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EPA ENERGY STAR ® (MFD)
Ameryka ska Agencja Ochrony rodowiska (Environmental Protection Agency, EPA) wprowadzi a dobrowolny
program ENERGY STAR, promuj cy na szerok  skal  dobrowolne stosowanie technologii oszcz dno ci
energii, poprawiaj cych warunki w miejscu pracy, wydajno  dzia ania programów, a tak e chroni cych
rodowisko przed zanieczyszczeniem. TOSHIBA TEC COROPRATION jako Partner ENERGY STAR stwierdza,
 niniejszy model kopiarki jest zgodny z wytycznymi ENERGY STAR w zakresie oszcz dno ci energii.

Wytyczne ENERGY STAR dla kopiarek tej klasy wymagaj , aby kopiarki wyposa one by y w opcj  „Tryb
pienia”, która powoduje automatyczne przej cie urz dzenia w tryb u pienia po up ywie okre lonego czasu

bezczynno ci. Kopiarka musi tak e automatycznie prze cza  si  w „tryb niskiego zasilania" (automatyczne
oszcz dzanie energii) po up ywie okre lonego czasu od ostatniego u ycia. Niniejszy model jest w szczególno ci
zgodny z poni szym wymaganiami:

Model kopiarki e-STUDIO352/452 (Model podstawowy)
„Automatyczne oszcz dzanie energii"-

W trybie oszcz dzania energii kopiarka ta zu ywa poni ej 139,75 W (e-STUDIO352)/ 178,25 W
(e-STUDIO452).

„Automatyczne oszcz dzanie energii"-
Domy lny czas, po którym uruchamia si  „Automatyczne oszcz dzanie energii", wynosi 15 minut.

„Tryb wy czenia”
W tym trybie kopiarka zu ywa poni ej 15W (e-STUDIO352)/20 W (e-STUDIO452).

Domy lny czas przej cia w „Tryb wy czenia”-
Domy lny czas, po którym uruchamia si  „Tryb wy czenia“, wynosi 60 minut (e-STUDIO352)/90 minut
(e-STUDIO452).

Kopiarka/ drukarka + faks – model e-STUDIO352/452 (model wielofunkcyjny)
„Automatyczne oszcz dzanie energii"-

W trybie oszcz dzania energii kopiarka ta zu ywa poni ej 184,75 W (e-STUDIO352)/ 223,25 W
(e-STUDIO452).

Domy lny czas przej cia w tryb „Automatycznego oszcz dzania energii”-
Domy lny czas, po którym uruchamia si  „Automatyczne oszcz dzanie energii", wynosi 15 minut.

„Tryb u pienia”
W tym trybie kopiarka zu ywa poni ej 80 W (e-STUDIO352)/95 W (e-STUDIO452).

Domy lny czas przej cia w „Tryb u pienia"-
Domy lny czas, po którym uruchamia si  „Tryb u pienia“, wynosi 60 minut (e-STUDIO352)/90 minut
(e-STUDIO452).

Uwaga1- Domy lne ustawienia dla „Trybu wy czenia”/ „Trybu u pienia” oraz „Automatycznego oszcz dzania
energii” mog  by  zmieniane. W celu zmiany podanych powy ej domy lnych ustawie  nale y
zapozna  si  z Przewodnikiem funkcji u ytkownika.

Uwaga2- W przypadku podstawowego modelu kopiarki, prze cznik zasilania jest wy czany automatycznie,
kiedy urz dzenie przechodzi w tryb wy czenia. Aby korzysta  z kopiarki, nale y ponownie w czy
prze cznik zasilania.

Uwaga3- W przypadku modeli wielofunkcyjnych, je li odbierane s  dane przez faks lub drukark  w trybie
pienia, kopiarka samoczynnie si  nagrzewa, a po osi gni ciu stanu gotowo ci drukuje dane.

Ponadto kopiarka zaczyna si  nagrzewa  po naci ni ciu na panelu sterowania przycisku Start lub
przycisku oszcz dzania energii.

Uwaga 4- Je eli ustawienia czasu przej cia dla trybu „Automatycznego oszcz dzania en energii” oraz dla „Trybu
wy czenia/ u pienia" s  takie same, wówczas urz dzenie wybiera „Tryb wy czenia/ u pienia”.

Zgodnie z wytycznymi programu EPA ENERGY STAR firma Toshiba zaleca nast puj cy papier makulaturowy:
Papier Great White MultiUse 20.

W razie jakichkolwiek pyta , dotycz cych stosowania papieru makulaturowego lub niektórych zalecanych rodzajów
papieru makulaturowego, nale y zwróci  si  do autoryzowanego sprzedawcy firmy Toshiba.
ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem handlowym w Stanach Zjednoczonych.
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Informacje dla u ytkowników

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji kopiarki e-STUDIO352/452 nie nale y go zmienia .
Nie nale y nara  urz dzenia na przegrzanie, zakurzenie, drgania oraz wystawia  go na dzia anie
promieni s onecznych. Ponadto nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj , poniewa  kopiarka wydziela
niewielk  ilo  ozonu.

Dotyczy tylko klientów z krajów UE

Ostrze enie:
Niniejszy produkt jest produktem klasy A. W warunkach domowych produkt mo e powodowa  zak ócenia
radiowe. W takim przypadku u ytkownik musi podj  odpowiednie rodki zaradcze.

rodowisko pracy
Zgodnie z wymaganiami EMC (elektromagnetycznej kompatybilno ci), zastosowanie produktu
ograniczone jest w nast puj cych warunkach:
*    Zastosowania medyczne: Niniejszy produkt nie jest dopuszczony do u ytku jako produkt

medyczny, zgodnie z Dyrektyw  o produktach medycznych 93/42/EEC.
*     Zastosowania domowe (np. w pokoju z odbiornikiem telewizyjnym/ radiowym, znajduj cym si

w bezpo rednim s siedztwie urz dzenia), poniewa  produkt ten jest tzw. produktem
elektromagnetycznej kompatybilno ci klasy A. W warunkach domowych produkt mo e
powodowa  zak ócenia radiowe. W takim przypadku u ytkownik musi podj  odpowiednie
rodki zaradcze.

TOSHIBA TEC nie ponosi adnej odpowiedzialno ci z tytu u jakichkolwiek konsekwencji wynikaj cych
z wykorzystania niniejszego produktu w ograniczonych warunkach pracy.
Konsekwencje korzystania z niniejszego produktu w takich ograniczonych warunkach, które nie zosta y
zaakceptowane, mog  polega  na wyst pieniu zak óce  elektromagnetycznych pomi dzy urz dzeniem,
a innym sprz tem i urz dzeniami, znajduj cymi si  w jego bezpo rednim s siedztwie. Mo e to
spowodowa  nieprawid owo ci w dzia aniu, cznie z utrat  danych/ b dami danych dotycz cymi
niniejszego produktu lub innych urz dze / maszyn, w obr bie których wyst puj  zak ócenia
elektromagnetyczne.
Dlatego Toshiba zaleca, eby odpowiednio sprawdzi  kompatybilno  elektromagnetyczn  niniejszego
produktu w nie zaakceptowanych rodowiskach pracy, przed jego u yciem. W przypadku wykorzystania
produktu w samochodach lub samolotach, nale y uzyska  zgod , odpowiednio producenta lub linii
lotniczej, zanim produkt zostanie u yty. Ponadto, ze wzgl dów ogólnego bezpiecze stwa, zabronione
jest korzystanie z produktu w warunkach zagro enia wybuchem.

Zgodno  ze standardem CE
Niniejszy produkt oznakowany jest znakiem CE, zgodnie ze stosownymi przepisami Dyrektyw
Europejskich, w szczególno ci Dyrektyw  niskonapi ciow  73/23/EEC, Dyrektyw  o kompatybilno ci
elektromagnetycznej 2004/108/EEC w odniesieniu do niniejszego produktu oraz sprz tu elektrycznego
oraz Dyrektyw  o sprz cie radiowym i terminalowym sprz cie telekomunikacyjnym 99/5/EEC
odniesieniu do osprz tu telekomunikacyjnego.
Za oznakowanie CE odpowiada TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH,
Carl- Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Niemcy, telefon +49-(0)-2131-1245-0.
Je eli s  Pa stwo zainteresowani otrzymaniem kopii Deklaracji zgodno ci zwi zanej ze standardem CE,
prosimy skontaktowa  si  z najbli szym autoryzowanym sprzedawc  lub firm  TOSHIBA TEC.

Dotyczy tylko klientów z Niemiec

Informacja na temat poziomu ha asu emitowanego przez urz dzenie
Rozporz dzenie Nr 3, GPSGV: Maksymalny poziom ci nienia akustycznego jest mniejszy lub równy
70 dB(A) wed ug EN ISO 7779
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Informacje dla u ytkowników (cd.)

Poni sze informacje dotycz  tylko krajów cz onkowskich Unii Europejskiej:

Niniejszy produkt oznaczony jest zgodnie z wymogami okre lonymi
w Dyrektywie UE 2002/96/EC.
(Dyrektywie na temat zu ytego sprz tu elektrotechnicznego i elektronicznego –
WEEE)

Zastosowanie powy szego symbolu oznacza, e produktu tego nie wolno wyrzuca  wraz
z niesegregowanymi odpadami komunalnymi i musi on by  usuni ty oddzielnie. Zapewniaj c usuni cie
produktu w sposób prawid owy chronimy rodowisko oraz zdrowie ludzkie przed ewentualnymi
szkodliwymi konsekwencjami, które mog yby wyst pi  wskutek nieprawid owego post powania
z produktem przy jego utylizacji.
W celu uzyskania szczegó owych informacji na temat odbioru i utylizacji produktu nale y
skontaktowa  si  ze sprzedawc , od którego zakupiono produkt.

6



TOSHIBA nie ust puje jako ci  nikomu

Kasety z tonerem do modeli e-STUDIO352/452.
Zaleca si  korzystanie z oryginalnych materia ów eksploatacyjnych i cz ci TOSHIBA, aby uzyska  najlepsze
rezultaty pracy.
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TOSHIBA nie ust puje jako ci  nikomu (cd.)

Materia y eksploatacyjne/ cz ci
• Niezawodno

Oryginalne materia y eksploatacyjne Toshiba poddane s  niezwykle surowej kontroli, zatem wszystkie
dostarczane materia y eksploatacyjne charakteryzuj  si  najwy szym poziomem jako ci dziaania.

• Wysoka wydajno
Oryginalne materia y eksploatacyjne TOSHIBA tworzone s  w taki sposób, aby spe ni  wymagania
konkurencji we wspó czesnym wiecie i zapewniaj  szybkie, niezawodne kopiowanie, kiedy s  takie
potrzeby.

• Niezmienna jako  obrazu
Oryginalne materia y eksploatacyjne Toshiba zaprojektowane s  w taki sposób, aby zapewni  stale
niezmienn  jako  obrazu tworzonych kopii.

• Materia y eksploatacyjne przyjazne dla kopiarki
Oryginalne materia y eksploatacyjne Toshiba zaprojektowane s  w taki sposób, aby pomaga
w utrzymaniu kopiarki oraz wszystkich jej cz ci w bezawaryjnej gotowo ci pracy.
Mniejsze zu ywanie si  urz dzenia jest wynikiem dog bnej wiedzy firmy Toshiba na temat w ciwo ci
kopiarki, zapewniaj cej najwy szy standard dba ci.

• Materia y eksploatacyjne idealnie dopasowane
Od samego pocz tku materia y eksploatacyjne i urz dzenia Toshiba by y tak wykonywane, aby
wzajemnie do siebie pasowa y. Za ka dym razem, gdy Toshiba projektuje nowe urz dzenie, to
jednocze nie projektuje nowy toner, dopasowany wy cznie do tego urz dzenia. Stosowanie
oryginalnych materia ów eksploatacyjnych w kopiarkach Toshiba gwarantuje najlepsz  wydajno .

Toner
• Najlepsza jako  obrazu

Toner Toshiba produkowany jest przy zastosowaniu najwy szej jako ci materia ów w precyzyjnie
kontrolowanych warunkach, aby zapewni  ci e tworzenie wysokiej jako ci ostrych obrazów przez
kopiarki Toshiba.

• Oszcz sno
Oryginalny toner Toshiba zapewnia oszcz dno  kosztów. W procesie kopiowania zu ywana jest tylko
niezb dna ilo  tonera, dzi ki czemu urz dzenie pracuje do momentu zu ycia ca ego tonera. W ten
sposób ka  kaset  z tonerem wykorzystuje si  maksymalnie.

• W harmonii ze rodowiskiem naturalnym
Oryginalny toner Toshiba produkowany jest z my  o rodowisku. W trosce o rodowisko naturalne firma
Toshiba stosuje etykiety wyt aczane lub plastikowe, dzi ki czemu kasety do tonerów s  w peni utylizowane.
Ponadto obni ony zosta  poziom kurzu i ozonu w celu poprawy rodowiska pracy.

• Przyjazne dla u ytkownika
Przed dopuszczeniem tonerów do sprzeda y, poddawane s  one testom, aby upewni  si , e spe niaj
najsurowsze normy zdrowotne. Dzi ki temu u ytkownik nie ma powodu do niepokoju przy obs udze
tonera.

Informacje ogólne
• Zalety serwisu i wsparcia technicznego

Personel dzia u technicznego firmy Toshiba jest wykwalifikowany do utrzymania wydajno ci kopiarki na
najwy szym poziomie. Aby zapewni  ci  jako  obrazów nale y korzysta  z us ug autoryzowanego
serwisu Toshiba, który zadba o u ytkowan  kopiark  oraz wykonywa  b dzie okresowe przegl dy
konserwacyjne.
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Wst p

Dzi kujemy za zakup Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych Toshiba e-STUDIO352/452. W niniejszym
Podr czniku obs ugi opisano nast puj ce zagadnienia:
• Jak korzysta  z Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych.
• Jak sposób kontrolowa  i wykonywa  konserwacj  Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych.
• Jak zaradzi  problemom mechanicznym oraz problemom z kopiowaniem.
Przed rozpocz ciem korzystania z Wielofunkcyjnych Systemów Cyfrowych nale y dok adnie zapozna  si
z tre ci  niniejszego Podr cznika obs ugi. Aby zapewni  wykonywanie zawsze wiernych kopii i utrzymanie
Wielofunkcyjnych systemów Cyfrowych w najlepszym stanie u ytkowym, nale y zachowa niniejszy
Podr cznik obs ugi, aby by  dost pny do u ytku w przysz ci.

W celu zapewnienia prawid owego i bezpiecznego u ytkowania z Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych
Toshiba e-STUDIO352/452, w niniejszym Podr czniku obs ugi opisano zasady bezpiecze stwa,
podzielone na nast puj ce trzy poziomy ostrze :

Przed zapoznaniem si  z niniejszym Podr cznikiem obs ugi nale y zaznajomi  si  ze znaczeniem
i istotno ci  nast puj cych hase :
•    Ostrze enie

Oznacza potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która, je li nie uda si  jej zapobiec, mo e spowodowa
mier , powa ne obra enia cia a, powa ne szkody, po ar sprz tu lub przedmiotów znajduj cych si  w

pobli u.
•    Pouczenie

Oznacza potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która, je li nie uda si  jej zapobiec, mo e spowodowa
nieznaczne lub rednie obra enia cia a, cz ciowe uszkodzenie sprz tu lub przedmiotów
znajduj cych si  w pobli u, b  utrat  danych.

•    Uwaga
Oznacza procedur , wed ug której nale y post pi , aby zapewni  najlepsz  wydajno
Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych oraz bezproblemowy przebieg kopiowania.

•    Wskazówka
Opisuje podr czne wskazówki, z których warto skorzysta  przy obs udze Wielofunkcyjnych Systemów
Cyfrowych.

©2005 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrze one
Niniejsza Instrukcja nie mo e by  rozpowszechniana w jakiejkolwiek postaci bez wcze niejszego
uzyskania pisemnej zgody od firmy TOSHIBA TEC CORPORATION, posiadaj cej wszelkie prawa
autorskie. Jednak e wy czona jest odpowiedzialno  patentowa w zwi zku z wykorzystaniem
informacji zawartych w niniejszej Instrukcji.
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Charakterystyka modeli e-STUDIO352/452

Urz dzenia e-STUDIO352/452 to Wielofunkcyjne systemy cyfrowe, które dostosowane s  do
obs ugiwania ka dej funkcji poprzez sie . Model e-STUDIO352/452 jest równie  wyposa ony w ró ne
opcjonalne urz dzenia do obs ugi papieru, zgodnie z potrzebami wyst puj cymi w biurze.
Model ten charakteryzuje si  nast puj cymi cechami oraz funkcjami i opcjami.

• Pr dko  kopiowania to 35 kopii (w formacie A4) na minut dla modelu e-STUDIO352 oraz
45 kopii (A4) dla e-STUDIO452.

• Czas nagrzania zosta  maksymalnie skrócony do oko o 20 sekund.
• Zainstalowany zosta  uniwersalny sterownik do obs ugi efektywnych funkcji sieciowych. (Aby mo na

by o korzysta  z funkcji drukowania, skanowania oraz Internet faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw
drukarki, zestaw skanera, zestaw drukarka/ skaner, itp.)

• Interfejs wej cia/wyj cia jest dostosowany do rodowiska po czenia (dost pu) do Internetu.
• Panel o szeroko ci 1/2 VGA poprawia obs ug  oraz wydajno .
• Panel sterowania charakteryzuje si  uniwersaln  konstrukcj  i jego k t nachylenia mo e by

zmieniany.
• Funkcja e-Filing umo liwia skanowanie, zapisywanie, ponowne u ycie oraz ponown  edycj

oryginalnych danych bezpo rednio z komputerów-klientów przy wykorzystaniu sekcji skanowania.
• Odebrane dokumenty za pomoc  faksu mog  by  przechowywane w systemie e-Filing bez

konieczno ci  ich drukowania. (Wymagany jest opcjonalny modu  faksu).
• Zeskanowane orygina y dokumentów mog  by  jednocze nie wysy ane faksem lub za pomoc  poczty

elektronicznej. (Aby wysy  za pomoc  faksu, wymagany jest opcjonalny modu  faksu. Natomiast
opcjonalny zestaw drukarka/ skaner wymagany jest w celu wysy ania dokumentów za pomoc  poczty
elektroniczn ).

• Sortowanie wspomagane elektronicznie poprawia wydajno  kopiowania.
• Urz dzenie wyposa one jest w bogate funkcje edytorskie, takie jak: przycinanie, przys anianie oraz

lustrzane odbicie.
• adowanie pami ci stronicowania oraz dysk twardy jako wyposa enie standardowe, umo liwiaj

wykonywanie funkcji 2w1/ 4w1, sortowania wspomaganego elektronicznie, sortowania
magazynowego, itp.

• System utrwalaj cy, który wykorzystuje mniej oleju, jednocze nie zmniejsza ilo  oleju nanoszonego
na papier.

• Toner mo na doda  bez brudzenia r k poprzez atw  wymian  kaset.
• Obs ugiwany jest szeroki zakres no ników, od papieru grubego (o gramaturze do 209 g.m2), poprzez

etykiety samoprzylepne, a  po folie przezroczyste OHP, itp.
• Instalacja opcjonalnego finisher’a zapewnia szybkie sortowanie wsparte elektronicznie, zszywanie

i dziurkowanie kopii stron (opcjonalnie).
• Instalacja finisher’a z opcjonaln  funkcj  zszywania grzbietów umo liwia wybór trybu zszywania, który

automatycznie b dzie zszywa rodek dokumentów w formie ksi ki.
• Instalacja finisher’a z opcjonaln  funkcj  zszywania r cznego umo liwia tylko zszywanie dokumentów

bez mo liwo ci ich kopiowania i drukowania.
• Gdy urz dzenie skonfigurowane jest tylko jako kopiarka, funkcja automatycznego odcinania

spowoduje wy czenie prze cznika zasilania. Je eli zainstalowano opcjonalny zestaw drukarka/
skaner, jednocze nie zestaw drukarki i zestaw skanera lub modu  faksu, urz dzenie przejdzie w tryb

pienia i aktywuje si  ponownie po odebraniu zadania.
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Ogólne rodki ostro no ci
Podczas instalacji lub przenoszenia

Ostrze enie
• Niniejsze Wielofunkcyjne systemy cyfrowy wymagaj  zasilania pr dem zmiennym o parametrach

220 do 240 V, 8 A, 50/60 Hz. Nie nale y korzysta  z zasilania o parametrach innych, ni  podane s
powy ej. Nale y unika  pod czania kilku wtyczek do tego samego gniazdka zasilaj cego. Mo e to
spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. Je eli planowane jest zwi kszenie liczby
gniazdek, nale y skontaktowa  si  z elektrykiem.

• Nale y zawsze pod cza  Wielofunkcyjne systemy cyfrowe do gniazdka z uziemieniem w celu
unikni cia niebezpiecze stwa po aru lub pora enia pr dem, w przypadku wyst pienia zwarcia
eketrycznego. W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym. Nale y korzysta  z trójprzewodowego gniazdka ciennego z uziemieniem. W miejscach,
w których wykorzystywane s wtyczki z dwoma bolcami, konieczne jest uziemienie Wielofunkcyjnych
systemów cyfrowych ze wzgl dów bezpiecze stwa. Nigdy nie nale y uziemia urz dzenia o rur
instalacji gazowej, wodnej lub jakikolwiek inny przedmiot, który nie nadaje si  do tego celu.

• Nale y pod czy  przewód zasilaj cy bezpiecznie do gniazdka. Je eli przewód nie zostanie
pod czony prawid owo, mo e to spowodowa  przegrzanie, doprowadzaj ce do po aru lub pora enia
pr dem elektrycznym.

• Nie wolno uszkadza  przewodu zasilaj cego, ama  go lub podejmowa  próby jego naprawy
samodzielnie. Nie nale y post powa  z przewodem zasilaj cym w nast puj cy sposób:
-     Skr ca
-     Zgina
-     Ci gn
-     Umieszcza na nim innych przedmiotów
-     Doprowadza  do nagrzania
-     Umieszcza  w pobli u grzejników lub innych róde  ciep a
Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. Je eli nast pi uszkodzenie
przewodu zasilaj cego nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

• Wyjmuj c wtyczk  z gniazdka nie ci gnij za kabel zasilaj cy. Nale y zawsze trzyma  wtyczk , gdy
chcesz j  wyj  z gniazdka. Przy poci gni ciu kabla przewody mog  si  zniszczy  i w konsekwencji
spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

• Sprawd , czy otwory wentylacyjne nie s  zatkane. Je eli temperatura wewn trz Wielofunkcyjnego
Systemu Cyfrowego nadmiernie wzro nie, mo e to spowodowa  po ar.

• Nie nale y przenosi  Wielofunkcyjnych Systemów Cyfrowych do innego budynku, po schodach ani na
du e odleg ci. Mo e to spowodowa  obra enia cia a lub pora enie pr dem elektrycznym. Je eli
chcesz podnie  lub przenie  Wielofunkcyjny System Cyfrowy, nale y zwróci  si w tej sprawie do
serwisu.

• Nie nale y przenosi  Wielofunkcyjnych Systemów Cyfrowych, gdy s  do nich pod czone urz dzenia
dodatkowe, jak np. finiszer. Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. Je eli
chcesz podnie  lub przenie  Wielofunkcyjny System Cyfrowy, nale y zwróci  si w tej sprawie do
serwisu.

• Gdy zamierzasz przenie  Wielofunkcyjne Systemy Cyfrowe, nale y koniecznie od czy  urz dzenie
od zasilania przed wyci gni ciem wtyczki z gniazdka. Zniszczenie kabla zasilaj cego mo e
spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

• Gniazdko powinno znajdowa  si  w pobli u urz dzenia, w atwo dost pnym miejscu.
Wtyczk  nale y wyjmowa  z gniazdka cz ciej ni  raz do roku w celu oczyszczenia okolic wtyków.
Nagromadzenie kurzu i zabrudze  mo e spowodowa  po ar wskutek wysokich temperatur
uwalnianych z nieszczelno ci po cze  elektrycznych.
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• Przy pod czaniu dodatkowego wyposa enia oraz kabla po czeniowego do Wielofunkcyjnych
systemów cyfrowych nale y sprawdzi , czy zasilanie jest wy czone. Je eli zasilanie nie jest
wy czone, mo e to spowodowa  pora enie pr dem.

 Aby wy czy  zasilanie nale y przej  do& str. 39 „Wy czanie zasilania”.
• Nie nale y instalowa  urz dzenia samodzielnie lub podejmowa  próby jego przeniesienia, je li ju

zosta  zainstalowany. Mo e to spowodowa  obra enia cia a lub uszkodzenie urz dzenia. Je eli
urz dzenie ma by  przeniesione lub zainstalowane, nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

Ogólne rodki ostro no ci (cd.)

Pouczenie
• Nale y unika  ustawiania Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych w nieodpowiednich miejscach

 z uwagi na ci ar urz dzenia, a tak e upewni  si , czy powierzchnia, na której ma sta urz dzenie,
jest p aska. Nale y pami ta , e przewrócenie si  Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych mo e
spowodowa  powa ne obra enia cia a. Ci ar Wielofunkcyjnych Systemów Cyfrowych: ok. 83 kg.

• Dost pne s  cztery nó ki regulacyjne (blokady) po obu stronach urz dzenia (po dwie na ka dej) oraz
dwie blokady zabezpieczaj ce z przodu u do u podstawy podawania papieru oraz podajnika du ej
pojemno ci. Po przeniesieniu / instalacji urz dzenia nale y koniecznie przekr ci  i obni  nó ki
regulacyjne, a nast pnie dopasowa  je trwale do pod a. Po wyregulowaniu nó ek regulacyjnych
nale y tak e dopasowa  blokady zabezpieczaj ce.
Przed przenoszeniem urz dzenia, nale y przekr ci  i unie  blokady zabezpieczaj ce oraz nó ki
regulacyjne.
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Inne uwagi
• Nale y upewni  si , czy wokó  urz dzenia dost pna jest wystarczaj ca przestrze  do atwej wymiany

cz ci, konserwacji i wyjmowania zakleszczonego papieru.
W razie braku wystarczaj cej przestrzeni niektóre operacje, jak np. r czne podawanie papieru, b
trudne do wykonania, a Wielofunkcyjne systemy cyfrowe mog  ulec uszkodzeniu.

 Aby zapewni  maksymaln  eksploatacj  urz dzenia, nale y je ustawi  tak, aby po prawej stronie
odst p wynosi  80 cm oraz 10 cm po lewej strony i z ty u urz dzenia.

10cm

10cm
m 80cm

• Nale y koniecznie zamocowa  bezpiecznie kabel zasilaj cy w taki sposób, aby nie wyst powa o
ryzyko potkni cia si  o niego.

• Niekorzystne warunki zewn trzne mog  spowodowa  obni enie bezpiecze stwa eksploatacji oraz
wydajno ci Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych.
- Nale y unika  miejsc w pobli u okien lub nara onych na bezpo rednie dzia anie promieni

onecznych.
-     Nale y unika  miejsc, w których wyst puj  znacz ce zmiany temperatur.
-     Nale y unika  nadmiernych ilo ci kurzu.
-     Nale y unika  miejsc nara onych na drgania.

• Nale y zapewni  swobodny obieg powietrza oraz sprawdzi  dzia anie wentylatora.
W przypadku niew ciwej wentylacji w powietrzu odczuwalny b dzie nieprzyjemny zapach,
wydzielany przez ozon.
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Ogólne rodki ostro no ci (cd.)

Podczas korzystania z Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych

Ostrze enie
• Nie umieszcza  metalowych przedmiotów lub pojemników z wod  (wazonów, fili anek itp.) na

Wielofunkcyjnych systemach cyfrowych, ani w ich pobli u. Tak e spinacze i zszywki nale y
przechowywa  z dala od otworów wentylacyjnych. Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem
elektrycznym.

• Je eli Wielofunkcyjne systemy cyfrowe nagrzej  si  nadmiernie, wydostaje si  z nich dym lub pojawia
si  podejrzany zapach lub ha as, nale y post pi  w nast puj cy sposób.

 Nale y wy czy prze cznik g ówny oraz od czy  wtyczk  od gniazdka, a nast pnie skontaktowa
si  z dzia em technicznym.

• Je eli Wielofunkcyjne systemy cyfrowe nie s  u ywane d ej ni  miesi c, nale y na ten czas
od czy  wtyczk  od gniazdka ze wzgl dów bezpiecze stwa. Je eli wyst pi uszkodzenie izolacji,
mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

Pouczenie
• Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) na szybie orygina ów oraz naciska z si

na szyb . St uczenie szyby mo e spowodowa  obra enia cia a.
• Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) na Wielofunkcyjnych systemach

cyfrowych. Upadek przedmiotów z wysoko ci mo e spowodowa  obra enia cia a.
• Nie nale y pod cza  i od cza  wtyczki mokrymi d mi, poniewa  mo e to spowodowa  pora enie

pr dem elektrycznym.
• Nie nale y dotyka  jednostki wywo ywacza, ani otaczaj cych j metalowych powierzchni. Poniewa  s

one bardzo gor ce, mo e to doprowadzi  do poparzenia lub pora enia d oni przez urz dzenie.
• Podczas zmiany kata nachylenia panelu sterowania nale y zachowa  ostro no , eby nie uwi zi  r ki

w szczelinie pomi dzy urz dzeniem, a panelem sterowania. Mo e to spowodowa  uszkodzenia cia a.
• Nale y uwa , eby przytrzasn  sobie palców podczas zamykania szuflady na papier. Mo e to

spowodowa  obra enia.
• Nale y uwa , eby nie uwi zi  palców pomi dzy urz dzeniem, a opcjonalnym finisher’em. Mo e to

spowodowa  obra enia.
• Nale y uwa , eby nie uwi zi  palców pomi dzy urz dzeniem, a automatycznym modu em

dupleksowym. Mo e to spowodowa  obra enia.
• Nie nale y umieszcza  przedmiotów o wadze 3 kg lub wi cej na opcjonalnym stole roboczym. Z amanie

sto u roboczego mo e spowodowa  obra enia cia a.
• Nie nale y dotyka  metalowej cz ci p ytki prowadz cej w automatycznym module dupleksowym,

poniewa  mo e to spowodowa  poparzenia.
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Rozmieszczenie etykiet certyfikacyjnych, itp.

Etykieta informacyjna

Etykieta identyfikacyjna

Ostrze enie o
uziemieniu

Etykieta ostrzegawcza

Ostrze enie o
obszarze wysokiej temperatury
(jednostka utrwalania)

Ostrze enie o
obszarze wysokiej
temperatury
(otwory wentylacyjne)

Ostrze enie o obszarze wysokiej temperatury
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Inne uwagi
• Nale y ostro nie obchodzi  si  z panelem dotykowym, i nigdy w niego nie uderza . Uszkodzenie

powierzchni mo e spowodowa  wadliwe jego dzia anie.
• Nie nale y wy cza  Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych, kiedy wewn trz znajduje si  zaci ty

papier. Mo e to spowodowa  wadliwe dzia anie urz dzenia przy ponownym w czeniu prze cznika
ównego.

Aby uzyska  informacje na temat wy czania zasilania nale y przej  do & str. 39 „Wy czanie
zasilania”.

• Urz dzenie nale y wy czy  z zasilania przy opuszczaniu biura lub wyst pieniu przerwy
w dostawie pr du. Nie nale y jednak wy cza  zasilania, je li wykorzystywany jest tygodniowy
czasomierz.
Aby uzyska  informacje na temat wy czania zasilania nale y przej  do & str. 39 „Wy czanie
zasilania”.

• Nale y zachowywa  wszelkie rodki ostro no ci, poniewa  obszar wyj cia papieru, jak i sam papier
bezpo rednio po opuszczeniu urz dzenia, s  gor ce.

Ogólne rodki ostro no ci (cd.)
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Pouczenie
• Nie nale y dotyka  obszaru zszywania. Ostrze zszywki w danym po eniu mo e spowodowa

obra enia cia a.
 Finiszer z funkcj  zszywania grzbietów (opcjonalnie)& str. 315
 Finisher (opcjonalnie)& str. 308

Inne uwagi
• Do czyszczenia powierzchni Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych nie nale y stosowa  takich

rozpuszczalników jak rozcie czalnik, czy alkohol.
– Mo e to spowodowa  odkszta cenie powierzchni lub odbarwienia.
– Podczas stosowania ciereczki nas czonej czyszcz cym rodkiem chemicznym przy czyszczeniu

powierzchni, nale y zwróci  uwag  na miejsca obj te szczególn  ostro no ci .

