejsc docelowych dla jednego zadania bramki. Urządzenie  
nie może wykonać transmisji bramki do ponad 40 miejsc 
docelowych.

3D30 Nie zainstalowano 
modułu faksu

Sprawdzić, czy moduł faksu został zainstalowany i prawidłowo 
podłączony.

3E10 Błąd komunikacji 
serwera POP3

Dowiedzieć się od administratora, czy adres serwera POP3 
ustawiony jest poprawnie i czy serwer POP3 działa prawidłowo. 
Sprawdzić, czy ustawienia i numer portu SSL odpowiadają
analogicznym ustawieniom serwera.

3E20 Przekroczony limit czasu 
komunikacji z serwerem 
POP3

Zapytać administratora, czy serwer POP3 działa prawidłowo  
i czy do serwera podłączony jest kabel sieciowy.

3E30 Błąd logowania do POP3 Należy zapytać administratora, czy ustawienia nazwy 
użytkownika i hasła są prawidłowe.

3E40 Błąd typu logowania  
do POP3

Należy zapytać administratora, czy typy logowania (Auto, POP3, 
APOP) do serwera POP3 są poprawne.

3F00, 3F10, 
3F20, 3F30, 
3F40

Błąd We/Wy pliku Zwrócić się do nadawcy o ponowne wysłanie wiadomości 
pocztowej. Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.
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Skanowanie zdalne
2A20 Nie można pobrać

zasobu
Powtórzyć zadanie, w którym wystąpił błąd.

2A40 Błąd krytyczny systemu Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd.

2A50 Zadanie anulowane Zadanie zostało anulowane.
2A51 Awaria zasilania Należy sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo 

podłączony i odpowiednio zamocowany. Sprawdzić stabilność
napięcia sieciowego.

Skan do e-mail
2C10, 
2C12,
2C13, 
2C20-
2C22

Niedopuszczalny status 
zadania

Podczas wysyłania wiadomości pocztowej wystąpił błąd
w systemie. Należy ponowić próbę. Jeżeli błąd występuje nadal, 
należy skontaktować się z serwisem.

2C11, 2C62 Za mało pamięci Rozmiar zadania skanowania przekroczył limit lub rozmiar 
maksymalny. Należy wysłać dokumenty oddzielnie.

2C14 Podano nieprawidłowy 
parametr

Należy sprawdzić, czy podano poprawne ustawienia,  
a następnie spróbować ponownie.

2C15 Rozmiar wiadomości
powyżej limitu lub 
rozmiaru maksymalnego

Podzielić wiadomość na kilka mniejszych wiadomości i wysłać
ponownie.

2C30 Nie można utworzyć
folderu

Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do folderu obejmują
możliwość zapisu i czy na serwerze lub dysku lokalnym  
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Następnie powtórzyć
skanowanie.

2C31, 2C33 Nie można utworzyć
pliku

Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do folderu obejmują
możliwość zapisu i czy na serwerze lub dysku lokalnym  
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Następnie powtórzyć
skanowanie.

2C32 Nie można usunąć pliku Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do folderu obejmują
możliwość zapisu i czy na serwerze lub dysku lokalnym  
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Następnie powtórzyć
skanowanie.

2C40 Nie można dokonać
konwersji formatu pliku 
obrazu

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2C61 Nie można odczytać
Książki adresowej

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Zresetować dane w Książce adresowej  
i ponowić próbę. Jeżeli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z serwisem.

2C63, 2C64 Nieprawidłowy adres 
domeny

Należy poprosić administratora o ustawienie adresu IP.

2C65, 
2C66,
2C69

Nie można połączyć
się z serwerem SMTP

Należy sprawdzić, czy serwer SMTP działa poprawnie  
i czy poprawnie skonfigurowano adres serwera SMTP. 
Następnie powtórzyć skanowanie.

2C6A Nie można wysłać
wiadomości

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2C6B Nieprawidłowy adres  
w polu Od:

Dowiedzieć się od administratora, czy adres e-mail urządzenia 
nie zawiera niedozwolonego znaku. Usunąć niedozwolony znak 
i zresetować odpowiedni wyjściowy adres pocztowy, a następnie 
ponowić próbę.
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2C6C Nieprawidłowy adres  

w polu Do:
Należy sprawdzić, czy docelowy adres pocztowy zawiera 
niedozwolony znak. Usunąć niedozwolony znak i zresetować
odpowiedni docelowy adres pocztowy, a następnie ponowić
próbę.

2C6D Błąd systemowy karty 
sieciowej

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć zadanie,  
w którym wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z serwisem.

2C70 Usługa SMTP  
nie jest dostępna

Należy poprosić administratora o włączenie ustawień SMTP.

2C71 Błąd uwierzytelnienia 
SMTP

Sprawdzić, czy metoda uwierzytelnienia SMTP, nazwa 
logowania oraz hasło są poprawne. Jeżeli włączono SSL, 
sprawdzić, czy ustawienia i numer portu SSL odpowiadają
analogicznym ustawieniom serwera.

2C72 Błąd POP przed SMTP Sprawdzić, czy ustawienia opcji POP przed SMTP oraz POP3 
są poprawne.

2C80 Nie można przetworzyć
zadania odebranej 
wiadomości e-mail

Należy zapytać administratora, czy ustawiono funkcję Prześlij
dalej otrzymany faks internetowy.

2C81 Nie można przetworzyć
zadania odebranego 
faksu

Należy zapytać administratora, czy ustawiono funkcję Prześlij
dalej otrzymany faks.

2CC0 Zadanie anulowane Zadanie zostało anulowane
2CC1 Wystąpiła awaria 

zasilania
Należy sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo 
podłączony i odpowiednio zamocowany. Następnie ponownie 
wysłać zadanie.

Zapisz jako plik
2D10, 2D12,
2D13, 2D20-
2D22

Niedopuszczalny status 
zadania

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć wysyłkę.
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2D11 Za mało pamięci Należy sprawdzić, czy dostępne zasoby pamięci
są wystarczające do zapisania zadania skanowania.

2D14 Podano nieprawidłowy 
parametr

Należy sprawdzić, czy podano poprawne ustawienia,  
a następnie spróbować ponownie.

2D15, 2D65 W folderze jest zbyt wiele 
dokumentów. Nie można
utworzyć nowego 
dokumentu.

Należy usunąć dane z lokalnego współdzielonego folderu 
urządzenia, a następnie podjąć ponowną próbę skanowania.

2D30 Nie można utworzyć
folderu

Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do folderu obejmują
możliwość zapisu i czy na serwerze lub dysku lokalnym  
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Następnie powtórzyć
skanowanie.

2D31, 2D33 Nie można utworzyć
pliku

Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do folderu obejmują
możliwość zapisu i czy na serwerze lub dysku lokalnym  
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Następnie powtórzyć
skanowanie.

2D32 Nie można usunąć pliku Należy sprawdzić, czy uprawnienia dostępu do folderu obejmują
możliwość zapisu i czy na serwerze lub dysku lokalnym  
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Następnie powtórzyć
skanowanie.

2D40 Nie można dokonać
konwersji formatu pliku 
obrazu

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2D60 Nie można skopiować
pliku

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.
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2D62 Nie można połączyć

się z żądanym miejscem 
sieciowym.
Sprawdzić ścieżkę
docelową.

Sprawdzić ścieżkę docelową. Należy sprawdzić, czy ścieżka 
sieciowa jest poprawna, a następnie ponowić skanowanie. 
Jeżeli błąd powtarza się, należy poprosić administratora  
o potwierdzenie poprawności adresu IP lub ścieżki serwera. 
Należy także upewnić się, czy serwer działa poprawnie.

2D63 Podana ścieżka sieciowa 
jest nieprawidłowa. 
Sprawdzić ścieżkę
docelową.

Należy sprawdzić, czy podano prawidłowy folder sieciowy,  
a następnie ponowić skanowanie.

2D64 Logowanie do serwera 
plików nie powiodło się.
Należy sprawdzić nazwę
użytkownika i hasło.

Należy upewnić się, czy podano prawidłową nazwę użytkownika 
i hasło przy logowaniu się do serwera plików, a następnie 
ponowić skanowanie.

2D66 Zadanie nie powiodło się.
Za mało miejsca  
na dysku.

Należy usunąć dane z lokalnego współdzielonego folderu 
urządzenia, a następnie podjąć ponowną próbę skanowania.

2D67 Usługa FTP  
nie jest dostępna

Należy zapytać administratora, czy usługa FTP została
poprawnie skonfigurowana.

2D68 Usługa udostępniania 
plików jest niedostępna

Należy zapytać administratora, czy protokół SMB jest włączony.

2DA8 W folderze sieciowym 
dysku twardego kończy 
się wolne miejsce.

Usunąć niepotrzebne dane z dysku.

2DC0 Zadanie anulowane Zadanie zostało anulowane
2DC1 Wystąpiła awaria 

zasilania.
Należy sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo 
podłączony i odpowiednio zamocowany. Następnie ponownie 
wysłać zadanie.

Zapisz do e-Filing
2B10 Nie znaleziono 

odpowiedniego zadania.
Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2B11 Błąd statusu zadania. Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2B20 Brak dostępu do pliku Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2B21 Rozmiar wiadomości
powyżej limitu lub 
rozmiaru maksymalnego

Podzielić wiadomość na kilka mniejszych wiadomości i wysłać
ponownie.

2B30 Za mało miejsca  
na dysku

Usunąć niepotrzebne dokumenty z e-Filing i ponowić próbę.

2B31 Brak dostępu do e-Filing Należy sprawdzić, czy wskazany e-Filing lub folder istnieje. 
(Jeżeli nie, błąd ten nie pojawi się.) Wyłączyć zasilanie i włączyć
ponownie. Usunąć wskazany e-Filing lub folder i zresetować.
Powtórzyć zadanie, w którym wystąpił błąd. Jeżeli nie można 
usunąć wskazanego e-Filing lub folderu, należy skontaktować
się z serwisem.

2B32 Nie można wydrukować
dokumentu e-Filing

Należy sprawdzić, czy wskazany dokument istnieje. (Jeżeli nie, 
błąd ten nie pojawi się.) Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. 
Usunąć wskazany dokument. Jeżeli nie można usunąć
wskazanego dokumentu, należy skontaktować się z serwisem.

2B50 Błąd przetwarzania 
obrazu

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.
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2B51 Błąd przetwarzania 

obrazu do wydruku
Należy upewnić się, czy możliwy jest wydruk Listy funkcji. 
Powtórzyć drukowanie. Jeżeli błąd występuje nadal, należy
skontaktować się z serwisem.

2B90 Za mało pamięci Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć skanowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2BA0 Nieprawidłowe hasło
do skrzynki

Sprawdzić, czy hasło jest prawidłowe i ponowić skanowanie lub 
zresetować hasło i ponowić skanowanie. Jeżeli błąd ten wystąpi
przy drukowaniu danych w e-Filing, należy wykonać wydruk 
korzystając z hasła administratora. Jeżeli nadal nie udało
się odzyskać danych lub w przypadku nieprawidłowego hasła
przy operacjach innych niż drukowanie (otwieranie pliku itp.) 
należy zwrócić się do serwisu.

2BB0 Zadanie anulowane Zadanie zostało anulowane przez użytkownika.
2BB1 Wystąpiła awaria 

zasilania.
Należy sprawdzić, czy kabel zasilający jest prawidłowo 
podłączony i odpowiednio zamocowany.

2BC0 Błąd krytyczny systemu Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć drukowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować się
z serwisem.

2BC1 Nie można pobrać
zasobu

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie. Powtórzyć drukowanie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować się
z serwisem.

2B60 Nazwa folderu została
zmieniona. Folder  
o podanej nazwie  
już istnieje.

Sprawdzić folder, który ma być utworzony.

2B70 Nazwa dokumentu 
została zmieniona. 
Dokument o podanej 
nazwie już istnieje.

Sprawdzić dane, które mają być zapisane.

2B71 Okres przechowywania 
dokumentów e-Filing 
dobiega końca.

Sprawdzić okres przechowywania dokumentów.

2B80 Na dysku  
do przechowywania 
danych e-Filing kończy 
się miejsce.

Usunąć niepotrzebne dane z dysku.

2BA1 Nieprawidłowy rozmiar 
papieru

Rozmiar papieru nie jest obsługiwany przez system e-Filing. 
Sprawdzić rozmiar papieru.

2BD0 Podczas przywracania 
wystąpiła awaria 
zasilania.

Sprawdzić kabel zasilający.

2BE0 Nie można pobrać
parametrów maszyny.

Wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie, a następnie ponowić
drukowanie.

2BF0 Maksymalna liczba stron 
została osiągnięta.

Zmniejszyć liczbę stron i ponowić drukowanie.

2BF1 Maksymalna liczba 
dokumentów została
osiągnięta.

Usunąć niepotrzebne dokumenty ze skrzynki lub z folderu.

2BF2 Maksymalna liczba 
folderów została
osiągnięta.

Usunąć niepotrzebne foldery ze skrzynki.

Drukarka
4031 Drukowanie – dysk 

zapełniony
Na dysku zapisanych zostało zbyt wiele zadań wydruku 
prywatnego oraz wydruku z kodem departamentu.
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6. Kod błędu (ciąg dalszy)

8

Kod b��du Problem Rozwi�zanie

4032 Błąd – tylko wydruk 
prywatny

Nie można drukować innych zadań niż prywatne. Należy
wykonać wydruk prywatny.

4033 Błąd ograniczenia 
zapisu danych wydruku

Nie można wykonać wydruku, którego dane zostaną
tymczasowo zapisane na dysku (wydruk próbny, wydruk 
prywatny, wydruk harmonogramowy itp.) Należy wykonać
wydruk zwykły.

4034 Błąd ograniczenia 
zapisu w e-Filing

Nie można wykonać wydruku, którego dane zostaną
tymczasowo zapisane na dysku (wydruk i zapis do e-Filing, 
druk do e-Filing itp.) Należy wykonać wydruk zwykły.

4035 Błąd ograniczenia 
zapisu w pliku lokalnym

Nie można wysłać faksu sieciowego ani faksu internetowego, 
jeżeli jako miejsce docelowe pliku przeznaczonego do zapisu 
wybrano opcję „Local” („Dysk lokalny”). Należy wybrać
lokalizację zdalną („Remote” – SMB/FTP) jako miejsce 
docelowe.

4036 Błąd uwierzytelnienia 
użytkownika

Użytkownik wykonujący wydruk nie został uwierzytelniony  
ani zarejestrowany. Należy przeprowadzić uwierzytelnienie  
lub rejestrację użytkownika.

4040 Brak uprawnień
do wykonania zadania

Zwrócić się o pomoc do administratora.

4050 Błąd połączenia  
z serwerem LDAP  
lub ustawień
uwierzytelnienia.

Zwrócić się o pomoc do administratora serwera LDAP.

A221 Anulowanie zadania 
wydruku

Zadanie wydruku zostało anulowane. Powtórzyć drukowanie.

A222 Przerwa w zasilaniu 
podczas wykonywania 
zadania wydruku

Wystąpiła awaria zasilania. Powtórzyć drukowanie.

A290 Błąd przekroczenia 
limitu (tryb czarno-biały)

Liczba kopii przekroczyła limit określony jednocześnie kodem 
departamentu i kodem użytkownika. Należy wyczyścić licznik 
limitu.

A291 Błąd przekroczenia 
limitu (tryb czarno-biały)

Liczba kopii przekroczyła limit określony kodem użytkownika. 
Należy wyczyścić licznik limitu.

A292 Błąd przekroczenia 
limitu (tryb czarno-biały)

Liczba kopii przekroczyła limit określony kodem departamentu. 
Należy wyczyścić licznik limitu.

A2A0 Błąd przekroczenia 
limitu (tryb kolorowy)

Liczba kopii przekroczyła limit określony jednocześnie kodem 
departamentu i kodem użytkownika. Należy wyczyścić licznik 
limitu.

A2A1 Błąd przekroczenia 
limitu (tryb kolorowy)

Liczba kopii przekroczyła limit określony kodem użytkownika. 
Należy wyczyścić licznik limitu.

A2A2 Błąd przekroczenia 
limitu (tryb kolorowy)

Liczba kopii przekroczyła limit określony kodem departamentu. 
Należy wyczyścić licznik limitu.
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8

Zwi�zane z RFC

Kod b��du Problem Rozwi�zanie

2500 Błąd składni, nie 
rozpoznano polecenia: 
Błąd NAZWY HOSTA 
(RFC: 500), Błąd
docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 500), 
Błąd końcowego adresu 
pocztowego (RFC: 500)

Sprawdzić, czy wyjściowy i docelowy adres pocztowy  
jest prawidłowy. Sprawdzić, czy serwer pocztowy działa
poprawnie. Wyłączyć zasilanie, włączyć i ponowić próbę
wykonania zadania, w którym wystąpił błąd.

2501 Błąd składni w 
parametrach lub 
argumentach: Błąd
NAZWY HOSTA
(RFC: 501), Błąd
docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 501), 
Błąd końcowego adresu 
pocztowego (RFC: 501)

Sprawdzić, czy wyjściowy i docelowy adres pocztowy  
jest prawidłowy. Sprawdzić, czy serwer pocztowy działa
poprawnie. Wyłączyć zasilanie, włączyć i ponowić próbę
wykonania zadania, w którym wystąpił błąd.

2503 Błąd docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 503)

Sprawdzić, czy serwer pocztowy działa poprawnie. Wyłączyć
zasilanie, włączyć i ponowić próbę wykonania zadania, w którym 
wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2504 Błąd NAZWY HOSTA 
(RFC: 504)

Sprawdzić, czy serwer pocztowy działa poprawnie. Wyłączyć
zasilanie, włączyć i ponowić próbę wykonania zadania, w którym 
wystąpił błąd. Jeżeli błąd występuje nadal, należy skontaktować
się z serwisem.

2550 Błąd docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 550)

Sprawdzić, czy docelowy adres poczty elektronicznej  
jest poprawny. Sprawdzić na serwerze pocztowym status 
ograniczenia dostępu do skrzynki pocztowej itp.

2551 Błąd docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 551)

Sprawdzić docelowy adres pocztowy. Sprawdzić, czy serwer 
pocztowy działa poprawnie.

2552 Błąd końcowego / 
docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 552)

Sprawdzić, czy docelowy adres poczty elektronicznej  
jest poprawny. Sprawdzić na serwerze poczty ograniczenia 
pojemności skrzynki pocztowej.

2553 Błąd końcowego / 
docelowego adresu 
pocztowego (RFC: 553)

Sprawdzić na serwerze poczty, czy nazwa skrzynki pocztowej 
zawiera niedozwolone znaki.
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1. Migaj�ce symbole graficzne

1.  Kod błędu 
2.  Obszar wyświetlania wskazówek 
3.  Graficzna prezentacja urządzenia 
4.  Symbol wymiany kasety z tonerem (� Str. 270 “3. Symbol wymiany kasety z tonerem”) 
5.  Symbol wymiany pojemnika na zużyty toner (� Str. 270 “4. Symbol wymiany pojemnika na zużyty 
 toner”) 
6.  Symbol zaciętego papieru (� Str. 279 „5. Symbole zaciętego papieru”) 
7.  Symbol wezwania serwisu (� Str. 295 “6. Symbol wezwania serwisu”) 

Jeżeli któryś z symboli graficznych wymienionych w punktach od 4 do 7 zacznie migać, należy podjąć
odpowiednie działania, korzystając ze wskazówek zawartych na podanych stronach.

9

7

1

2

345

6



Po wyczerpaniu się papieru w kasecie symbol kasety na panelu dotykowym zaczyna migać. Należy
dodać papier do kasety.

269

2. Symbol kasety na panelu dotykowym

9
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3. Symbol wymiany kasety z tonerem

Po wyczerpaniu się toneru w kasecie symbol wymiany kasety z tonerem miga i pojawia się poniższy 
komunikat.

Gdy sko�czy si� toner czarny: 
Wyświetla się komunikat „Zainstaluj nowy toner czarny”. 

Gdy sko�czy si� toner 	ó�ty, purpurowy (magenta) lub niebiesko-zielony (cyan): 
„Wymień pojemnik z tonerem *****. Naciśnij przycisk ***”.

9

Nie wolno podejmować prób spalenia kaset z tonerem. Mogłoby to spowodować wybuch. Nie wolno 
wyrzucać zużytych kaset z tonerem. Należy zwrócić się o pomoc do serwisu.  

Należy wymienić kasetę postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Ostrożnie
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9

Firma Toshiba pragnie zapewnić Państwu wydruki najwyższej jakości. Prosimy korzystać z oryginalnych 
tonerów Toshiba, które zapewnią Państwu najwyższej jakości kopie bezpieczne dla środowiska 
naturalnego.

Zalecenie stosowania oryginalnego toneru 
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3. Symbol wymiany kasety z tonerem (ciąg dalszy)

Jeżeli chcesz wymienić kasetę, zanim symbol wymiany kasety z tonerem zacznie migać, skorzystaj ze 
wskazówek zawartych w Podręczniku funkcji użytkownika. 