Podczas konserwacji lub kontroli dzia ania

Ostrze enie
• Nigdy nie nale y samodzielnie podejmowa  prób naprawy, demonta u lub modyfikacji Wielofunkcyjnych

systemów cyfrowych. Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.
 W celu konserwacji lub naprawy cz ci wewn trznych Wielofunkcyjnych systemów cyfrowych nale y
skontaktowa  si  z serwisem.

• Wtyczk  oraz gniazdko nale y zawsze utrzymywa  w czysto ci. Nale y zapobiega  nagromadzeniu si
kurzu i brudu. W przeciwnym razie mo e to spowodowa  po ar oraz pora enie pr dem z uwagi na
ciep o emitowane przez przep ywaj cy pr d.

• Nale y uwa , eby takie p yny jak woda, czy olej nie przedosta y si do urz dzenia podczas
czyszczenia pod ogi. Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.
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Ostro nie
• Nigdy nie nale y spala  kaset i zbiorników z tonerem. Nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

(& str. 270 „3. Symbol wymiany kasety z tonerem”, & str. 274 „4.Symbol wymiany zbiornika
 z tonerem”)

Ogólne rodki ostro no ci (cd.)

Podczas post powania z materia ami eksploatacyjnymi
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Wy czenie odpowiedzialno ci

Poni sza informacja okre la zakresy wy czenia i ograniczenia odpowiedzialno ci TOSHIBA
CORPORATION (w tym jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) wobec nabywców
i u ytkowników (zwanych dalej „U ytkownikami”) urz dzenia e-STUDIO352/452 wraz z osprz tem,
opcjonalnym wyposa eniem oraz do czonym oprogramowaniem (zwanym dalej „Produktem”).

1. Wy czenie i ograniczenie odpowiedzialno ci, o której mowa w niniejszej informacji, stosuje si
w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie. Dla unikni cia niejasno ci, aden z zapisów
niniejszej informacji nie wy cza ani nie ogranicza odpowiedzialno ci TOSHIBA TEC CORPORATION
z tytu u zgonu lub obra  cia a, spowodowanych przez zaniedbanie ze strony TOSHIBA
CORPORATION lub celowe wprowadzenie w b d przez TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Wszystkie gwarancje, zobowi zania i inne warunki dorozumiane w przepisach prawnych s
wy czone w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie. Nie udziela si  i nie stosuje
w odniesieniu do Produktów adnych dorozumianych gwarancji tego rodzaju.

3. TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u jakichkolwiek strat, kosztów,
wydatków, roszcze  lub szkód spowodowanych przez:
(a) wykorzystywanie Produktu lub post powanie z nim w sposób odmienny, ni  zgodnie z tre ci
podr czników, w tym mi dzy innymi Podr cznika obs ugi, Podr cznika u ytkownika i/lub
nieprawid owe, b  niedba e obchodzenie si  z Produktem lub korzystanie z niego;
(b) jak kolwiek przyczyn  uniemo liwiaj  prawid owe dzia anie lub funkcjonowanie Produktu,
która wynika lub któr  mo na przypisa  dzia aniom, zaniechaniom, zdarzeniom lub wypadkom
pozostaj cym poza kontrol  TOSHIBA TEC CORPORATION, w tym mi dzy innymi okoliczno ci si y
wy szej, wojny, rozruchów, zamieszek, umy lnego lub celowego zniszczenia, po aru, powodzi,
burzy, kl ski ywio owej, trz sienia ziemi, zmiany napi cia i innych katastrof;
(c) uzupe nienia, modyfikacje, demonta , transport lub naprawy wykonywane przez osoby nie

ce serwisantami, upowa nionymi przez TOSHIBA TEC CORPORATION; lub
(d) u ycie innych rodzajów papieru, materia ów eksploatacyjnych lub cz ci innych, ni  s  zalecane
przez TOSHIBA TEC CORPORATION.

4. Z zastrze eniem ust pu 1, TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi adnej odpowiedzialno ci
 wobec Klienta z tytu u:

(a) utraconych zysków, utraconej sprzeda y lub obrotu; utraty lub uszczerbku dla reputacji;
utraconej produkcji, utraty przewidywanych oszcz dno ci; utraty warto ci firmy lub mo liwo ci
biznesowych; utraty klientów; utraty lub utraty mo liwo ci wykorzystania wszelkiego oprogramowania
lub danych; straty wynikaj ce lub powi zane z jakimikolwiek umowami; lub
(b) wszelkich strat lub szkód szczególnych, przypadkowych, po rednich lub wtórnych, kosztów,
wydatków, strat finansowych lub roszcze  odszkodowawczych; wszelkiego rodzaju, spowodowanych
przez wszelkie przyczyny, wynikaj ce lub zwi zane z Produktem lub wykorzystywaniem, b
post powaniem z Produktem, nawet je li TOSHIBA TEC CORPORATION powe mie wcze niej
wiedz  na temat mo liwo ci zaistnienia takich szkód.

TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u jakichkolwiek strat, kosztów,
wydatków, roszcze  lub szkód spowodowanych przez niemo no  u ytkowania (w tym mi dzy innymi
zwi zanych z awari , wadliwym dzia aniem, zawieszeniem si , infekcj  wirusami lub innymi
problemami), wynikaj cych z u ytkowania Produktu wraz ze sprz tem, materia ami lub
oprogramowaniem, nie dostarczonym w sposób po redni lub bezpo redni przez
TOSHIBA TEC CORPORATION.
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Wy czenie odpowiedzialno ci (cd.)
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1. Opis poszczególnych elementów
ówne elementy

1. Pokrywa przednia 8. Taca odbieraj ca
2. Kasety 9. Panel sterowania
3. Kiesze  na Podr cznik obs ugi (z ty u) 10. Panel dotykowy

 4. Prze cznik zasilania 11. Wybór regulacji kontrastu panelu
 dotykowego

5. Automatyczny modu  dupleksowy 12. Kaseta z tonerem
6. Taca podawania r cznego 13. Zbiornik z tonerem
7. Podzia ka orygina u A i B: Opcje

*B
3

1
5

4

2
6

*A

0

7 9

8 12

  13 (11)
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Konfiguracja opcji

1
12            13

1                       2

8 9

3                 4

10                      11

5                   6                  7

1. Pokrywa orygina ów (KA-3511PC)
Przytrzymuje orygina .

2. Automatyczny podajnik dokumentów z funkcj  odwracania (MR-3018)
Automatycznie podaje umieszczony w nim stos orygina ów pojedynczo do kopiowania.

3. Taca offsetowa (MJ-5005)
Umo liwia uk adanie zestawów kopii i wydruków z przesuwaniem poszczególnych zestawów.

4. Separator zada  (MJ-5004)
Umo liwia podawanie faksów, kopii oraz wydruków na oddzielne tace podawania papieru.

5. Podajnik du ej pojemno ci (KD-1012)
Podajnik ten umo liwia podawania papieru do 2500 arkuszy (80 g/m2) papieru w formacie A4.

6. Podstawa z kaset  (KD-1011)
Dodaje jedn  kaset  na papier do urz dzenia.

7. Dodatkowy modu  kasety (MY-1021)
Umo liwia dodanie jednej kasety na papier do podstawy z kaset .

8. Finiszer broszuruj cy (MJ-1024)
Finiszer ten umo liwia zszywanie grzbietów, jako uzupe nienie wyka czania dla
sortowania/ grupowania oraz zszywanie. (Do finiszera mo na zainstalowa  oddzielnie sprzedawan
jednostk  dziurkacza). Do instalacji tego finiszera wymagana jest jednostka mostka (KN-3520,
sprzedawana oddzielnie).
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1.Opis poszczególnych elementów (cd.)

9. Finiszer (typ A) (MJ-1023)
Finiszer ten umo liwia wyka czanie dla sortowania/ grupowania oraz zszywanie. (Sprzedawana
oddzielnie jednostka dziurkacza mo e by  instalowana do tego finiszera). Do instalacji finiszera
wymagana jest jednostka mostka (KN-3520, sprzedawana oddzielnie).

10. Finiszer wisz cy (MJ-1022) (tylko w modelu e-STUDIO352)
Finiszer ten umo liwia wyka czanie dla sortowania/ grupowania oraz zszywanie. Do instalacji tego
finiszera wymagana jest jednostka mostkuj ca (KN-3520, sprzedawana oddzielnie).

11. Finiszer (typ B) (MJ-1101)
Finiszer ten umo liwia wyka czanie dla sortowania/ grupowania oraz zszywanie (wraz z zszywaniem

cznym). (Do finiszera mo na zainstalowa  oddzielnie sprzedawan  jednostk  dziurkacza). Do
instalacji tego finiszera wymagana jest jednostka mostka (KN-3520, sprzedawana oddzielnie).

12. Jednostka dziurkacza (MJ-6004)
Jednostka ta umo liwia dziurkowanie wydruków. Mo e by  zainstalowania do finiszera broszuruj cego
(MJ-1024) oraz finiszera (typ A) (MJ-1023).

13. Jednostka dziurkacza (MJ-6101)
Jednostka ta umo liwia dziurkowanie wydruków. Mo e by  zainstalowania do finiszera (typ B)
(MJ-1101).

Dost pne jest nast puj ce dodatkowe wyposa enie. W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y
skontaktowa  si  z serwisem lub dystrybutorem produktów Toshiba. (Dodatkowe wyposa enie mo e
ró ni  si , zale nie od kraju przeznaczenia).

Pó ka roboczy (KK-3511)
Jest to pó ka podr czna, s ca do umieszczania na nim orygina ów podczas obs ugiwania urz dzenia.

Jednostka faksu (GD-1200)
Jest to jednostka, umo liwiaj ca korzystanie z urz dzenia jako faks.
•    Instalowana wewn trz urz dzenia

Druga linia telefoniczna dla jednostki faksu (GD-1160)
Jednostka ta umo liwia dodanie linii telefonicznej do faksu, przez co staje si  ona drug  lini .
•    Instalowana wewn trz urz dzenia
•    Konieczna jest jednostka faksu (GD-1200).

Stolik (MH-1700)
Jest to stolik do postawienia na nim urz dzenia.

Modu  nadpisywania danych (GP-1060)
Jest to modu , który umo liwia wykasowanie tymczasowo przechowywanych danych podczas kopiowania,
drukowania, skanowania lub korzystania z faksu, Internet faksu lub faksu sieciowego. Powoduje
nadpisanie tymczasowo przechowywanych danych, danymi wybranymi losowo.
•    Instalowany wewn trz urz dzenia

Karta szyfruj ca (GP-1040)
Opcja ta powoduje zwi kszenie bezpiecze stwa urz dzenia. Podczas zapisywania danych na dysk twardy
urz dzenia, dane te s  szyfrowane, natomiast podczas ich odczytywania nast puje ich odszyfrowanie.
•    Instalowana wewn trz urz dzenia
•    Konieczne jest gniazdo PCI (GO-1060).

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Modu  bezprzewodowej sieci LAN (GN-1041)
Modu  ten umo liwia korzystanie z urz dzenia w rodowisku bezprzewodowej sieci LAN.
•    Instalowany wewn trz urz dzenia
•    Konieczna jest antena (GN-3010).
•    Urz dzenie nie mo e by  pod czone jednocze nie do sieci bezprzewodowej i przewodowej LAN.

Modu  Bluetooth (GN-2010)
Modu  ten umo liwia drukowanie za pomoc  Bluetooth.
•    Instalowany wewn trz urz dzenia
•    Konieczna jest antena (GN-3010).

Antena (GN-3010)
Wykorzystywana jest, je li zainstalowany jest modu  bezprzewodowej sieci LAN oraz modu  Bluetooth.

Aktywator drukarki (GM-1060)
Zestaw ten umo liwia korzystanie z funkcji drukowania.

Aktywator drukarki/ skanera (GM-2060)
Zestaw ten umo liwia korzystanie z funkcji drukowania i skanowania.

Aktywator skanera (GM-4060)
Zestaw ten umo liwia korzystanie z funkcji skanowania.

25
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1.Opis poszczególnych elementów (cd.)

Panel sterowania

Przyciski na panelu sterowania s  do wykonywania ró nych dzia  i wprowadzania ustawie
 w urz dzeniu.

1

1. Przycisk [HELP] (POMOC)
Przycisk ten s y do wy wietlania procedury post powania dla danej operacji.

2. Przycisk [USER FUNCTIONS] (FUNKCJE U YTKOWNIKA)
Przycisk ten s y do okre lenia rozmiaru papieru lub rodzaju no nika dla kaset oraz rejestrowania
ustawie  kopiowania, skanowania i faksowania (w tym tak e do zmiany ustawie  domy lnych).
Nale y przej  do Podr cznika funkcji u ytkownika w celu uzyskania informacji na temat funkcji
dost pnych przy u yciu tego przycisku.

3. Przycisk [TEMPLATE] (SZABLON)
Przycisk ten s y do przechowywania i przywracania cz sto u ywanych ustawie  kopiowania,
skanowania oraz faksowania.

4. Przycisk [EXTENSION] (ROZSZERZENIA)
adne operacje wykonywane za pomoc  tego przycisku s  obecnie niedost pne. Przewiduje si

rozszerzenie funkcji dla tego przycisku w przysz ci.

5. Przycisk [e-FILING]
Przycisk ten s y do uzyskania dost pu do zapisanych danych obrazów.

6. Przycisk [SCAN] (SKANUJ)
Przycisk ten s y do skorzystania z funkcji skanowania.

7. Przycisk [COPY] (KOPIUJ)
Przycisk ten s y do skorzystania z funkcji kopiarki.

8. Przycisk [FAX] (FAKSUJ)
Przycisk ten s y do skorzystania z funkcji faksu/ Internet faksu.

9. Lampki komunikacyjne PRINT DATA / MEMORY RX / FAX (DANE WYDRUKU/ ODBIÓR
Z PAMI CI/ FAKS)
Lampki te pokazuj  stan odbioru danych faksu oraz komunikacji z faksem.

10. Przycisk [INTERRUPT] (PRZERWIJ)
Przycisk ten stosuje si  do przerwania wykonywanego zadania kopiowania oraz rozpocz cia
innego zadania. Poprzez ponowne naci ni cie przycisku mo liwe jest wznowienie wykonywania
przerwanego zadania.
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11. Przycisk [JOB STATUS] (STAN ZADA )
Przycisk ten s y do potwierdzania stanu zada , stanu drukowania, stanu transmisji/ odbioru faksu dla
zada  drukowania, zada  skanowania oraz zada  faksowania. (& str..230 “1.Stan zada ”)

12. Przycisk [ACCESS] (DOST P)
Z przycisku tego nale y skorzysta , je li ustawione zosta y kody departamentów oraz dane
 o u ytkowniku. Je eli nast pi naci ni cie tego przycisku po kopiowaniu, kolejny u ytkownik nie b dzie
móg  skorzysta  z funkcji, takiej jak kopiowanie bez wprowadzenia kodu departamentu lub danych
 o u ytkowniku. W celu uzyskania informacji na temat zarz dzania departamentami i u ytkownikami
nale y przej  do Podr cznika funkcji u ytkownika.

13. Przycisk [ENERGY SAVER] (OSZCZ DNO  ENERGII)
Z przycisku tego nale y skorzysta , je li urz dzenie ma zosta  wy czone lub kiedy ma by
prze czone w tryb oszcz dzania energii. Po naci ni ciu tego przycisku pojawi si  menu dla trybu
oszcz dzania energii. W celu przej cia w tryb oszcz dzania energii nale y nacisn  przycisk [SLEEP]
(U PIENIE), natomiast naci ni cie przycisku [SHUTDOWN] (WY CZENIE) spowoduje wy czenie
urz dzenia.

14. Przycisk [FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI)
Po naci ni ciu tego przycisku wszystkie wybrane funkcje zostan  wyczyszczone i nast pi powrót do
ustawie  domy lnych.

15. Przycisk [STOP] (ZATRZYMANIE)
Przycisk ten s y do zatrzymania ka dej wykonywanej operacji skanowania i kopiowania.

16. Przycisk [START] (URUCHOMIENIE)
Przycisk ten s y do uruchomienia operacji kopiowania, skanowania oraz faksowania.

17. Przycisk [CLEAR] (WYCZYSZCZENIE)
Przycisk ten s y do poprawienia wprowadzonych liczb, takich jak liczba kopii.

18. Lampka ERROR (B D)
Lampka ta jest zapalona, kiedy pojawi si  b d i konieczne jest podj cie odpowiednich dzia
w ramach urz dzenia.

19. Przycisk [MONITOR/PAUSE] (MONITOROWANIE/ WSTRZYMANIE)
Z przycisku tego mo na skorzysta  tylko w sytuacji, gdy zainstalowana jest jednostka faksu
(opcjonalna).
(W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y przej  do Podr cznika obs ugi funkcji faksu).

20. Klawisze numeryczne
Klawisze te s  do wprowadzania liczb, jak np. liczby kopii.

21. Panel dotykowy
Panel ten s y do wprowadzania ró norodnych ustawie  poszczególnych funkcji dla kopiarki,
skanera oraz faksu. Panel ten wskazuje równie  stan urz dzenia, np. informuje o braku papieru lub
jego zaci ciu.
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1.Opis poszczególnych elementów (cd.)

Regulacja k ta nachylenia panelu sterowania

1 Regulacja k ta nachylenia panelu sterowania

t nachylenia panelu sterowania mo na regulowa  dowolnie w zakresie od 7 do 45 stopni od pozycji
poziomej.

Podczas zmiany k ta nachylenia panelu sterowania nale y zachowa  ostro no , eby nie uwi zi  r ki
w szczelinie pomi dzy urz dzeniem, a panelem sterowania. Mo e to spowodowa  obra enia.

Ustawienie sta ego k ta nachylenia panelu sterowania
t nachylenia panelu sterowania mo e by  na sta e unieruchomiony przy u yciu blokady, która znajduje

si  z ty u panelu sterowania (przy 7 stopniach od pozycji poziomej). Podczas ustawiania urz dzenia
blokada znajduje si  w pozycji A. Nale y przesun  j  z pozycji A do B przed unieruchomieniem jej na
sta e.

A: Pozycja, w której k t nachylenia jest regulowany.
B: Pozycja, w której k t nachylenia jest unieruchomiony na sta e.

B
A

Przesu  blokad  (do pozycji A)
delikatnie w prawo, a nast pnie

 wyci gnij.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Dopasuj zaczepy blokady do otworów
dla pozycji B, a nast pnie w  je,
obracaj c odpowiednio blokad .

Przesuwaj blokad  w lew  stron  a  do
 zatrza ni cia.

• t nachylenia panelu sterowania jest unieruchomiony na sta e
    przy 7 stopniach.

1
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1.Opis poszczególnych elementów (cd.)

Panel dotykowy

Po w czeniu zasilania, na panelu dotykowym wy wietlone zostanie podstawowe menu dla funkcji
kopiarki. Na panelu dotykowym wy wietlany jest tak e stan urz dzenia za pomoc  komunikatów i symboli
graficznych.
1.     Komunikat 10. Przycisk trybu orygina u
2.     Proporcja kopiowania 11. Przycisk [PROOF COPY] (KOPIA PRÓBNA)
3.     Liczba zestawów kopii 12. Przyciski regulacji nasycenia
4.     APS/AMS* lub aktualnie wybrany rozmiar papieru 13. Przycisk simpleks / dupleks
5.     Poziom pozosta ego papieru 14. Przyciski wyboru ród a papieru
6.     Data i godzina 15. Obszar wy wietlania stanu urz dzenia
7.     Przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA) 16. Obszar ustawie  funkcji
8.     Przycisk finiszera 17. Przyciski indeksowe
9.     Przycisk powi kszania/ zmniejszania ([Zoom…])

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

Wy wietlanie komunikatów
U góry panelu dotykowego wy wietlane s  nast puj ce informacje:
stan urz dzenia, wskazówki operacyjne, komunikaty ostrzegawcze, proporcje kopiowania, liczba
zestawów kopii, rozmiar papieru dla wybranej kasety, ilo  papieru w wybranej kasecie oraz data
i godzina.

Przyciski dotykowe
Poprzez delikatne naciskanie tych przycisków na panelu dotykowym mo liwe jest ustawianie ró nych
funkcji.

Przyciski indeksowe
Nale y naciska  te przyciski, aby prze cza  si  pomi dzy poszczególnymi menu. Rodzaj i liczba
przycisków indeksowych ró ni si  zale nie od funkcji kopiarki, skanera oraz programu e-Filing.

Obszar ustawiania funkcji
Obszar ten obejmuje przyciski, dzi ki którym mo liwe jest wybranie i ustawienie ka dej funkcji.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Przycisk [SETTINGS] (USTAWIENIA)
1(Poni ej przedstawiony jest przyk ad).
Nale y nacisn  ten przycisk, aby potwierdzi  aktualne ustawione funkcje.

Dla ró nych menu pojawiaj  si  nast puj ce przyciski (niektóre z nich mog  nie by  wy wietlone w menu):
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1.Opis poszczególnych elementów (cd.)

1 Czyszczenie wybranych funkcji
Po naci ni ciu wybranego przycisku nast pi wyczyszczenie funkcji, która zosta a wybrana. Mo e
nast pi  tak e automatyczne wyczyszczenie wybranego ustawienia przy u yciu automatycznego
czyszczenia funkcji*, gdy urz dzenie nie jest u ywane przez okre lony czas.

*    Automatyczne czyszczenie funkcji:
Ta funkcja uruchamia si  po up ywie okre lonego czasu od wysuni cia ostatniego arkusza papieru lub od
naci ni cia ostatniego przycisku. Funkcja ta przywraca wszystkie domy lne ustawienia funkcji bez
konieczno ci naciskania przycisku [FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI). Gdy
wykorzystywana jest funkcja zarz dzania departamentami lub u ytkownikami, wy wietlenie powraca do
menu wprowadzania kodu departamentu lub danych o u ytkowniku. Je eli funkcje te nie s
wykorzystywane, wy wietlenie powraca do podstawowego menu funkcji kopiarki.
Czas automatycznego czyszczenia funkcji ustawiony jest domy lnie na 45 sekund przy instalacji
urz dzenia. W celu uzyskania informacji na temat zmiany tego ustawienia nale y przej  do Podr cznika
funkcji u ytkownika.

Regulacja kontrastu panelu dotykowego
Poprzez obracanie pokr em regulatora, znajduj cym si  po lewej stronie panelu sterowania, mo liwe
jest ustawienie kontrastu panelu dotykowego.
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Wstawianie liter
Je eli do obs ugi funkcji skanowania, e-Filing, szablonów oraz Internet faksu wymagane jest
wprowadzenie jakiejkolwiek litery, wy wietlane jest nast puj ce menu.
Do wprowadzania liter wykorzystywane s  przyciski na panelu dotykowym, natomiast do wprowadzania
cyfr wykorzystywane s  klawisze cyfr na panelu sterowania.

Do wprowadzania liter wykorzystywane s  nast puj ce przyciski.
[Spacja]: Naci nij ten przycisk w celu wprowadzenia spacji.
[ANULUJ]: Naci nij ten przycisk w celu anulowania wprowadzania liter.
[ENTER]: Naci nij ten przycisk w celu zatwierdzenia wprowadzonych liter.
[Cofnij]:  Naci nij ten przycisk w celu usuni cia litery, znajduj cej przed kursorem.

: Naci nij odpowiednio te przyciski w celu przesuni cia kursora.
[Du a]: Naci nij ten przycisk w celu wprowadzania du ych liter.
[Du e]: Naci nij ten przycisk w celu prze czania pomi dzy du ymi, a ma ymi literami.
[Nast pny]: Naci nij ten przycisk w celu uzyskania dost pu do klawiszy specjalnych.
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2. W czanie/wy czanie zasilania
czanie zasilania

Nale y otworzy  pokryw  prze cznika, a nast pnie w czy  prze cznikiem zasilanie.

1

•    Rozpocznie si  nagrzewanie urz dzenia. Podczas nagrzewania pojawi si  komunikat „Prosz  czeka
– trwa nagrzewanie”.

•    W trakcie nagrzewania urz dzenia, mo liwe jest skorzystanie z funkcji automatycznego rozpocz cia
zadania.
(& s tr. 70 „Skanowanie nast pnych orygina ów podczas kopiowania (Automatyczne rozpocz cie
zadania)")

Urz dzenie b dzie gotowe do kopiowania po up ywie 20 sekund i pojawi si  komunikat "GOTOWA".
Podczas wy czania zasilania w urz dzeniu, nie wystarczy tylko przekr ci  prze cznik zasilania, ale
nale y si  upewni , e jest wy czony.
& str. 39 „Wy czanie zasilania”

Je eli urz dzenie wykorzystywane jest z zastosowaniem funkcji zarz dzania departamentami lub
ytkownikami, przed wykonaniem kopiowania nale y wprowadzi  kod departamentu lub danych

o u ytkowniku. Wi cej szczegó owych informacji dost pnych jest na& str. 35 „Gdy wykorzystywane s
opcje zarz dzania departamentami lub u ytkownikami".

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA34



Gdy wykorzystywane s  opcje zarz dzania departamentami lub
ytkownikami

Je eli urz dzenie wykorzystywane jest z zastosowaniem funkcji zarz dzania departamentami lub
ytkownikami, konieczne jest, eby ka dy z u ytkowników wprowadzi  kod departamentu

lub dane o u ytkowniku.

Zarz dzanie departamentami
Za pomoc  kodów departamentów mo na ograniczy  dost p u ytkownikom lub kontrolowa  liczby
wykonywanych kopii przez poszczególne grupy u ytkowników lub departamenty w przedsi biorstwie.
Podczas kontrolowania liczby kopii w oparciu o kod departamentu nale y wprowadzi  odpowiedni kod po

czeniu zasilania. W celu uzyskania informacji na temat ustawiania i rejestrowania kodów
departamentów, nale y przej  do Podr cznika funkcji u ytkownika.

Po w czeniu zasilania pojawi si  nast puj ce menu.
•    To samo menu pojawia si  po naci ni ciu przycisku [ACCESS] (DOST P) lub po zadzia aniu

automatycznego czyszczenia funkcji.

Nale y wpisa  uprzednio zarejestrowany kod departamentu (5 cyfr), a nast pnie nacisn  przycisk [OK].
Menu zmieni si , a urz dzenie b dzie gotowe do u ycia.
•    Je eli kod departamentu zostanie wprowadzony b dnie, menu nie zmieni si . W tym przypadku nale y

nacisn  przycisk [FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI), a nast pnie wprowadzi
poprawny kod.

Po zako czeniu kopiowania
Po zako czeniu wszystkich operacji nale y nacisn  przycisk [ACCESS] (DOST P), aby uniemo liwi
korzystanie z urz dzenia osobom nieupowa nionym. Na wy wietlaczu pojawi si  menu wprowadzania
kodów departamentów.

35

1



2.W czanie / wy czanie zasilania (cd.)

1 Zarz dzanie u ytkownikami
Przy u yciu funkcji zarz dzania u ytkownikami mo liwe jest ograniczenie dost pu u ytkownikom lub
zarz dzanie wcze niejszymi rejestrami ka dego z nich. Je eli urz dzenie zarz dzane jest
z wykorzystaniem tej funkcji, nale y w czy  zasilanie urz dzenia i wprowadzi  wymagane dane
(np. nazw  u ytkownika, has o), aby rozpocz  korzystanie z urz dzenia. Menu wprowadzania danych

ytkownika pojawia si  równie  po naci ni ciu przycisku [ACCESS] (DOST P) na panelu sterowania
lub po zadzia aniu automatycznego czyszczenia funkcji. Nale y wprowadzi  wymagane dane zgodnie
z poni sz  procedur .

Pojawi si  menu do uwierzytelniania u ytkownika.
Lokalne uwierzytelnienie MFP, uwierzytelnienie LDAP

Uwierzytelnienie domeny systemu Windows

• W polu [DOMENA] wy wietlana jest nazwa domeny, która wcze niej ustawiona zosta a przez administratora
sieci.

Je eli nie zostanie wy wietlona przydzielona do firmy nazwa domeny nale y nacisn  przycisk [DOMENA] i wybra
odpowiedni  nazw .

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA36
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1
Naci nij przycisk [NAZWA U YTKOWNIKA].

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

Naci nij przycisk [HAS O].

1
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2.W czanie /wy czanie zasilania (cd.)

Wprowad  has o (maksymalnie 64 litery), a nast pnie naci nij
 przycisk [OK].

Naci nij ponownie przycisk [OK].

Menu zmieni si , a urz dzenie b dzie gotowe do u ycia.
• Je eli wprowadzone dane o u ytkowniku s  b dne, menu nie zmieni si . W tym przypadku nale y nacisn

przycisk [FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI), a nast pnie ponownie wprowadzi  dane.

Wy wietlanie informacji o dost pnej liczbie kopii
Wy wietlana jest informacja o pozosta ej liczbie kopii, odpowiednio dla u ytkowników oraz
departamentów. Liczba ta wy wietlana jest przez 5 sekund w prawym górnym rogu ekranu.

YTKOWNIK: Dost pna liczba kopii dla danego u ytkownika
DEPARTMENT: Dost pna liczba kopii dla danego departamentu

• Sposób wy wietlania ró ni si , zale nie od ustawie  dla zarz dzania urz dzeniem.

Po zako czeniu kopiowania
Po zako czeniu wszystkich operacji nale y nacisn  przycisk [ACCESS] (DOST P), aby
uniemo liwi  korzystanie osobom nieupowa nionym. Sposób wy wietlania powróci do takiego,
który wykorzystywany jest do wprowadzania danych o u ytkowniku.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Wy czanie zasilania

Przy wy czaniu zasilania urz dzenia, nale y post powa  zgodnie z procedur  opisan  poni ej.
Nale y bezwzgl dnie sprawdzi  nast puj ce trzy kwestie przed wy czeniem.
• Czy na li cie zada  wydruku nie pozosta y adne zadania. (& str. 230 „1.Stan zada ”)
•  Czy adna z lampek komunikacyjnych PRINT DATA (DANE WYDRUKU), MEMORY RX

 (ODBIÓR Z PAMI CI) oraz FAX (FAKS) nie miga. (Je eli podczas migania którejkolwiek z lampek
nast pi wy czenie urz dzenia, zadania w toku, np. odbiór faksu, zostan  anulowane).

• Czy aden z komputerów nie usi uje nawi za  po czenia sieciowego z urz dzeniem.

•    Nie nale y naciska  prze cznika zasilania w celu wy czenia urz dzenia, poniewa  w
przeciwnym razie dane mog  zosta  utracone lub dysk twardy mo e ulec uszkodzeniu.

•    Po wy czeniu urz dzenia, wszystkie zadania w toku zostaj  wyczyszczone.

Naci nij przycisk [USER FUNCTIONS]
FUNKCJE U YTKOWNIKA] na panelu
sterowania.

Naci nij przycisk [U YTKOWNIK] na panelu dotykowym
w celu wej cia do menu ustawie  u ytkownika, a nast pnie naci nij
przycisk [WY CZ].

1
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2.W czanie /wy czanie zasilania (cd.)

W menu pojawi si  komunikat „Aktualna praca zostanie skasowana.
Czy na pewno chcesz wy czy ?”. Naci nij przycisk [TAK].

• W  celu anulowania operacji wy czenia nale y nacisn  przycisk [NIE].

W menu pojawi si  komunikat „Wy czanie w toku”. Po chwili nast pi
wy czenie urz dzenia.

• Prze cznik automatycznie wróci do pozycji OFF (WY CZONE).

Wy czanie urz dzenia przy u yciu przycisku [ENERGY SAVER]
(OSZCZ DNO  ENERGII)
Urz dzenie mo na równie  wy czy  poprzez zastosowanie poni ej opisanej procedury.

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

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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1
Naci nij przycisk [WY CZ] na panelu dotykowym.

• W  celu anulowania operacji wy czenia nale y nacisn  przycisk [ANULUJ].

W menu pojawi si  komunikat „Wy czanie w toku”. Po chwili
nast pi wy czenie urz dzenia.

• Prze cznik automatycznie wróci do pozycji OFF (WY CZONE).
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3. Tryb oszcz dzania energii

Urz dzenie obs uguje trzy tryby oszcz dzania energii; tryb Automatycznego oszcz dzania energii, tryb
Wy czania oraz tryb U pienia.
Tryb Automatycznego oszcz dzania energii
Urz dzenie automatycznie przechodzi w tryb Automatycznego oszcz dzania energii po okre lonym czasie *1

od ostatniego u ycia. W trybie tym pojawia si  na panelu dotykowym komunikat „Oszcz dzanie energii –
naci nij przycisk START".

Tryb wy czenia
Urz dzenie przechodzi automatycznie w tryb Wy czenia po okre lonym czasie *2 od ostatniego u ycia.
Nast puje automatyczne wy czenie urz dzenia.

•    Tryb ten ma zastosowanie tylko dla kopiarek.
•    Aby kopiowa  nale y ponownie w czy  prze cznik zasilania.

Tryb u pienia
Urz dzenie przechodzi automatycznie w tryb U pienia po okre lonym czasie *2 od ostatniego u ycia.
W tym trybie komunikat trybu Automatycznego oszcz dzania energii znika, a przycisk
[ENERGY SAVER / SHUTDOWN] (OSZCZ DZANIE ENERGII/ WY CZ) wieci si  na zielono.

• Tryb ten ma zastosowanie dla modeli wielofunkcyjnych z zainstalowan  jak kolwiek jednostk  faksu,
 zestawem drukarka/ skaner oraz zestawem skanera (wszystkie opcjonalnie).
• Tryb ten jest automatycznie czyszczony przy odbiorze danych wydruku, danych faksu, danych Internet

faksu lub wiadomo ci e-mail. Tryb jest tak e czyszczony po naci ni ciu przycisku [START].

*1  Czas ten jest ustawiony fabrycznie na 15 minut.
*2  Czas ten jest ustawiony fabrycznie na 60 minut (e-STUDIO352) / 90 minut (e-STUDIO452).
W celu uzyskania informacji na temat zmiany ustawie  fabrycznych opisanych powy ej, nale y przej  do
Podr cznika funkcji u ytkownika.
Je eli ustawiony czas dla trybu „Automatycznego oszcz dzania energii” oraz dla „Trybu wy czenia/

pienia” jest taki sam, wówczas urz dzenie wybiera „Tryb wy czenia/U pienia”.

Mo liwe jest tak e ustawienie urz dzenia, aby przechodzi o r cznie w tryb u pienia poprzez zastosowanie
poni szej procedury.

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

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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1
Naci nij przycisk [TRYB U PIENIA] na panelu dotykowym.

• Urz dzenie przejdzie w tryb u pienia. W trybie tym wy wietlenie na panelu dotykowym znikie, a przycisk
[ENERGY SAVER] (OSZCZ DZANIE ENERGII) wieci si  na zielono.

Aby anulowa  tryb oszcz dzania energii
Nale y nacisn  przycisk [ENERGY SAVER] (OSZCZ DZANIE ENERGII) na panelu sterowania. Nast pi
wyczyszczenie trybu u pienia i urz dzenie przejdzie w stan gotowo ci do kopiowania.
Tryb u pienia mo na tak e wyczy ci  poprzez naci ni cie któregokolwiek z przycisków: [COPY],
[SCAN], [FAX], [e-FILING] oraz [START].
Przycisk [SCAN] jest dost pny tylko w sytuacji, gdy zainstalowany jest zestaw drukarka/ skaner lub
zestaw skanera (oba s  opcjonalne). Przycisk [FAX] jest dost pny tylko w sytuacji, gdy zainstalowana
jest jednostka faksu, zestaw drukarka/ skaner oraz zestaw skanera (wszystkie s  opcjonalne).
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4. Ustawienia papieru do kopiarki
„Szeroko ” i „d ugo ” arkuszy orygina ów oraz arkuszy papieru do
kopiarki

Orygina y oraz papier do kopiarek o rozmiarach A4/B5 mo na ustawi  w orientacji pionowej oraz
poziomej. W ca ym Podr czniku przy opisach wymiarów orygina ów oraz papieru do kopiarek
parametr „A” przedstawiony na poni szym rysunku nazywany jest „d ugo ci ”, natomiast „B” nazywany jest
„szeroko ci ”. (Na poni szym rysunku osoba obs uguj ca kopiark stoi z przodu urz dzenia).

B

A

Je li wymiar „B” jest krótszy od wymiaru „A” sytuacja taka okre lana jest jako „u enie orygina u
w orientacji pionowej”.

A

B

Je li wymiar „B” jest d szy od wymiaru „A” sytuacja taka okre lana jest jako „u enie orygina u
w orientacji poziomej”.

A

B

W niniejszym Podr czniku w odniesieniu do sytuacji, gdy orygina  lub papier do kopiarki, który mo na
 zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, u ony zostanie w poziomie, rozmiar papieru

okre la si  poprzez dodatnie na ko cu litery „-R”. (np. „A4-R”, „B5-R”)

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki

Podajnik arkuszy               Rodzaj papieru              Rozmiar papieru      Maksymalna pojemno

Kasety na papier
(wraz z kasetami
opcjonalnymi)

Podajnik du ej
pojemno ci
(opcjonalnie)

Papier zwyk y
(64 - 80 g/m2)

Papier gruby 1
(- 105 g/m2)

Papier zwyk y
(64 - 80 g/m2)

Papier gruby 1
(- 105 g/m2)

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

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

450 arkuszy

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

2000 arkuszy

Taca podajnika r cznego   Papier zwyk y
(64 - 80 g/m2)

Papier gruby 1
(- 105 g/m2)

Papier gruby 2
(- 163 g/m2)

Papier gruby 3
(- 209 g/m2)

Kalka kre larska

(tylko 75 g/m2)
Etykiety
samoprzylepne

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

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

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

80 arkuszy
(- 105 g/m2)

40 arkuszy *1

(- 163 g/m2)

30 arkuszy *1

(- 209 g/m2)
*1

*1, *2

Folie OHP                     (Rozmiar
standardowy)
tylko A4

Papier z zak adkami      (Rozmiar
standardowy)
A4, LT

30 arkuszy *1

*1

*1 Opcja automatycznego kopiowania w dupleksie jest niedost pna.
*2 Do etykiet samoprzylepnych nale y u  tryb Papier gruby 3.

• Dla jednej kasety nie mo na u  wi cej ni  jednego rozmiaru papieru.
• „Maksymalna pojemno  arkuszy” odnosi si  do maksymalnej liczby arkuszy wtedy, gdy

 wykorzystywany jest papier, zalecany przez Toshiba.
• Nale y upewni  si , czy wysoko  stosu papieru nie wykracza poza lini , zaznaczon  wewn trz
 prowadnicy.
•  „Format LT” jest standardowym rozmiarem, wykorzystywanym tylko w Ameryce Pó nocnej.
• „Format K” jest standardowym rozmiarem, wykorzystywanym tylko w Chinach.

Stosowane skróty dla rozmiarów papieru:
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer, SQ: Square

1
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4.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Zalecane rodzaje papieru

Do wykonywania kopii kolorowych o najwy szej jako ci obrazu zalecane s  wyszczególnione poni ej
rodzaje papieru.
Je eli planowane jest wykorzystywanie innego papieru, ni  wymienione s  poni ej, nale y w tej sprawie
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

Rodzaj papieru             Zalecenia Toshiba/ Producent                                      Tryb
Papier zwyk y Papier TGIS/Neusiedler (80 g/m2)                              ZWYK Y
Papier gruby                Papier kolorowy/Neusiedler (90 g/m2) GRUBY1

(100 g/m2)

(120 g/m2)

(160 g/m2)

(200 g/m2)
Kalka kre larska 75 g/m2 kalka kre larska                                           ZWYK Y
Etykiety samoprzylepne  3478/Zweckform-Avery                                               GRUBY3

Folia OHP *1 PP2500/3M                                                                PRZEZROCZYSTY

*1  Wykorzystywane powinny by  tylko folie OHP, zalecane przez Toshiba. Stosowanie innych folii mo e
spowodowa  wadliwe dzia anie urz dzenia.

Obs uga papieru i jego przechowywanie
Nale y zwróci  uwag  na nast puj ce kwestie:
• Unika  stosowania papieru poddanego wcze niej specjalnej obróbce lub wykorzystywanego do drukowania

na innym urz dzeniu. Nale y tak e unika  podwójnego kopiowania na tej samej stronie arkusza papieru,
poniewa  mo e to spowodowa  wadliwe dzia anie urz dzenia.

• Nie nale y u ywa  papieru zagi tego, pomarszczonego lub skr conego, papieru podatnego na zwijanie,
papieru nadmiernie g adkiego tudzie  nadmiernie szorstkiego, poniewa  mo e to spowodowa
niew ciwe podawanie papieru.

• Papier powinien by  przechowywany w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.
• Aby zabezpieczy  papier przed zwijaniem lub zginaniem, nale y go przechowywa  w sposób równo
 u ony na p askiej powierzchni.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA

1

46



Ustawienia papieru do kopiarki (zmiana rozmiaru)

Przy ustawianiu lub dodawaniu papieru do kasety, nale y post powa  wed ug poni szej procedury.

Umieszczanie papieru w kasecie

cz zasilanie.

Ostro nie wysu  kaset  a  do
 zatrzymania.

Naci nij doln  cz  prowadnicy tylnej
 w kierunku strza ki, aby j  wyj .
 Nast pnie ponownie zainstaluj j  przy

danym rozmiarze papieru
 (wskazanym na dolnej wewn trznej
 powierzchni kasety).

Naci nij prowadnic  boczn  po
 stronie oznaczonej strza  (po
 prawej stronie), aby j  odblokowa .
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4.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Naciskaj c zielon  d wigni
 prowadnicy bocznej w kierunku
 wskazanym przez strza , ustaw
 prowadnic  boczn  w po eniu
 odpowiadaj cym danemu rozmia-
rowi  papieru.

• Prowadnice boczne nale y regulowa  obiema r koma.

Naci nij prowadnic  boczn  po stronie
 oznaczonej strza  (po lewej), aby j
 zablokowa .

Umie  papier w kasecie/ kasetach.
• Umie  papier stron  kopiowan  do góry. (Strona

przeznaczona do kopiowania mo e by  wskazana na
opakowaniu papieru).

• W celu uzyskania informacji o maksymalnej liczbie arkuszy,
któr  mo na zastosowa , przejd  do & str. 45
„Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki"

•  Starannie przekartkuj papier zanim zostanie umieszczony
w kasecie.

•  Upewnij si , czy wysoko  stosu papieru nie wykracza poza
lini  zaznaczon  wewn trz prowadnicy.

•  Nie u ywaj arkuszy papieru, które s  pogniecione, pozginane,
  pomarszczone lub wilgotne.

Nale y koniecznie pozostawi  odst p 0,5 mm ( cznie 1,0 mm
lub mniej) pomi dzy papierem, a prowadnic  boczn
w przypadku papieru zwyk ego oraz oko o 0,5 mm do 1,0 mm

cznie oko o 1,0 mm do 2,0 mm) dla papieru grubego. Je eli
odst p jest niewystarczaj cy, mo e to spowodowa  zacinanie
si  papieru.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Wsu  kaset  prosto do urz dzenia a  do zatrzymania.
 1• Nale y koniecznie kaset  zamkn  ostro nie i starannie.

 Nale y uwa , eby nie przyci  palców podczas zamykania kasety. Mo e to spowodowa  obra enia.

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

Je eli rozmiar papieru jest inny, ni  rozmiar papieru znajduj cego si
 w kasecie, naci nij przycisk [TAK]. Gdy rozmiar papieru jest
 taki sam, jak rozmiar papieru znajduj cego si  w kasecie, naci nij
 przycisk [NIE]. (W przypadku naci ni cia przycisku [NIE], nie ma
 konieczno ci wykonywania kroku 11 i kolejnych).

Powy sze menu mo e nie zosta  wy wietlone przy okre lonej konfiguracji urz dzenia. W tym przypadku nale y
przej  do procedury opisanej na & str. 51 „Zmiana ustawie  rozmiaru papieru”, aby zmieni  ustawienia
rozmiaru papieru, je li jest on inny ni  rozmiar papieru w onego do kasety.
- Je eli konieczna jest zmiana ustawienia wy wietlania dla tego menu, nale y skontaktowa  si  z administratorem

w firmie.

8 1

9
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4.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Naci nij przycisk rozmiaru papieru, odpowiadaj cy rozmiarowi
 papieru, który w ony jest do kasety.

Je eli chcesz zmieni  ustawienia kasety do zastosowa  specjalnych
 (& str. 53), naci nij przycisk rodzaju papieru.

Naci nij przycisk [OK].

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Zmiana ustawie  rozmiaru papieru

Je eli zarejestrowane w urz dzeniu ustawienia rozmiaru papieru nie odpowiadaj  rozmiarowi papieru
znajduj cego si  w kasecie, mo e to spowodowa  zaci cie papieru. W taki przypadku nale y zmieni
ustawienia rozmiaru papieru, post puj c zgodnie z opisan  poni ej procedur .

Naci nij przycisk [USER FUNCTIONS]
 (FUNKCJE U YTKOWNIKA) na panelu
 sterowania.

Naci nij przycisk [U YTKOWNIK] na panelu dotykowym
 w celu wej cia do menu ustawie  u ytkownika, a nast pnie
 naci nij przycisk [KASETY].

Na panelu dotykowym wybierz symbol kasety, dla której ustawiony
 zosta  dany rozmiar papieru, a nast pnie naci nij przycisk
 wskazuj cy nowy rozmiar.

51
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4.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Umieszczanie papieru w podajniku du ej pojemno ci (opcja)

Ostro nie wyjmij podajnik du ej
 pojemno ci.

 • Nale y wyjmowa  kaset  a  do zatrzymania.

Umie  papier w przegrodach A i B.
• Nale y umie ci  papier stron  kopiowan  do góry.
 (Strona przeznaczona do kopiowania mo e by  wskazana
 na opakowaniu papieru).
• W celu uzyskania informacji o maksymalnej liczbie
 arkuszy,któr  mo na zastosowa , nale y przejd  do & str.45
 „Dost pne rodzaje papieru do kopiarki”.
• Nale y upewni  si , czy wysoko  stosu papieru nie
 wykracza poza lini , zaznaczon  na prowadnicy bocznej.
• Nale y starannie przekartkowa  papier, zanim zostanie
 umieszczony w kasecie.  papier przeznaczony dla
 przegrody A po prawej stronie, a papier przeznaczony dla
 przegrody B po lewej stronie.
 (Papier mo na odpowiednio uk ada , stopniowo
 i naprzemiennie nak adaj c go na stosy w przegrodzie
 A i B.)  Upewni  si , czy rodkowa d wignia nie jest
 otwarta  (zapoznaj si  z etykietami do czonymi do
 pojemnika du ej pojemno ci).
• Podawanie papieru rozpocznie si  najpierw z tacy
 podno nikowej (A). Po wyczerpaniu si  papieru
 w przegrodzie A nast puje przesuni cie papieru z przegrody
 B do przegrody A  i rozpoczyna si  jego podawanie.
• Nie nale y u ywa  arkuszy papieru, które s  pogniecione,
 pozginane lub wilgotne.

Wsu  kaset  podajnika du ej pojemno ci prosto do urz dzenia a
 do zatrzymania.
 • Nale y zamkn  ca kowicie kaset . Taca podno nikowa automatycznie przesunie si  do po enia podawania

  papieru.

Nale y uwa , eby nie przytrzasn  sobie palców podczas zamykania kasety. Mo e to spowodowa  obra enia.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Kaseta do zastosowa  specjalnych

Po w eniu papieru do zastosowa  specjalnych, innego ni  do standardowego kopiowania
(np. arkuszy do kopiowania ok adek), 1wskazanie na panelu dotykowym ulegnie zmianie. Kaseta z takimi
ustawieniami nie b dzie wykorzystana przy zwyk ym nale y wcze niej ustawi  dan  kaset  do
zastosowa  specjalnych. Je eli kaseta zosta a ustawiona dla zastosowa  specjalnych kopiowaniu.

Do poszczególnych zastosowa  mo na wybiera  spomi dzy nast puj cych rodzajów papieru.

Rodzaj papieru                            Przeznaczenie                              Wskazanie              Referencje
Arkusz ok adki   Arkusz wykorzystywany w trybie kopiowania         „OK ADKA” & str. 151

„ARKUSZ
OK ADKI”

Arkusz
przek adki

Arkusz wykorzystywany w trybie wk adania
przek adek
(Dla tego trybu mo liwe jest ustawienie do
dwóch kaset. Nale y najpierw okre li ród o
wk adania 1, nast pnie nacisn  symbol kasety
dla rodzaju papieru ród a wk adania 2 i
nacisn  przycisk [INSERT] (WSTAW).

„PRZEK ADKA
1”
(lub
„PRZEK ADKA
2”)

& str. 154
 „10.WK ADANIE
 ARKUSZY”

Papier do faksu    Papier do faksu (wymagana jest jednostka
faksu (opcjonalnie) w celu skorzystania z
funkcji faksowania).

Papier specjalny  Specjalne rodzaje papieru
(np. papier ze  znakiem wodnym)

Papier gruby 1 Arkusze wykorzystywane w przypadku, gdy ich
gramatura mie ci si  w przedziale od 81 g/m2 do
105 g/m2. Mo na go wk ada  z innymi
rodzajami papieru.

(Zobacz
podr czniki obs ugi
poszczególnych
opcji.)

-

& str. 45
„Dopuszczalne
rodzaje papieru do
kopiarki"

Ustawianie kasety do zastosowa  specjalnych

Umie  papier w kasecie/ kasetach.
 • Umie  papier stron  kopiowan  do góry.

 • Ustaw dany rozmiar papieru. (& str. 51 „Zmiana ustawie

  rozmiaru papieru”)

Naci nij przycisk [USER FUNCTIONS]
 (FUNKCJE U YTKOWNIKA) na
panelu sterowania.

F
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4.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Naci nij przycisk [U YTKOWNIK] na panelu dotykowym
w celu wej cia do menu ustawie  u ytkownika, a nast pnie
naci nij przycisk [KASETY].

Naci nij symbol danej kasety oraz przycisk rodzaju papieru na
panelu dotykowym.
 Przyk ad: Gdy dla pierwszej kasety ustawiono „Arkusz ok adki".

• Nale y dwukrotnie nacisn  przycisk [RETURN] (WRÓ ) lub przycisk [COPY] (KOPIUJ) na panelu
 sterowania w celu powrotu do podstawowego menu.

1.ZANIM ROZPOCZNIEMY KORZYSTANIE Z URZ DZENIA
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Czyszczenie kasety do zastosowa  specjalnych

Wykonaj kroki od 1 do 3, opisane w rozdziale „Ustawienia kaset do
zastosowa  specjalnych” (& str. 53).

Naci nij symbol kasety na panelu dotykowym, odpowiadaj cy tej,
której ustawienia chcesz wyczy ci , a nast pnie naci nij przycisk,
wskazuj cy rodzaj papieru w tej kasecie.

• Ustawienie rodzaju papieru zostaje wyczyszczone, a wskazanie kasety powraca do stanu pocz tkowego.

Je eli ustawiono Arkusze przek adek 1 oraz 2, a wyczyszczone zostanie tylko ustawienie Arkuszy przek adek 1,
kaseta na Arkusze przek adek 2 zmienia si  na kaset  dla Arkuszy przek adek 1.
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1. Ustawienia orygina ów
Obs ugiwane rodzaje orygina ów

Obs ugiwane s  nast puj ce rodzaje orygina ów.

      U enie            Rodzaj orygina u    Maksymalny        Obs ugiwane rozmiary dla
rozmiar                 funkcji automatycznego wykrywania

                                                                                             rozmiaru

 Kopiowanie Arkusze
z szyby *1 Przedmioty

                                                     trójwymiarowe
Ksi ki

  D ugo : 297 mm
  Szeroko :
  432 mm

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

Automatyczny
podajnik
dokumentów z
funkcj
odwracania
(opcjonalnie)
*2 *3

Papier zwyk y
Papier
makulaturowy
Orygina y
jednostronne:
35 - 157 g/m2

Orygina y
dwustronne:
50 - 157 g/m2

  D ugo : 297 mm
  Szeroko :
  432 mm

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

*1  Na szybie nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg i powy ej).
*2  Mo liwo  wykorzystania niektórych orygina ów zale y od jako ci papieru.
*3  Koniecznie nale y umieszcza  orygina y o rozmiarze A5 w orientacji poziomej.

Automatyczne wykrywanie rozmiaru nie dzia a prawid owo, je li do drukowania wykorzystywany jest
papier w formacie LT lub K. (Format LT jest standardowym rozmiarem papieru dla Ameryki Pó nocnej).
Format K jest standardowym rozmiarem papieru, stosowanym w Chinach).

• Orygina y sk adaj ce si  maksymalnie ze 100 arkuszy (35 do 80 g/m2) lub o wysoko ci maksymalnie
16 mm mo na umieszcza  w automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania
(opcjonalnie), niezale nie od ich rozmiarów.

• Podczas kopiowanie znacznej liczby orygina ów w orientacji poziomej z wykorzystaniem
automatycznego podajnika dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalnie), nale y korzysta
z blokady orygina ów, zapobiegaj c w ten sposób ich przesuni ciu.

2.JAK KOPIOWA
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Maksymalna liczba arkuszy do skanowania
W ramach jednego zadania kopiowania dopuszcza si  maksymalnie 1000 arkuszy w formacie A4, do
chwili zape nienia zasobów pami ci. Je eli liczba skanowanych arkuszy przekroczy powy szy limit,
pojawi si  komunikat „Liczba orygina ów przekroczy a dopuszczalny limit. Czy skopiowa
przechowywane orygina y?”. Je eli dane dotychczas przechowywanych (zeskanowanych) orygina ów
maj  by  wydrukowane,2nale y nacisn  przycisk [TAK] na panelu dotykowym. Je eli przechowywane
dane maj  by  usuni te, nale y nacisn  przycisk [NIE].

2
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1.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Umieszczanie orygina ów na szybie

Orygina y arkuszy

Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) na szybie urz dzenia oraz naciska  z si  na
szyb . St uczenie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Podnie  pokryw  dociskaj  lub automatyczny podajnik dokumentów
z funkcj  odwracania (opcjonalny).
• Nale y podnie  pokryw  pod k tem co najmniej 60 stopni w celu wykrycia orygina u.

Umie  orygina  stron  kopiowan  do
do u na szybie dla orygina ów i wyrównaj
go do lewego tylnego naro nika szyby.
A: Orygina

Ostro nie opu  pokryw  dociskaj
 lub automatyczny podajnik dokumentów
 z funkcj  odwracania (opcjonalny).

• Je eli orygina y maj  by  kopiowane przy wysokim poziomie
 przezroczysto ci, np.na foliach OHP lub kalce kre larskiej,
 nale y na oryginale umie ci  czysty arkusz papieru o tym
 samym rozmiarze, jak orygina  lub wi kszym.
A: Orygina
B: Czysty arkusz

2.JAK KOPIOWA
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Orygina y w formie ksi ki

2Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) na szybie urz dzenia lub naciska  z si  na
szyb . St uczenie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Podnie  pokryw  dociskaj  lub automatyczny podajnik
dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalnie).

Otwórz orygina  na danej stronie,
a nast pnie umie  j  stron  kopiowan
do do u. Wyrównaj orygina  do lewego
tylnego naro nika szyby.
• J eli przy kopiowaniu orygina ów w formie ksi ki

wykorzystywana ma by  funkcja dwustronnego kopiowania lub
funkcja podwójnej strony, nale y wyrówna rodek orygina u
do tej wskazuj cej linii na szybie.
(& str.116 „Orygina  w formie ksi ki -> kopia dwustronna”)
(& str.137 „4.PODWÓJNA STRONA”)

Podnie  ostro nie pokryw  dociskaj  lub automatyczny podajnik
dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny).
• Nie nale y opuszcza  automatycznego podajnika dokumentów z funkcj  odwracania zbyt gwa townie, je li

orygina  jest bardzo gruby. Nawet, je li automatyczny podajnik dokumentów z funkcj  odwracania nie zostanie
opuszczony do ko ca, nie wp ynie to na przebieg kopiowania.

• Nie nale y bezpo rednio wpatrywa  si  w szyb  orygina ów, poniewa  podczas kopiowania mo na narazi  si  na
dzia anie silnego wiat a.
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1.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów z funkcj
odwracania (opcja)

rodki ostro no ci

Nie nale y wykorzystywa  orygina ów typu 1 do 8 przedstawionych poni ej, poniewa  mog  one
spowodowa  wyst pienie problemów z podawaniem papieru lub uszkodzenie urz dzenia.
1. Orygina y mocno pomarszczone, pozginane lub pozawijane
2. Orygina y z kalk  maszynow
3. Orygina y sklejane ta , klejem lub powycinane
4. Orygina y spi te spinaczami lub pozszywane
5. Orygina y podziurawione lub podarte
6. Orygina y wilgotne
7. Folie OHP lub kalki kre larskie
8. Papier warstwowy (woskowany, itp.)

Ze szczególn  ostro no ci  nale y post powa  z poni ej przedstawionymi orygina ami typu 9 i 10.
9. Orygina y, których nie mo na rozdzieli  palcami lub orygina y poddane obróbce powierzchniowej

(Rozdzielenie arkuszy takich orygina ów mo e by  niewykonalne).
10. Orygina y pozginane lub pozwijane nale y przed wykorzystaniem wyg adzi .

    1                                                    2                                                        3

4                                                    5                                                       6

7                           8                         9                                                  10

Je eli obszar skanowania lub obszar prowadzenia s  brudne, na wydruku mog  pojawi  si
niepo dane elementy, np. czarne pasma. Zaleca si  cotygodniowe czyszczenie tych obszarów.
(& str. 332 „1.Kontrola codzienna”)

2.JAK KOPIOWA

2

62



Tryb podawania ci ego

Wyrównaj wszystkie orygina y.
 Nast pnie umie  je stron  kopiowan

do góry i wyrównaj prowadnice boczne
do d ugo ci orygina ów.
• Nale y umieszcza  orygina y w linii prostej wzd  prowadnic

 bocznych.
• Nale y uporz dkowa  orygina y w kolejno ci, w jakiej maj

by  kopiowane. Górny arkusz ze stosu orygina ów zostanie
podany do urz dzenia w pierwszej kolejno ci.

• Tryb ten jest dost pny równie  dla orygina ów, sk adaj cych si
 z jednego arkusza.
• Niezale nie od rozmiaru, dopuszcza si  maksymalnie 100
 arkuszy orygina ów(35 do 80 g/m2) lub stos do wysoko ci
 16 mm.
• W celu uzyskania informacji na temat orygina ów o ró nych

rozmiarach nale y przej  do & str. 89 „Kopiowanie
orygina ów o ró nych rozmiarach w jednym przebiegu
(mieszane rozmiary orygina ów)”.

• W razie potrzeby nale y u  blokady orygina ów.
• Aby zmieni  po enie blokady orygina ów, nale y j  lekko

unie , a nast pnie wcisn  ponownie.

Je li liczba orygina ów jest zbyt du a, aby mo na j  by o w  do urz dzenia za jednym razem, mo na
wcze niej podzieli  orygina y na kilka zestawów, które nast pnie b  kopiowane w sposób ci y. W tym celu
nale y umie ci  pierwszy zestaw orygina ów i nacisn  przycisk [KONTYNUUJ] na panelu dotykowym
podczas skanowania danych tego zestawu. Kiedy skanowanie zostanie zako czone, nale y w  kolejny
zestaw orygina ów oraz nacisn  przycisk [START] na panelu dotykowym.

1
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1.Ustawienia papieru do kopiarki (cd.)

Tryb podawania pojedynczego
W celu uzyskania informacji na temat prze czania si  pomi dzy trybem podawania ci ego, a trybem
podawania r cznego, nale y przej  do& str. 168 „16.ADF/ SADF”.

Dopasuj prowadnice boczne do
szeroko ci orygina ów.

 orygina  stron  kopiowan  do
góry, w linii prostej wzd  prowadnic
bocznych.
• Orygina  zostanie pobrany automatycznie. Nale y go

koniecznie pu ci , gdy urz dzenie rozpocznie jego
pobieranie.

• Wy wietlone zostanie menu dla kroku 3.

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

 • Niezale nie od tego, czy naci ni ty zosta  przycisk [TAK], wykonana zostanie ta sama operacja.

Po zako czeniu podawania wszystkich orygina ów, naci nij
 przycisk [KONIEC].
 • Je eli przycisk [KONIEC] nie zostanie naci ni ty, kopiowanie rozpocznie si  po okre lonym czasie

  w momencie automatycznego oczyszczania funkcji.
& str. 32 „Czyszczenie wybranych funkcji”

2.JAK KOPIOWA
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2. Kopiowanie
Ustawienia pocz tkowe (domy lne)

Po w czeniu zasilania i wyczyszczeniu trybu oszcz dzania energii oraz po naci ni ciu przycisku
[FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI) na panelu sterowania, nast pi automatyczna
konfiguracja ró nych ustawie . Ustawienia te okre lane s  jako ustawienia pocz tkowe (domy lne).
Orygina y s  uk adane po umieszczeniu papieru lub upewnieniu si , e w kasetach znajduje si  papier.
Po naci ni ciu przycisku [START] na panelu sterowania bez zmiany tych ustawie , kopiowanie
wykonywane b dzie przy ustawieniach pocz tkowych (domy lnych). Kopiowanie zgodnie
z oczekiwaniami mo na wykonywa  poprzez ustawienie ró nych trybów. W poni szej tabeli
wyszczególnione s  ró ne ustawienia pocz tkowe, jakie wyst puj  bezpo rednio po instalacji
urz dzenia.

 Pozycja                                                                      Ustawienie pocz tkowe (domy lne)
Proporcje kopiowania .                                                100%
Liczba kopii   ...                                                           1
Wybór papieru                                                             Automatyczny wybór papieru APS)
Orygina  -> Kopia                                                        Jednostronny -> jednostronna

Regulacja nasycenia                                                    Automatyczna regulacja nasycenia kopii
Tryb orygina u                                                              TEKST/FOTO
Tryb wyka czania                                                        Umieszczenie orygina ów na szybie orygina ów:

Tryb bez sortowania/ bez zszywania
Umieszczenie orygina ów na automatycznym
podajniku dokumentów z funkcj  obracania
(opcjonalnie): Tryb sortowania

Tryb podawania, gdy orygina y umieszczone s  na
       automatycznym podajniku dokumentów z funkcj
       odwracania (opcjonalny)

Tryb podawania ci ego

• Niniejsze ustawienia pocz tkowe mo na zmienia , zale nie od potrzeb. W celu uzyskania
 szczegó owych informacji nale y przej  do Podr cznika funkcji u ytkownika.
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2.Kopiowanie (cd.)

Procedura kopiowania

Umieszczenie orygina ów na automatycznym podajniku dokumentów
z funkcj  odwracania (opcjonalny)

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• W celu uzyskania informacji na temat dost pnych rodzajów i rozmiarów papieru, nale y przej  do & str. 45

„Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki”.

Je eli papier danego rozmiaru i rodzaju nie znajduje si  w kasetach lub podajniku du ej pojemno ci, nale y
zapozna  si  z nast puj cymi stronami Podr cznika.
-& str. 47 „Ustawienia papieru do kopiarki (zmiana rozmiaru)”
-& str. 52 „Umieszczenie papieru w podajniku du ej pojemno ci (opcjonalny)”
-& str. 73 „3.Kopiowanie r czne”

Umie  orygina /orygina y.
• W celu uzyskania informacji na temat wk adania orygina ów,

 nale y zapozna  si  z nast puj cymi stronami.
-& str. 58 „Dopuszczalne rodzaje orygina ów”
-& str. 62 „Korzystanie z automatycznego podajnika

dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny)”

Orygina y kopiowane s  w kolejno ci, w jakiej zosta y
zeskanowane.

Wybierz dane tryby kopiowania. Je eli chcesz wykona  wi cej kopii
zestawów ni  jeden i wprowad dan  liczb  kopii.

• Nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu sterowania w celu poprawienia wprowadzonej
 liczby.

• Nale y zwróci  uwag , e dost p do niektórych kombinacji trybów kopiowania jest ograniczony. (& str. 350
„4.Tabela kombinacji funkcji kopiowania”)

• Po naci ni ciu przycisku [START] na panelu sterowania nie mo na wprowadzi adnych zmian w zakresie trybów
kopiowania (wraz z ustawieniami dla wcze niej podzielonych zestawów orygina ów).

2.JAK KOPIOWA
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Naci nij przycisk [START]
• Rozpoczyna si  kopiowanie. Papier wysuwany jest stron

 skopiowan  do do u.
• Je eli w trakcie kopiowania sko czy si  papier, odpowiedni

symbol kasety na panelu dotykowym oraz przycisk [JOB
STATUS] zaczn  miga .2Nale y doda  papier do kasety lub wybra  inn  kaset
z papierem o tym samym rozmiarze.