Wymiana kasety z tonerem czarnym ( )

tw rz pokryw� prze ni�.1

Naciskaj�c zaczep  poci�gnij uchwyt 
kasety z tonerem ku o�owi  o sie ie.2

stro	nie wyci�gnij kaset�.
• Jeśli kaseta nie daje się wyjąć, wyciągnij ją obracając w kierunku 
 zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Jeżeli kaseta nie daje się wyciągnąć, zamknij pokrywę przednią,
wyłącz zasilanie i włącz ponownie. Gdy pojawi się komunikat 
„Zainstaluj nowy toner czarny”, rozpocznij procedurę ponownie od 
kroku 1. 

Nie wolno podejmować prób spalenia kaset z tonerem. Mogłoby to 
spowodować wybuch. Nie wolno wyrzucać zużytych kaset z tonerem. 
Należy zwrócić się o pomoc do serwisu.

3

Wskazówka

Wskazówka

Ostrożnie
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9

Rozprowad� toner równomiernie wewn�trz
nowej kasety, uderzaj�c w ni� lekko i 
wstrz�saj�c.

4

Ustaw kaset� z tonerem pionowo i 
wyci�gnij uszczelk� w kierunku 
wskazanym przez strza�k�.

5

W�ó	 kaset�.

• Dopasuj pomarańczową pokrywkę kasety z tonerem  
 do pomarańczowego znacznika na urządzeniu.
• Jeżeli toner zabrudzi wnętrze urządzenia, należy przed 
 włożeniem nowej kasety oczyścić zabrudzone powierzchnie.

6

Przywró
 uchwyt kasety z tonerem do 
po�o	enia wyj�ciowego.7
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3. Symbol wymiany kasety z tonerem (ciąg dalszy)

9

Zamknij pokryw� przedni�.
• Wyświetli się komunikat „Czekaj – dodawanie toneru”. 
 Urządzenie automatycznie rozpocznie podawanie toneru.

8

Aby wymienić kasetę z tonerem kolorowym, należy postępować według instrukcji wyświetlanych na 
panelu dotykowym.

Wymiana kasety z tonerem 	ó�tym (yellow, Y), purpurowym (magenta, M) 
lub niebiesko-zielonym (cyan, C) 

Jeżeli chcesz wymienić kasetę z tonerem kolorowym, zanim symbol zacznie migać, skorzystaj ze 
wskazówek zawartych w Podręczniku funkcji użytkownika. 

Po wyczerpaniu si� toneru kolorowego w kasecie pojawi si� poni	sze
menu. Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy barwie toneru, który chcesz 
wymieni
.

1

• Powyższe menu wyświetla się każdorazowo po upływie czasu określonego w ustawieniu automatycznego 
 czyszczenia funkcji, gdy nie zostanie wymieniona pusta kaseta z tonerem. 
• W razie konieczności, gdy kaseta z tonerem kolorowym jest pusta, można drukować w trybie czarno-białym.

Wskazówka

Wskazówki
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9

Kaseta przesunie si� do po�o	enia, w którym mo	na j� wymieni
.2

Otwórz pokryw� przedni�.3

Naci�nij zaczep, a nast�pnie wyci�gnij
kaset�.

Nie wolno podejmować prób spalenia kaset z tonerem. Mogłoby to 
spowodować wybuch. Nie wolno wyrzucać zużytych kaset z 
tonerem. Należy zwrócić się o pomoc do serwisu. 

4

Wstrz��nij now� kaset� z tonerem, aby 
toner zosta� rozprowadzony równomiernie 
wewn�trz kasety.

5

Ostrożnie
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3. Symbol wymiany kasety z tonerem (ciąg dalszy)

9

Trzymaj�c now� kaset� z tonerem, 
wyci�gnij uszczelk� w kierunku 
wskazanym przez strza�k�.

6

W�ó	 kaset�.
• Wkładaj kasetę do chwili, gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.

7

Zamknij pokryw� przedni�.8

Naci�nij przycisk [KONIEC]. 
• Jeżeli wymieniasz dwie lub więcej kaset jednocześnie, powtarzaj czynności opisane w krokach od 1 do 8, 
 wymień potrzebne kasety, a następnie naciśnij przycisk [KONIEC]. 
• Wyświetli się komunikat „Czekaj – dodawanie toneru”. Urządzenie automatycznie rozpocznie podawanie 
 toneru.

9



Po zapełnieniu pojemnika zużytym tonerem zacznie migać symbol wymiany pojemnika na zużyty toner i 
pojawi się komunikat „Usuń zużyty toner”.  
Wymień pojemnik na zużyty toner, postępując według poniższej procedury.
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4. Symbol wymiany pojemnika na zu	yty toner

9

Nie wolno podejmować prób spalenia pojemników z zużytym tonerem. Mogłoby to spowodować wybuch. 
Nie wolno wyrzucać zużytych pojemników z tonerem. Należy zwrócić się o pomoc do serwisu.

Otwórz pokryw� przedni�.1

Ostro	nie wyci�gnij pojemnik na toner.2

Nie wolno podejmować prób spalenia pojemników z zużytym tonerem. Mogłoby to spowodować wybuch. Nie wolno 
wyrzucać zużytych pojemników z tonerem. Należy zwrócić się o pomoc do serwisu.

Ostrożnie

Ostrożnie
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4. Symbol wymiany pojemnika na zużyty toner (ciąg dalszy)

9

Za�ó	 pokrywk� na pojemnik z zu	ytym 
tonerem.3

W�ó	 nowy pojemnik na zu	yty toner, a 
nast�pnie zamknij pokryw� przedni�.

Sprawdź, czy pojemnik na zużyty toner oznaczony jest nazwą
modelu „TB-281C”.

4
Wskazówka



W przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy podawaniu papieru w obrębie urządzenia w miejscach 
wystąpienia takich nieprawidłowości pojawi się migający symbol zacięcia papieru. W celu prawidłowego 
usunięcia zaciętego papieru należy postępować według wskazówek wyświetlanych na panelu dotykowym.
• Źle podany papier może znajdować się w innym miejscu niż pokazuje to ilustracja, w zależności  
 od czasu wystąpienia zakleszczenia. 
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5. Symbole zaci�tego papieru

9

1. Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją obracania (opcja) (� Str. 279) 
2. Utrwalacz (� Str. 286) 
3. Automatyczny duplekser (� Str. 284) 
4. Taca podajnika ręcznego (� Str. 284) 
5. Obszar podawania papieru z kaset (� Str. 282) 
6. Podajnik dużej pojemności (opcja) (� Str. 283) 
7. Pokrywa do wyjmowania zaciętego papieru (� Str. 285) 
8. Mostek (opcja) (� Str. 288) 
9. Moduł broszurowania finiszera broszurującego (opcja) (� Str. 292) 
10. Dziurkacz (opcja) (� Str. 289) 
11. Finiszer (opcja) (� Str. 290) 
12. Finiszer wiszący (opcja) (� Str. 291) 

Wyjmowanie zaci�tego papieru z automatycznego podajnika dokumentów 
z funkcj� obracania (opcja) 

Unie� d�wigni� i otwórz pokryw� górn�.1

1 42 3

79 8 5610,11,12
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Wyjmij zaci�te orygina�y.2

Obracaj�c pokr�t�o wyjmij zakleszczone 
orygina�y. 3

Otwórz prowadnic� transportuj�c�.4

Unie� p�yt� prowadz�c� pod prowadnic�
transportuj�c�, a nast�pnie wyjmij 
orygina� pod p�yt� prowadz�c�.

5
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9

Otwórz automatyczny podajnik 
dokumentów z funkcj� obracania. 7

Otwórz pokryw� sekcji obracania, a 
nast�pnie wyjmij orygina�.8

Zamknij automatyczny podajnik 
dokumentów z funkcj� obracania. 9

Unie� d�wigni� i otwórz pokryw� górn�.10

Zamknij najpierw prowadnic� transportuj�c�, a nast�pnie pokryw�
górn�.6
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Otwórz tac� podawania orygina�ów, a 
nast�pnie wyjmij orygina� spod tacy. 11

Opu�
 tac� podawania orygina�ów. 12
Zamknij pokryw� górn�.13

Wyjmowanie zaci�tego papieru z obszaru podawania papieru z kasety 

Otwórz pokryw�.1
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9

Wyjmij zaci�ty papier.2

Zamknij pokryw�.3

Wyjmowanie zaci�tego papieru z podajnika du	ej pojemno�ci (opcja) 

Otwórz pokryw� podajnika du	ej
pojemno�ci.1

Wyjmij zaci�ty papier.2



Zamknij pokryw�.3
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Wyjmowanie zaci�tego papieru z wie	y podawania 
papieru (opcja) 
Otwórz pokrywę wieży podawania papieru w sposób 
przedstawiony po prawej stronie, po czym wyjmij zacięty 
papier. 

Wyjmowanie papieru zakleszczonego na tacy podajnika r�cznego

Wyci�gnij zaci�ty papier z tacy podajnika 
r�cznego.1

Wyjmowanie zaci�tego papieru z automatycznego dupleksera

• Uważać, aby nie przyciąć sobie palców między urządzeniem a automatycznym modułem dupleksera. 
 Mogłoby to spowodować obrażenia.
• Nie dotykać metalowej części płyty prowadzącej, można się bowiem poparzyć.

Sprawd�, czy taca podajnika r�cznego jest 
otwarta, a nast�pnie otwórz automatyczny 
duplekser.

1

Ostrożnie
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9

Unie� prowadnic� papieru wed�ug
oznaczenia strza�ki i wyjmij zaci�ty papier.2

Opu�
 prowadnic� papieru i ustaw automatyczny duplekser w 
po�o	eniu wyj�ciowym. 
• Należy koniecznie mocno zamknąć automatyczny duplekser po obu stronach.

3

Wyjmowanie zaci�tego papieru z pokrywy do wyjmowania zaci�tego papieru

Sprawd�, czy taca podajnika r�cznego i 
automatyczny duplekser s� otwarte. W�ó	
palce w uchwyt A, naci�nij go ku górze 
zwalniaj�c blokad� i otwórz pokryw�
wyjmowania zaci�tego papieru.

1

Obró
 zielone pokr�t�o zgodnie ze 
wskazaniem strza�ki do wewn�trz i wyjmij 
zaci�ty papier.

2

Ustaw pokryw� do wyjmowania zaci�tego papieru, automatyczny 
duplekser i tac� podajnika r�cznego w po�o	eniu wyj�ciowym. 
• Należy koniecznie mocno zamknąć automatyczny duplekser po obu stronach.