• Nale y by  ostro nym, poniewa  obszar wyj cia papieru oraz
papier, zaraz po opuszczeniu urz dzenia, s  gor ce.

Umieszczanie orygina ów na szybie orygina ów

Umie  papier w kasecie/kasetach.
W celu uzyskania informacji na temat dost pnych rodzajów i rozmiarów papieru, nale y przej  do & str. 45
„Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki”.

Je eli papier danego rozmiaru i rodzaju nie znajduje si  w kasetach lub podajniku du ej pojemno ci, nale y
zapozna  si  z nast puj cymi stronami Podr cznika.
-& str. 47 „Ustawienia papieru do kopiarki (zmiana rozmiaru)”
-&  str. 52 „Umieszczenie papieru w podajniku du ej pojemno ci (opcjonalny)”
-&  str. 73 „3.Kopiowanie z podajnika r cznego”

Umie  orygina /orygina y.
• W celu uzyskania informacji na temat wk adania orygina ów, nale y zapozna  si  z nast puj cymi stronami.

-& str. 58 „Dopuszczalne rodzaje orygina ów”
-& str. 62 „Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów z funkcj  odwracania”

Orygina y kopiowane s  w kolejno ci, w jakiej zosta y zeskanowane.

Wybierz dane tryby kopiowania. Je eli chcesz wykona  wi cej kopii
zestawów ni  jeden, wprowad dan  liczb  kopii.

• Nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu sterowania w celu poprawienia wprowadzonej
 liczby.
• Nale y zwróci  uwag , e dost p do niektórych kombinacji trybów kopiowania jest ograniczony. (& str. 350

„4.Tabela kombinacji funkcji kopiowania”)
• Po naci ni ciu przycisku [START] na panelu sterowania nie mo na wprowadzi adnych zmian w zakresie trybów

kopiowania (wraz z ustawieniami dla wcze niej podzielonych zestawów orygina ów).
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2.Kopiowanie (cd.)

Naci nij przycisk [START]
• Rozpoczyna si  kopiowanie.

Gdy kopiowanie odbywa si  poprzez umieszczenie orygina ów
na szybie orygina ów (np. przy u yciu trybu sortowania lub
poprzez wykonywanie dwustronnych kopii z jednostronnych
orygina ów), dane tych orygina ów skanowane s  do pami ci.
W takim przypadku nale y przej  do kroków 5 i 6.

Umie  kolejny orygina , a nast pnie naci nij przycisk [START].
• Rozpocznie si  skanowanie danych tego orygina u.
• W ten sam sposób zostanie zeskanowany kolejny orygina  po naci ni ciu przycisku [TAK] na panelu dotykowym,

a nast pnie przycisku [START] na panelu sterowania.
• Nale y powtarza  powy sz  procedur  do chwili uko czenia skanowania ostatniej strony orygina u.

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

• Rozpoczyna si  kopiowanie. Papier wysuwany jest stron  skopiowan  do do u.
• Je eli w trakcie kopiowania sko czy si  papier, odpowiadaj cy kasecie symbol na panelu dotykowym oraz

przycisk [JOB STATUS] zaczn  miga . Nale y doda  papier do kasety lub wybra  inn  kaset  z papierem
o tym samym rozmiarze.

• Nale y by  ostro nym, poniewa  obszar wyj cia papieru oraz papier, zaraz po opuszczeniu urz dzenia,
 s  gor ce.

2.JAK KOPIOWA
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Zatrzymywanie kopiowania
Nale y nacisn  przycisk [STOP] na panelu sterowania w celu zatrzymania skanowania
lub kopiowania ci ego.

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

Po pojawieniu si  poni szego menu, naci nij przycisk [KASOWANIE
PAMI CI) na panelu dotykowym.

• Podczas skanowania: Dane zeskanowane dotychczas zostan  usuni te.
• Podczas kopiowania ci ego: Kopiowanie zatrzyma si , a dane zeskanowane dotychczas zostan  usuni te.

Je eli pozosta o jakie  zadanie kopiowania, rozpocznie si  jego wykonanie.

1
2

2
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2.Kopiowanie (cd.)

Skanowanie nast pnych orygina ów podczas kopiowania (automatyczne
rozpocz cie zadania)

Podczas kopiowania ci ego lub w trakcie wy wietlania przez urz dzenie komunikatu „GOTOWA”
(NAGRZEWANIE) mo liwe jest zachowanie zadania kopiowania poprzez skanowanie orygina u.

Umie  orygina / orygina y.

Wybierz tryb kopiowania oraz ustaw liczb  kopii.

Nale y zwróci  uwag , e o ile dla kolejnego zadania nie zostan  wprowadzone nowe ustawienia trybu
kopiowania, przy jego uruchomieniu zastosowane zostan  ustawienia z poprzedniego zadania kopiowania.

Naci nij przycisk [START] na panelu
sterowania.
• W pami ci mo e by  zachowanych do 10 zada .

Po umieszczeniu jedenastego zadania na szybie orygina ów lub
automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania
(opcjonalny) i naci ni ciu przycisku [START], pojawi si
komunikat „Auto Start” na panelu dotykowym.

• W ramach jednego zadania kopiowania dopuszcza si
 maksymalnie 1000 arkuszy w formacie A4, do chwili zape nienia
 zasobów pami ci. (& str. 59 „Maksymalna liczba  arkuszy do
 skanowania”

2.JAK KOPIOWA
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Potwierdzanie i anulowanie automatycznego uruchomienia zadania
Potwierdzanie automatycznego uruchomienia zadania oraz anulowanie zadania oczekuj cego
Nale y nacisn  przycisk [JOB STATUS] na panelu sterowania w celu wy wietlenia
wykazu zada  do potwierdzenia wybranego automatycznego zadania 2lub anulowania zadania
oczekuj cego na skopiowanie.
W celu uzyskania informacji na temat anulowania automatycznych zada  nale y przej
do& str. 232 „Usuwanie zada  wydruku”.

Anulowanie automatycznie uruchomionego zadania
Nale y nacisn  przycisk [STOP] na panelu sterowania w celu zatrzymania zadania w trakcie
skanowania orygina ów. W celu wznowienia zadania nale y nacisn  przycisk [START].
Aby wznowi  zadanie nale y nacisn  przycisk [START]. (Jednak orygina y, które zosta y zeskanowane
przed zatrzymaniem zadania, b  skopiowane nawet, je li nast pi naci ni cie przycisku [FUNCTION
CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI).
Aby anulowa  automatyczne zadanie, nale y nacisn  przycisk [STOP].
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2.Kopiowanie (cd.)

Przerwanie kopiowania w toku oraz wykonywanie innych kopii
(Przerwanie kopiowania)

W trakcie, gdy kopiowanie ci e jest w toku  mo na przerwa  dane zadanie, wykonuj c inne zadanie
kopiowania. Przy przerywaniu kopiowania nie mo na korzysta  z nast puj cych funkcji:
•    Kopiowanie arkuszy ok adek
•    Kopiowanie z wk adaniem arkuszy
•    Budowanie zada
•    Przechowywanie w e-Filing / funkcja Kopiuj i Plik
•    przyciski [e-FILING] / [SCAN] / [FAX] (e-FILING/ SKANUJ/ FAKS)

Naci nij przycisk [INTERRUPT] na
panelu sterowania.
• Przycisk [INTERRUPT] zacznie najpierw miga ,

a nast pnie po wy wietleniu komunikatu „Zadanie przerwane
– zadanie 1 zapisane” zapali si .

Po naci ni ciu przycisku [INTERRUPT] podczas skanowania
orygina ów, przycisk [INTERRUPT] zacznie najpierw miga .
Nast pnie po zako czeniu skanowania
i pojawieniu si  komunikatu „Zadanie przerwane – zadanie 1
zapisane” przycisk ten zacznie wieci .

Zast p orygina  nowym.
 • Je li jest konieczne, ustaw inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START] na panelu sterowania.

Po zako czeniu przerwanego kopiowania, naci nij ponownie przycisk
 [INTERRUPT].

 • Pojawi si  komunikat “GOTOWA do wznowienia zadania 1”, po czym nast pi wznowienie przerwanego
 zadania.

 Przerwane kopiowanie jest automatycznie anulowane po up ywie okre lonego czasu poprzez automatyczne
wyczyszczenie funkcji bez konieczno ci ponownego naciskania przycisku [INTERRUPT]. Nast puje
wznowienie przerwanego zadania (= zadanie 1) po automatycznym wyczyszczeniu funkcji.

2.JAK KOPIOWA
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3. Kopiowanie z podajnika r cznego
Kopiowanie z podajnika r cznego

W przypadku wykonywania kopii na folii OHP, etykietach samoprzylepnych lub niestandardowym
rozmiarze papieru, nale y umie ci  arkusze papieru w tacy podawania r cznego. Kopiowanie
z podajnika r cznego jest tak e zalecane dla kopiowania na standardowym rozmiarze papieru, którego
brak jest w którejkolwiek kasecie.

Mo liwe jest równie  wykorzystanie poni szych funkcji podstawowych, bez konieczno ci okre lania
rozmiaru papieru.
2• Usuwanie rodka ksi ki, powi kszenie XY, arkusz ok adki, wstawianie arkusza, budowanie zadania,

orientacja obrazu oraz ksi ka -> notatnik

Podane poni ej funkcje mog  by  wykorzystane poprzez okre lenie rozmiaru papieru, w powi zaniu
z podstawowymi funkcjami.
• Zmiana obrazu, usuwanie kraw dzi, podwójna strona, wielostronicowo  (2 w 1/ 4 w 1), sortowanie

magazynowe, edycja, wstawianie daty i godziny oraz numerowanie stron w menu Edycja
• Sortowanie naprzemienne, dziurkowanie i sortowanie magazynowe w menu Opcje sortowania
• „Dupleks 1 -> 2”, „Dupleks 2 -> 2” oraz „ksi ka -> 2” w menu Tryby dupleksu
• Funkcje APS oraz AMS w menu Powi kszanie/ zmniejszanie

W celu wykonywania kopiowania r cznego, nale y otworzy  tac  podawania r cznego.

Procedura operacyjna kopiowania r cznego ró ni si , zale nie od u ytego rozmiaru papieru.
Procedury operacyjne dla ka dego rozmiaru opisane s  na odpowiednich stronach Podr cznika.
Poni sza tabela zawiera informacje o tych stronach:

                   Rozmiar papieru                                  Procedura

Rozmiar                        A3, A4, B4, B5                         str. 74
standardowy

                                 Inne od powy szych                 str. 76

      Inne (rozmiar niestandardowy)                                    str. 78

• Kopiowanie r czne zatrzymuje si , je eli podczas kopiowania na tacy podawania r cznego zabraknie
papaieru, nawet je li papier tego samego rozmiaru znajduje si  w którejkolwiek kasecie. Kopiowanie
jest wznawiane po uzupe nieniu papieru w tacy podawania r cznego.

• Po zako czeniu kopiowania r cznego, przycisk [FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI)
na panelu sterowania zacznie miga . Nale y nacisn  ten przycisk, aby prze czy  si  na kopiowanie
domy lne przy u yciu kaset. (Kopiowanie r czne jest automatycznie anulowane po up ywie
okre lonego czasu poprzez automatyczne wyczyszczenie funkcji bez konieczno ci naciskania
przycisku [FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI). Kopiowanie r czne powraca do
kopiowania domy lnego przy u yciu kaset po automatycznym wyczyszczeniu funkcji).
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3.Kopiowanie r czne (cd.)

Kopiowanie z podajnika r cznego na papierze o rozmiarze standardowym

Kopiowanie na papierze o rozmiarze A3, A4, B4 oraz B5

Umie  kilka arkuszy papieru stron
kopiowan  w dó  na tacy podawania

cznego. Wyrównaj prowadnice boczne
do d ugo ci papieru, przytrzymuj c
element A.
• Pojawi si  komunikat „Gotowa do podawania r cznego”.
• Na tylnej stronie prowadnic bocznych tacy podawania r cznego

znajduje si  wska nik wysoko ci stosu papieru. Wysoko
stosu arkuszy nie mo e wykroczy  poza ten wska nik.

• Przy korzystaniu z wi cej ni  jednego arkusza, przed
umieszczeniem ich na tacy nale y je dobrze przekartkowa .

• Nie nale y wpycha  arkuszy w szczelin  podajnika r cznego,
poniewa  mo e to spowodowa  zaci cie papieru.

Je eli rozmiar papieru jest wi kszy, nale y wyci gn
trzycz ciowy uchwyt przytrzymuj cy papier. Je eli
wykorzystywany jest papier w formacie A3 lub wi kszym, nale y
unie  element B.

B

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk odpowiadaj cy rozmiarowi papieru, który zosta
umieszczony na tacy.

 • Je eli rozmiar papieru nie zostanie okre lony, kopiowanie mo e ulec spowolnieniu.

2.JAK KOPIOWA
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 Naci nij przycisk [RODZAJ PAPIERU] na panelu dotykowym, je eli
rodzaj no nika papieru, umieszczonego na tacy jest inny, ni  papier
zwyk y.

2

Naci nij przycisk odpowiadaj cy temu samemu no nikowi papieru,
który zosta  umieszczony na tacy, a nast pnie naci nij przycisk [OK]
na panelu dotykowym.

•  Je li jest konieczne, ustaw inne tryby kopiowania.
• Je eli wybrany w tym miejscu rodzaj no nika jest inny od umieszczonego, mo e to spowodowa  zaci cie

papieru lub istotne trudno ci z uzyskaniem w ciwej jako ci obrazu.

Naci nij przycisk [START] na panelu sterowania.

Przy wykonywaniu kopii na folii OHP nale y pojedynczo wyjmowa  skopiowane folie, które wysuwane
 do tacy odbieraj cej. Je eli folie nagromadz  si  na tacy, mo e to spowodowa , e folie pozawijaj  si ,

co w konsekwencji utrudni ich wykorzystanie w rzutniku.
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3.Kopiowanie r czne (cd.)

Kopiowanie na papierze o rozmiarze standardowym, innym ni  A3, A4,
B4 oraz B5

Umie  papier oraz orygina  lub orygina y, post puj c wed ug
wskazówek opisanych w kroku 1 i 2 rozdzia u „Kopiowanie na
papierze o rozmiarze A3, A4, B4 oraz B5” (& str. 74).
Naci nij przycisk [INNY] na panelu dotykowym.

Naci nij przycisk, odpowiadaj cy rozmiarowi papieru, który zosta
umieszczony w tacy.
np.) Kiedy ustawiony zostanie rozmiar papieru typu COMP

Naci nij przycisk [INNY] w celu wybrania rodzaju no nika.

• Je eli rozmiar papieru nie zostanie okre lony, kopiowanie mo e ulec spowolnieniu.

2.JAK KOPIOWA
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Naci nij przycisk [RODZAJ PAPIERU] na panelu dotykowym, je eli
rodzaj no nika papieru, umieszczonego w tacy jest inny, ni  papier
zwyk y.

2

Naci nij przycisk odpowiadaj cy temu samemu no nikowi papieru,
który zosta  umieszczony w tacy, a nast pnie naci nij przycisk [OK]
na panelu dotykowym.
np.) Kiedy ustawiony zostanie papier Gruby 1

• Je li jest konieczne, ustaw inne tryby kopiowania.
• Je eli wybrany w tym miejscu rodzaj no nika jest inny od umieszczonego, mo e to spowodowa  zaci cie

papieru lub istotne trudno ci z uzyskaniem w ciwej jako ci obrazu.

Naci nij przycisk [START] na panelu sterowania.

Przy wykonywaniu kopii na folii OHP nale y pojedynczo wyjmowa  skopiowane folie, które wysuwane s  do
tacy odbieraj cej. Je eli folie nagromadz  si  na tacy, mo e to spowodowa , e folie pozawijaj  si , co
w konsekwencji utrudni ich wykorzystanie w rzutniku.
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3.Kopiowanie r czne (cd.)

Kopiowanie z podajnika r cznego na papierze o niestandardowym
rozmiarze

Papier o niestandardowym rozmiarze powinien by  z nast puj cego zakresu: A (D ugo ): 100 do
297 mm, B (Szeroko ): 148 do 432 mm

2

Umie  kilka arkuszy papieru stron
kopiowan  w dó  w tacy podawania

cznego.
 Wyrównaj prowadnice boczne do

ugo ci papieru, przytrzymuj c
element A.
• Pojawi si  komunikat „Gotowa do podawania r cznego”.
• Na tylnej stronie prowadnic bocznych tacy podawania r cznego

znajduje si  wska nik wysoko ci stosu papieru. Wysoko
stosu arkuszy nie mo e wykroczy  poza ten wska nik.

• Przy korzystaniu z wi cej ni  jednego arkusza, przed
umieszczeniem ich w tacy, nale y je dobrze przekartkowa .

• Nie nale y wpycha  arkuszy w szczelin  podajnika r cznego,
poniewa  mo e spowodowa  to zaci cie papieru.

Je eli rozmiar papieru jest wi kszy, nale y wyci gn
trzycz ciowy uchwyt przytrzymuj cy papier. Je eli
wykorzystywany jest papier w formacie A3 lub wi kszym, nale y
unie  element B.

B

Umie  orygina  na szybie orygina ów.

2.JAK KOPIOWA
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Naci nij przycisk [NIESTANDARDOWY] na panelu dotykowym.

Ustaw poszczególne wymiary, post puj c wed ug poni szej procedury.

ugo ] i [Szeroko ] zaznaczone s  nast puj co:
A: [D ugo ]
B: [Szeroko ]

A
B

Korzystanie z klawiatury numerycznej
Nale y wprowadzi  warto  w polu [D ugo ] i nacisn  przycisk [OK] na panelu dotykowym. W ten
sam sposób nale y ustawi  szeroko  i nacisn  przycisk [OK].
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3.Kopiowanie r czne (cd.)

Przywracanie wymiarów, zarejestrowanych w pami ci urz dzenia
Nale y nacisn dany przycisk numeru pami ci z zakresu od [PAMI  1] do [PAMI  4] w celu
przywrócenia wcze niej zarejestrowanych danych o wymiarach, a nast pnie nacisn  przycisk
[OK].

2

• Rozmiar papieru, który mo na ustawi , jest nast puj cy:
  D ugo : 100 mm do 297 mm
 Szeroko : 148 mm do 432 mm
• W celu uzyskania informacji na temat rejestrowania danych o wymiarach w pami ci urz dzenia, nale y

przej  do&  str. 80 „Rejestrowanie rozmiaru niestandardowego w pami ci”.
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START] na panelu sterowania.

Rejestrowanie rozmiaru niestandardowego w pami ci

Wykonaj kroki od 1 do 3 rozdzia u „Kopiowanie r czne na papierze
o rozmiarze niestandardowym” (& str. 78).

Naci nij przycisk numeru pami ci (od [PAMI  1] do [PAMI  4]),
 pod którym chcesz zarejestrowa  dany wymiar.

2.JAK KOPIOWA
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Wprowad  dany wymiar i naci nij przycisk [PAMI ] na panelu
dotykowym.

2

• Nale y wprowadzi  d ugo  w polu [D ugo ] i nacisn  przycisk [OK] na panelu dotykowym. Nast pnie
 nale y ustawi  szeroko  w ten sam sposób.
• Rozmiar papieru, który mo na ustawi , jest nast puj cy:
 D ugo : 100 mm do 297 mm

Szeroko : 148 mm do 432 mm

3
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4. Kopia próbna

Funkcja ta umo liwia sprawdzenie, czy nasycenie kopii, wielko  obrazu oraz szeroko  marginesu, itp.
 ustawione poprawnie poprzez wykonanie tylko jednego zestawu kopii.

W ten sposób mo na zapobiec wyst pieniu b dów przy kopiowaniu dokumentów w du ych ilo ciach.

• Po wykonaniu kopii próbnej mo na zmieni  ustawienia liczby zestawów kopii, numeracji stron,
daty i godziny, sortowania/ zszywania (je li zainstalowany zosta  opcjonalny finiszer) oraz
dziurkowania (je li zainstalowana zosta a opcjonalna jednostka dziurkacza).

• Przed zmian  ustawie  wielko ci obrazu lub nasycenia kopii, itp. nale y nacisn  przycisk
[KASOWANIE PAMI CI] w celu wyczyszczenia ustawie  dla kopii próbnej.

 W celu wykonania ponownie kopii po zmianie ustawie , konieczne jest zeskanowanie danych
orygina ów.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Wybierz dane tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [KOPIA PRÓBNA].

• Pojawi si  komunikat „Ustawiono KOPI  PRÓBN . Naci nij przycisk START, aby rozpocz  kopiowanie" (przez
 oko o 2 sekundy).
• Mo liwe jest ustawienie trybów kopiowania, z wyj tkiem niektórych, np. sortowanie/grupowanie.

Naci nij przycisk [START]
• Rozpoczyna si  skanowanie danych orygina ów i wykonany

zostaje jeden zestaw kopii.

2.JAK KOPIOWA
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W razie konieczno ci zmie  ustawienia.

2

• Mo liwa jest zmiana ustawie  liczby zestawów kopii, numeracji stron, daty i godziny, sortowania/ zszywania
(je li zainstalowany zosta  opcjonalny finisher) oraz dziurkowania (je li zainstalowana zosta a opcjonalna
jednostka dziurkacza).

• Je eli zmienione maj  by  ustawienia nasycenia kopii, trybu orygina u, wielko ci obrazu lub trybu simpleks/
dupleks, nale y nacisn  przycisk [KASOWANIE PAMI CI] w celu wyczyszczenia ustawie  kopii próbnej.

 Po wprowadzeniu zmian, nale y ponownie wykona  polecenia od kroku 1.

Naci nij przycisk [START]
• Je eli w kroku 6 nie zmieniono liczby zestawów kopii, skopiowane zostan  zestawy o jeden mniej, ni

podane wcze niej. Je eli jednak liczb  zestawów kopii okre lono na „1”, zostanie wykonany jeden zestaw
kopii.

6
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3. KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH
TRYBÓW KOPIOWANIA

3
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1. Wybór papieru
Automatyczny wybór papieru (AMS)

Po umieszczeniu orygina ów o standardowym rozmiarze na szybie orygina ów lub automatycznym
podajniku dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny) nast puje automatyczne wykrycie rozmiaru,
dzi ki czemu urz dzenie mo e wybra  papier tego samego rozmiaru, co orygina y.
• Automatyczny wybór papieru mo e nie dzia  prawid owo, poniewa  uzale nione to jest od rodzaju

orygina ów. W takim przypadku rozmiar papieru nale y wybra  r cznie.(& str. 88 „R czny wybór
papieru”)

• W celu uzyskania informacji na temat dopuszczalnych rozmiarów orygina ów, dla których dost pny
 jest automatyczny wybór papieru nale y przej  do& str. 58 „Dopuszczalne rodzaje orygina ów”.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Sprawd , czy w menu podstawowym wybrany zosta  automatyczny
wybór papieru. (wy wietlany jest komunikat „APS” u góry ekranu,
tak jak pokazano to na poni szym rysunku).

• Automatyczny wybór papieru jest domy lnie wybierany przy instalacji urz dzenia.
• Je eli pojawi si  komunikat „Zmie  orientacj  orygina u” lub „ZMIE  KASET  Z ODPOWIEDNIM

ROZMIAREM PAPIERU”, nale y wykona  w ciwe dzia anie.
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Nawet, je li orientacja papieru, ustawionego w wybranej kasecie, jest inna ni  orientacja orygina u, urz dzenie
obraca dane oryginalnego obrazu o 90 stopni i kopiuje tak d ugo, jak ich rozmiary s  takie same. (Powy sza
opcja dotyczy tylko papieru w formacie A4). Przyk adowo, kiedy orygina  w formacie A4 ustawiony jest pionowo,
a w kasecie umieszczony jest papier w formacie A4-R, dane orygina u zostan  obrócone i prawid owo
skopiowane na papierze A4-R.

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Je eli nie ustawiono automatycznego wyboru papieru
(1) Naci nij przycisk powi kszenia/ zmniejszenia ([ZOOM]).

3

(2) Naci nij przycisk [APS].

Naci nij przycisk [START]
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1.Wybór papieru (cd.)

czny wybór papieru

Automatycznego wyboru papieru nie mo na wybra  dla orygina ów wymienionych poni ej, poniewa
niemo liwe jest prawid owe wykrycie ich rozmiarów. Dla tych orygina ów rozmiar papieru nale y wybra

cznie.
• Orygina y o wysokim poziomie przezroczysto ci (np. film OHP, kalka kre larska)
• Orygina y ca kiem ciemne lub orygina y z ciemnymi kraw dziami
• Orygina y o rozmiarze niestandardowym (np. gazety, magazyny)

Je eli w adnej z kaset nie ustawiono danego rozmiaru papieru, nale y r cznie umie ci  odpowiedni
rozmiar papieru w wybranej kasecie lub na tacy podawania r cznego.
(& str. 47 „Umieszczanie papieru w kasecie”,& str. 73 „3.Kopiowanie z podajnika r cznego”)

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli wykorzystywana jest taca podawania r cznego, nale y koniecznie okre li  rozmiar papieru.

Umie  orygina / orygina y.

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

• W celu wybrania danej kasety mo liwe jest wykorzystanie przycisków wyboru ród a papieru ( ).
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Kopiowanie orygina ów o ró nych rozmiarach w jednym przebiegu
(mieszane rozmiary orygina ów)

Mo liwe jest kopiowanie zestawu orygina ów, w którym poszczególne arkusze ró ni  si  mi dzy sob
rozmiarami przy u yciu automatycznego podajnika dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny) po
naci ni ciu przycisku [ORYGINA Y MIESZANE].
• Ustawienie mieszanego rozmiaru orygina u dost pne jest tylko dla nast puj cych kombinacji. A3, A4,

A4-R, B4, B5, FOLIO
• Nale y pami ta , e po enie skopiowanego obrazu mo e si  zmieni , w zale no ci od bie cej
 kombinacji.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

3• Kopiowanie r czne nie jest dost pne.

Dopasuj prowadnice boczne do najszer-
szego orygina u, a nast pnie wyrównaj
orygina w stosunku do prowadnicy od
przedniej strony.
• Nale y umie ci  orygina y stron  kopiowan  do góry.

Naci nij przycisk powi kszenia/ zmniejszenia ([ZOOM...]), aby wej
do menu ustawie  orygina u lub rozmiaru papieru.

Naci nij przycisk [ORYGINA Y MIESZANE].
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1.Wybór papieru (cd.)

Wybierz automatyczny wybór papieru (APS) lub automatyczny wybór
powi kszenia (AMS).
Automatyczny wybór papieru: Kopiuje na papierze tego samego rozmiaru, co rozmiar
orygina ów (& str. 86).
Automatyczny wybór powi kszenia: Kopiuje wszystko w jednym rozmiarze (& str. 91).

3

• Zanim zostanie u yty automatyczny wybór papieru, nale y upewni  si , czy w kasetach ustawione s  wszystkie
rozmiary papieru, odpowiadaj ce rozmiarom orygina ów.

• W przypadku automatycznego wyboru powi kszenia nie mo na powi kszy  kopii z formatu A4 (orientacja
pionowa)/ B5 (orientacja pionowa) do formatu A3 (orientacja pozioma)/B4 (orientacja pozioma).

• Je eli pojawi si  komunikat „Zmie  orientacj  orygina u” przy korzystaniu z funkcji [AMS] z opcj
[ORYGINA Y MIESZANE] nale y zmieni  orientacj , odpowiednio do komunikatu.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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2. Kopiowanie przy powi kszeniu i zmniejszeniu

Mo liwe jest powi kszenie lub zmniejszenie rozmiaru kopii poprzez zastosowanie poni ej opisanych
procedur.
• Wcze niejsze okre lenie rozmiaru papieru do kopiowania, aby urz dzenie mog o wykry  rozmiar

orygina u i automatycznie wybra  najodpowiedniejsze proporcje kopiowania dla rozmiaru papieru
w kopiarce (= automatyczny wybór powi kszenia)

• Okre lenie osobno rozmiaru orygina u oraz rozmiaru papieru do kopiowania.
• Wykorzystanie przycisków zoom’u (wielko ci obrazu) lub przycisków szybkiego zoom’u.

Dost pne proporcje powi kszenia/ zmniejszenia mog  by  ró ne, w zale no ci od tego, czy orygina
umieszczony zosta  na szybie orygina ów, czy na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj
odwracania (opcjonalnie).

Na szybie orygina ów: 25 do 400%
Na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania: 25 do 200%

Automatyczny wybór powi kszenia (AMS)

• Dla poni szych rodzajów orygina ów nie mo na wybra  automatycznego wyboru powi kszania. Dla
takich orygina ów proporcje kopiowania nale y ustawia  w inny sposób.

- Orygina y o wysokim poziomie przezroczysto ci (np. film OHP, kalka kre larska)
- Orygina y ca kiem ciemne lub orygina y z ciemnymi kraw dziami
- Orygina y o rozmiarze niestandardowym (np. gazety, magazyny)

• W celu uzyskania informacji na temat dopuszczalnych rozmiarów orygina ów, dla których dost pny
jest automatyczny wybór powi kszenia nale y przej  do& str. 58 „Dopuszczalne rodzaje
orygina ów”.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Naci nij przycisk powi kszenia/zmniejszenia ([ZOOM...]).
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2.Kopiowanie z powi kszaniem i zmniejszaniem (cd.)

Naci nij przycisk odpowiadaj cy danemu rozmiarowi papieru do
kopiowania.
np.) Kiedy wybrany zostanie papier w formacie A3

3

• Rozmiar papieru do kopiowania mo na równie  ustawi  poprzez naci ni cie przycisku kasety na panelu
 dotykowym.

Naci nij przycisk [AMS].

Umie  orygina / orygina y.

• Po umieszczeniu orygina u, urz dzenie wykrywa jego rozmiar, a nast pnie oblicza i wy wietla najw ciwsz
proporcj  kopiowania dla danego rozmiaru papieru do kopiarki.

• Je eli pojawi si  komunikat „Zmie  orientacj  orygina u” nale y wykona  stosowne zmiany.
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Okre lenie osobno rozmiaru orygina u oraz rozmiaru papieru do kopiowania
Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk powi kszenia/zmniejszenia ([ZOOM...]).

Okre l rozmiar orygina u oraz rozmiar papieru do kopiowania.

Rozmiar orygina u: Nale y nacisn  przycisk rozmiaru, odpowiadaj cy rozmiarowi umieszczonego
orygina u.
Rozmiar papieru do kopiowania: Nale y nacisn  przycisk rozmiaru, odpowiadaj cy danemu
rozmiarowi papieru do kopiowania.

np.) Kiedy dla rozmiaru orygina u wybrano format A4, a dla rozmiaru papieru do kopiowania format A3

• Rozmiar papieru do kopiowania mo na równie  ustawi  poprzez naci ni cie przycisku kasety na panelu
 dotykowym.
• Po okre leniu rozmiaru orygina u oraz rozmiaru papieru do kopiowania, obliczana jest proporcja powi kszenia/

zmniejszenia, która nast pnie wy wietlana jest na panelu dotykowym.
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Je eli orygina  lub papier do kopiowania ma rozmiar standardowy inny, ni  A3, A4, B4 lub B5, nale y wcze niej
zarejestrowa  dany rozmiar papieru w opcjach wyboru przycisku [INNY]. W celu uzyskania Informacji na temat
sposobu post powania nale y przej  do cz ci „Je eli umieszczony jest papier o rozmiarze standardowym innym, ni
A3, A4, B4 i B5” na stronie 92.

Naci nij przycisk [START].
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2.Kopiowanie z powi kszaniem i zmniejszaniem (cd.)

Je eli umieszczony jest papier o rozmiarze standardowym innym, ni  A3, A4, B4 i B5.
Rozmiar umieszczonego papieru nale y zarejestrowa  pod przyciskiem [INNY] wed ug poni ej opisanej
procedury. Nast puje automatyczny wybór zarejestrowanego rozmiaru papieru po naci ni ciu przycisku
[INNY].

Naci nij przycisk [INNY].

3

Naci nij przycisk rozmiaru papieru, odpowiadaj cy rozmiarowi
umieszczonego papieru.
np.) Kiedy umieszczony zostanie rozmiar papieru typu COMP

  Naci nij ponownie przycisk [INNY].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Wykorzystanie przycisków zoom’u (wielko ci obrazu) lub przycisków
szybkiego zoom’u.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk powi kszenia/zmniejszenia ([ZOOM...]).

Naci nij poni sze przyciski w celu ustawienia danej proporcji
 kopiowania.

A: Przyciski Zoom ([    zwi ksz] i [    zmniejsz]
Proporcja kopiowania zmienia si  o 1 % przy ka dorazowym naci ni ciu przycisku. Je eli
którykolwiek z przycisków zostanie przytrzymany, wska nik proporcji automatycznie wzrasta lub
obni a si .
B: Przyciski szybkiego zoom’u
Mo na wybra  jedn  z nast puj cych proporcji: [400%], [200%], [100%], [50%] i [25%].
• Maksymalna warto  wska nika proporcji przy wykorzystaniu automatycznego podajnika dokumentów z funkcj
 odwracania (opcjonalny) wynosi 200%.

A

B
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2.Kopiowanie z powi kszaniem i zmniejszaniem (cd.)

Naci nij przycisk odpowiadaj cy danemu rozmiarowi papieru
do kopiowania.
np.) Kiedy wybrany zostanie papier w formacie A4

3

• Rozmiar papieru do kopiowania mo na równie  ustawi  poprzez naci ni cie przycisku kasety na panelu
dotykowym.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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3. Wybór trybu wyka czania
Rodzaj trybu wyka czania

Dost pne tryby wyka czania ró ni  si , w zale no ci od zainstalowanego urz dzenia wyka czaj cego
(MJ-1024, MJ-1023, MJ-1022, MJ-6004, MJ-1101 lub MJ-6101). W oparciu o poni sz  tabel  mo na
sprawdzi  dost pne tryby wyka czania.

Rodzaj trybu wyka czania

Sort.

Tak: Dost pny
Nie: Niedost pny

Urz dzenie
wyka czaj ce

Sortow./
grupow.

Sortow.
naprze-
mienne

Sortow-
anie z
zszywa-
niem

Sortow.
magazy
nowe

magazyn
-owe z
broszu-
rowa-
niem

Broszu-
rowanie

Dziur-
kowanie

Zszywa-
nie
r3r czne

MJ-1024 + MJ-6004  Tak    Tak        Tak          Tak             Tak                  Tak Tak Nie
MJ-1024   Tak   Tak        Tak          Tak             Tak                  Tak Nie Nie
MJ-1023 + MJ-6004  Tak    Tak        Tak          Tak              Nie            Nie Tak Nie
MJ-1023   Tak    Tak        Tak          Tak              Nie            Nie Nie Nie
MJ-1022   Tak    Tak        Tak          Tak              Nie            Nie Nie Nie
MJ-1101 + MJ-6101  Tak    Tak        Tak          Tak         Nie            Nie Tak Tak
MJ-1101   Tak    Tak      Tak          Tak              Nie            Nie Nie Tak
Bez finiszera        Tak    Tak         Nie       Tak              Nie            Nie Nie Nie

MJ-1024: Finiszer broszuruj cy
MJ-1023: Finiszer (typ A)
MJ-1022: Finiszer wisz cy MJ-6004 (tylko w modelu e-STUDIO352)
MJ-6004: Jednostka dziurkacza
MJ-1101: Finiszer (typ B)
MJ-6101: Jednostka dziurkacza (tylko dla MJ-1101)

3
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Nazwy poszczególnych elementów finiszera (opcja)

1.   Taca
2.   Taca pomocnicza
3.   Pokrywa górna
4.   Jednostka dziurkacza (MJ-6004)
5.   Przednia os ona
6.   Taca wyj cia broszury
7.   Taca sta a

3 MJ-1023 3
MJ-1024

1                                                              4           1

22

11
5

22                                                                          2

6

MJ-1022 MJ-1101

1

4

1 . 5

2
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Nazwy poszczególnych elementów wewn trznego finiszera (opcja)

MJ-5004                                                                   MJ-5005

1                                                                1

3

2
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Kopiowanie z sortowaniem/grupowaniem

Przy wykonywaniu wi kszej liczby kopii nale y wybra  tryb sortowania lub grupowania, zale nie od
potrzeb.

(Przyk ad dotyczy wykonania 5 zestawów kopii z 5 arkuszy orygina u)
1. Kopiowanie z sortowaniem
2. Kopiowanie z grupowaniem

3

Przy stosowaniu papieru do kopiowania o rozmiarze A3 lub B4 nale y wcze niej wysun  tac
pomocnicz . Je eli taca pomocnicza nie zostanie u yta, papier po skopiowaniu mo e wypa  lub mog
wyst pi  b dy przy jego sortowaniu.

 Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk finiszera w menu g ównym.

Je eli orygina  umieszczony jest w automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny), tryb
sortowania zostanie automatycznie wybrany.

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Naci nij przycisk [SORTOWANIE] lub [GRUPOWANIE].

3

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Tryb sortowania naprzemiennego

W trybie sortowania naprzemiennego, jeden zestaw kopii wysuwany jest na inny zestaw naprzemiennie,
wzd  lub w poprzek.
Dla tego trybu dost pne s  rozmiary papieru w formacie A4/ A4-R. Wcze niej nale y umie ci
w kasetach papier w formacie A4/ A4-R.
• Z trybu tego nie mo na korzysta  przy automatycznym wyborze papieru.

3

Miejscem przeznaczenia dla sortowania naprzemiennego jest taca wewn trzna.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk finiszera w menu g ównym.

Naci nij przycisk [SORTOWANIE NAPRZEMIENNE].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Tryb sortowania ze zszywaniem

Je eli zainstalowany jest finiszer (opcjonalny), dost pne jest automatyczne zszywanie. Mo liwe jest
wybranie miejsca zszywania spo ród trzech dost pnych typów.
• Ilo  i gramatura papieru odpowiedniego dla tego trybu ró ni si , w zale no ci od zainstalowanego

rodzaju finiszera w urz dzeniu. W celu uzyskania informacji, nale y przej  do & str. 104
„Maksymalna liczba arkuszy do zszywania”

• Zszywania nie mo na zastosowa  przy papierze specjalnym, takim jak folie OHP lub etykiety
 samoprzylepne.
• Nie mo na zszywa  kopii o ró nych rozmiarach. (Je eli d ugo ci kopii s  takie same, kopie te mo na

zszywa  nawet, je li ich rozmiary s  ró ne.

3(Przyk ad wybrania przycisku [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 1])

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu z podajnika r cznego, nale y wcze niej okre li  rozmiar papieru.
 (& str. 73 „3.Kopiowanie z podajnika r cznego”)

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk finiszera w menu g ównym.

3
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Naci nij przycisk [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 1] lub [ZSZYWANIE
PODWÓJNE) lub [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 2].

3

• W przypadku finiszera wisz cego (MJ-1022) jedynie przycisk [ZSZYWANIE POJEDYNCZE 1] mo e zosta
  wybrany.
• J li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

Je eli ilo  papieru przekracza maksymaln  liczb  arkuszy, które mog  by  zszyte, finiszer automatycznie
prze czy si  w tryb sortowania.

Maksymalna liczba arkuszy do zszywania

• W celu uzyskania informacji na temat pojemno ci tac, nale y przej
do& str. 341 „2.Specyfikacje opcji”

• Mo na doda  dwie ok adki o gramaturze od 64 do 209 g/m2. W takim przypadku, ok adki wliczane s
do maksymalnej liczby arkuszy, które mo na zszy .

Finiszer broszuruj cy (MJ-1024)/ Finiszer (typ A) (MJ-1023)/ Finiszer (typ B) (MJ-1101)

Rozmiar papieru Rodzaj papieru (gramatura) Ilo  *1
Papier zwyk y (64 - 80 g/m2) 50 arkuszyA4, B5
Papier gruby 1 (81 - 105 g/m2) 30 arkusz
Papier zwyk y (64 - 80 g/m2) 30 arkuszyA3, A4-R, B4, FOLIO

Papier gruby 1 (81 - 105 g/m2) 15 arkuszy
*1  Maksymalna liczba arkuszy do zszywania, kiedy papier zwyk y i papier gruby 1 s  wymieszane, jest
taka sama jak dla papieru grubego 1.

Finiszer wisz cy (MJ-1022)
Mo na zastosowa  tylko papier zwyk y (64 to 80 g/m2).

Rozmiar papieru Ilo
 A4, A4-R, B5  30 arkuszy
B4 20 arkuszy
A3, FOLIO 15 arkuszy

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Tryb sortowania magazynowego i broszurowania (tryb broszury)

W trybie sortowania magazynowego mo na skopiowa  wi cej ni  jeden orygina , a nast pnie kopie te
mo na spi  tak jak czasopisma lub broszury. Je eli zainstalowany jest finiszer broszuruj cy (opcjonalny),
mo liwe jest tak e automatyczne zginanie i zszywanie po rodku zestawu skopiowanych arkuszy. Dla
powy szych trybów dost pne s  nast puj ce rozmiary papieru do kopiowania: A3, A4-R oraz B4.
• Zszywania grzbietów nie mo na zastosowa  przy papierze specjalnym, takim jak folie OHP lub etykiety

samoprzylepne.
• Gramatura papieru, odpowiednia dla tego trybu, mie ci si  w przedziale od 64 do 105 g/m2.

3Przy umieszczaniu orygina ów w orientacji pionowej, poziomo wzgl dem siebie, w trybie sortowania
magazynowego, nale y ustawi  w menu edycji „Orientacj  obrazu”. W przeciwnym wypadku,
orygina y nie zostan  skopiowane z zachowaniem w ciwej kolejno ci stron.
(& str. 164 „14.ORIENTACJA OBRAZU”)

1. Je eli wybrana zosta a opcja [BROSZURA]

2. Je eli wybrana zosta a opcja [BROSZURA ZE ZSZYCIEM]

3. Je eli wybrana zosta a opcja [ZGINANIE] ze zszyciem

Tryb sortowania magazynowego mo na wybra  z menu edycji, a tak e z menu podstawowego. Je eli
tryb ten zosta  wybrany z menu edycji, mo liwe jest wyregulowanie parametrów marginesu przy
spi ciu kopii. W celu uzyskania informacji na temat wyboru tego trybu z menu edycji, nale y przej
do& str. 142 „6.SORTOWANIE MAGAZYNOWE”.
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Wybierz rozmiar papieru.
• Dost pne rozmiary papieru do kopiowania to A3, A4-R oraz B4.
• W celu uzyskania informacji na temat kopiowania r cznego, nale y przej  do & str. 73 „3.Kopiowanie
 z podajnika r cznego”.

3

W celu zastosowania trybu broszurowania dla papieru w formacie A3 lub B4, nale y unie  blokad  tacy
broszurowania.

Umie  orygina / orygina y.
• Je eli orygina y umieszczane s  na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania, nale y przej

do ilustracji (& str. 105) w celu zachowania prawid owej kolejno ci stron.
• Je eli orygina y umieszczane s  na szybie orygina ów, nale y post powa  zgodnie z poni sz  procedur .

- Je eli wybrana zosta a opcja [BROSZURA] lub [BROSZURA ZE ZSZYCIEM]: Najpierw nale y umie ci
pierwsz  stron  orygina u.

- J eli wybrana zosta a opcja [ZGINANIE] ze zszyciem: W przypadku 12-stronicowych orygina ów, nale y
umieszcza  je w nast puj cej kolejno ci stron: 12-1, 2-11, 10-3, 4-9, 8-5, a nast pnie 6-7.

Naci nij przycisk finiszera w menu g ównym.

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Naci nij przycisk [BROSZURA] lub [BROSZURA ZE ZSZYCIEM] lub
[ZGINANIE] ze zszyciem.

3

• Przycisk [BROSZURA ZE ZSZYCIEM] oraz przycisk [ZGINANIE] ze zszyciem mo na wybiera  tylko
w przypadku, gdy zainstalowany jest finiszer z funkcj  broszurowania.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
• Je li orygina y umieszczane s  na szybie orygina ów, nale y podst powa  zgodnie z procedur , opisan  na
& str. 60 „Umieszczanie orygina ów na szybie”.

Dost pne warunki dla broszurowania
Dost pne rozmiary papieru to A3, A4-R oraz B4.

Pojemno  tacy broszurowania
Gramatura
papieru 11 - 15 arkuszy     6 - 10 arkuszy       5 arkuszy lub mniej

64 g/m2 10 zestawów           20 zestawów           25 zestawów
80 g/m2 10 zestawów           20 zestawów           25 zestawów

90 g/m2 *1 -                         15 zestawów           25 zestawów

105 g/m2 *1 -                        15 zestawów           25 zestawów

*1 Po dodaniu ok adki, pojemno  tacy zawsze wynosi 5 zestawów.

• Mo na doda  jedn  ok adk  o gramaturze od 64 do 105 g/m2. W takim przypadku, ok adka wliczana
jest do maksymalnej liczby arkuszy, przy której mo na zastosowa  broszurowanie.

• Je eli za adowany jest papier o ró nej gramaturze, nale y odliczy  liczb  arkuszy do broszurowania,
tak jakby odnosi o si  to do arkuszy o najwy szej gramaturze.
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Tryb dziurkowania (opcjonalnie)

Je eli do finiszera (opcjonalny) zainstalowana jest jednostka dziurkacza (opcjonalna), mo liwe jest
dziurkowanie kopii.
• Dost pne rozmiary papieru do kopiarki to A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R oraz FOLIO.
• Gramatura papieru, odpowiednia dla tego trybu, mie ci si  w przedziale od 64 do 209 g/m2.
• Dziurkowania nie mo na zastosowa  przy papierze specjalnym, takim jak folie OHP lub etykiety
 samoprzylepne.

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym, nale y wcze niej okre li  rozmiar papieru.

 (& str. 73 „3.Kopiowanie r czne”)

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk finiszera w menu g ównym.

Naci nij przycisk [HOLE PUNCH] (DZIURKOWANIE).

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Liczba dziurek i dost pne rozmiary papieru
Poniewa  liczba dziurek oraz odleg ci pomi dzy nimi ró ni  si , zale nie od kraju/ regionu, nale y
zakupi  jednostk  dziurkacza, która odpowiada potrzebom. (W celu uzyskania szczegó owych informacji
nale y skontaktowa  si  z serwisem).

      Liczba dziurek                          Dost pne rozmiary papieru
oraz rednica dziurki

MJ-6004E
(Japonia i wi kszo  krajów
europejskich)
MJ-6004N
(Ameryka Pó nocna)

MJ-6004F

(Francja)

MJ-6004S
(Szwecja)

MJ-6101E
(Japonia i wi kszo  krajów
europejskich)

MJ-6101N
(Ameryka Pó nocna)

MJ-6101F
(Francja)

MJ-6101S
(Szwecja)

2 dziurki
rednica 6,5 mm)

2/3 dziurki zamiennie
rednica 8,0 mm)

4 dziurki
rednica 6,5 mm; rozstaw

80 mm)
4 dziurki

rednica 6,5 mm; rozstaw
70 mm oraz 21 mm)

2 dziurki
rednica 6,5 mm)

2/3 dziurki zamiennie
rednica 8,0 mm)

4 dziurki
rednica 6,5 mm; rozstaw

80 mm)

4 dziurki
rednica 6,5 mm; rozstaw 70

mm oraz 21
mm)

3A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD,

LG, LT, LT-R, COMP

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

3A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD,
LG, LT, LT-R, COMP

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

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

A3, A4, LD, LT

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

Zszywanie r czne (tylko MJ-1101)
Funkcja zszywania r cznego, która umo liwia zszywanie r czne bez potrzeby kopiowania, dost pna jest
w finiszerze opcjonalnym (Typ B) (MJ-1101).  Funkcja ta jest przydatna podczas kopiowania bez
ustawionego zszywania kopii lub podczas zszywania orygina ów.
A: Lampki  miejsca zszywania            C: Lampka zszywania r cznego
B: Przycisk [miejsce zszywania]         D: Przycisk [zszywanie r czne]

A                      B              C  D

 Naci nij przycisk [Zszywanie r czne].
 Nast pi otwarcie przegrody w obszarze wyj cia papieru.
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3.Wybór trybu wyka czania (cd.)

Naci nij przycisk [Miejsce zszywania] w celu ustawienia miejsca
zszywania.
Miejsca zszywania znajduj  si  z przodu i na przeciwleg ym ko cu.
Lampka miejsca zszywania, która odpowiada wybranemu miejscu zszywania, wieci na zielono.

Umie  papier na dolnej tacy finiszera.
Nale y starannie przekartkowa  papier i umie ci  go stron  kopiowan  do do u.
Nale y umie ci  papier z przodu w celu zszycia go w takim po eniu, a nast pnie nale y zmieni
po enie papieru, eby zszy  go na przeciwleg ym ko cu.

Nale y sprawdzi , czy lampka zszywania r cznego wieci si  na zielono. Je eli nie, to nale y papier umie ci
ponownie.

Pu  papier i naci nij przycisk [Zszywanie r czne].
Lampka po enia zszywania zacznie miga , kiedy zszywanie zostanie zako czone. Nale y usun
papier.

Zanim wykonane zostanie zszywanie r czne, koniecznie nale y pu ci  papier.

• Czynno  mo e by  wykonywana w trakcie, gdy lampka zszywania r cznego wieci. Je eli czynno  nie b dzie
wykonywana przez oko o 15 minut, nast pi zatrzymanie operacji zszywania r cznego.

• Je eli podczas ustawiania ma nast pi  zatrzymanie operacji zszywania r cznego, nale y usun  papier
i nacisn  przycisk [Manual-stapling] (Zszywanie r czne). Nast pi zamkni cie przegrody w obszarze wyj cia
papieru, a operacja zszywania r cznego zostanie zako czona.

Specyfikacja

Dopuszczalne rozmiary papieru     LD, LG, LT-R, COMP, 13 LG, 8,5" SQ, 8K, 16K, A3, A4, A4-R, B4,
       FOLIO

Maksymalna liczba arkuszy     50 arkuszy (LT, 8,5” SQ, 16K, A4: (64 - 80 g/m2)
do zszywania     30 arkuszy (LD, LG, LT-R, COMP, 13 LG, 8K, A3, A4-R, B4,
      FOLIO: 64 – 80 g/m2)

          30 arkuszy (LT, 8,5” SQ, 16K, A4: (81 - 105 g/m2)
       15 arkuszy (LD, LG, LT-R, COMP, 13 LG, 8K, A3, A4-R, B4,
       FOLIO: 81 -105 g/m2)

     Miejsce zszywania     przód, ty

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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4. Kopiowanie z modu em dupleksowym

Przy kopiowaniu z modu em dupleksowym dost pnych jest 5 nast puj cych kombinacji.
1. Oygina  jednostronny -> kopia jednostronna (ustawienie domy lne przy instalacji urz dzenia)
2. Orygina  jednostronny -> kopia dwustronna
3. Orygina  dwustronny -> kopia dwustronna
4. Orygina  dwustronny -> kopia jednostronna
5. Orygina  w formie ksi ki -> kopia dwustronna

• Kopiowanie z modulem dupleskowym dost pne jest dla papieru zwyk ego (od 64 do 80 g/m2) oraz
papieru grubego 1 (od 81 do 105 g/m2).
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4.Kopiowanie z modu em dupleskowym (cd.)

Orygina  jednostronny -> kopia jednostronna (ustawienie domy lne przy
instalacji urz dzenia)

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

3
Upewnij si , czy w menu g ównym przycisk simpleks/dupleks
wy wietlany jest jako [1 -> 1].

• Je eli komunikat [1 -> 1] nie jest widoczny, nale y nacisn  przycisk simpleks/ dupleks, aby wy wietli  kolejne
menu, a nast pnie nacisn  przycisk [1 -> 1] w tym menu.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Orygina  jednostronny -> kopia dwustronna
Podczas wykonywania dwustronnych kopii z jednostronnych orygina ów w orientacji pionowej, mo liwe jest
wykonanie kopii w formie broszury, otwieranej w kierunku lewostronnym, przy u yciu trybu orientacji obrazu
w menu edycji. (& str. 164 „14.ORIENTACJA OBRAZU”)

Umie  papier w kasecie/kasetach.
3• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym, nale y wcze niej okre li  rozmiar papieru.

(& str. 73 „3.Kopiowanie z podajnika r cznego”)

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk simpleks/dupleks w menu g ównym.

Naci nij przycisk [1 -> 2 DUPLEKS].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
•   Je eli orygina  umieszczany jest na szybie orygina ów, nale y wykonywa  w sposób ci y kroki 5 i 6, opisane

na& str. 67 „Umieszczanie orygina u na szybie orygina ów”.
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4.Kopiowanie z modu em dupleskowym (cd.)

Orygina  dwustronny -> kopia dwustronna

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym, nale y wcze niej okre li  rozmiar papieru.

(& str. 73 „3.Kopiowanie r czne”)

Umie  orygina / orygina y.
3

Naci nij przycisk simpleks/dupleks w menu g ównym.

Naci nij przycisk [2 -> 2 DUPLEKS].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
• Je eli orygina  umieszczany jest na szybie orygina ów, nale y wykonywa  w sposób ci y kroki 5 i 6, opisane

na& str. 67 „Umieszczanie orygina u na szybie orygina ów”.
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Orygina  dwustronny -> kopia jednostronna
Je eli dwustronny orygina  (otwierany w kierunku lewostronnym-Ksi ka) w orientacji pionowej kopiowany
jest przy u yciu trybu orientacji obrazu w menu edycji dla opcji [Orygina y dwustronne na kopie
jednostronne], kopie mog  by  ustawione w tej samej orientacji. (& str. 164„14.ORIENTACJA
OBRAZU”)

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk simpleks/dupleks w menu g ównym.

 Naci nij przycisk [2 -> 1 SPLIT] (2 -> 1 ROZDZIEL).

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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4.Kopiowanie z modu em dupleskowym (cd.)

Orygina  w formie ksi ki -> kopia dwustronna
Mo liwe jest wykonanie kopii w formie broszury przy zachowaniu tych samych ustawie , jak dla orygina u.
• Dla tej funkcji dost pne s  rozmiary papieru jedynie w formacie A4 lub B5.

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym, nale y wcze niej okre li  rozmiar papieru.

(& str. 73 „3.Kopiowanie z podajnika r cznego”)

Naci nij przycisk simpleks/dupleks w menu g ównym.

Naci nij przycisk [BOOK -> 2] (KSI KA -> 2).

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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Wybierz rodzaj kopiowania ksi ki.

3

• Nale y nacisn  przycisk [PRAWA -> PRAWA] (= domy lne ustawienie przy instalacji urz dzenia), je eli
kopiowanie ma rozpoczyna  si  i ko czy  na stronie, znajduj cej si  po prawej stronie. Pozosta e rodzaje
kopiowania mo na wybra  poprzez naciskanie przycisków [PRAWA -> LEWA], [LEWA -> LEWA] oraz
[LEWA -> PRAWA].

np.: Je eli skopiowane maj  by  strony od 2 do 6 ksi ki, która otwiera si  lewostronnie, nale y
 wybra  przycisk [LEWA -> PRAWA].

• ta wskazuj ca linia dla kopiowania w formie broszury przesuwa si  na rodek szyby orygina ów.
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4.Kopiowanie z modu em dupleskowym (cd.)

Wybierz rozmiar kopii A4 lub B5.
• Jedynie dost pne s  rozmiary A4 lub B5. Nale y nacisn  przycisk kasety na panelu dotykowym lub skorzysta
z przycisków wyboru ród a papieru (  , aby wybra  rozmiar w formacie A4 lub B5.

3

• Je eli istnieje potrzeba uzyskania przestrzeni na opraw , nale y wybra  tryb marginesów ksi ki.
(&  str. 128 „1.PRZESUNI CIE OBRAZU”)

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Otwórz i umie  pierwsz  stron
(pierwsze strony) na szybie orygina ów.
• Nale y wy rodkowa  broszur  na tej wskazuj cej linii,

spodem skierowanym w swoj  stron .

Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg i wi cej) na
szybie urz dzenia oraz naciska  z si  na szyb . St uczenie szyby
mo e spowodowa  obra enia.

Naci nij przycisk [START]. Po zeskanowaniu danych z otwartych
stron, nale y otworzy  nast pn  stron  i umie ci  ponownie
broszur  na szybie orygina ów.
• Nale y powtarza  powy sze procedury do momentu zeskanowania wszystkich danych stron. Je eli ostatnia

kopia jest tylko pojedyncz  stron , nale y nacisn  przycisk [KOPIUJ OSTATNI  STRON ] na panelu
dotykowym, zanim rozpocznie si  skanowanie tej strony.

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA

5
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Po zako czeniu skanowania wszystkich stron, naci nij przycisk
[FINISHED] (KONIEC) na panelu dotykowym.

3

• Nast pi skopiowanie zeskanowanych stron.
• W celu uzyskania informacji na temat ustawienia przesuni cia obrazu, nale y przej  do    str. 132 „Tworzenie

marginesu introligatorskiego”.

8
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5. Tryb orygina u

Kopie o optymalnej jako ci obrazu mo na uzyska  poprzez wybranie jednego z nast puj cych trybów
orygina u.

TEKST/FOTO: Orygina y zawieraj ce zarówno tekst, jak i zdj cia (domy lne ustawienie)
TEKST: Orygina y zawieraj ce tylko tekst (lub tekst i prost  grafik  tekstow )
FOTO: Orygina y zawieraj ce zdj cia

3 Umie  papier w kasecie/ kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk trybu orygina u w menu g ównym.

Wybierz i naci nij przycisk, najbardziej odpowiadaj cy trybowi
orygina u dla kopiowanych stron.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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6. Regulacja nasycenia kopii

Dost pne s  dwa rodzaje regulacji nasycenia kopii: automatyczny tryb nasycenia kopii oraz r czny tryb
nasycenia kopii. W trybie automatycznego nasycenia kopii, urz dzenie automatycznie wybiera
najw ciwsze nasycenie kopii poprzez wykrycie poziomu nasycenia orygina u. W r cznym trybie
nasycenia kopii, nasycenie mo na wyregulowa  r cznie, w zale no ci od stanu orygina u.
• Ustawienie domy lne: Tryb automatycznego nasycenia

3Tryb automatycznego nasycenia kopii

Umie  papier w kasecie/ kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Sprawd , czy w menu g ównym wybrany jest przycisk [AUTO]. Je eli
nie, naci nij ten przycisk.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3

1
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6.Regulacja nasycenia kopii (cd.)

3Tryb r cznego nasycenia kopii

Umie  papier w kasecie/ kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

3
Naci nij przycisk      lub    w celu ustawienia nasycenia kopii na

danym poziomie.

• Gdy naciskany jest przycisk  , kopiowany obraz rozja nia si , natomiast przyciemniany jest po
naci ni ciu przycisku      .

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

3.KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH TRYBÓW KOPIOWANIA
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4. KOREKTA OBRAZU

1.  Regulacja t a........................................................................................ 124

42.  Ostro ......................................................................................................................... 125
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1. Regulacja t a

Funkcja ta umo liwia korygowanie nasycenia t a orygina u. Dzi ki temu tylna strona dwustronnych
orygina ów nie jest widoczna na przedniej stronie orygina u w wyniku kopiowania.

 Umie  papier w kasecie/ kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk [IMAGE] (OBRAZ), aby przej  do menu obrazu,
a nast pnie naci nij przycisk [BACKGROUND ADJUSTMENT]
(REGULACJA T A).

Naci nij przycisk [LIGHT] (JASNY) lub [DARK] (CIEMNY) w celu
ustawienia nasycenia, a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
Anulowanie regulacji t a
• Nale y nacisn  przycisk [DEFAULT] (DOMY LNIE), a nast pnie przycisk [OK].
• Nale y ustawi  poziom t a na „0”, a nast pnie nacisn  przycisk [OK].

4.KOREKTA OBRAZU
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2. Ostro

Funkcja ta umo liwia wyostrzenie lub rozmycie kraw dzi obrazu. Je eli poziom ostro ci ustawiony
zostanie po stronie [SOFT] (ROZMYJ), uzyskany zostanie efekt redukcji mory. Je eli natomiast poziom
zostanie ustawiony po stronie [SHARP] (WYOSTRZ), zarówno litery, jak i linie zostan  wyostrzone.

Umie  papier w kasecie/ kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

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

Naci nij przycisk [LIGHT] (JASNY) lub [DARK] (CIEMNY) w celu
ustawienia nasycenia, a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Je eli poziom ostro ci ustawiony zostanie po stronie [SOFT] (ROZMYJ), uzyskany zostanie efekt redukcji
mory. Je eli natomiast poziom zostanie ustawiony po stronie [SHARP] (WYOSTRZ), zarówno litery, jak i linie
zostan  wyostrzone.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
Anulowanie regulacji t a
•  Nale y nacisn  przycisk [DEFAULT] (DOMY LNIE), a nast pnie przycisk [OK].
• Nale y ustawi  poziom t a na „0”, a nast pnie nacisn  przycisk [OK].

1
2
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5. KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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1. PRZESUWANIE OBRAZU

Mo na utworzy  margines na opraw . Dost pne s  nast puj ce typy:
1. Utworzony przez przesuni cie obrazu orygina u w praw  lub lew  stron  (margines prawy lub
 lewy)
2. Utworzony przez przesuni cie obrazu orygina u w gór  lub w dó  (margines górny lub dolny)
3. Margines na opraw  utworzony po rodku (margines wewn trzny) (margines introligatorski).

Nale y wybra  to ustawienie, kiedy wykorzystywany jest tryb „Orygina  w formie ksi ki -> kopia
dwustronna” (     str. 116).

• „Margines górny lub dolny” mo na stosowa  w powi zaniu z „Marginesem prawym lub lewym” lub
„Marginesem introligatorskim”.

• Szeroko  marginesu mo na ustawi  narastaj co co 1 mm.

1                                                                                   2

5

Tworzenie marginesu prawego lub lewego

Umie  papier w kasecie/ kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym (       str. 73), nale y koniecznie okre li  rozmiar
papieru.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk [EDIT] (EDYCJA), aby przej  do menu edycji,
 a nast pnie naci nij przycisk [MARGINES].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [LEFT] (LEWY) lub [RIGHT] (PRAWY).

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

• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 7 mm.
• Przy kopiowaniu z modu em dupleksowym, marginesy z ty u dokumentu tworzone s  po przeciwnej stronie

marginesów z przodu. (  str. 111 „4.Kopiowanie z modu em dupleksowym”)

Naci nij ponownie przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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1.PRZESUNI CIE OBRAZU (cd.)

Tworzenie marginesu górnego lub dolnego

Umie  papier w kasecie/ kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym (       str. 73), nale y koniecznie okre li  rozmiar

 papieru.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk [EDIT] (EDYCJA), aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [IMAGE SHIFT] (MARGINES).

Naci nij przycisk [TOP] (GÓRNY) lub [BOTTOM] (DOLNY).

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Ustaw odpowiedni  szeroko  marginesu poprzez naci ni cie
przycisku [2 mm] lub [100 mm], a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 7 mm.5• Przy kopiowaniu z modu em dupleksowym, marginesy z ty u dokumentu tworzone s  po przeciwnej stronie
 marginesów z przodu. (  str. 111 „4.Kopiowanie z modu em dupleksowym”)

Naci nij ponownie przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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1.PRZESUNI CIE OBRAZU (cd.)

Tworzenie marginesu introligatorskiego
Margines ten mo na wykorzysta  dla ustawienia „Orygina  w formie ksi ki -> kopia dwustronna”
(  str. 116) przy kopiowaniu z modu em dupleksowym. Margines jest tworzony po rodku
(margines wewn trzny).
• Dla tej funkcji dost pne s  rozmiary papieru jedynie w formacie A4 oraz B5.

Naci nij przycisk [EDIT] (EDYCJA), aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [IMAGE SHIFT] (MARGINES).

5

Naci nij przycisk [BOOK] (KSI KA).

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

• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 14 mm.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [OK].

• Nale y ustawi  tak e „Orygina  w formie ksi ki -> kopia dwustronna” (   str. 116) przy kopiowaniu
 z modu em dupleksowym.

5

4
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2. USUWANIE OBRZE Y

Je eli orygina  posiada obrze a zabrudzone lub poszarpane, na kopii mog  si  one pojawi  jako czarne
przebarwienia. W takim przypadku nale y ustawi  usuwanie obrze y. Wzd  kraw dzi kopii tworzony jest
bia y obszar, który powoduje usuni cie tych czarnych przebarwie .
• Funkcja ta dost pna jest tylko w przypadku orygina ów w rozmiarach standardowych.
• Szeroko  marginesu usuwania obrze y mo na ustawi  narastaj co co 1 mm.

5 Umie  papier w kasecie/ kasetach.

• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym (       str. 73), nale y koniecznie okre li  rozmiar
papieru.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk [EDIT] (EDYCJA), aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [EDGE ERASE] (OBRZE A).