3

A
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Nie dotykać utrwalacza ani otaczających ją powierzchni metalowych. Są one bardzo gorące, grozi to 
zatem poparzeniem lub porażeniem i uszkodzeniem dłoni.

Wyjmowanie zaci�tego papieru z utrwalacza

Sprawd�, czy taca podajnika r�cznego,
automatyczny duplekser i pokrywa do 
wyjmowania zaci�tego papieru s� otwarte. 
Nast�pnie naciskaj dwie d�wignie 
rozpr�	ania ci�nienia w utrwalaczu do 
momentu zatrzymania.

1

Krok 1 należy wykonać z wyjątkową starannością.

Otwórz pokryw� utrwalacza.2

Ostrożnie

Wskazówka
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Przytrzymuj�c pokr�t�o otwórz prowadnic�
transportuj�c�.3

Wyjmij zaci�ty papier z utrwalacza.4

Poci�gnij d�wigni� do siebie, aby 
odblokowa
 zaci�ty papier. Z�ap wystaj�c�
cz��
 palcami, a nast�pnie wyci�gnij.

5
1

2
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Wyciągnij oburącz.6

Zamknij prowadnicę transportującą i pokrywę utrwalacza. 
3 Naciskając dźwignię rozprężania ciśnenia w utrwalaczu, 
ustaw pokrywę do wyjmowania zaciętego papieru, 
automatyczny duplekser i tacę podajnika ręcznego 
w położeniu wyjściowym.

7

Wyjmowanie zaciętego papieru z modułu mostka (opcja) 

Otwórz pokrywę, trzymając uchwyt 
pokrywy modułu mostka.1

Wyjmij zacięty papier z modułu mostka.2
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9

• W przypadku, gdy wyjęcie zaciętego papieru od strony 
 utrwalacza byłoby wygodniejsze, należy wyjąć papier  
 od tej strony.

Zamknij pokryw� mostka.3
Wyjmowanie zaci�tego papieru z dziurkacza (opcja) 

Otwórz pokryw� przedni� modu�u
dziurkacza (opcja).1

Unie� dziurkacz.2
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Obracaj�c pokr�t�o zlokalizuj znak trójk�ta 
na wskazanym obszarze na etykiecie. 

• Przy tym ustawieniu elementy dziurkujące podniesione
 są do góry, dzięki czemu można wyjąć papier znajdujący  
 się w położeniu wskazanym na ilustracji. 
• Jeżeli zaciętego papieru nie można wyjąć w ten sposób,  
 należy w celu jego wydobycia otworzyć górną pokrywę finiszera.

3

Ustaw dziurkacz w po�o	eniu wyj�ciowym i zamknij pokryw�
przedni�.4

Wyjmowanie zaci�tego papieru z finiszera (opcja: MJ-1024/1023)

Otwórz górn� pokryw� finiszera do 
momentu zatrzymania.1

Wyjmij zaci�ty papier.2
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Unie� prowadnic� i przytrzymuj�c j� w 
górze wyjmij zaci�ty papier z obszaru 
wysuwania papieru. 

3

Zamknij pokryw� górn�.4

Wyjmowanie zaci�tego papieru z finiszera wisz�cego (opcja: MJ-1022)

Poci�gnij d�wigni� i ostro	nie wyjmij 
finiszer z urz�dzenia.1

Unie� zielon� d�wigni� i wyjmij 
zakleszczony papier. 2
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Wyjmij zaci�ty papier z obszaru 
wysuwania papieru. 3

Ponownie zamontuj finiszer w urz�dzeniu.4

Uważać, aby nie przyciąć sobie palców między urządzeniem a finiszerem (opcja). 
Mogłoby to spowodować obrażenia.

Wyjmowanie zaci�tego papieru z modu�u broszurowania (opcja) 

Otwórz pokryw� przedni� finiszera 
broszuruj�cego.1

Przesu� zielony uchwyt do prawej i wyjmij 
zakleszczony papier.2

Ostrożnie
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Przesu� zielony uchwyt na prawo.3

Wyjmij zaci�ty papier i ustaw uchwyt  
w po�o	eniu wyj�ciowym.  4

Obró
 pokr�t�o znajduj�ce si� po prawej 
stronie w kierunku przeciwnym do 
kierunku ruchu wskazówek zegara.

5

Obró
 pokr�t�o znajduj�ce si� po lewej 
stronie w kierunku zgodnym z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara, jednocze�nie je 
naciskaj�c.

6
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5. Symbole zaciętego papieru (ciąg dalszy)

9

Wyjmij zaci�ty papier po stronie 
wysuwania finiszera broszuruj�cego.7

Unie� d�wigni� i otwórz pokryw�
wyj�ciow� finiszera broszuruj�cego.8

Wyjmij zaci�ty papier.9

Zamknij pokryw� wyj�ciow� i pokryw� przedni�.10



1. Symbol wezwania serwisu 
2. Kod błędu

295

6. Symbol wezwania serwisu

9

Nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy, demontażu lub modyfikacji urządzenia. Może to 
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

W sprawie konserwacji lub naprawy wewnętrznych części urządzenia należy zawsze zwracać się do 
serwisu. Jeżeli symbol wezwania serwisu miga przy jednoczesnym pojawieniu się komunikatu „Zacięty 
papier w kopiarce Naciśnij POMOC”, kopiowanie nie jest możliwe. Należy zwrócić się do serwisu, podając
informacje na temat wyświetlonego kodu błędu.

1

2

Ostrzeżenie
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9
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10.  GDY POJAWI SI�
 NAST�PUJ�CY 
 KOMUNIKAT
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11. „Uruchom urządzenie ponownie”.......................................................................................323
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1. „Sprawd� wk�ad ze zszywkami”

Komunikat ten wyświetla się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer (opcja). Komunikat ten występuje 
po wyczerpaniu się zszywek w zszywaczu finiszera. Należy uzupełnić zszywki w pojemniku według
poniższej procedury.

10

Finiszer (opcja: MJ-1024/1023)

Otwórz przedni� pokryw� finiszera. 
<MJ-1024>

1

<MJ-1023>
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Wyjmij wk�ad na zszywki.2

Wyjmij puste opakowanie zszywek z 
pojemnika.3

Zdejmij zabezpieczenie zszywek. 
• Uważaj, aby blok zszywek nie rozpadł się.

4

Zamocuj nowe opakowanie zszywek w 
pojemniku na zszywki. 
• Wkładaj nowe zszywki do wkładu do chwili, gdy usłyszysz 
 dźwięk „kliknięcia”. 

5
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1. „Sprawdź wkład ze zszywkami” (ciąg dalszy)

10

Zainstaluj wk�ad ze zszywkami w 
zszywaczu. 
• Wsuwaj wkład do chwili jego zablokowania w uchwycie  
 i zamocowania (sygnalizowanego dźwiękiem „kliknięcia”).

6

Zamknij przedni� pokryw� finiszera.7

Jeżeli komunikat „Sprawdź wkład ze zszywkami” wyświetlany jest nadal, powtarzaj powyższe czynności
od 1 do 7.

Finiszer wisz�cy (opcja: MJ-1022)

Poci�gnij d�wigni� i ostro	nie wyjmij 
finiszer z urz�dzenia.1

Wyjmij wk�ad na zszywki.2

Uwaga
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Wyjmij puste opakowanie zszywek z 
pojemnika.3

Zamocuj nowe opakowanie zszywek w 
pojemniku na zszywki. 
• Wkładaj nowe zszywki do wkładu do chwili, gdy usłyszysz 
 dźwięk „kliknięcia”. 
• Przed włożeniem opakowania zszywek do pojemnika  
 nie zdejmuj folii przytrzymującej zszywki.

4

Zdejmij zabezpieczenie ze zszywek i 
poci�gnij do góry.5

W�ó	 wk�ad ze zszywkami do zszywacza. 
• Wsuwaj wkład do chwili jego zablokowania w uchwycie  
 i zamocowania (sygnalizowanego dźwiękiem „kliknięcia”). 

Jeżeli komunikat „Sprawdź wkład ze zszywkami” wyświetlany jest 
nadal, powtarzaj powyższe czynności od 1 do 6.

6

Ponownie zamontuj finiszer w urz�dzeniu.

Uważać, aby nie przyciąć sobie palców między urządzeniem a finiszerem (opcja). Mogłoby to spowodować
obrażenia.

7
Ostrożnie

Uwaga



302 10. GDY POJAWI SIĘ NASTĘPUJĄCY KOMUNIKAT

2.  „Sprawd� wk�ad ze zszywkami w module 
 Broszurowania”

10

Komunikat ten wyświetla się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer broszurujący (opcja). Komunikat 
ten występuje po wyczerpaniu się zszywek w zszywaczu finiszera broszurującego. Podczas wymiany 
pojemnika na zszywki należy postępować według poniższej procedury.

Otwórz przedni� pokryw� finiszera.1

Ostro	nie wysu� modu� broszurowania do 
przodu.2

Poci�gnij uchwyt zszywacza modu�u
broszurowania do siebie, zwalniaj�c
blokad�.
Nast�pnie obró
 zszywacz w kierunku 
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara o oko�o 60 stopni. 

• Gdy zszywacz znajdzie się w położeniu zbliżonym  
 do poziomego, zablokuje się i nie można go będzie dalej 
 obracać.

3

1

2
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Wyjmij pusty wk�ad na zszywki. 
Nast�pnie zainstaluj nowy wk�ad. 
• Wymień pojemniki oba wkłady ze zszywkami jednocześnie.

4

Poci�gnij uchwyt zszywacza modu�u
broszurowania do siebie, zwalniaj�c
blokad�. Nast�pnie opu�
 zszywacz do 
po�o	enia wyj�ciowego.

5

Ostro	nie w�ó	 modu� broszurowania do 
finiszera.6

Zamknij przedni� pokryw� finiszera.7

1
2
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3. „Skontroluj zszywacz”

10

Komunikat ten pojawia się w przypadku zacięcia się zszywek w finiszerze (opcja). Aby je wyjąć, należy
postępować według poniższej procedury:

Finiszer (opcja: MJ-1024/1023)

Otwórz przedni� pokryw� finiszera. 
<MJ-1024> 1

<MJ-1023>
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Wyjmij wk�ad na zszywki.2

Opu�
 prowadnic� przytrzymuj�c
pokr�t�o.
A: Obszar zszywania

Nie dotykaj obszaru zszywania. Manipulowanie zszywaczem może
spowodować obrażenia.

3

Wyjmij zaci�te zszywki.4

Przytrzymuj�c pokr�t�o unie� prowadnic�,
a nast�pnie przywró
 j� do po�o	enia
wyj�ciowego.

5

A

Ostrożnie
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3. „Skontroluj zszywacz” (ciąg dalszy)

10

W�ó	 wk�ad ze zszywkami do zszywacza. 
• Wsuwaj wkład do chwili jego zablokowania w uchwycie  
 i zamocowania (sygnalizowanego dźwiękiem „kliknięcia”).

6

Zamknij przedni� pokryw� finiszera.7

Finiszer wisz�cy (opcja: MJ-1022)

Poci�gnij d�wigni� i ostro	nie wyjmij 
finiszer z urz�dzenia.1

Wyjmij wk�ad na zszywki.2
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Opu�
 prowadnic� przytrzymuj�c
pokr�t�o.
A: Obszar zszywania

Nie dotykaj obszaru zszywania. Manipulowanie zszywaczem może
spowodować obrażenia.

3

Wyjmij zaci�te zszywki. 4

Przytrzymuj�c pokr�t�o unie� prowadnic�,
a nast�pnie przywró
 j� do po�o	enia
wyj�ciowego. 

5

W�ó	 wk�ad ze zszywkami do zszywacza. 
• Wsuwaj wkład do chwili jego zablokowania w uchwycie  
 i zamocowania (sygnalizowanego dźwiękiem „kliknięcia”).

6

Ponownie zamontuj finiszer w urz�dzeniu.

Uważać, aby nie przyciąć sobie palców między urządzeniem a finiszerem (opcja). Mogłoby to spowodować
obrażenia.

7

A

Ostrożnie

Ostrożnie
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4. „GOTOWA (SPRAWD� ZSZYWACZ)”

10

Komunikat ten wyświetla się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer (opcja). Komunikat ten występuje 
po wyczerpaniu się zszywek w zszywaczu finiszera lub w przypadku zacięcia się zszywek w finiszerze. 
Błąd należy naprawić, postępując zgodnie z procedurą podaną na � str. 298 „1. „Sprawdź wkład ze 
zszywkami” lub na � str. 304 „3. „Skontroluj zszywacz”.



Komunikat ten pojawia się w przypadku zacięcia się zszywek w module broszurowania finiszera 
broszurującego (opcja). Aby je wyjąć, należy postępować według poniższej procedury:

309

5. „Sprawd� zszywacz w module broszurowania”

10

Otwórz przedni� pokryw� finiszera. 1

Ostro	nie wysu� modu� broszurowania do 
przodu.2

Poci�gnij uchwyt zszywacza modu�u
broszurowania do siebie, zwalniaj�c
blokad�.
Nast�pnie obró
 zszywacz w kierunku 
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara o oko�o 60 stopni. 
• Gdy zszywacz znajdzie się w położeniu zbliżonym do 
poziomego, zablokuje się i nie można go będzie dalej obracać.

3

1

2
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5. „Sprawdź zszywacz w module broszurowania” (ciąg dalszy)

10

Wyjmij wk�ad na zszywki.4

Naciskaj�c d�wigni� (1) w dó� poci�gnij do 
góry pokrywk� z pokr�t�em (2).5

Wyjmij zaci�te zszywki. 
A: Obszar zszywania 

Nie dotykaj obszaru zszywania. Manipulowanie zszywaczem może
spowodować obrażenia.

6

Naciskaj�c pokr�t�o (2) ustaw je ponownie 
w po�o	eniu wyj�ciowym. 
• Sprawdź, czy dźwignia 1 jest zamocowana na pokrywce.

7

2

1

A

12

Ostrożnie
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Zainstaluj wk�ad ze zszywkami.8

Poci�gnij uchwyt zszywacza modu�u
broszurowania do siebie, zwalniaj�c
blokad�.
Nast�pnie ustaw zszywacz w po�o	eniu
wyj�ciowym. 

9

Ostro	nie w�ó	 modu� broszurowania do 
finiszera.10

Je	eli chcesz wykona
 prób� zszywania, sprawd�:
• Czy finiszer jest bezpiecznie zamocowany w urządzeniu.
• Czy do urządzenia włożono papier w formacie A3, A4-R lub B4. 

Zamknij przedni� pokryw� finiszera. 
• Próba zszywania przeprowadzona zostanie automatycznie. 

Jeżeli nie spełniono warunków określonych w kroku 11, próba zszywania nie odbędzie się. Zanim 
przeprowadzimy zszycie próbne, należy upewnić się, czy spełniono wymagania określone w kroku 11, po czym 
otworzyć przednią pokrywę finiszera i zamknąć ją ponownie.
Zszycie próbne jest koniecznym sposobem zabezpieczenia się przed rozpoczęciem zszywania bez zszywek.

11

12

1
2

Wskazówka
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6. „GOTOWA (SPRAWD� ZSZYWACZ W MODULE 
BROSZUROWANIA)”

10

Komunikat ten wyświetla się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer broszurujący (opcja). Komunikat 
ten występuje po wyczerpaniu się zszywek w zszywaczu finiszera broszurującego lub w przypadku 
zacięcia się zszywek w finiszerze broszurującym.
Zacięte zszywki należy wyjąć postępując według procedury podanej na � str. 309 „Sprawdź zszywacz w 
module broszurowania”. 
W przypadku wyczerpania się zszywek należy postępować według poniższej procedury oraz procedury 
podanej na � str. 302 „2. „Sprawdź wkład ze zszywkami w module broszurowania”. 

Wykonaj czynno�ci od 1 do 6, wymienione na � str. 302
„2. „Sprawd� wk�ad ze zszywkami w module broszurowania”]”. 
• Nie zamykaj przedniej pokrywy finiszera broszurującego.

1

Je	eli chcemy wykona
 prób� zszywania, nale	y sprawdzi
:
• Czy finiszer broszurujący jest bezpiecznie zamocowany w urządzeniu. 
• Czy do urządzenia włożono papier w formacie A3, A4-R lub B4.

2

Zamknij pokryw� przedni� finiszera broszuruj�cego. 
• Próba zszywania przeprowadzona zostanie automatycznie.

3

Jeżeli warunek podany w kroku 2 nie zostanie spełniony i przednia pokrywa finiszera broszurującego będzie
zamknięta, próba zszywania nie zostanie wykonana. Zszycie próbne jest koniecznym sposobem zabezpieczenia 
się przed rozpoczęciem zszywania bez zszywek. Spełniwszy warunek podany w kroku 2 i otworzywszy / 
zamknąwszy ponownie przednią pokrywę finiszera broszurującego należy przeprowadzić próbę zszywania.

Wskazówka



Komunikat ten pojawia się po zapełnieniu się kosza w module dziurkacza (opcja). 
W celu usunięcia skrawków papieru należy postępować według poniższej procedury:

313

7. „GOTOWA (KOSZ DZIURKACZA JEST PE�NY”

10

Otwórz pokryw� dziurkacza.1

Wyjmij kosz dziurkacza.2

Usu� �cinki papieru.3
Zamontuj kosz dziurkacza.4
Zamknij pokryw� dziurkacza. 5
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8. „AWARIA ZASILANIA”

10

Komunikat ten pojawia się w przypadku przerwania zadania wskutek awarii zasilania itp. Zadanie 
wykonywane w chwili wystąpienia awarii może zostać przerwane lub anulowane. Status zadania należy
sprawdzić naciskając przycisk [JOB STATUS] (STATUS ZADANIA). Aby skasować komunikat, należy
dwukrotnie nacisnąć przycisk [FUNCTION CLEAR] (CZYSZCZENIE FUNKCJI).



Komunikat ten pojawia się, jeżeli konieczna jest interwencja wykwalifikowanego serwisanta. Należy
zwrócić się o pomoc do serwisu.
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9. „Termin okresowej konserwacji”

10



316 10. GDY POJAWI SIĘ NASTĘPUJĄCY KOMUNIKAT

10.  „Sprawd� ustawienia rozmiaru papieru na 
 panelu sterowania dla kasety N”

10

Komunikat ten pojawia się, jeżeli rozmiar papieru umieszczonego w kasecie lub na tacy podajnika 
ręcznego jest inny od rozmiaru zaprogramowanego w urządzeniu dla odnośnej kasety lub tacy podajnika 
ręcznego. Komunikaty tego typu występują w pięciu wersjach, przedstawionych poniżej:
„Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 1” 
„Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 2” 
„Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 3” 
(Tylko pod warunkiem, że zainstalowana jest opcjonalna wieża podawania papieru) 
„Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 4” 
(Tylko pod warunkiem, że zainstalowana jest opcjonalna wieża podawania papieru oraz opcjonalny moduł
dodatkowej kasety) 
„Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla podajnika ręcznego”

W przypadku, gdy wystąpi zakleszczenie papieru, a jednocześnie jeden z powyższych komunikatów 
wyświetlany jest nieprzerwanie, wyjęcie zaciętego papieru spowoduje kolejne zakleszczenie. Należy
zatem postępować według poniższej procedury:
• Zapisać położenie zaciętego papieru oraz numer kasety wyświetlony w komunikacie, gdyż podczas 
 wykonywania opisanych czynności nie są wyświetlane żadne wskazówki na temat wyjmowania 
 zaciętego papieru. 
Sposób postępowania zależy od momentu, w którym wystąpił błąd przy podawaniu papieru – podczas 
podawania lub podczas drukowania z faksu / drukarki. 

Podczas kopiowania (z wykorzystaniem kasety)

Od��cz urz�dzenie od zasilania. 
• Nie można wyłączać urządzenia.

1

Wyjmij zaci�ty papier. 
� Str. 279 „5. Symbole zaciętego papieru”

2
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10

Wysu� kaset� wskazan� w komunikacie. Nast�pnie 
wyjmij wszystek znajduj�cy si� w niej papier.3

Zamknij kaset� i w��cz zasilanie.4

Naci�nij przycisk [USER FUNCTIONS] 
(FUNKCJE UYTKOWNIKA) na panelu 
sterowania.

5

Naci�nij przycisk [UYTKOWNIK] na panelu dotykowym, aby wej�

do menu ustawie� u	ytkownika. Nast�pnie naci�nij przycisk 
[KASETY]. 

6
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10. „Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety N” (ciąg dalszy)

10

Naci�nij przycisk kasety wskazanej w komunikacie na panelu 
dotykowym.7

Naci�nij przycisk rozmiaru papieru odpowiadaj�cy rozmiarowi 
papieru w�o	onego do kasety. 
� Str. 43 “4. Ustawienia papieru do kopiarki”

8

W�ó	 wyj�ty wcze�niej papier oraz orygina�. Nast�pnie ponów prób�
kopiowania.9

Podczas kopiowania (z wykorzystaniem tacy podajnika r�cznego)

Od��cz urz�dzenie od zasilania. 
• Nie można wyłączać urządzenia.