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

• Domy lna szeroko  bia ego obszaru wynosi 5 mm.
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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3. USUWANIE RODKA KSI KI

Funkcja ta umo liwia usuwanie cienia po rodku orygina u ksi ki.
1. Przed ustawieniem usuwania rodka ksi ki
2. Po ustawieniu usuwania rodka ksi ki

Szeroko  marginesu usuwania rodka ksi ki mo na ustawi  narastaj co co 1 mm.

1
2

5
Umie  papier w kasecie/ kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym (  str. 73), nale y koniecznie

okre li  rozmiar papieru.

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

Naci nij przycisk [EDIT] (EDYCJA), aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [BOOK CENTRE ERASE] (KASOWANIE

RODKA KSI KI).

1
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3.USUWANIE RODKA KSI ZKI (cd.)

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

• Domy lna szeroko  marginesu usuwania wynosi 10 mm.
• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

Umie  orygina  ksi ki na szybie orygina ów. Wyrównaj rodek
orygina u z  lini  prowadnicy w pobli u rodka szyby orygina ów.

• Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg lub wi cej) na szybie urz dzenia oraz naciska  z si  na
 szyb .
 St uczenie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Naci nij przycisk [START].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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4. PODWÓJNA STRONA

Funkcja ta umo liwia kopiowanie s siaduj cych stron ksi ki lub czasopisma, jedna po drugiej, na dwóch
osobnych arkuszach papieru lub w dupleksie na jednym arkuszu. Nie trzeba w tym celu przesuwa
orygina u na szybie. Mo na tak e umie ci  obok siebie pary orygina ów w formacie A4 lub B5 i skopiowa
je na dwóch oddzielnych arkuszach papieru.

• Dla tej funkcji dost pne s  rozmiary papieru jedynie w formacie A4 oraz B5.

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

Umie  papier w kasecie/ kasetach.

Naci nij przycisk [EDIT] (EDYCJA), aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [DUAL PAGE] (PODWÓJNA STRONA).

Naci nij przycisk [1 SIDE] (1 STRONNIE) lub [2 SIDE] (2 STRONNIE).
1 STONNIE:  Kopiowanie s siaduj cych stron na dwóch oddzielnych arkuszach papieru, jedna po

drugiej
2 STRONNIE: Kopiowanie stron z modu em dupleksowym na jednym arkuszu

• ta linia wskazuj ca dla umieszczania ksi ki przesuwa si  w pobli e rodka szyby orygina ów.
• J eli wymagany jest margines na opraw , nale y ustawi  margines prawy lub lewy (   str. 128 „Tworzenie

maginesu prawego lub lewego”)

5
1
2
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4.PODWÓJNA STRONA (cd.)

Naci nij przycisk [BASIC] (G ÓWNE), aby przej  do menu g ównego,
a nast pnie wybierz rozmiar kopii (A4 lubB5).
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym (      str. 73), nale y koniecznie okre li  rozmiar
 papieru.
• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

Umie  na szybie pierwsz  stron / pierwsze strony przeznaczone do
kopiowania, a nast pnie naci nij przycisk

 [START].
• Nale y wy rodkowa  ksi  na tej wskazuj cej linii, spodem

skierowanym w swoj  stron . (  str. 61 „Orygina y w formie
ksi ki”)

Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg i wi cej)
na szybie orygina ów oraz naciska  z si  na szyb .
St uczenie szyby mo e spowodowa  obra enia.

Odwró  na nast pn  stron , ponownie ustaw ksi , a nast pnie
naci nij przycisk [START].
• Nale y powtarza  ten krok do momentu zako czenia skanowania wszystkich orygina ów.

Po zako czeniu skanowania wszystkich orygina ów, nale y nacisn
przycisk [FINISHED] (KONIEC).

• Nale y nacisn  przycisk [COPY FINAL PAGE] (KOPIUJ OSTATNI ), je eli ostatni orygina  jest
jednostronicowy.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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5. FUNKCJA (2 w 1/ 4 w 1)

Opcja ta umo liwia zmniejszenie i skopiowanie wielu orygina ów na jednym arkuszu papieru. Istniej  dwa
tryby: kopiowanie 2 w 1, gdzie dwa orygina y kopiowane s  na jednym arkuszu oraz kopiowanie
4 w 1, gdzie cztery orygina y kopiowane s  na jednym arkuszu. Ponadto dost pne s  tryby 2 w 1/ 4 w1
w dupleksie, gdzie cztery/ osiem orygina ów mo e by  kopiowanych na dwóch stronach jednego arkusza
papieru.

2 W 1

4 W 1

5

2 W 1 DUPLEX (a: strona 1, b: strona 2)
• Je eli kopia zostanie obrócona wzgl dem linii tworz cej o  obrotu, orygina y b  wydrukowane

na stronie 2 (ty  arkusza), jak pokazano na ilustracji.

a
a

b b

2 W 1 DUPLEX (a: strona 1, b: strona 2)
• Je eli kopia zostanie obrócona wzgl dem linii tworz cej o  obrotu, orygina y b  wydrukowane

na stronie 2 (ty  arkusza), jak pokazano na ilustracji.

a            b
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5.FUNKCJA 2 W 1/ 4 W 1 (cd.)

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym (& str. 73), nale y koniecznie okre li  rozmiar
papieru.

W celu kopiowania na papierze o rozmiarze innym, ni  rozmiar orygina u, nale y nacisn  przycisk [ZOOM]
w menu g ównym, aby przej  do menu pokazanego poni ej i wybra dany rozmiar papieru, nast pnie
nacisn  przycisk [AMS].

• Je eli rozmiar papieru nie zostanie zmieniony, nast pi wybranie papieru o tym samym rozmiarze, co rozmiar
orygina u.

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji, a nast pnie
naci nij przycisk [2 W 1/ 4 W 1].

Wybierz typ po czenia obrazów.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [1 STRONNY] lub [2 STRONNY].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].

5

56
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6. SORTOWANIE MAGAZYNOWE

Funkcja ta umo liwia kopiowanie i sortowanie jednostronicowych orygina ów w taki sposób, aby mo na je
by o zagina  i zszywa  wzd  linii rodka, jak w typowych czasopismach lub broszurach.

Przyk ad kopiowania dokumentu 12-stronicowego

• Je eli w trybie sortowania magazynowego orygina y w orientacji pionowej umieszczone zostan
poziomo, nale y koniecznie ustawi  prawid ow  orientacj  orygina ów. (& str. 164 „14.ORIENTACJA
OBRAZU”)

• Funkcja sortowania magazynowego dzia a na dwa sposoby: przy u yciu menu g ównego oraz przy
yciu menu edycji. Przy obs udze funkcji z menu edycji, szeroko  marginesu mo e by

regulowana.
W celu uzyskania informacji na temat obs ugi z menu g ównego, nale y przej  do & str. 105
„Tryb sortowania magazynowego i broszurowania (tryb broszury)”.

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Przy korzystaniu z finiszera z funkcj  broszuruj , dost pne s  nast puj ce formaty papieru: A3, A4-R,  B4,
LD, LG or LT-R.

Wybierz rozmiar papieru.
• W celu uzyskania informacji na temat podawania z kasety, nale y przej  do& str. 88 „R czny wybór papieru”.
• W celu uzyskania informacji na temat podawania r cznego, nale y przej  do & str. 73 „3.Kopiowanie
 z podajnika r cznego”.

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [BROSZURA].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Ustaw zszywanie grzbietu oraz margines na opraw , a nast pnie
naci nij przycisk [OK].

• Aby zszy  dokument wzd  linii rodka przy u yciu finiszera z funkcj  broszurowania (opcjonalny),
nale y nacisn  przycisk [ZE ZSZYCIEM).

 W celu uzyskania informacji na temat maksymalnej liczby arkuszy do zszycia, nale y przej  do & str. 107
 „Dost pne warunki dla broszurowania”.

• Aby ustawi  odpowiedni  szeroko , nale y nacisn  przycisk [2 mm] lub [30 mm].
• Domy lna szeroko  marginesu wynosi 2 mm.
• Szeroko  marginesu mo na ustawi  narastaj co co 1 mm.
• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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7. EDYCJA
Przycinanie/ przys anianie

Funkcja ta umo liwia kopiowanie tylko wewn trz okre lonego obszaru na oryginale (przycinanie) lub
kopiowanie z przys oni tym okre lonym obszarem (przys anianie). Na oryginale mo na okre li  do
czterech prostok tnych obszarów.
• Edycja obrazu jest tylko dost pna dla orygina ów o rozmiarach standardowych.
• Je eli rozmiary papieru orygina u oraz kopii ustawione s  nieprawid owo, obraz w okre lonym

obszarze mo e by  skopiowany niew ciwie.
1. Przyk ad przycinania
2. Przyk ad przys aniania

1                          2

5

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym, nale y koniecznie okre li  rozmiar papieru

(& str. 86 „1.Wybór papieru”).

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [EDYCJA].

Naci nij przycisk [FRAGMENT] lub [MASKA].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Umie  orygina  na szybie orygina ów
stron  kopiowan  do góry.
• Nale y ustawi  orygina  stron  kopiowan  do góry z do em

zwróconym w swoj  stron  oraz dopasowa  jego lewy górny
naro nik do lewego górnego naro nika szyby orygina ów,
a nast pnie wyrówna  wed ug podzia ek orygina u.

Nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów (4 kg i wi cej) na
szybie orygina ów oraz naciska  z si  na szyb . St uczenie szyby
mo e spowodowa  obra enia.

Okre l dany obszar. Przy u yciu podzia ki
orygina u po lewej stronie oraz na
podzia ce wewn trznej (górnej), odczytaj
nast puj ce cztery warto ci:
X1: Odleg  pomi dzy lewym górnym naro nikiem,
a lew  kraw dzi  okre lonego obszaru
X2: Odleg  pomi dzy lewym górnym naro nikiem,
a praw  kraw dzi  okre lonego obszaru
Y1: Odleg  pomi dzy lewym górnym naro nikiem,
a górn  kraw dzi  okre lonego obszaru
Y2: Odleg  pomi dzy lewym górnym naro nikiem,
a doln  kraw dzi  okre lonego obszaru
• Znaczniki podzia ki orygina u rozstawione s  co2 mm.

Wprowad  warto ci odczytane w kroku 5 dla okre lonego obszaru,
a nast pnie naci nij przycisk [USTAW]. Ustaw te cztery warto ci
w odpowiedniej kolejno ci.

• Po zako czeniu ustawiania czterech warto ci, pojawi si  nast pne menu obszaru edycji. W przypadku
okre lania innych obszarów, nale y powtórzy  kroki 5 i 6. Na oryginale mo na okre li  do czterech
prostok tnych obszarów.

• W celu poprawienia ustawionych warto ci nale y nacisn  przycisk [RESETUJ].
 Po jednokrotnym naci ni ciu przycisku pod wietlane pole przesuwa si  o jedn  pozycj  w gór . Nale y

pod wietli  pole, którego warto  ma by  skorygowana, a nast pnie wprowadzi  warto  prawid ow .

Naci nij przycisk [OK] po okre leniu obszaru.
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7.EDYCJA (cd.)

Umie  orygina / orygina y stron  kopiowan  do do u.
• Nale y ustawi  orygina  stron  kopiowan  do do u z cz ci

doln  zwrócon  w swoj  stron  oraz dopasowa  jego lewy
górny naro nik do lewego górnego naro nika szyby orygina ów.

• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Lustrzane odbicie obrazu

Funkcja ta umo liwia kopiowanie obrazów ca kowicie odwróconych (w stron  lew  i praw ).

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu r cznym, nale y koniecznie okre li  rozmiar papieru

(& str. 86 „1.Wybór papieru”).

5
Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [EDYCJA].

Naci nij przycisk [LUSTRO].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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7.EDYCJA (cd.)

Odwrócenie efektu negatywu/ pozytywu

Funkcja ta umo liwia kopiowanie poprzez odwrócenie nasycenie kontrastuj cego dla ca ego orygina u.

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu z podajnika r cznego, nale y koniecznie okre li  rozmiar

papieru (& str. 86 „1.Wybór papieru”).

5
Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [EDYCJA].

Naci nij przycisk [NEG/POS].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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8. ZMIANA WIELKO CI OBRAZU WZD  OSI XY

Funkcja ta umo liwia kopiowanie przy zastosowaniu ró nych proporcji kopiowania, ustawionych dla
kierunku X (poziomego) oraz kierunku Y (pionowego).
Zakres proporcji kopiowania mie ci si  w zakresie od 25 do 400%. Jednak w niektórych przypadkach
zakres ten jest ograniczony do 25 - 200%.
• Je eli orygina  ustawiony jest w automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania
 (opcjonalny)

100%

200%

100%

200%

Umie  papier w kasecie/kasetach.
• Je eli tryb ten wykorzystywany jest przy kopiowaniu z podajnika r cznego (& str. 73), nale y koniecznie okre li
 rozmiar papieru.

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji, a nast pnie
naci nij przycisk [XY ZOOM].
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8.ZMIANA WIELKO CI OBRAZU WZD  OSI XY (cd.)

Korzystaj c z przycisków [25%] oraz [400%], ustaw proporcj
kopiowania dla osi X i naci nij przycisk [USTAW]. Nast pnie ustaw
proporcj  kopiowania dla osi Y.

5
Naci nij przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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9. ARKUSZ OK ADKI

Funkcja ta umo liwia wstawienie specjalnych arkuszy papieru (np. papieru kolorowego) do zestawu kopii,
jako arkusze ok adek. Mo na wstawi  skopiowany arkusz ok adki przedniej. Wstawiany arkusz ok adki
tylnej jest pusty. Istniej  cztery rodzaje trybów dla arkuszy ok adek.

1. Dodawanie czystego arkusza ok adki przedniej [GÓRNA CZYSTA].
2. Dodawanie skopiowanego arkusza ok adki przedniej [GÓRNA KOPIOWANA].
3. Dodawanie czystych arkuszy ok adki przedniej i tylnej [OBYDWIE CZYSTE].
4. Dodawanie skopiowanego arkusza ok adki przedniej oraz czystego arkusza ok adki tylnej

[GÓRNA KOPIOWANA DOLNA CZYSTA].

1

2 5

3

4

Umie  arkusz ok adki.
• Nale y umie ci  arkusz ok adki w kasecie wybranej dla arkuszy ok adek lub na tacy podawania r cznego.
• Je eli ok adka umieszczona jest w kasecie dla arkuszy ok adek, koniecznie nale y ustawi  rodzaj papieru

(arkusz ok adki), jego rozmiar i grubo . (& str. 53 „Kaseta do zastosowa  specjalnych”)
• Je eli ok adka umieszczona jest na tacy podawania r cznego, koniecznie nale y ustawi  rozmiar i grubo  papieru.

(& str. 73 „3.Kopiowanie z podajnika r cznego”)
• Nale y upewni  si , czy arkusz ok adki lub pozosta e rodzaje arkuszy umieszczone s  w tej samej orientacji

oraz s  tego samego rozmiaru.

Umie  papier (inny, ni  arkusz ok adki) w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.
• Orygina y powinny by  umieszczane na szybie orygina ów od pierwszej strony .
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9.ARKUSZ OK ADKI (cd.)

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [OK ADKA].

5 Naci nij przycisk, odpowiadaj cy danemu arkuszowi ok adki.
GÓRNA CZYSTA: Aby doda  czysty arkusz ok adki przedniej
GÓRNA KOPIOWANA: Aby doda  skopiowany arkusz ok adki przedniej
OBYDWIE CZYSTE: Aby doda  czyste arkusze ok adki przedniej i tylnej
GÓRNA KOPIOWANA DOLNA CZYSTA): Aby doda  skopiowany arkusz ok adki przedniej i czysty
arkusz ok adki tylnej

Je eli wykorzystywany jest tryb „Orygina  jednostronny – kopia dwustronna” z naci ni tym przyciskiem
[GÓRNA KOPIOWANA] lub [GÓRNA KOPIOWANA DOLNA CZYSTA], zostanie wykonany arkusz ok adki jako
kopia jednostronna.

Naci nij przycisk [G ÓWNE], aby przej  do menu g ównego,
a nast pnie wybierz ród o papieru, w którym znajduje si  papier
o tym samym rozmiarze i tej samej orientacji, co arkusz ok adki.

• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [START].
• Je eli wykorzystywany jest automatyczny podajnik dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny), nast puje

zeskanowanie orygina u i rozpoczyna si  kopiowanie.
• Je eli orygina  umieszczony jest na szybie orygina ów, nale y wykona  kroki 8 i 9.

Naci nij przycisk [TAK] i umie  nast pny orygina .
Nast pnie naci nij przycisk [START].
• Nale y powtarza  ten krok do momentu zako czenia skanowania wszystkich orygina ów.

Po zako czeniu skanownia wszystkich orygina ów, naci nij
przycisk [KONIEC].
• Rozpoczyna si  kopiowanie.
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10. WSTAWIANIE ARKUSZY

Funkcja ta umo liwia wstawianie specjalnych arkuszy papieru (np. papieru kolorowego) do okre lonych
stron. Dost pne s  dwa rodzaje w wstawianie. Mo na okre li  maksymalnie po 50 stron dla pola
[PRZEK ADKA 1] oraz [PRZEK ADKA 2].
Istniej  dwa rodzaje trybów dla wstawiania arkuszy:

1. Wstawianie skopiowanego arkusza w miejsce okre lonej strony [KOPIOWANA]
2. Wstawianie czystego arkusza w miejsce strony poprzedzaj cej okre lon  stron  [CZYSTA]

1

2

5

Umie  arkusze papieru specjalnego.
& str. 53 „Kaseta do zastosowa  specjalnych”
• Nale y umie ci  arkusze papieru specjalnego na tacy podawania r cznego lub w wybranej kasecie do
 wstawiania arkuszy.
• Zarówno arkusze papieru specjalnego, jak i papieru zwyk ego nale y umie ci  w tej samej orientacji i powinny
 mie  takie same rozmiary.

Umie  papier zwyk y w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.
• Orygina y powinny by  umieszczane na szybie orygina ów od pierwszej strony.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [PRZEK ADKA].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [KOPIOWANA] lub [CZYSTA].
KOPIOWANA: Aby wstawi  skopiowany arkusz w miejsce okre lonej strony
CZYSTA: Aby wstawi  czysty arkusz w miejsce strony poprzedzaj cej okre lon  stron

5 Naci nij przycisk [PRZEK ADKA 1] lub [PRZEK ADKA 2].

Wprowad dany numer strony (trzycyfrowy lub mniejszy) do
wstawienia przek adki i naci nij przycisk [USTAW].

• Je eli dla kroku 5 wybrana jest opcja [KOPIOWANA], w miejsce okre lonej strony zostaje wstawiony
skopiowany arkusz. Je eli wybrana zosta a opcja [CZYSTA], w miejsce strony poprzedzaj cej okre lon
stron  zostaje wstawiony czysty arkusz.

• Mo na okre li  maksymalnie po 50 stron dla pola [PRZEK ADKA 1] oraz [PRZEK ADKA 2]. Je eli w miejsce
okre lonych stron wstawiana jest pojedynczo wi ksza liczba arkuszy, nale y powtarza  kroki 6 oraz 7.
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10.WSTAWANIE ARKUSZY (cd.)

Po zako czeniu okre lania wszystkich wstawianych stron, naci nij
przycisk [OK].

5 Naci nij przycisk [G ÓWNE], aby przej  do menu g ównego,
a nast pnie wybierz ród o papieru tego samego rozmiaru oraz w tej
samej orientacji, co wstawiany arkusz.

• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
• Je eli wykorzystywany jest automatyczny podajnik dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny), nast puje

zeskanowanie orygina u i rozpoczyna si  kopiowanie.
• Je eli orygina  umieszczony jest na szybie orygina ów, nale y wykona  kroki 11 i 12.

Naci nij przycisk [TAK] i umie  nast pny orygina . Nast pnie
naci nij przycisk [START].
• Nale y powtarza  ten krok do momentu zako czenia skanowania wszystkich orygina ów.

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

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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11. WSTAWIANIE DATY I GODZINY

Funkcja ta umo liwia dodanie do kopii daty i godziny skanowania.
1. Data i godzina drukowana u do u kopii w orientacji pionowej
2. Data i godzina drukowana u góry kopii w orientacji poziomej

1                                                  2

DD.MM.YYYY  14:54

DD.MM.YYYY  14:54

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [DATOWANIE].

Wybierz orientacj  [Krótka kraw ] lub [D uga kraw ] oraz po enie
[NA GÓRZE] lub [NA DOLE] daty i godziny, któr  chcesz wydrukowa ,
a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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12. NUMEROWANIE STRON

Funkcja ta umo liwia dodanie numerów stron na kopiach.
1. Numer strony drukowany po rodku u dolnej cz ci kopii w orientacji pionowej
2. Numer strony drukowany w prawym górnym rogu kopii w orientacji poziomej

1                                                                2 1

2

3

1

2

3

5
Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina / orygina y.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [NUMEROWANIE].

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Wybierz orientacj  [Krótka kraw ] lub [D uga kraw ] oraz
po enie [GÓRA LEWA], [GÓRA RODEK), [GÓRA PRAWA], [DÓ
LEWY], [DÓ RODEK] lub [DÓ  PRAWY] numeru strony, któr
chcesz wydrukowa , a nast pnie naci nij przycisk [OK].

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

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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13. BUDOWANIE PRACY

Funkcja ta umo liwia jednoczesne kopiowanie ró nych rodzajów orygina ów.
Skanowanie wykonywane jest poprzez ustawienie optymalnego trybu orygina u oraz korekt  obrazu dla
ka dego orygina u (czynno ci te okre lane s  jako zadanie). Po zako czeniu skanowania wszystkich
orygina ów, mog  by  one jednocze nie kopiowane.
Ponadto w ramach jednego zadania mo liwa jest zmiana ród a skanowania orygina ów (automatyczny
podajnik dokumentów z funkcj  odwracania lub szyba orygina ów).Przyk adowo, po zako czeniu
skanowania z odpowiednimi ustawieniami takich orygina ów jak: z one teksty w formacie A4, wycinki
prasowe, zdj cia z czasopism oraz z one fotografie w formacie A4, mo na je skopiowa  w jednym
przebiegu, w kolejno ci, jakiej by y skanowane. Mo na równie  przechowywa  dane w programie e-Filing.

5

• Obs ugiwanych jest maksymalnie 1000 stron orygina ów.
• Mo liwe jest ustawienie dowolnej liczby zada , do chwili, gdy czna liczba zeskanowanych stron

orygina ów osi gnie 1000.

Ustawienia BUDOWANIA PRACY obj te s  nast puj cymi ograniczeniami: u atwienia niedost pne przy
BUDOWANIU PRACY, ustawienia wspólne, które s  ustawiane przed pierwszym zadaniem skanowania,
a maj ce zastosowanie do wszystkich zada  oraz ustawienia zmienne dla ka dego zadania. W celu
wykonania ustawie , nale y zapozna  si  z poni sz  tabel .

Ustawienia niedost pne przy
BUDOWANIU PRACY

Automatyczny wybór papieru (APS)
Ksi ka -> 2
Edycja wielko ci obrazu
Zoom wzd  osi XY
Kopiowanie ok adek
Tryb wstawiania arkuszy
Sortowanie magazynowe
Sortowanie magazynowe i
broszurowanie
Funkcja (2 w 1/ 4 w 1)

Wspólne ustawienia dla
wszystkich zada

e-Filing/ plik
Orygina y o ró nych
rozmiarach
Rozmiar papieru
przeznaczony do kopiowania
Tryb sortowania
Przesuni cie obrazu
Usuwanie rodka ksi ki
Datowanie
Numerowanie stron
Orientacja obrazu przy
kopiowaniu dwustronnym
Ksi ka <-> notatnik

Ustawienia zmienne dla
ka dego zadania

Proporcje kopiowania
Automatyczny wybór powi kszenia
(Domy lne ustawienie dla
BUDOWANIA PRACY)
Rozmiar orygina u
Tryb orygina u
Kopiowanie jednostronne ->
jednostronne/dwustronne ->
jednostronne (lub jednostronne ->
dwustronne/dwustronne ->
dwustronne
Korekta t a
Ostro
Usuwanie kraw dzi Podwójna
strona ADF/ SADF
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Umie  orygina y dla pierwszego zadania.

• Je eli orygina  umieszczony jest na szybie orygina ów, jedna strona traktowana jest jako jedno zadania.
• W celu uzyskania informacji na temat kopiowania orygina ów o ró nych rozmiarach, nale y przej

do & str. 89 „Kopiowanie orygina ów o ró nych rozmiarach w jednym przebiegu (mieszane rozmiary
orygina ów)”.

• Je eli kaseta ma by  okre lona, nale y j  wybra .

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [BUDOWANIE PRACY].

5

•  Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk     (Wstecz) lub
         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

Naci nij przycisk [OK].

• Nale y przeczyta  krótki opis dla BUDOWANIA PRACY na panelu dotykowym.
• BUDOWANIAE PRACY jest ustawione i wy wietlane jest menu g ówne.
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13.BUDOWANIE PRACY (cd.)

Po pojawieniu si  komunikatu “Naci nij przycisk START w celu
kopiowania po zmianie ustawie .”, wprowad  ustawienia dla
pierwszego zadania oraz ustawienia wspólne dla wszystkich zada .

5
• W celu potwierdzenia ustawie  nale y nacisn  przycisk [USTAWIENIA].
• Aby zmieni  ustawienia, nale y nacisn  przycisk [WYCZYSZCZENIE FUNKCJI], a nast pnie ponownie

uruchomi  procedur  od kroku 1.

Naci nij przycisk [START].
• Rozpocznie si  skanowanie orygina ów dla pierwszego zadania.

Po pojawieniu si  komunikatu “Naci nij przycisk START w celu
kopiowania po zmianie ustawie .”, umie  orygina y dla drugiego
zadania. Wprowad  ustawienia dla drugiego zadania.

• Nale y pami ta , e je eli nie nast pi zmiana ustawie , kopiowanie odbywa  si  b dzie w tych samych trybach,
 co tryby wybrane dla pierwszego zadania.

• W celu potwierdzenia ustawie  nale y nacisn  przycisk [USTAWIENIA].

Naci nij przycisk [START].
• Rozpocznie si  skanowanie orygina ów dla drugiego zadania.
• Nale y powtarza  kroki 6 i 7 do momentu zako czenia skanowania wszystkich orygina ów.

Po zako czeniu skanowania wszystkich orygina ów, potwierd
liczb  kopii w menu lub, je li to konieczne, wprowad  zmiany.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [KONIEC PRACY] w menu g ównym.

• Rozpocznie si  kopiowanie orygina ów.
• Po ustawieniu funkcji kopiowania oraz programu e-Filing/ plik, rozpocznie si  proces przechowywania.

5

9
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14. ORIENTACJA OBRAZU

Funkcja ta umo liwia ustawienie orientacji na “otwierane na lewo”, kiedy kopiowane s  orygina y wzd
formatu A3, A4, A5, B4, B5 w trybie „Orygina y dwustronne -> kopie dwustronne" (lub „Orygina y
dwustronne -> kopie jednostronne”).
•    Funkcja ta nie jest wymagana przy kopiowaniu w orientacji “otwierane do góry".

Je eli dwustronny orygina  (otwierany w kierunku lewostronnym - Ksi ka) w orientacji pionowej w formacie
A3, A4, A5, B4, B5 kopiowany jest przy u yciu tej funkcji w trybie [Orygina y dwustronne -> kopie
jednostronne], kopie mog  by  ustawione w tym samym kierunku.

[ORIENTACJA OBRAZU]:
1.   Ustawiona
2.   Brak ustawie

1                                        2

5

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.

Wprowad  ustawienie dla [1 -> 2 DUPLEKS] lub [2 -> 1 ROZDZIEL].
& str. 111 „4.Kopiowanie z modu em dupleksowym”

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji, a nast pnie
naci nij przycisk [OBRAZ].

• Wykonanie tej operacji spowoduje ustawienie orientacji kopii.
• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk   (Wstecz) lub
            (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].

5
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15. KSI KA - NOTATNIK

Przy kopiowaniu w trybie „Orygina y dwustronne -> kopie dwustronne”, funkcja ta umo liwia obrócenie
tylnej strony orygina u, przeznaczonego do skopiowania, o 180º. Jest to przydatne przy orygina ach
“otwierane na lewo” (Ksi ka), które nale y skopiowa  w trybie „otwierane do góry” (Notatnik) lub
odwrotnie.

Umie  papier w kasecie/kasetach.

5 Umie  orygina /orygina y.

Wprowad  ustawienia dla [2 -> 2 DUPLEKS].
& str. 111 „4.Kopiowanie z modu em dupleksowym”

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji, a nast pnie
naci nij przycisk [KSI KA <-> NOTATNIK].

• Przy zastosowaniu tej operacji orygina y „otwierane na lewo” kopiowane s  jako „otwierane do góry”,
natomiast orygina y „otwierane do góry” kopiowane s  jako „otwierane na lewo”.

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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Naci nij przycisk [OK].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

5 Naci nij przycisk [START].

5

6 5

167



16. ADF / SADF

Przy korzystaniu z automatycznego podajnika dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny) mo na
wybra  tryb podawania papieru. Dost pne s  dwa sposoby podawania orygina ów.

Tryb podawania ci ego:    Orygina y, umieszczone na automatycznym podajniku dokumentów
z funkcj  obracania, podawane s  w sposób ci y po naci ni ciu
przycisku [START]. Przydatne jest wybranie tego trybu przy
jednoczesnym kopiowaniu wielu orygina ów. (Jest to ustawienie
pocz tkowe przy instalacji urz dzenia).

Tryb podawania pojedynczego:  Orygina  jest automatycznie pobierany, niezw ocznie po jego
umieszczeniu. Zalecane jest wybranie tego trybu przy kopiowaniu
orygina ów, jeden po drugim.

•    W trybie podawania pojedynczego, orygina y nale y podawa  do urz dzenia pojedynczo. Podawania
wi cej ni  jednego orygina u mo e spowodowa  zniekszta cenie obrazu lub zaci cie papieru.

•    W celu uzyskania informacji na temat podawania orygina ów w ró nych rozmiarach, nale y przej  do
&  str. 89 „Kopiowanie orygina ów o ró nych rozmiarach w jednym przebiegu (mieszane rozmiary
orygina ów)”.

5
Tryb podawania ci ego

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji,
a nast pnie naci nij przycisk [SADF].

• Je eli przycisk [ADF] jest ju  wy wietlony, oznacza to, e tryb podawania ci ego zosta  ustawiony. W takim
 przypadku nale y przej  do kroku 5.
• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
           (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

Naci nij przycisk [ADF].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI

1
2

3

168



Umie  orygina / orygina y na automatycznym podajniku dokumentów
z funkcj  odwracania (opcjonalny).
& str. 62 „Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów z funkcj  odwracania
(opcjonalny)”

Naci nij przycisk [START].

Tryb podawania pojedynczego

Umie  papier w kasecie/kasetach.

5 Naci nij przycisk [EDYCJA], aby przej  do menu edycji, a nast pnie
naci nij przycisk [ADF].

• Je eli przycisk [SADF] jest ju  wy wietlony, oznacza to, e tryb podawania pojedynczego zosta  ustawiony.
W takim przypadku nale y przej  do kroku 4.

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

Naci nij przycisk [SADF].

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

4
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16.ADF / SADF (cd.)

Umieszczaj orygina y jeden po drugim.
• Orygina  zostaje automatycznie pobrany i wy wietlone zostanie poni sze menu.

• Je eli orygina ów jest wi cej, nale y je umieszcza  w opisany powy ej sposób. (Niezale nie od tego, czy
przycisk [TAK] jest naci ni ty czy nie, wykonana zostanie ta sama operacja).

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

5.KORZYSTANIE Z FUNKCJI EDYCJI
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1. System e-FILING

System ten umo liwia przechowywanie, drukowanie dokumentów oraz zarz dzanie dokumentami, które
zosta y uzyskane poprzez kopiowanie, drukowanie z komputera, odbieranie z fasu oraz Internet faksu.
Dokument przechowywany jest na dysku twardym, wbudowanym w urz dzenie.
• Aby mo na by o korzysta  w systemie e-Filing z dokumentów odebranych przez faks, wymagana jest

jednostka faksu.
• Aby mo na by o korzysta  w systemie e-Filing z dokumentów drukowanych z komputera, wymagany

jest zestaw drukarki lub zestaw drukarka/ skaner (oba zestawy s  opcjonalne).
• Aby mo na by o wykorzysta  w systemie e-Filing z dokumentów zeskanowanych lub odebranych przez

Internet faks, wymagany jest zestaw drukarka/ skaner (oba s  opcjonalne).
• Je eli zainstalowany jest zestaw nadpisywania danych (opcjonalnie), po w czeniu zasilania nale y

chwil  odczeka , zanim b dzie mo na skorzysta  z systemu e-Filing. Uzale nione to jest od liczby
plików, dost pnych w systemie e-Filing.