1

Wyjmij zaci�ty papier. 
� Str. 279 „5. Symbole zaciętego papieru”2
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10

Wyjmij wszystek papier z tacy podajnika 
r�cznego.3

W��cz zasilanie.4

Umie�
 papier na tacy podajnika r�cznego i wybierz rozmiar papieru. 
• � Str. 71 “Kopiowanie ręczne” 

5
W�ó	 orygina� i ponów prób� kopiowania.6

Podczas drukowania z faksu lub drukarki (z wykorzystaniem kasety) 

Od��cz urz�dzenie od zasilania. 
• Nie można wyłączać urządzenia.

1

Wyjmij zaci�ty papier. 
� Str. 279 „5. Symbole zaciętego papieru”

2
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10. „Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety N” (ciąg dalszy)

10

Wysu� kaset� wskazan� w komunikacie. 
Nast�pnie wyjmij wszystek znajduj�cy si�
w niej papier.

3

Zamknij kaset� i w��cz zasilanie.4

Sprawd� wskazany na panelu dotykowym rozmiar papieru 
zaprogramowany dla kasety, której dotyczy� komunikat.5

Do kasety, której dotyczy� komunikat, w�ó	 papier o tym samym 
rozmiarze co rozmiar stwierdzony podczas kroku 5. 
� Str. 43 “4. Ustawienia papieru do kopiarki” 

6

Zadanie zostanie wznowione. 
• Jeżeli po zakończeniu zadania chcemy ponownie zmienić rozmiar papieru, należy sprawdzić, czy rozmiar 
 papieru umieszczonego w kasecie będzie taki sam jak rozmiar zarejestrowany w urządzeniu dla odnośnej
 kasety. 

7



321

10

• Podczas odbioru faksu papier nie jest podawany z tacy podajnika ręcznego. 
Po czas rukowania z rukarki (z wykorzystaniem tacy po ajnika r�cznego)

Wyjmij zaci�ty papier. 
� Str. 2  „ . Symbole zaciętego papieru”

2

��cz urz� zenie o  zasilania. 
• Nie można wyłączać urządzenia.

1

Wyjmij wszystek papier z tacy po ajnika 
r�cznego.3

W��cz zasilanie.4
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10. „Sprawdź ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety N” (ciąg dalszy)

10

Naci�nij przycisk [JOB STATUS] (STATUS 
ZADANIA) na panelu sterowania. 5

Umie�
 na tacy podajnika r�cznego papier w rozmiarze 
odpowiadaj�cym rozmiarowi wskazanemu obok komunikatu „Po�ó	
papier na tacy podajnika r�cznego”.

6

Naci�nij przycisk [START].7



Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy normalna obsługa urządzenia nie jest możliwa wskutek 
wystąpienia błędu, który można naprawić poprzez ponowne uruchomienie urządzenia. Ponieważ nie 
można wyłączyć urządzenia z panelu sterowania, należy to zrobić przyciskiem zasilania.

323

11. Uruchom urz� zenie ponownie

10
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10
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11. KONSERWACJA
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2. Rozwiązywanie prostych problemów...................................................................................327 
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1. Kontrola codzienna

11

Zalecamy czyszczenie wymienionych poniżej części raz w tygodniu, aby skanowanie oryginałów 
odbywało się w higienicznych warunkach. 
Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie porysować czyszczonych części.

1.  Obszar skanowania 
 Powierzchnię należy czyścić miękką, suchą ściereczką lub ściereczką zwilżoną wodą. Nie używać
 rozpuszczalników, np. alkoholu. 

2.  Szyba oryginałów 

3.  Prowadnica 

4.  Płyta dociskowa 
 W zależności od zabrudzenia, powierzchnię należy czyścić w następujący sposób: 
 • Miękką ściereczką.
 • Miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą.
 • Miękką ściereczką lekko zwilżoną alkoholem. Następnie wytrzeć suchą ściereczką.
 • Miękką ściereczką lekko zwilżoną wodnym roztworem obojętnego detergentu. Następnie wytrzeć

 suchą ściereczką.

• Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy stosować takich rozpuszczalników  
 jak rozcieńczalniki do farb lub benzyna. Mogłoby to uszkodzić fakturę powierzchni lub ją odbarwić.
• Jeżeli do czyszczenia używamy ściereczki nasączonej chemicznym środkiem czyszczącym,  
 należy postępować według załączonej instrukcji.

1

2
3 4

Ostrożnie



Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Jeżeli problem występuje nadal, należy zwrócić się o 
pomoc do serwisu.

327

2. Rozwi�zywanie prostych problemów

Urz�dzenie nie uruchamia si�

Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 
stronie

Czy wtyczka kabla zasilającego 
jest prawidłowo zamocowana w 
gniazdku?

Włożyć wtyczkę kabla 
zasilającego do oporu.

-

Czy pokrywa przednia jest 
domknięta?

Prawidłowo zamknąć pokrywę. � Str. 22 “1. Opis poszczególnych 
elementów”

Cz�ste przypadki zacinania si� papieru
Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 

stronie
Czy pojawia się komunikat 
„Sprawdź ustawienia rozmiaru 
papieru na panelu sterowania 
dla kasety N (podajnik 
ręczny)”?

Dopasować rozmiar papieru 
umieszczonego w kasecie lub 
na tacy podajnika ręcznego do 
rozmiaru papieru 
zarejestrowanego w 
urządzeniu.

� Str. 316 „10. „Sprawdź
ustawienia rozmiaru papieru na 
panelu sterowania dla kasety
N””

Czy stos włożonego papieru 
wykracza poza linię
zaznaczoną wewnątrz
prowadnicy bocznej?

Wyjąć część papieru i 
umieścić arkusze w stosie nie 
przekraczającym zaznaczonej 
linii.

� Str. 46 “Wkładanie papieru do 
kasety”

Czy przestrzeń pomiędzy 
boczną prowadnicą kasety lub 
tacy by-pass a papierem nie 
jest zbyt wąska / szeroka?

Zachować odpowiedni odstęp
pomiędzy prowadnicą boczną
a papierem, a następnie 
umieścić papier wzdłuż
prowadnicy bocznej.

� Str. 46 “Wkładanie papieru do 
kasety”

Czy wyjęto całość zaciętego 
papieru?

Ponieważ wykrycie zaciętego
papieru może przysparzać
trudności, należy postępować
zgodnie ze wskazówkami 
wyświetlanymi na panelu 
dotykowym.

� Str. 279 „5. Symbole zaciętego 
papieru”

11
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2. Rozwiązywanie prostych problemów (ciąg dalszy)

Mimo naciskania przycisków lub ikon obraz na wy�wietlaczu nie zmienia si�
Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 

stronie
Czy urządzenie pracuje w 
trybie oszczędzania energii 
(tryb automatycznego 
oszczędzania energii)?

Należy nacisnąć przycisk 
[ENERGY SAVER] 
(OSZCZĘDZANIE ENERGII) 
lub [START] na panelu 
sterowania, aby wyłączyć tryb 
oszczędzania energii. 
(Przełączenie urządzenia w 
tryb gotowości może chwilę
potrwać.)

� Str. 42 “3. Tryb oszczędzania 
energii”

Czy zasilanie zostało
wyłączone przez funkcje timera 
tygodniowego?

Należy nacisnąć przycisk 
[START], aby ponownie 
włączyć zasilanie.

Zob. [Podręcznik funkcji 
użytkownika]

Jeżeli korzystamy z urządzenia 
z zastosowaniem funkcji 
zarządzania departamentami, 
czy wprowadzono prawidłowy 
kod?

Wprowadzić odpowiedni kod 
departamentu.

� Str. 34 "Gdy wykorzystywane 
są opcje zarządzania 
departamentami lub 
użytkownikami”

Jeżeli korzystamy z urządzenia 
z zastosowaniem funkcji 
zarządzania użytkownikami, 
czy wprowadzono prawidłowe 
dane?

Wprowadzić poprawne dane 
użytkownika.

� Str. 34 "Gdy wykorzystywane 
są opcje zarządzania 
departamentami lub 
użytkownikami”

Czy wyświetla się komunikat 
“Warming up” [“Nagrzewanie”]?

Należy poczekać na gotowość
urządzenia do pracy.

� Str. 33 “Włączanie zasilania”

Nie mo	na skonfigurowa
 	�danych funkcji

Zbyt niski poziom nasycenia obrazu

Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 
stronie

Czy skonfigurowano 
równocześnie funkcje, których 
nie można łączyć?

Sprawdzić wykresy kombinacji 
funkcji kopiowania i regulacji 
jakości obrazu, a następnie 
ponownie skonfigurować
prawidłowe funkcje.

� Str. 341 „4. Wykres kombinacji 
funkcji kopiowania”, � Str. 343 „5. 
Wykres kombinacji korekt jakości
obrazu”

Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 
stronie

Czy na panelu dotykowym 
wyświetla się komunikat o 
konieczności wymiany kasety z 
tonerem?

Należy wymienić kasetę z 
tonerem.

� Str. 270 „3. Symbol wymiany 
kasety z tonerem”

Czy prawidłowo ustawiono 
regulację kolorów?

Za pomocą przycisków ręcznej 
korekty nasycenia lub funkcji 
regulacji tła należy prawidłowo 
wyregulować poziom 
nasycenia obrazu.

� Str. 119 “7. Regulacja poziomu 
nasycenia kopii”, � Str. 125 „4. 
Korekta tła”

11
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Zbyt wysoki poziom nasycenia obrazu
Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 

stronie
Czy prawidłowo ustawiono 
regulację kolorów?

Za pomocą przycisków ręcznej 
korekty nasycenia lub funkcji 
regulacji tła należy prawidłowo 
wyregulować poziom 
nasycenia obrazu.

� Str. 119 “7. Regulacja poziomu 
nasycenia kopii”, � Str. 125 „4. 
Korekta tła”

Na odbitkach wyst�puj� plamy
Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 

stronie
Czy automatyczny podajnik 
dokumentów z funkcją
obracania (opcja) jest mocno 
zamknięty?

Należy prawidłowo zamknąć
pokrywę lub podajnik, aby 
odciąć dopływ światła z 
zewnątrz.

� Str. 56 „1. Ustawienia 
oryginałów”

Czy płyta dociskowa, pokrywa 
oryginałów i obszar 
skanowania nie są
zabrudzone?

Należy je wyczyścić. � Str. 56 „1. Kontrola codzienna”

Czy poziom nasycenia obrazu 
ustawiony został prawidłowo?

Dostosować odpowiednio 
poziom nasycenia obrazu, 
korzystając z przycisku 
[AUTO] lub przycisków ręcznej 
regulacji nasycenia.

� Str. 119 “7. Regulacja poziomu 
nasycenia kopii”

Czy wykorzystywane są
oryginały dwustronne?

Gdy odwrotna strona 
oryginałów jest widoczna, 
należy odpowiednio ustawić
poziom nasycenia obrazu 
(rozjaśnić), korzystając z 
funkcji korekty tła.

� Str. 125 “4. Korekta tła”

Czy wykorzystywane są
oryginały o wysokim poziomie 
przezroczystości?

Na oryginale należy położyć
czysty arkusz papieru tego 
samego rozmiaru co oryginał
lub większy od oryginału.

� Str. 58 „Oryginały w postaci 
arkuszy”

Odbitki s� rozmyte
Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 

stronie
Czy oryginał przylega całą
powierzchnią do powierzchni 
szyby?

Ułożyć oryginał na szybie, a 
następnie mocno zamknąć
automatyczny podajnik 
dokumentów z funkcją
obracania (opcja).

-

Czy papier jest wilgotny? Wymienić papier na nowy. -

11
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2. Rozwiązywanie prostych problemów (ciąg dalszy)

Brak cz��ci kopiowanych obrazów
Nale	y sprawdzi
 �rodki zaradcze Zob. wskazówki zawarte na 

stronie
Czy rozmiar oryginału, kierunek 
oraz proporcje kopiowania 
odpowiadają rozmiarowi 
papieru?

Należy wybrać papier do 
kopiarki o tym samym 
rozmiarze co oryginał lub 
ustawić odpowiednie proporcje 
kopiowania według rozmiaru 
papieru.

� Str. 84 „Automatyczny wybór 
papieru”,� Str. 90 „3. Kopiowanie 
z powiększaniem i zmniejszaniem”

Czy margines kopii ustawiony 
został prawidłowo?

Dostosować wielkość
marginesu przesunięcia
obrazu.

� Str. 132 “1. PRZESUNIĘCIE
OBRAZU”

11
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332 12. SPECYFIKACJE I OPCJE

1. Specyfikacje e-STUDIO281c/351c/451c 

12

Nazwa modelu FC-281C/FC-351C/FC-451C
Typ Desktop
Szyba oryginałów Stała
System drukowania 
(kopiowania)

Pośrednia metoda elektrofotograficzna

System wywoływania Wywoływanie za pomocą dwuelementowej szczotki magnetycznej
Metoda wytapiania tuszu Rolka grzejna + utrwalanie taśmowe (podwójna cewka indukcyjno-

grzejna)
Typ fotoprzewodnika OPC (bęben organiczny)
System skanowania oryginałów System skanowania powierzchni płaskiej

(Jeżeli zainstalowany jest automatyczny podajnik dokumentów z 
funkcją obracania: Stały system skanowania poprzez podawanie 
oryginału)

Czujnik skanowania oryginałów Liniowy czujnik CCD
Źródło światła dla skanowania Lampa ksenonowa

Skanowanie 600 dpi x 600 dpi
Zapis Tryb czarno-biały: 2400 dpi x 600 dpi (wygładzanie), 1 bit Kolor, 

wygladzanie obrazu: 600 dpi x 600 dpi, 8 bitów
Obsługiwane rodzaje 
oryginałów

Arkusze, książki i przedmioty trójwymiarowe

Obsługiwane rozmiary 
oryginałów

Maks. A3

Obsługiwane 
rozmiary 
papieru do 
kopiarki

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

Podajnik 
ręczny

Rozmiar papieru w zakresie 100 - 305 mm (długość), 148 - 457 mm 
(szerokość)

Obsługiwana 
gramatura 
papieru do 
kopiowania

Kaseta 64 - 105 g/m2

Podajnik 
ręczny

64 - 209 g/m2

Czas nagrzewania Około 40 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii 
(A4, orientacja pionowa)

Tryb czarno-biały: ok. 6,8, tryb kolorowy: 16,2 sekundy lub mniej

Prędkość kopiowania w trybie 
ciągłym

Zob.  Str. 334 “Prędkość kopiowania ciągłego”.

Maksymalna liczba kopii Do 999 kopii (wprowadzanie z klawiatury numerycznej)
Margines
graniczny 
(szerokość)

Czarno-białe Krawędź przednia: 3.0±2.0 mm, Krawędź tylna: 3.0±2.0 mm, Obie 
krawędzie: 2.0±2.0 mm

W kolorze Krawędź przednia: 5.0±2.0 mm, Krawędź tylna: 5.0±2.0 mm, Obie 
krawędzie: 2.0±2.0 mm

Drukarka
(Czarno-białe/
w kolorze)

Krawędź przednia: 5.0±2.0 mm, Krawędź tylna: 5.0±2.0 mm, Obie 
krawędzie: 5.0±2.0 mm

Proporcje 
kopiowania

Rozmiar
faktyczny

100±0.5%

Powiększenie / 
zmniejszenie 
(zoom)

25 - 400% (w krokach co 1%)
Dla automatycznego podajnika dokumentów z funkcją obracania 25 - 
200% (w krokach co 1%)

Zasób 
papieru

Kaseta 550 arkuszy (80 g/m2)
Podajnik 
ręczny

100 arkuszy (80 g/m2)

Regulacja nasycenia toneru Czarny (K): Magnetyczny system automatycznej regulacji toneru 
Żółty (yellow, Y) / Purpurowy (magenta, M) / Niebiesko-zielony (cyan, 
C): Optyczny system automatycznej regulacji toneru

Regulacja naświetlenia Automatyczna, plus wybór ręczny od 11 kroku naświetlenia

Rozdzielczość
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Warunki otoczenia (przy 
normalnym używaniu)

Temperatura: 10 - 30 ºC, Wilgotność: 20 - 85% (bez kondensacji)

Wymagania – parametry 
zasilania

220 - 240 V±10%, 8 A (50/60 Hz) 127 V±10%, 12 A (50/60 Hz) (tylko 
dla wariantu 100 V na rynek Arabii Saudyjskiej)

Pobór prądu 1.7 kW lub mniej (wraz z modułami opcjonalnymi) 1.5 kW lub mniej 
(wraz z modułami opcjonalnymi) (tylko dla wariantu 100 V na rynek 
Arabii Saudyjskiej)

Wymiary (samo urządzenie) 660 mm (szer.) x 758 mm (głęb.) x 739 mm (wys.)
Ciężar Ok. 113 kg (urządzenie wraz z wywoływaczem i bębnem)
Zajmowana powierzchnia 
(samo urządzenie)

1028 mm (szer.) x 819 mm (głęb.)

Pojemność Maks. 1000 arkuszy lub do wyczerpania pamięci (własne zestawienie 
Toshiby)

• Niniejsze specyfikacje zależne są od warunków kopiowania oraz warunków panujących w otoczeniu. 
• Specyfikacje i parametry mogą być zmieniane bez uprzedzenia w związku z ulepszeniami produktów.
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1. Specyfikacje e-STUDIO281c/351c/451c (ciąg dalszy)

Pr�dko�
 kopiowania w trybie ci�g�ym 

12

arkuszy/min.

*1 Jeżeli jako tryb oryginału wybrano [WYGŁADZANIE], prędkość kopiowania wynosi 44 arkusze na minutę.

• Prędkość kopiowania z podajnika ręcznego odpowiada powyższym parametrom, jeżeli określony  
 jest rozmiar papieru. 
• Powyższe parametry mierzone są w następujących warunkach: oryginały układane na szybie 
 oryginałów, a wykonywane kopie są jednostronne, 100%, bez sortowania. 
• Niniejsze specyfikacje zależne są od warunków kopiowania oraz warunków panujących w otoczeniu. 
• Parametry zgodne z powyższymi specyfikacjami uzyskać można pod warunkiem wykorzystywania 
 papieru zalecanego przez Toshibę.

Typ 
papieru

Rozmiar papieru Podajnik e-STUDIO281c e-STUDIO351c e-STUDIO451c
Czarno-

bia�e
Dwukolo-

rowe / 
Kolorowe

Czarno
-bia�e

Dwukolo-
rowe / 

Kolorowe

Cza-
rno-
bia�e

Dwukolo-
rowe / 

Kolorowe
Papier 
zwykły – 
Plain (64 -
80 g/m2)

A4, A5-R, B5, LT, 
ST-R, 8.5" SQ

Kaseta 28 11 35 11 45 *1 11
Podajnik 
ręczny

28 11 35 11 45 *1 11

A4-R, B5-R, LT-R Kaseta 21 5.4 28 5.4 32 5.4
Podajnik 
ręczny

21 5.4 28 5.4 32 5.4

B4, FOLIO, LG, 
COMP, 13" LG

Kaseta 18 5.4 24 5.4 26 5.4
Podajnik 
ręczny

18 5.4 24 5.4 26 5.4

A3, LD Kaseta 16 5.4 21 5.4 22 5.4
Podajnik 
ręczny

16 5.4 21 5.4 22 5.4

Papier 
gruby 1
(- 105 g/
m2)

A4, A5-R, B5, LT, 
ST-R, 8.5" SQ

Kaseta 28 11 30 11 30 11
Podajnik 
ręczny

28 11 30 11 30 11

A4-R, B5-R, LT-R Kaseta 20 5.4 23 5.4 23 5.4
Podajnik 
ręczny

20 5.4 23 5.4 23 5.4

B4, FOLIO, LG, 
COMP, 13" LG

Kaseta 18 5.4 19 5.4 19 5.4
Podajnik 
ręczny

18 5.4 19 5.4 19 5.4

A3, LD Kaseta 16 5.4 16 5.4 16 5.4
Podajnik 
ręczny

16 5.4 16 5.4 16 5.4

Papier 
gruby 2  
(- 163 g/
m2)

A4, A5-R, B5, LT, 
ST-R, 8.5" SQ

Podajnik 
ręczny  

20 6.7 20 6.7 20 6.7

A4-R, B5-R, LT-R Podajnik 
ręczny

14 3.1 14 3.1 14 3.1

FOLIO, LG, COMP, 
13" LG, B4

Podajnik 
ręczny

11 3.0 11 3.0 11 3.0

A3, LD Podajnik 
ręczny

10 2.9 10 2.9 10 2.9

Papier 
gruby 3  
(- 209 g/
m2)

A4, A5-R, B5, LT, 
ST-R, 8.5" SQ

Podajnik 
ręczny

20 2.8 20 2.8 20 2.8

A4-R, B5-R, LT-R Podajnik 
ręczny

14 2.7 14 2.7 14 2.7

FOLIO, LG, COMP, 
13" LG, B4

Podajnik 
ręczny

11 2.7 11 2.7 11 2.7

A3, LD Podajnik 
ręczny

10 2.5 10 2.5 10 2.5
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2. Specyfikacje opcji

Automatyczny podajnik dokumentów z funkcj� obracania

Nazwa modelu MR-3018
Strony kopiowania Jednostronne, Dupleks
Liczba oryginałów (A4) 100 oryginałów (35 - 80 g/m2) lub stos o maksymalnej wysokości 16 mm 

(powyżej 80 g/m2)
Prędkość podawania Czarno-białe: 105 - 420 mm/s Kolorowe: 52.5 - 210 mm/s
Obsługiwane rodzaje 
oryginałów

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, 
COMP (rozmiary A5 i ST nie są obsługiwane.)