• Je eli dokumenty, przechowywane w systemie e-Filing, nie s  ju  potrzebne, nale y je usun .
• Skrzynka w systemie e-Filing, gdzie przechowywane s  dokumenty o najwy szym poziomie
 poufno ci, musi by  zabezpieczona has em.

Z systemu e-Filing mo na korzysta  w nast puj cych dwóch trybach.
Skrzynka publiczna:
Jest ona ustawiona domy lnie. S y do przechowywania wspó dzielonych dokumentów, do których
dost p maj  wszyscy u ytkownicy, bez adnych ogranicze .
Skrzynka u ytkownika:
Mo na utworzy  maksymalnie 200 takich skrzynek. Dla ka dej skrzynki u ytkownika mo na ustawi
has o.
• Mo na utworzy  maksymalnie 100 folderów dla ka dej skrzynki. Maksymalnie 400 dokumentów

mo na przechowywa  w jednym folderze. Maksymalna liczba stron orygina u wynosi 200. (Jednak e
liczba ta mo e by  ograniczona, w zale no ci od ilo ci wolnego miejsca na dysku twardym,
wbudowanym w urz dzeniu).

Schemat systemu e-Filing wygl da nast puj co:

2

1 HDD 3

4

1.   Przechowywanie dokumentu w systemie e-Filing.
2.   Dodanie ustawie  drukowania do przechowywanego dokumentu, w zale no ci od potrzeb.
3.   Drukowanie dokumentu.
4. Wykorzystanie dokumentu na komputerze. (W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y

zapozna  si  z Podr cznikiem obs ugi systemu e-Filing).
- Przechowywany dokument w systemie e-Filing mo na pobra  do komputera-klient przy u yciu
 narz dzia „File Downloader”.
- Przechowywany dokument w systemie e-Filing mo na zaimportowa , jako obraz do aplikacji

zgodnej ze standardem TWAIN, przy u yciu sterownika TWAIN.
- Dokument w systemie e-Filing mo na edytowa , tworzy  jego kopi  zapasow , tworzy  folder,
 itp. przy u yciu narz dzia „TopAccess”.
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• Dost pno  ustawie  uzale niona jest od tego, czy operacja wykonywana jest z panelu dotykowego
urz dzenia, czy przy u yciu narz dzia „TopAccess” z komputera-klient. W celu uzyskania
szczegó owych informacji nale y zapozna  si  z Podr cznikiem obs ugi systemu e-Filing.

• Je eli dla dokumentów w systemie e-Filing okre lony zosta  czas ich przechowywania, dokumenty te
zostan  usuni te po up ywie tego okresu. Nale y te dokumenty wydrukowa  lub pobra  na komputer-
klient przy u yciu narz dzia „File Downloader". W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y
zapozna  si  z Podr cznikiem obs ugi systemu e-Filing. (informacje na temat ustawiania okresu
przechowywania dokumentów w systemie e-Filing uzyska  mo na od administratora sieci).

• Nale y regularnie tworzy  kopie zapasowe danych z systemu e-Filing na wypadek uszkodzenia
dysku twardego. W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y zapozna  si  z Przewodnikiem
obs ugi systemu e-Filing.

Niniejszy rozdzia  wyja nia, w którym momencie dane skopiowanych orygina ów przechowywane s
w systemie e-Filing. W celu uzyskania informacji na temat przechowywania, drukowania dokumentów
oraz zarz dzania dokumentami, które zosta y uzyskane poprzez drukowanie z komputera, skanowanie,
odbiór z faksu i Internet faksu (z wyj tkiem kopiowania) oraz obs ugi systemu e-Filing poprzez sie ,
nale y przej  do Podr cznika obs ugi systemu e-Filing.

6
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2. Tworzenie skrzynek u ytkowników

Mo na utworzy  maksymalnie 200 takich skrzynek. Poprzez przygotowanie skrzynek u ytkowników pod
tem ró nych zastosowa , zapewnione jest efektywne zarz dzanie dokumentami.

W ka dej skrzynce u ytkownika mo na utworzy  foldery. Ponadto dla ka dej skrzynki u ytkownika
mo na ustawi  has o.
• Przy u yciu narz dzia “TopAccess” z komputera-klient mo na utworzy  foldery. W celu uzyskania
 szczegó owych informacji, nale y zapozna  si  z Podr cznikiem obs ugi systemu e-Filing.

Skrzynk  u ytkownika nale y skonfigurowa , stosuj c procedur  opisan  poni ej.

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

Wybierz numer pustej skrzynki pomi dzy “001” a “200”, a nast pnie
naci nij przycisk [SETUP].

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk   (Wstecz) lub
         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer skrzynki.

Naci nij przycisk [NAZWA SKRZYNKI], a nast pnie wprowad
 nazw  skrzynki.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA SKRZYNKI] wy wietlane jest menu wprowadzania liter (& str. 33). Mo na
wprowadzi  maksymalnie 32 znaki.

6.SYSTEM e-FILING
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Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Has o”, a nast pnie
naci nij przycisk [USTAW].

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] na panelu sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [SET] (USTAW) pod wietlona zostaje opcja “ Ponów has o”.

6
Wprowad  has o w polu “ Ponów has o”.

•  Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] na panelu sterowania.

Naci nij przycisk [OK].

• Skrzynka u ytkownika zosta a utworzona.

4
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3. Zmiana danych o skrzynkach u ytkowników

Mo liwa jest zmiana utworzonych skrzynek u ytkowników oraz hase .
• Nie mo na zmieni  nazwy folderu przy u yciu panelu sterowania urz dzenia. Zmian  tak  mo na

wykona  przy u yciu narz dzia “TopAccess” z komputera-klient. W celu uzyskania szczegó owych
informacji nale y zapozna  si  z Podr cznikiem obs ugi systemu e-Filing.

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

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

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk   (  (Wstecz) lub
          (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
 przycisk [OK].

• Je eli podczas tworzenia skrzynki nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 4.

6.SYSTEM e-FILING
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Naci nij przycisk [NAZWA SKRZYNKI], a nast pnie wprowad  now
 nazw  skrzynki.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA SKRZYNKI] wy wietlane jest menu wprowadzania liter (& str. 33). Mo na
wprowadzi  maksymalnie 32 znaki.

Wprowad  nowe has o w polu “ Has o”, a nast pnie  naci nij
 przycisk [USTAW].

6

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] na panelu sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [USTAW] pod wietlona zostaje opcja “ Ponów has o”.

Wprowad  has o w polu „Ponów has o”.

• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] na panelu sterowania.

4

5

6

177



3.Zmiana danych o skrzynkach u ytkowników (cd.)

Naci nij przycisk [OK].

• Ustawienia skrzynki zostaj  zaktualizowane.

6
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4. Usuwanie skrzynek u ytkowników

Zb dne skrzynki u ytkowników mo na usun . Znajduj ce si  w tych skrzynkach foldery i dokumenty
tak e zostan  usuni te.
• Nie mo na usuwa  skrzynek publicznych.

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

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

6

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk       (Wstecz) lub
         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
 przycisk [OK].

• Je eli podczas tworzenia skrzynki nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 4.
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4.Usuwanie skrzynek u ytkowników (cd.)

Pojawia si  komunikat „ Czy na pewno skasowa  t  skrzynk ?
(Dokumenty w skrzynce s  równie  kasowane)”. Naci nij przycisk
[TAK] w celu usuni cia skrzynki.

•  Skrzynka jest usuni ta.

6
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5. Przechowywanie dokumentów w systemie
  e-Filing

Zeskanowane dane orygina ów mog  by  przechowywane w systemie e-Filing. Ustawienia trybu
kopiowania zostan  zapisane wraz z dokumentem w systemie e-Filing. Mo liwe jest jednoczesne
kopiowanie orygina ów i przechowywanie danych. Po zachowaniu danych orygina ów mo na je w ka dej
chwili wydrukowa .
• Dost pne s  dwa rodzaje systemu e-Filing, skrzynki publiczne oraz skrzynki u ytkowników. Aby

zachowa  dane w skrzynce u ytkownika, najpierw nale y j  skonfigurowa . (& str. 174 „2.Tworzenie
skrzynek u ytkowników”)

• Zeskanowane dane przy u yciu funkcji skanowania mog  by  równie  przechowywane w systemie
e-Filing po zainstalowaniu zestawu skanera (opcjonalnie). Przechowywane dane mog  by  pobierane
na komputer-klient w postaci plików w formacie PDF lub TIFF. W celu uzyskania szczegó owych
informacji, nale y przej  do Podr cznika skanowania.

Umie  orygina /orygina y.
• W jednym systemie e-Filing mo na utworzy  maksymalnie 100 folderów, natomiast w jednym folderze mo e

by  przechowywanych maksymalnie 400 dokumentów. Maksymalna liczba stron orygina u wynosi 200.
(Jednak mo e to by  ograniczone w zale no ci od ilo ci wolnego miejsca na dysku twardym urz dzenia.)

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  odpowiedni tryb kopiowania.

Naci nij przycisk [E-FILING/PLIK], aby przej  do  menu e-Filing/plik.

6

Naci nij przycisk [ZAPISZ DO E-FILING].

1
1

2
1
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5.Przechowywanie dokumentów w systemie e-Filing (cd.)

Naci nij przycisk [SKRZYNKA/FOLDER].

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

6

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk       (Wstecz) lub
          (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer skrzynki.

Je eli wy wietlane jest menu wprowadzania has a
Je eli wy wietlane jest menu wprowadzania has a, dla wybranej skrzynki u ytkownika ustawione zostanie
haso. Wprowad  has o i naci nij przycisk [OK].

6.SYSTEM e-FILING
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Wy wietlany jest wykaz dokumentów dla wybranej skrzynki.
Naci nij przycisk [OK] w celu zachowania dokumentów
w tej skrzynce.

Aby zachowa  dokument w folderze
Aby zachowa  dokument w folderze, nale y wybra  w ciwy folder, a nast pnie nacisn  przycisk
[OTWÓRZ FOLDER]. Wy wietlany jest wykaz dokumentów dla wybranego folderu. Naci nij przycisk
[OK] w celu zachowania dokumentów w tym folderze.

6

• Je eli ma nast pi  zamkni cie folderu i powrócenie do powy szej skrzynki, nale y nacisn  przycisk
[ZAMKNIJ FOLDER].

• Utworzenie folderu mo e by  wykonane z komputera-klient przy u yciu narz dzia „TopAccess”. W celu
uzyskania szczegó owych informacji, nale y zapozna  si  z Podr cznikiem obs ugi systemu e-Filing.

Naci nij przycisk [NAZWA DOKUMENTU], a nast pnie wprowad
nazw  dokumentu.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA DOKUMENTU] wy wietlane jest menu wprowadzania liter (& str. 33). Mo na
wprowadzi  maksymalnie 64 znaki.
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5.Przechowywanie dokumentów w systemie e-Filing (cd.)

Naci nij przycisk [OK].

Pojawi si  komunikat „CZY WYDRUKOWA  TEN DOKUMENT?”.
Naci nij przycisk [TAK], aby zachowanie i drukowanie odbywa o si
jednocze nie.

6

• Je eli dokument ma by  zachowany bez jego drukowania, nale y nacisn  przycisk [NIE].

Naci nij przycisk [START].
• Rozpocznie si  odczytywanie i zachowywanie dokumentów.

Po umieszczeniu orygina u na szybie orygina ów lub automatycznym podajniku dokumentów z funkcj
odwracania (opcjonalny) w trybie podawania pojedynczego orygina u, wy wietlane jest poni sze menu.
Ustawianie orygina u na szybie orygina ów: Po umieszczeniu kolejnego orygina u i naci ni ciu przycisków [TAK],
a nast pnie [START], rozpoczyna si  zachowywanie dokumentu. Ustawienie orygina u na automatycznym
podajniku dokumentów z funkcj  odwracania w trybie podawania pojedynczego orygina u: Po umieszczeniu
kolejnego orygina u na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania, rozpoczyna si
zachowywanie dokumentu. Po zako czeniu skanowania ostatniej strony, nale y nacisn  przycisk [KONIEC].

6.SYSTEM e-FILING
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6. Drukowanie przechowywanych dokumentów

Zachowane dokumenty mog  by  wydrukowane. Mo na tak e wydrukowa  tylko cz  dokumentu,
a nast pnie przed wydrukowaniem dalszej cz ci dokumentów zmieni  ustawienia w trybie wyka czania.

Drukowanie ca ego dokumentu
Drukowane s  wszystkie strony dokumentu. Je eli wymagane jest drukowanie wielu kopii, nale y przej
do& str. 188 „Drukowanie przechowywanych dokumentów po zmianie ustawie ”.

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

6

Wybierz skrzynk , w której przechowywany jest dany dokument do
drukowania, a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk        (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
przycisk [OK].

• Je eli podczas rejestrowania skrzynki nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 4.

1
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6.Drukowanie przechowywanych dokumentów (cd.)

Wybierz dokument, który ma by  wydrukowany.

• Aby wydrukowa  dokument w folderze, nale y wybra  folder, w którym dokument ma by  wydrukowany
 i nacisn  przycisk [OTWÓRZ FOLDER]. Nale y wybra dany dokument z menu.

Naci nij przycisk [WYDRUK].

6

• Rozpocznie si  drukowanie.

Aby zatrzyma  drukowanie zachowanego dokumentu w trakcie wykonywania operacji
Nale y wybra  zadanie, które ma by  zatrzymane, z menu zadania wydruku lub menu zadania
skanowania, a nast pnie nacisn  przycisk [USU ]. W celu uzyskania szczegó owych informacji,
nale y przej  do& str. 229 „8.STAN ZADA ”.

6.SYSTEM e-FILING
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Wydruk testowy
Mo na wydrukowa  cz  dokumentu w postaci kilku stron.

Wybierz dokument, który ma by  wydrukowany, zgodnie z opisem dla
kroków od 1 do 4, dost pnym na str. 185 „Drukowanie ca ego
dokumentu”.

Naci nij przycisk [WYDRUK TESTOWY].

6

Wprowad  numer ostatniej strony i naci nij przycisk [USTAW].
Nast pnie wprowad  numer pierwszej strony.

• Aby poprawi  wprowadzone strony, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] na panelu sterowania.
• Aby wydrukowa  wszystkie strony, nale y nacisn  przycisk [WSZYSTKIE].
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6.Drukowanie przechowywanych dokumentów (cd.)

Naci nij przycisk [WYDRUK].

• Rozpocznie si  drukowanie ustawionych stron.

Aby zatrzyma  drukowanie zachowanego dokumentu w trakcie wykonywania operacji
Nale y wybra  zadanie, które ma by  zatrzymane, z menu zadania wydruku lub menu zadania
skanowania, a nast pnie nacisn  przycisk [USU ]. W celu uzyskania szczegó owych informacji,
nale y przej  do& str. 229 „8.STAN ZADA ”.

6
Drukowanie przechowywanych dokumentów po zmianie ustawie
Nast puj ce ustawienia s  dost pne przed wydrukowaniem zachowanego dokumentu.
1. ród o papieru (Nale y nacisn  ikon  kasety w celu ustawienia jej jako ród o papieru. Jednak e,

papier w kasecie wybranej jako ród o papieru wykorzystywany jest tylko wtedy, gdy jego rozmiar
oraz rodzaj odpowiada rozmiarowi i rodzajowi, okre lonemu dla dokumentów w skrzynce).

2. Liczba wydruków (Nale y j  wprowadzi ).
3. Drukowanie simpleks/dupleks
4. Tryb wyka czania (Wybór trybu jest ograniczony, w zale no ci od zainstalowanych urz dze
 opcjonalnych).
5. Obszar wysuwania papieru (Opcja ta jest dost pna, gdy zainstalowany jest finiszer (opcjonalny))
6. Po enie przesuni cia obrazu
7. Po enie wstawionej daty i godziny
8. Po enie numeru strony
                                      1             2    3   4

6
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Wybierz dokument, który ma by  wydrukowany, zgodnie z opisem
dla kroków od 1 do 4, dost pnym na & str. 185 „Drukowanie ca ego
dokumentu”.

Naci nij przycisk [USTAWIENIA].

6 Ustaw tryby drukowania, je li jest to konieczne.
• Nale y zapozna  si  z wy ej wymienionymi o mioma opcjami dla trybu ustawiania. Aby ustawi  pozycje od

3 do 8, nale y nacisn  odpowiedni przycisk i wprowadzi dane ustawienie w menu.

Naci nij przycisk [WYDRUK].

• Rozpocznie si  drukowanie.

Aby zatrzyma  drukowanie zachowanego dokumentu w trakcie wykonywania operacji
Nale y wybra  zadanie, które ma by  zatrzymane, z menu zadania wydruku lub menu zadania
skanowania, a nast pnie nacisn  przycisk [USU ].
W celu uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do& str. 229 „8.STAN ZADA ”.
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7. Usuwanie folderów lub dokumentów

Mo na usun  zb dne foldery lub dokumenty. Je eli folder zostanie usuni ty, wszystkie znajduj ce si
w nim dokumenty tak e zostan  usuni te.

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

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

6

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk       (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer skrzynki.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej skrzynki, a nast pnie naci nij
 przycisk [OK].

• Je eli podczas tworzenia skrzynki nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 4.

6.SYSTEM e-FILING
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Wybierz folder lub dokument, który ma by  usuni ty, a nast pnie
naci nij przycisk [USU ].

Aby usun  dokument w folderze
Aby usun  dokument w folderze, nale y wybra  dany folder, w którym ma zosta  usuni ty dokument
i nacisn  przycisk [OTWÓRZ FOLDER]. Nale y wybra dany dokument i nacisn  przycisk
[USU ].

6

Pojawi si  komunikat „Czy jeste  pewien/pewna, e chcesz skasowa
ten dokument?”. Naci nij przycisk [Tak], aby wykona  usuwanie.

• Dany folder lub dokument jest usun ty.
Je eli folder zostanie usuni ty, wszystkie znajduj ce si  w nim dokumenty tak e zostan  usuni te.
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8. Za cznik
Sortowanie dokumentów we wspó dzielonym folderze

Zeskanowane dane orygina ów mog  by  przechowywane we wspó dzielonym folderze. Mo liwe jest
jednoczesne kopiowanie orygina ów i przechowywanie danych.

• Dane mog  by  przechowywane w formacie TIFF lub PDF.
• Dane mog  by  przechowywane w [MFP LOCAL] (dysk twardy w urz dzeniu), jak równie

w [ZDALNY 1] oraz [ZDALNY 2] (dysk twardy komputera po czonego z urz dzeniem poprzez sie ).
W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y przej  do rozdzia u „6. Kopia i plik” w Podr czniku
skanowania.

• Aby skorzysta  z opcji „Kopia i plik" konieczny jest zestaw skanera lub zestaw skaner/ drukarka (oba
 opcjonalne).

Umie  orygina /orygina y.

Naci nij przycisk [E-FILING/PLIK] w menu g ównym, aby przej  do
menu e-Filing/plik.

6

Naci nij przycisk [KOPIA I PLIK].

6.SYTEM e-FILING
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Naci nij przycisk [NAZWA PLIKU].

Po naci ni ciu przycisku [NAZWA PLIKU], wy wietlone zostanie menu wprowadzania liter
(& str. 33). Mo na wprowadzi  maksymalnie 45 znaków.

Wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz przechowywa  dane.
6

• Jednocze nie mo na wybra  dwa miejsca docelowe z dost pnych: [MFP LOCAL], [ZDALNY 1] oraz
  [ZDALNY 2].
•   Je eli zostanie naci ni ty przycisk [ZDALNY 1] lub [ZDALNY 2], konieczne mo e by  okre lenie komputera na

którym b  przechowywane dane. W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y przej  do rozdzia u
„3. Skanowanie do pliku” w Podr czniku skanowania.
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8.Za cznik (cd.)

Wybierz format, w którym dane maj  by  przechowywane.

PDF (WIELOSTRONICOWY)
 Zeskanowane orygina y przechowywane s  jako jeden plik PDF.
PDF (POJEDYNCZY)
 Utworzony zostaje folder, w którym ka da strona zeskanowanego orygina u przechowywana

jest oddzielnie jako plik PDF.
 Przyk adowo: Trzystronicowy orygina  przechowywany jest jako trzy pliki PDF.
TIFF (WIELOSTRONICOWY)
 Zeskanowane orygina y przechowywane s  jako jeden plik TIFF.
TIFF (POJEDYNCZY)
 Utworzony zostaje folder, w którym ka da strona zeskanowanego orygina u przechowywana

jest oddzielnie jako plik TIFF.
 Przyk adowo: Trzystronicowy orygina  przechowywany jest jako trzy pliki TIFF.

Naci nij przycisk [OK].

6.SYSTEM e-FILING
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Naci nij przycisk [START].
• Rozpocznie si  skanowanie, zachowywanie oraz kopiowanie dokumentów.

Po umieszczeniu orygina u na szybie orygina ów lub automatycznym podajniku dokumentów z funkcj
odwracania (opcjonalny) w trybie podawania pojedynczego orygina u, wy wietlane jest poni sze menu.
Ustawianie orygina u na szybie orygina ów: Po umieszczeniu kolejnego orygina u i naci ni ciu przycisków
[TAK], a nast pnie [START], rozpoczyna si  zachowywanie dokumentu.
Ustawienie orygina u na automatycznym podajniku dokumentów z funkcj  odwracania w trybie podawania
pojedynczego orygina u: Po umieszczeniu kolejnego orygina u na automatycznym podajniku dokumentów
z funkcj  odwracania, rozpoczyna si  zachowywanie dokumentu. Po zako czeniu skanowania ostatniej strony,
nale y nacisn  przycisk [KONEC].
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1. Szablony

Kombinacj  cz sto wykorzystywanych funkcji mo na zarejestrowa  jako szablon, a nast pnie
przywo ywa  w razie konieczno ci. Szablony mo na wykorzystywa  z funkcjami kopiowania, skanowania
oraz faksowania.
• Aby korzysta  z funkcji faksu, wymagana jest opcjonalna jednostka faksu.
• Aby korzysta  z funkcji skanowania, wymagany jest zestaw skanera lub zestaw drukarka/skaner (oba

 opcjonalne).

Poni sze ilustracje przedstawiaj  schemat funkcji szablonu.

2

90 %

2004.3.15

1                                              3
HDD

7

2004.3.15

1. Rejestracja kombinacji funkcji w szablonie.
2. Umieszczenie orygina u.
3. Przywo anie danego szablonu, a nast pnie wykonanie kopii.

Szablon w grupie „Przydatne szablony”
W urz dzeniu domy lnie dost pnych jest 12 szablonów. S  one zarejestrowane i dost pne
w grupie u ytkowników o numerze 001 pod nazw  „Useful Template” (Przydatne szablony).
• W celu uzyskania informacji na temat przywo ywania szablonów, nale y przej  do & str. 222

„Przywo ywanie szablonu w grupie u ytkownika”.
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Szablon wykorzystuj cy funkcj  kopiowania

Przycisk Funkcja *1

Wykonywana jest dwustronna kopia z dwustronnego orygina u w trybie 2 w 1.

Orygina y w ró nych rozmiarach kopiowane s  w trybie automatycznego
wyboru papieru.

Orygina y w ró nych rozmiarach kopiowane s  w trybie automatycznego
wyboru powielania.

Dwustronne orygina y ma ego formatu (np. wizytówki) mog  by  kopiowane
w pe nym rozmiarze na jednej stronie papieru do kopiowania w trybie 2 w 1.
•    Nale y umie ci  orygina  na szybie orygina ów, zanim szablon zostanie

przywo any.
•    Po zako czeniu skanowania dwustronnego orygina u, nale y nacisn

przycisk [KONIEC].

Szablon wykorzystuj cy funkcj  skanowania

Przycisk Funkcja *1

Jednostronny orygina  jest skanowany w rozdzielczo ci 400 dpi,
 a nast pnie zachowywany we wspó dzielonym folderze urz dzenia
 jako plik PDF.
Jednostronny orygina  skanowany jest w rozdzielczo ci 200 dpi,
a nast pnie zachowywany we wspó dzielonym folderze urz dzenia jako
plik PDF.
Dwustronny orygina  skanowany jest w rozdzielczo ci 200 dpi,
a nast pnie zachowywany we wspó dzielonym folderze urz dzenia jako
plik PDF.

Jednostronny orygina  jest skanowany w rozdzielczo ci 300 dpi, a nast pnie
zachowywany we wspó dzielonej skrzynce systemu e-Filing urz dzenia.

Szablon wykorzystuj cy funkcj  e-Filling

Przycisk Funkcja *1

Dane s  odczytywane w trybie Tekst/ Foto wraz z „jednostronnym
orygina em -> jednostronn  kopi ", a nast pnie zachowywane s  w
skrzynce systemu e-Filing.
Dane s  odczytywane w trybie Tekst/ Foto wraz z „dwustronnym orygina em
-> jednostronn  kopi ", a nast pnie zachowywane s  w skrzynce systemu
e-Filing.
Dane s  odczytywane w trybie Tekst/ Foto wraz z „jednostronnym
orygina em -> dwustronn  kopi ", a nast pnie zachowywane s  w skrzynce
systemu e-Filing.

Dane s  odczytywane w trybie Tekst/ Foto wraz z „jednostronnym
orygina em -> jednostronn  kopi ", a nast pnie zachowywane s
w skrzynce systemu e-Filing.

*1  Funkcje, które nie s  opisane w polu “Funkcja” ustawione s  domy lnie.
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2.  Rejestrowanie grup u ytkowników oraz
 szablonów

Szablon mo na zarejestrowa  zarówno w „GRUPIE SZABLONÓW PUBLICZNYCH”, jak i „GRUPIE
YTKOWNIKÓW”, w zale no ci od przeznaczenia. Aby ograniczy  korzystanie z szablonu przez osoby

nieupowa nione, mo liwe jest ustawienie hase .

GRUPA SZABLONÓW PUBLICZNYCH
Jest ona ustawiona domy lnie. Ka dy z u ytkowników mo e korzysta  z szablonu, zarejestrowanego
w tej grupie.
Jest to przydatne, je eli w tej grupie zarejestrowane s  kombinacje ustawie  funkcji cz sto
wykorzystywanych w ca ym przedsi biorstwie lub organizacji. Mo na zarejestrowa  maksymalnie
60 szablonów.
• Podczas rejestrowania szablonu w grupie szablonów publicznych, wymagane jest wprowadzenie
 has a administratora.

GRUPA U YTKOWNIKÓW
Mo na zarejestrowa  maksymalnie 200 grup. Jest to przydatne, je li jako grupa u ytkowników
zarejestrowany b dzie ka dy departament, dzia  lub osoba. Mo na zarejestrowa  maksymalnie
60 szablonów w ka dej grupie. Dla grup u ytkowników mo na ustawi  has a.
•    „U yteczne szablony” zarejestrowane s  w celu ich udost pnienia w grupie u ytkownika o numerze 001.

Rejestrowanie szablonu w grupie szablonów publicznych

Ustaw ka  funkcj , któr  chcesz uwzgl dni  w kombinacji.
np.: ustawienie „przesuni cia obrazu”, „zmniejszenia 90%” oraz „10 zestawów kopii” dla funkcji kopiowania.

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

Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.

7.SZABLONY
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Naci nij przycisk [GRUPA SZABLONÓW], a nast pnie naci nij przycisk
[OK].

Naci nij przycisk [HAS O].

7

• Wy wietlane jest menu wprowadzania liter.

Wprowad  has o administratora (od 6 do 10 cyfr) za pomoc
klawiszy z menu wprowadzania liter oraz z klawiatury numerycznej,
a nast pnie naci nij przycisk [OK].
• Je eli trzy razy pod rz d wprowadzone zostanie nieprawid owo has o administratora, z urz dzenia nie b dzie

mo na korzysta  przez oko o 30 sekund. W takim przypadku, nale y odczeka , a  urz dzenie b dzie ponownie
dost pne, a nast pnie wprowadzi  ponownie prawid owe has o administratora.

• Wy wietlone zostaj  odpowiednie przyciski szablonu, zarejestrowanego w grupie szablonów publicznych.
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2.Rejestrowanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

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

Naci nij przycisk [NAZWA1] oraz przycisk [NAZWA 2], a nast pnie
wprowad  nazw  szablonu.

7

• [NAZWA 1] wy wietlana jest u góry przycisku szablonu, a [NAZWA 2] u do u przycisku. Nale y wprowadzi
[NAZWA 1] oraz/lub [NAZWA 2]. Po wprowadzeniu obu nazw, [NAZWA 1] wy wietlana jest u góry,
a [NAZWA 2] u do u przycisku.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA 1] lub [NAZWA 2], wy wietlane jest menu wprowadzania liter (& str. 33). Mo na
wprowadzi  maksymalnie 11 znaków.

• Przy wprowadzaniu [NAZWA 1] oraz [NAZWA 2] nie mo na wykorzystywa  nast puj cych znaków: ["], [=], [|], [*],
[<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.]

Naci nij przycisk [NAZWA U YTKOWNIKA), a nast pnie wprowad
nazw  u ytkownika szablonu, je li jest konieczne.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA U YTKOWNIKA] wy wietlane jest menu wprowadzania liter
(&  str. 33). Mo na wprowadzi  maksymalnie 30 znaków.
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Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Has o”, a nast pnie
naci nij przycisk [USTAW].

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu
 sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [USTAW] pod wietlona zostaje opcja „Ponów has o”.

Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Ponów has o”,
a nast pnie naci nij przycisk [OK].

7

• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu
 sterowania.
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2.Rejestrowanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Okre l, czy dla przywo ywanego szablonu ma by  w czona funkcja
“START AUTOMATYCZNY”, czy nie.

• Nale y nacisn  przycisk [MO LIWE] lub [NIEMO LIWE].
• Po wybraniu opcji [MO LIWE], ikona zostaje dodana do przycisku szablonu. (Obs uga funkcji

 ustawie  jest automatycznie uruchamiana poprzez naci ni cie przycisku szablonu z ikon , kiedy szablon
 zostanie przywo any. Je li jednak dla szablonu ustawione zosta o has o, nale y je wprowadzi  przy
 wykonywaniu operacji dotycz cych funkcji ustawionych w szablonie, mimo i  w czone jest automatyczne
 uruchamianie).

Naci nij przycisk [ZAPISZ].

7

• Na ekranie przywracane s  ustawienia z kroku 1, czyli menu wy wietlane przed naci ni ciem przycisku [TEMPLATE]
(SZABLON) na panelu sterowania.

Rejestrowanie nowej grupy u ytkownika

Naci nij przycisk [TEMPLATE] (SZABLON)
na panelu sterowania.
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 Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu  dotykowym.

Wybierz niezarejestrowan  grup  u ytkownika pomi dzy “002”
a “200”, a nast pnie naci nij przycisk [OK].

7

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk        (Wstecz) lub
          (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

•  Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer grupy u ytkownika.

Naci nij przycisk [NAZWA], a nast pnie wprowad  nazw  grupy
ytkownika.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA], wy wietlane jest menu wprowadzania liter (& str. 33). Mo na
wprowadzi  maksymalnie 20 znaków.
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2.Rejestrowanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Naci nij przycisk [NAZWA U YTKOWNIKA], a nast pnie wprowad
nazw  u ytkownika dla danej grupy u ytkownika, je li jest konieczne.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA U YTKOWNIKA] wy wietlane jest menu wprowadzania liter
(& str. 33). Mo na wprowadzi  maksymalnie 30 znaków.

Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Has o”, a nast pnie
naci nij przycisk [USTAW].

7

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu
 sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [USTAW] pod wietlona zostaje opcja “Ponów has o”.

 Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Ponów has o”,
 a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu
 sterowania.
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Naci nij przycisk [OK].

• Dana grupa u ytkowników jest zarejestrowana.

Rejestrowanie szablonu w grupie u ytkownika

Ustaw ka  funkcj , któr  chcesz uwzgl dni  w kombinacji.
np.: ustawienie „przesuni cia obrazu”, „zmniejszenia 90%” oraz „10 zestawów kopii” dla funkcji kopiowania.

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

Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu  dotykowym.
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2.Rejestrowanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Wybierz dan  grup  u ytkownika, a nast pnie naci nij
 przycisk [OK].