Gramatura papieru Oryginał jednostronny: 35 - 157 g/m2, Oryginał dwustronny: 50 - 157 g/m2

Źródło zasilania Zasilanie z urządzenia
Wymiary 600 mm (szer.) x 523 mm (głęb.) x 135 mm (wys.)
Ciężar Ok.12.5 kg
Pobór prądu 49,5 W maks.

Podajnik du	ej pojemno�ci

Nazwa modelu KD-1012
Obsługiwane rozmiary 
papieru

A4

Gramatura papieru 64 - 105 g/m2

Maksymalna pojemność 2500 arkuszy (80 g/m2) (Wysokość: ok. 137 mm x 2)
Źródło zasilania 5 V, 24 V (zasilanie z kopiarki)
Wymiary 623 mm (szer.) x 657 mm (głęb.) x 307.5 mm (wys.) (ze stabilizatorem)
Ciężar Ok. 27 kg

Wie	a podawania papieru (typ z 1 kaset�)

Nazwa modelu KD-1011
Obsługiwane rozmiary 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, 
COMP (rozmiary A5, ST i rozmiary niestandardowe nie są obsługiwane.)

Gramatura papieru 64 - 105 g/m2

Maksymalna pojemność 550 arkuszy (80 g/m2)
Wymiary 623 mm (szer.) x 657 mm (głęb.) x 320 mm (wys.)
Ciężar Ok. 21.5 kg

Modu� kasety dodatkowej

Nazwa modelu MY-1021
Obsługiwane rozmiary 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, 
COMP (rozmiary A5, ST i rozmiary niestandardowe nie są obsługiwane.)

Gramatura papieru 64 - 105 g/m2

Maksymalna pojemność 550 arkuszy (80 g/m2)
Ciężar Ok. 3.8 kg
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2. Specyfikacje opcji (ciąg dalszy)

Finiszer broszuruj�cy (MJ-1024)

12

Nazwa modelu MJ-1024
Typ Podłogowy (konsola)
Obsługiwane rozmiary 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP

Obsługiwana gramatura 
papieru

64 - 209 g/m2

Liczba łącznie
zszywanych arkuszy (w 
tym 2 okładki (64 - 209 
g/m2))

Rozmiar papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2

A4, A5-R, B5, LT, ST-R 50 arkuszy 30 arkuszy 30 arkuszy
A3, A4-R, B4, B5-R, 
FOLIO, LD, LG, LT-R, 
COMP

30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Miejsce zszywania Front, Rear, Double
Liczba arkuszy 
zginanych (w tym 2 
okładki (64 - 209 g/m2))

Rozmiar papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2

A3, A4-R, B4, LD, LT-R 15 arkuszy 10 arkuszy 10 arkuszy

Źródło zasilania Zasilanie z urządzenia
Wymiary 649 mm (szer.) x 657 mm (głęb.) x 1086 mm (wys.)
Ciężar Ok. 70 kg
Pobór prądu 170 W maks.

Pojemno�
 tac finiszera broszuruj�cego (MJ-1024)
(MJ-1024 bez podanego papieru o ró	nych rozmiarach) 

Urządzenie: mm (tolerancja ±7 mm) 
Wartości w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
grupowanie

Włożone zszywki

Nr tacy. 1 2 1 2 1 2
A4, A5-R, B5, LT, 
ST-R

147 (1000) 147 (1000) Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 147 
mm, 1000 arkuszy lub 
30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 147 
mm, 1000 arkuszy 
lub 30 kopii

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

73.5 (500) 73.5 (500) Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

(MJ-1024 z podanym papierem o ró	nych rozmiarach) 
Urządzenie: mm (tolerancja ±7 mm) 

Wartości w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

• Opcje sortowania / grupowania / zszywania nie są obsługiwane dla formatów papieru A5-R, B5-R, ST-R. 
• Pojemność tacy modułu broszurowania - zob. � Str. 105 „Warunki broszurowania”.

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
grupowanie

Włożone zszywki

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A3 i A4 73.5 (500) 73.5 (500) Pierwsza osiągnięta

wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy 
lub 30 kopii

B4 i B5
FOLIO i A4-R
LD i LT
LG i LT-R
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Zszywacz wielopunktowy (MJ-1023)

Nazwa modelu MJ-1023
Typ Podłogowy (konsola)
Obsługiwane rozmiary 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP

Obsługiwana gramatura 
papieru

64 - 209 g/m2

Liczba kopii zszywanych 
naraz (w tym 2 okładki  
(64 - 209 g/m2))

Rozmiar papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2

A4, A5-R, B5, LT, ST-R 50 arkuszy 30 arkuszy 30 arkuszy
A3, A4-R, B4, B5-R, FOLIO, 
LD, LG, LT-R, COMP

30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Miejsce zszywania Przód, tył, podwójne
Źródło zasilania Zasilanie z urządzenia
Wymiary 536 mm (szer.) x 657 mm (głęb.) x 1086 mm (wys.)
Ciężar Ok. 39 kg
Pobór prądu 70 W maks.

Pojemno�
 tacy zszywacza wielopunktowego (MJ-1023) 
(MJ-1023 bez podanego papieru o ró	nych rozmiarach) 

Urządzenie: mm (tolerancja ±7 mm) 
Wartości w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
grupowanie

Włożone zszywki

Tray No. 1 2 1 2 1 2
A4, A5-R, B5, LT,
ST-R

147
(1000)

147
(1000)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 147 
mm, 1000 arkuszy lub 
30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 147 
mm, 1000 arkuszy lub 
30 kopii

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

73.5
(500)

73.5
(500)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

(MJ-1023 z podanym papierem o ró	nych rozmiarach) 
Urządzenie: mm (tolerancja  ±7 mm) 

Wartości w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

• Opcje sortowania / grupowania / zszywania nie są obsługiwane dla formatów papieru A5-R, B5-R, ST-R. 

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
grupowanie

Włożone zszywki

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A3 i A4 73.5

(500)
73.5
(500)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 73,5 
mm, 500 arkuszy lub 
30 kopii

B4 i B5
FOLIO i A4-R
LD i LT 
LG i LT-R 
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Finiszer wisz�cy (MJ-1022)

Nazwa modelu MJ-1022
Typ wiszący
Obsługiwane rozmiary 
papieru

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP

Obsługiwana gramatura 
papieru

64 - 209 g/m2

Liczba jednocześnie 
zszywanych arkuszy 
(dopuszczalna gramatura 
papieru do zszycia:
64 - 80 g/m2)

A4, A4-R, B5, LT, LT-R 30 arkuszy
B4, LG 20 arkuszy
A3, FOLIO, LD, COMP 15 arkuszy

Miejsce zszywania Tył
Źródło zasilania Zasilanie z kopiarki
Wymiary 451 mm (szer.) x 539 mm (głęb.) x 590 mm (wys.)
Ciężar Ok. 17 kg
Pobór prądu 40 W maks.

Pojemno�
 tac finiszera wisz�cego (MJ-1022)  
(MJ-1022 bez podanego papieru o ró	nych rozmiarach) 

Urządzenie: mm (tolerancja ±7 mm) 
Wartości w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
grupowanie

Włożone zszywki

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A5-R, B5-R, ST-R 30

(200)
99

(700)
- - - -

A4, A4-R, B5, LT, 
LT-R

30
(200)

99
(700)

30
(200)

99
(700)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 170 
arkuszy lub 30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 600 
arkuszy lub 50 kopii

B4, LG 20
(140)

70
(490)

20
(140)

70
(490)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 110 
arkuszy lub 30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 400 
arkuszy lub 50 kopii

A3, FOLIO, LD, 
COMP

15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 80 
arkuszy lub 30 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 300 
arkuszy lub 50 kopii
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(MJ-1022 z podanym papierem o ró	nych rozmiarach) 
Urządzenie: mm (tolerancja ±7 mm) 

Wartości w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
grupowanie

Włożone zszywki

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
Papier o różnej 
szerokości

15
(100)

49
(350)

- - - -

A3 i A4 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 100 
arkuszy lub 15 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 350 
arkuszy lub 15 kopii

B4 i B5 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 100 
arkuszy lub 15 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 350 
arkuszy lub 15 kopii

LD i LT 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 100 
arkuszy lub 15 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 350 
arkuszy lub 15 kopii

LG i LT-R 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 100 
arkuszy lub 15 kopii

Pierwsza osiągnięta
wartość spomiędzy 
następujących: 350 
arkuszy lub 15 kopii

Modu� dziurkacza

Nazwa modelu MJ-6004
Obsługiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP
Obsługiwana gramatura papieru 64 - 209 g/m2 (nie jest obsługiwana folia OHP oraz papier o fakturze 

poddanej specjalnej obróbce.)
Wymiary 112 mm (szer.) x 617 mm (głęb.) x 378 mm (wys.)
Ciężar Ok. 9 kg

Liczba dziurek i średnica dziurki Obsługiwane rozmiary papieru
Japonia i większość
krajów europejskich 
(MJ-6004E)

2 dziurki (średnica 6.5 mm) A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP

Ameryka Północna 
(MJ-6004N)

2/3 dziurki – zamiennie (średnica 8.0 mm) 2 dziurki: A4-R, LG, LT-R 3 
dziurki: A3, A4, LD, LT

Francja (MJ-6004F) 4 dziurki (średnica 6.5 mm; rozstaw 80 mm) A3, A4, LD, LT

Szwecja (MJ-6004S) 4 dziurki  (średnica 6.5 mm; rozstaw 70 mm i 
21 mm)

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

Modu� mostka

Nazwa modelu KN-3511 

• Toshiba-recommended paper is used for the values above. Specyfikacje i parametry mogą
 być zmieniane bez uprzedzenia w związku z ulepszeniami produktów. 
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3. W zestawie

W zestawie Instrukcja konfiguracji
Podręcznik obsługi
Bęben światłoczuły
Kieszeń na Podręcznik obsługi
Raport konfiguracji
CD-ROM (2 szt.)
Blokada (do panelu sterowania)
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4. Wykres kombinacji funkcji kopiowania 
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5. Wykres kombinacji korekt jako�ci obrazu
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