• Je eli dana grupa u ytkownika nie zostanie wy wietlony, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkownika, a nast pnie
naci nij przycisk [OK].

7

• Je eli podczas rejestrowania grupy u ytkownika nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 6.

Wy wietlone zostaj  odpowiednie przyciski szablonu,  zarejestrowa-
nego w grupie u ytkownika. Naci nij pusty klawisz, a nast pnie
naci nij przycisk [ZAPISZ].
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Naci nij przycisk [NAZWA1] oraz przycisk [NAZWA 2], a nast pnie
wprowad  nazw  szablonu.

• [NAZWA 1] wy wietlana jest u góry przycisku szablonu, a [NAZWA 2] u do u przycisku. Nale y wprowadzi
[NAZWA 1] oraz/lub [NAZWA 2]. Po wprowadzeniu obu nazw, [NAZWA 1] wy wietlana jest u góry, a [NAZWA 2]
u do u przycisku.

•  Po naci ni ciu przycisku [NAZWA 1] lub [NAZWA 2], wy wietlane jest menu wprowadzania liter (& str. 33).
Mo na wprowadzi  maksymalnie 11 znaków.

• Przy wprowadzaniu [NAZWA 1] oraz [NAZWA 2] nie mo na wykorzystywa  nast puj cych znaków: ["], [=], [|], [*],
[<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.]

7 Naci nij przycisk [NAZWA U YTKOWNIKA], a nast pnie wprowad
nazw  u ytkownika szablonu, je li jest konieczne.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA U YTKOWNIKA] wy wietlane jest menu wprowadzania liter
(& str. 33). Mo na wprowadzi  maksymalnie 30 znaków.
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2.Rejestrowanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Has o”, a nast pnie
naci nij przycisk [USTAW].

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu

 sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [USTAW] pod wietlona zostaje opcja “ Ponów has o”.

Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Ponów has o”,
a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu

 sterowania.
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Okre l, czy dla przywo ywanego szablonu ma by  w czona funkcja
„START AUTOMATYCZNY”, czy nie.

•   Nale y nacisn  przycisk [MO LIWE] lub [NIEMO LIWE).
•  Po wybraniu opcji [MO LIWE], ikona  zostaje dodana do przycisku szablonu. (Obs uga funkcji ustawie  jest

automatycznie uruchamiana poprzez naci ni cie przycisku szablonu z ikon  , kiedy szablon zostanie
przywo any. Je li jednak dla szablonu ustawione zosta o has o, nale y je wprowadzi  przy wykonywaniu operacji
dotycz cych funkcji ustawionych w szablonie, mimo i  w czone jest automatyczne uruchamianie).

Naci nij przycisk [ZAPISZ].
7

• Na ekranie przywracane s  ustawienia z kroku 1, czyli menu wy wietlane przed naci ni ciem przycisku [TEMPLATE]
(SZABLON) na panelu sterowania.
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3. Zmiana danych grup u ytkowników oraz szablonów

Zarejestrowane nazwy, nazwy u ytkowników oraz has a grup u ytkowników lub szablonów, a tak e
automatyczne uruchomienie ustawie  szablonu mog  by  zmieniane.

Dane grup publicznych mog  by  zmieniane tylko przy u yciu narz dzia „TopAccess”,a nie z panelu
sterowania. W celu uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do Podr cznika obs ugi narz dzia
TopAccess.

Zmiana danych grupy u ytkownika

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

7

 Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu  dotykowym.
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Wybierz grup  u ytkownika, któr  chcesz zmieni , a nast pnie
 naci nij przycisk [EDYCJA].

• Je eli dany przycisk funkcji nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk      (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer grupy u ytkownika.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkownika, a nast pnie
naci nij przycisk [OK].

7

• Je eli podczas rejestrowania grupy u ytkownika nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 5.

Naci nij przycisk [NAZWA], a nast pnie wprowad  now  nazw  grupy
ytkownika.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA], wy wietlane jest menu wprowadzania liter (&  str. 33).
   Mo na wprowadzi  maksymalnie 20 znaków.
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3.Zmiana danych grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Naci nij przycisk [NAZWA U YTKOWNIKA], a nast pnie wprowad
now  nazw  u ytkownika grupy u ytkownika.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA U YTKOWNIKA] wy wietlane jest menu wprowadzania liter
(& str. 33). Mo na wprowadzi  maksymalnie 30 znaków.

Wprowad  nowe has o w polu “ Has o”, a nast pnie naci nij przycisk
[USTAW].

7

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu

 sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [USTAW] pod wietlona zostaje opcja „Ponów has o”.

Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Ponów has o”,
a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Podczas wprowadzania has a w polu „Password” (Has o) wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu
 sterowania.
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Naci nij przycisk [OK].

• Dane grupy u ytkownika s  zmienione.

Zmiana danych szablonu

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

7

Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu  dotykowym.
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3.Zmiana danych grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

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

• Je eli dana grupa u ytkowników nie zostanie wy wietlona w menu, nale y nacisn  przycisk           (Wstecz)
 lub         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer grupy u ytkownika.

Wprowad  has o, a nast pnie naci nij przycisk [OK].
Je eli wybrana jest grupa publiczna:
Nale y nacisn  przycisk [HAS O], a nast pnie wprowadzi  has o administratora (od 6 do 10 cyfr)
przy u yciu klawiszy z menu wprowadzania liter oraz klawiatury numerycznej.
• Je eli trzy razy pod rz d wprowadzone zostanie nieprawid owo has o administratora, z urz dzenia nie b dzie

mo na korzysta  przez oko o 30 sekund. W takim przypadku, nale y odczeka , a  urz dzenie b dzie ponownie
dost pne, a nast pnie wprowadzi  ponownie prawid owe has o administratora.

Je eli wybrana jest grupa u ytkowników:
Nale y wprowadzi  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkowników. (Je eli has o nie zosta o
ustawione, gdy grupa u ytkowników by a rejestrowana, nale y przej  do kroku 5).
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Wybierz szablon, który ma by  zmieniony, a nast pnie naci nij
przycisk [EDYCJA].

• Je eli dany szablon nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie naci nij
przycisk [OK].

7

• Je eli podczas rejestrowania szablonu nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 7.

Naci nij przycisk [NAZWA1] oraz przycisk [NAZWA 2], a nast pnie
wprowad  nazw  szablonu.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA 1] lub [NAZWA 2], wy wietlane jest menu wprowadzania liter ( &  str. 33).
Mo na wprowadzi  maksymalnie 11 znaków.

• Przy wprowadzaniu [NAZWA 1] oraz [NAZWA 2] nie mo na wykorzystywa  nast puj cych znaków: ["], [=], [|], [*],
[<], [>], [?], [+], [[], []], [;], [:], [/], [\], [,], [.]
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3.Zmiana danych grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Naci nij przycisk [NAZWA U YTKOWNIKA], a nast pnie wprowad
now  nazw  u ytkownika szablonu.

• Po naci ni ciu przycisku [NAZWA U YTKOWNIKA] wy wietlane jest menu wprowadzania liter
(&  str. 33). Mo na wprowadzi  maksymalnie 30 znaków.

Wprowad  nowe has o w polu “ Has o”, a nast pnie  naci nij przycisk
 [USTAW].

7

• Nale y upewni  si , e wprowadzane has o jest 5-cyfrowe.
• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu

 sterowania.
• Po naci ni ciu przycisku [USTAW] pod wietlona zostaje opcja „Ponów has o”.

Je eli jest konieczne, wprowad  has o w polu „Ponów has o”,
 a nast pnie naci nij przycisk [OK].

• Podczas wprowadzania has a w polu „Has o” wy wietlany jest symbol gwiazdki (*).
• Aby poprawi  b dnie wprowadzone has o, nale y nacisn  przycisk [CLEAR] (WYCZY ) na panelu
 sterowania.
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Zmie  ustawienia „START AUTOMATYCZNY” dla przywo ania
szablonu.

• Nale y nacisn  przycisk [MO LIWE] lub [NIEMO LIWE].
• Po wybraniu opcji [MO LIWE], ikona  zostaje dodana do przycisku szablonu. (Obs uga funkcji
 ustawie  jest automatycznie uruchamiana poprzez naci ni cie przycisku szablonu z ikon  , kiedy szablon
 zostanie przywo any. Je li jednak dla szablonu ustawione zosta o has o, nale y je wprowadzi  przy
 wykonywaniu operacji dotycz cych funkcji ustawionych w szablonie, mimo i  w czone jest automatyczne
 uruchamianie).

Naci nij przycisk [OK].

7

• Dane grupy u ytkownika s  zmienione.
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4. Przywo ywanie szablonów

Po przywo aniu szablonu, zarejestrowane funkcje ustawie  szablonu odwzorowane s  przez urz dzenie.
Je eli podczas rejestracji szablonu dla „START AUTOMATYCZNY” wybrano opcj  [MO LIWE], obs uga funkcji
ustawie  jest automatycznie uruchamiana po naci ni ciu przycisku szablonu.

Przywo ywanie szablonu w grupie publicznej

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.

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

7

Naci nij przycisk [GRUPA SZABLONÓW PUBLICZNYCH].

7.SZABLONY

1

2

3

4

220



Naci nij przycisk danego szablonu.

• Je eli dany szablon nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Je eli naci ni ty zostanie przycisk szablonu z ikon , nast pi automatyczne uruchomienie obs ugi
zarejestrowanych funkcji ustawie .

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie naci nij
przycisk [OK].

7

• Je eli podczas rejestrowania szablonu nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 7.

Sprawd , czy w menu pojawi  si  komunikat „Uaktualnione ustawienia
szablonu”.

• Je li jest konieczne, nale y ustawi  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].
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4.Przywo ywanie szablonów (cd.)

Przywo ywanie szablonu w grupie u ytkownika

Umie  papier w kasecie/kasetach.

Umie  orygina /orygina y.

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

Wybierz grup  u ytkownika, w której zarejestrowany jest szablon
przeznaczony do przywo ania.

• Je eli dana frupa u ytkownika nie zostanie wy wietlona w menu, nale y nacisn  przycisk     (Wstecz)
 lub         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer grupy u ytkownika.
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Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkownika, a nast pnie
naci nij przycisk [OK].

• Je eli podczas rejestrowania grupy u ytkownika nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 6.

Naci nij przycisk danego szablonu.

7

• Je eli dany szablon nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
        (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Je eli naci ni ty zostanie przycisk szablonu z ikon , nast pi automatyczne uruchomienie obs ugi
zarejestrowanych funkcji ustawie .

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie naci nij
przycisk [OK].

• Je eli podczas rejestrowania szablonu nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 8.
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4.Przywo ywanie szablonów (cd.)

Sprawd , czy w menu pojawi  si  komunikat „Uaktualnione ustawienia
 szablonu”.

• Je li jest konieczne, nale y wybra  inne tryby kopiowania.

Naci nij przycisk [START].

7
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5. Usuwanie grup u ytkowników oraz szablonów

Zb dne grupy u ytkowników oraz szablony mog  by  usuni te. Je eli grupa u ytkownika zostanie
usuni ta, wszystkie szablony, które si  w niej znajduj  tak e zostan  usuni te.

Usuwanie grupy u ytkownika

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

Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu  dotykowym.

7

Wybierz grup  u ytkownika, któr  chcesz usun , a nast pnie naci nij
przycisk [USU ].

• Je eli dana grupa u ytkownika nie zostanie wy wietlona w menu, nale y nacisn  przycisk      (Wstecz)
 lub         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

• Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer grupy u ytkownika.

1
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5.Usuwanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkownika, a nast pnie
naci nij przycisk [OK].

• Je eli podczas rejestrowania grupy u ytkownika nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 5.

Pojawia si  komunikat „SKASOWA ?”. Naci nij przycisk [USU ].

7

• Wybrana grupa u ytkownika jest usuni ta.

Usuwanie szablonu

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

7.SZABLONY
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Naci nij przycisk [REJESTRACJA] na panelu dotykowym.

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

7

• Je eli dana grupa u ytkownika nie zostanie wy wietlona w menu, nale y nacisn  przycisk        (Wstecz)
lub         (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

•  Aby niezw ocznie wy wietli  odpowiednie menu, nale y wprowadzi  numer grupy u ytkownika.

Wprowad  has o, a nast pnie naci nij przycisk [OK].
Je eli wybrana jest grupa publiczna:
Nale y nacisn  przycisk [HAS O], a nast pnie wprowadzi  has o administratora (od 6 do 10 cyfr)
przy u yciu klawiszy z menu wprowadzania liter oraz klawiatury numerycznej.
• Je eli trzy razy pod rz d wprowadzone zostanie nieprawid owo has o administratora, z urz dzenia nie b dzie

mo na korzysta  przez oko o 30 sekund. W takim przypadku, nale y odczeka , a  urz dzenie b dzie
ponownie dost pne, a nast pnie wprowadzi  ponownie prawid owe has o administratora.

Je eli wybrana jest grupa u ytkownika:
Nale y wprowadzi  has o (5 cyfr) dla wybranej grupy u ytkownika. (Je eli has o nie zosta o
ustawione, gdy grupa u ytkownika by a rejestrowana, nale y przej  do kroku 5).
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5.Usuwanie grup u ytkowników oraz szablonów (cd.)

Wybierz szablon, który chcesz usun , a nast pnie naci nij przycisk
[USU ].

• Je eli dany szablon nie zostanie wy wietlony w menu, nale y nacisn  przycisk    (Wstecz) lub
               (Dalej), aby przej  do w ciwego menu.

Wprowad  has o (5 cyfr) dla wybranego szablonu, a nast pnie naci nij
przycisk [OK].

7

• Je eli podczas rejestrowania szablonu nie zosta o ustawione has o, nale y przej  do kroku 7.

Pojawia si  komunikat „SKASOWA ?”. Naci nij przycisk [USU ].

• Wybrany szablon jest usuni ty.

7.SZABLONY
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8. STAN ZADA
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1. Stan zada

Po naci ni ciu przycisku [JOB STATUS] (STAN ZADA ) na panelu sterowania, wy wietlane jest menu
stanu zada . Nast puj ce dane mog  by  potwierdzane w tym menu.
• Stan zada  oczekuj cych (drukowania, faksu, Internet faksu oraz skanowania)
• Lista dziennika wykonanych zada  (, wysy ka/odbiór, skanowanie)
• Stan wydruku

Mo liwe jest tak e uruchomienie, wstrzymanie, wykonanie, usuni cie oraz przeniesienie zadania
oczekuj cego.
• W celu uzyskania informacji na temat potwierdzania stanu zadania faksu, nale y zapozna  si

z Podr cznikiem obs ugi funkcji faksu.

• Je eli urz dzenie obs ugiwane jest za pomoc  funkcji zarz dzania u ytkownikami (& str. 36), przed
naci ni ciem przycisku [JOB STATUS] (STAN ZADA ) nale y wprowadzi  dane u ytkownika
(np. nazw  u ytkownika, has o).

• Dla funkcji skanowania wymagany jest zestaw skanera lub zestaw drukarka/ skaner (oba s
opcjonalne).

• Dla funkcji faksu wymagana jest jednostka faksu (opcjonalna).
• Dla funkcji Internet faksu oraz wiadomo ci e-mail wymagany jest zestaw skanera lub zestaw

drukarka/ skaner (oba s  opcjonalne).
• Dla drukowania z komputera-klient poprzez sie , wymagany jest zestaw drukarki lub zestaw

drukarka/ skaner (oba s  opcjonalne).

8
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2. Potwierdzanie stanu zadania wydruku

Mo liwe jest potwierdzenie stanu zadania wydruku. Na li cie wy wietlone s  nast puj ce informacje.

Nazwa u ytkownika: Nazwa u ytkownika, dla którego zadanie zosta o zarejestrowane
Data, Godzina:   Data i godzina, okre laj ce moment rejestracji zadania
Papier:   Rozmiar papieru do drukowania
Strony:   Liczba stron do drukowania
Zestawy:  Liczba zestawów do drukowania
Stan:   Stan zada  (wy wietlany jest komunikat „Zaplanowany” dla zaplanowanych
   wydruków).

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo na wy wietli  maksymalnie 250 stron (1000 zada ).
Je eli ma nast pi  potwierdzenie pi tego i kolejnych zada , nale y nacisn  przycisk            (Dalej),
natomiast je li ma nast pi  powrót do poprzedniej strony, nale y nacisn  przycisk         (Wstecz).

8
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2.Potwierdzanie stanu zadania wydruku (cd.)

Zadania wydruku

Kopiowanie i drukowanie dokumentu, a tak e drukowanie wiadomo ci e-mail, itp. okre lane s  jako zadania
wydruku. Zadania wydruku mog  by  usuwane, wstrzymywane, wykonywane, przenoszone oraz drukowane
z listy zada  wydruku.

Wy wietlanie listy zada  wydruku

Naci nij przycisk [JOB STATUS] (STAN
ZADA ) na panelu sterowania.
• Wy wietlana jest lista zada  wydruku.

Usuwanie zada  wydruku

Wybierz z listy zada  wydruku zadanie, które chcesz usun ,
a nast pnie naci nij przycisk [USUWANIE].

8

• Je eli przedmiotowe zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk
         (Wstecz) lub         (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

Pojawia si  komunikat „SKASOWA ?”. Naci nij przycisk [USU ].

•  Zadanie jest usuni te.

8.STAN ZADA
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Wstrzymanie zada  wydruku
Wstrzyma  mo na jedenaste zadanie i nast pne, licz c od zadania w trakcie wykonywania.

Wybierz z listy zada  wydruku zadanie, które chcesz wstrzyma ,
a nast pnie naci nij przycisk [PAUZA].

• Je eli przycisk [PAUSE] (WSTRZYMAJ) zostanie naci ni ty, wy wietlenie tego przycisku zmieni si  na
[RESUME] (WZNÓW).

• J eli jedno zadanie zostanie wstrzymane, kolejne zostanie uruchomione.

Zwalnianie zada  wydruku
Nale y nacisn  przycisk [ZWOLNIJ]. Zadanie, które zosta o zwolnione nie mo e by
wydrukowane, chyba e zostanie naci ni ty ponownie przycisk [ZWOLNIJ].

Przesuwanie zada  wydruku
Przesuwa  mo na jedenaste zadanie i nast pne, licz c od zadania w trakcie wykonywania.

Wybierz z listy zada  wydruku zadanie, które chcesz przesun ,
a nast pnie naci nij przycisk [PRZESU ].

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk          (Wstecz)
lub          (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

1
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2.Potwierdzanie stanu zadania wydruku (cd.)

Wybierz pozycj , do której chcesz przenie  zadanie. (Zadanie to
pojawia si  bezpo rednio pod zadaniem, które zosta o wybrane na
li cie).

8
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Zadania wydruku próbnego

„Wydruk próbny” jest funkcj , która umo liwia wydrukowanie tylko jednego zestawu jako wydruk próbny,
kiedy drukowanych ma by  wi cej ni  jeden zestaw dokumentów poprzez sie , zanim zostan
wydrukowane wszystkie zestawy dokumentów.
Mo liwe jest sprawdzenie wydruku próbnego i zdecydowanie, czy ma by  drukowana reszta dokumentów,
czy drukowanie ma zosta  anulowane w celu zmiany ustawie  dla listy zada  wydruku próbnego. Je eli ma
nast pi  drukowanie reszty dokumentów, nale y zmieni  liczb  wydruków.
• W celu uzyskania szczegó owych informacji na temat wydruku próbnego, nale y przej  do
 Podr cznika drukowania.

Wy wietlanie listy zada  wydruku próbnego

Naci nij przycisk [JOB STATUS] (STAN
ZADA ) na panelu sterowania.

• Wy wietlana jest lista zada  wydruku.

Naci nij przycisk [PRÓBNE].

8

• Wy wietlana jest lista zada  wydruku próbnego.
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2.Potwierdzanie stanu zadania wydruku (cd.)

Dalsze drukowanie po wykonaniu wydruku próbnego

Wybierz zadanie, które chcesz wydrukowa , z listy zada  wydruku
 próbnego.

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk
         (Wstecz) lub         (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

Naci nij przycisk [ZWOLNIJ].

8

• Rozpocznie si  drukowanie.
• Stan drukowania mo e by  potwierdzony na li cie zada  wydruku.

Je eli liczba zestawów ma zosta  zmieniona
Je eli liczba zestawów ma zosta  zmieniona, nale y nacisn  przycisk [EDYCJA]
i wprowadzi dan  liczb . Nast pnie nale y nacisn  przycisk [ZWOLNIJ] w celu rozpocz cia
drukowania.

8.STAN ZADA
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Usuwanie zada  wydruku próbnego

Wybierz z listy zada  wydruku próbnego zadanie, które chcesz
usun , a nast pnie naci nij przycisk [USUWANIE].

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk          (Wstecz)
lub         (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

Pojawia si  komunikat „Czy skasowa ?”. Naci nij przycisk [USU ].

8

•  Zadanie jest usuni te.
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2.Potwierdzanie stanu zadania wydruku (cd.)

Zadania wydruku poufnego

„Wydruk poufny” jest funkcj , która umo liwia drukowanie dokumentu poprzez sie  tylko wtedy, gdy
wcze niej ustawione has o zostanie wprowadzone na panelu sterowania urz dzenia. Funkcja ta jest
przydatna, kiedy drukowane maj  by  dokumenty poufne.
• W celu uzyskania szczegó owych informacji na temat zada  wydruku poufnego, nale y przej  do

Podr cznika drukowania.

Wy wietlanie listy zada  wydruku poufnego

Naci nij przycisk [JOB STATUS] (STAN
ZADA ) na panelu sterowania.
• Wy wietlana jest lista zada  wydruku.

Naci nij przycisk [POUFNE].

8

Wybierz w ciw  nazw  u ytkownika.

• Przy wykonywaniu operacji jako administrator, nie nale y naciska  przycisku nazwy u ytkownika, lecz przycisk
[HAS O ADMINA]. Pojawi si  menu wprowadzania liter (& str. 33 „Ustawianie liter”) i mo liwe jest
wprowadzenie has a administratora (od 6 do 10 cyfr). W takim przypadku, mo liwe jest usuni cie zada , a nie ich
drukowanie. (Je eli trzy razy pod rz d wprowadzone zostanie nieprawid owo has o administratora, z urz dzenia
nie b dzie mo na korzysta  przez oko o 30 sekund.

 W takim przypadku, nale y odczeka , a  urz dzenie b dzie ponownie dost pne, a nast pnie wprowadzi
ponownie prawid owe has o administratora).
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Naci nij przycisk [HAS O].

• Wy wietlane jest menu wprowadzania liter (&  str. 33 „Ustawianie liter). Nale y wprowadzi  has o, które zosta o
wcze niej ustawione z komputera-klient, a nast pnie nacisn  przycisk [OK].

• Wy wietlana jest lista zada  wydruku poufnego.

Pojawi si  lista zada  wydruku poufnego, dla których zosta o ustawione to samo has o.

8

Drukowanie zada  wydruku poufnego

Wybierz zadanie, które chcesz wydrukowa , z listy zada  wydruku
 poufnego.

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk          (Wstecz)
lub        (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

• Aby wybra  wszystkie zadania z listy zada  wydruku poufnego, nale y nacisn  przycisk [WYBIERZ
WSZYSTKO]. Aby wyczy ci  wybór, nale y nacisn przycisk [KASOWANIE WSZYSTKICH).

4
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2.Potwierdzanie stanu zadania wydruku (cd.)

Naci nij przycisk [ZWOLNIJ].

• Rozpocznie si  drukowanie.
• Stan drukowania mo e by  potwierdzony na li cie zada  wydruku.

Usuwanie zada  wydruku poufnego

Wybierz z listy zada  wydruku poufnego zadanie, które chcesz
usun , a nast pnie naci nij przycisk [USUWANIE].

8

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk         (Wstecz)
lub        (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

• Aby wybra  wszystkie zadania z listy zada  wydruku poufnego, nale y nacisn  przycisk [WYBIERZ
WSZYSTKO). Aby wyczy ci  wybór, nale y nacisn  przycisk [ALL CLEAR] (KASOWANIE WSZYSTKICH).

Pojawia si  komunikat „Czy skasowa ?”. Naci nij przycisk [USU ].

•  Zadanie jest usuni te.

8.STAN ZADA
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Wykorzystywanie kodów departamentów

Je eli kod departamentu wprowadzony przy drukowaniu oka e si  nieprawid owy, dane zadanie zostanie
zachowane w kolejce zada  b dnych (na li cie zada  z nieprawid owym kodem departamentu lub bez
kodu departamentu) i nie zostanie wydrukowane. Mo liwy jest jednak wydruk zachowanych zada
w kolejce zada  b dnych po wprowadzeniu na nowo prawid owego kodu departamentu.
Zadanie wydruku nie zostanie tak e wydrukowane, je eli jego liczba stron przekracza limit okre lony dla
danego kodu departamentu. W takim przypadku, nale y skontaktowa  si  z administratorem.

Wy wietlanie kolejek zada  b dnych

Naci nij przycisk [JOB STATUS] (STAN
ZADA ) na panelu sterowania.
• Wy wietlana jest lista zada  wydruku.

Naci nij przycisk [B DNE].

8

• Wy wietlane jest menu dla kolejki zada  b dnych.

1

2

241



2.Potwierdzanie stanu zadania wydruku (cd.)

Wprowadzanie prawid owego kodu departamentu w celu wykonania
wydruku
Je eli przy drukowaniu wprowadzono nieprawid owy kod departamentu, mo liwe jest ponowne
wprowadzenie prawid owego kodu departamentu, aby wydrukowa  przedmiotowe zadanie.

Wybierz zadanie, które chcesz wydrukowa , z menu kolejki zada
 b dnych.

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk          (Wstecz)
lub         (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

Naci nij przycisk [ZWOLNIJ].

8

  Wprowad  prawid owy kod departamentu, a nast pnie naci nij
 przycisk [OK].

• Rozpocznie si  drukowanie.
• Stan drukowania mo e by  potwierdzony na li cie zada  wydruku.

8.STAN ZADA
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Usuwanie b dnych zada  wydruku

Wybierz z menu kolejki zada  b dnych zadanie, które chcesz usun ,
a nast pnie naci nij przycisk [USUWANIE].

• Je eli odpowiednie zadanie nie zostanie wy wietlone na danej stronie, nale y nacisn  przycisk          (Wstecz)
lub         (Dalej), aby przej  do w ciwej strony.

Pojawia si  komunikat „Czy skasowa ?”. Naci nij przycisk [USU ].

8

•  Zadanie jest usuni te.
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3. Potwierdzanie stanu zadania skanowania

Mo liwe jest potwierdzenie stanu zadania skanowania oraz usuni cie zadania skanowania. W celu
uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do Podr cznika skanowania. Dla funkcji skanowania
wymagany jest zestaw skanera lub zestaw drukarka/ skaner (oba s  opcjonalne).

Nale y nacisn  przycisk [JOB STATUS] (STAN ZADA ) na panelu sterowania. Nast pnie nale y nacisn
przycisk [SKAN] na panelu dotykowym w celu wy wietlenia listy zada  skanowania.

Wy wietlane s  nast puj ce informacje.

Do/Plik
Nazwa:

 Nazwa utworzonego pliku lub adres poczty elektronicznej odbiorcy

Agent: Wybrana funkcja dla zadania skanowania
Data, Godzina: Data i godzina zadania skanowania
Strony: Liczba stron zeskanowanych lub wys anych poczt  elektroniczn
Stan: Stan zada

8

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo na wy wietli  maksymalnie 250 stron (1000 zada ).
Je eli ma nast pi  potwierdzenie pi tego i kolejnych zada , nale y nacisn  przycisk     (Dalej),
natomiast je li ma nast pi  powrót do poprzedniej strony, nale y nacisn  przycisk         (Wstecz).

Usuni cie zadania skanowania
Nale y wybra  zadanie do usuni cia z listy zada  skanowania, a nast pnie nacisn  przycisk [USU ].
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4. Lista dziennika

Na li cie dziennika mo liwe jest potwierdzenie historii zada  kopiowania, drukowania, skanowania oraz
wysy ki i odbioru faksu, Internet faksu oraz wiadomo ci e-mail.
Z listy dziennika dla faksu, Internet faksu lub listy dziennika zada  skanowania mo liwe jest równie
zapisanie niezarejestrowanych wcze niej numerów faksu lub adresów poczty elektronicznej do ksi ki
adresowej.

• Dla funkcji faksu wymagana jest jednostka faksu (opcjonalnie).
• Dla funkcji skanowania wymagany jest zestaw skanera lub zestaw drukarka/ skaner (oba s
 opcjonalne).
• Dla funkcji Internet faksu oraz wiadomo ci e-mail wymagany jest zestaw skanera lub zestaw drukarka/

skaner (oba s  opcjonalne).
• Dla drukowania z komputera-klient poprzez sie , wymagany jest zestaw drukarki lub zestaw
 drukarka/ skaner (oba s  opcjonalne).

Po naci ni ciu przycisku [JOB STATUS] (STAN ZADA ) na panelu sterowania oraz przycisku [LOG] na
panelu dotykowym, zostanie wy wietlone menu dziennika.

8
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4.Lista dziennika (cd.)

Potwierdzanie historii zada  na li cie dziennika

Dziennik wydruku
Po naci ni ciu przycisku [WYDRUK] w menu dziennika, zostanie wy wietlona historia zada  kopiowania
oraz zada  drukowania.

Wy wietlane s  nast puj ce informacje.

Nazwa u ytkownika: Nazwa nadawcy zadania kopiowania/wydruku
Data, Godzina: Data i godzina, okre laj ce moment wydrukowania zadania
Papier: Rozmiar papieru u ytego do drukowania
Strony: Liczba stron zadania kopiowania/ wydruku
Zestawy: Liczba wydrukowanych zestawów

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo na wy wietli  maksymalnie 30 stron (120 zada ).
Je eli ma nast pi  potwierdzenie pi tego i kolejnych zada , nale y nacisn  przycisk    (Dalej),
natomiast je li ma nast pi  powrót do poprzedniej strony, nale y nacisn  przycisk        (Wstecz).

Wy wietlany jest nast puj cy przycisk.

[WRÓ ): Nale y nacisn  ten przycisk, aby wróci  do menu dziennika.

8.STAN ZADA
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Dziennik wysy ki
Po naci ni ciu przycisku [DOK. WYS ANE] w menu dziennika, zostanie wy wietlona historia wysy ki
zada  faksu i Internet faksu. (Zarówno funkcja faksu, jak i Internet faksu jest opcjonalna).

Wy wietlane s  nast puj ce informacje.

Nr pliku: Kolejno  zarejestrowanych zada
Do: Numer faksu odbiorcy lub adres poczty elektronicznej dla Internet
faksu
Data, Godzina: Data i godzina, okre laj ce moment wys ania faksu lub Internet faksu
Strony: Liczba wys anych stron faksu lub Internet faksu
Stan: Wynik wy wietlany jest jako “OK” lub odpowiedni kod b du.

(W celu uzyskania informacji na temat kodów b du, nale y przej  do
& str. 256 „6.Kody b dów”).

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo na wy wietli  maksymalnie 10 stron (40 zada ).
Je eli ma nast pi  potwierdzenie pi tego i kolejnych zada , nale y nacisn  przycisk   (Dalej),
natomiast je li ma nast pi  powrót do poprzedniej strony, nale y nacisn  przycisk       (Wstecz).

Wy wietlane s  nast puj ce przyciski.

[RAPORT]: Nale y nacisn  ten przycisk, aby wydrukowa  histori  wysy anych zada  (=raport).
(W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y przej  do & str. 252.
Drukowanie raportów (lista dziennika wys ania/odebrania).

[WPROWAD ]: Nale y nacisn  ten przycisk, aby zapisa  niezarejestrowane numery faksów lub
 adresy poczty elektronicznej z listy dziennika wysy ki do ksi ki adresowej. (W celu
 uzyskania szczegó owych informacji nale y przej  do & str. 250 „Wprowadzanie
 danych z list dziennika do ksi ki adresowej”).

[WRÓ ): Nale y nacisn  ten przycisk, aby wróci  do menu dziennika.

8
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4.Lista dziennika (cd.)

Dziennik odbioru

Po naci ni ciu przycisku [DOK. ODEBRANE] w menu dziennika, zostanie wy wietlona historia odbioru
zada  faksu i Internet faksu oraz zada  poczty elektronicznej. (Zarówno funkcja faksu,
jak i Internet faksu s  opcjonalne).

Wy wietlane s  nast puj ce informacje.

Nr pliku: Kolejno  zarejestrowanych zada
Od: Numer faksu nadawcy lub adres poczty elektronicznej dla Internet faksu

(Nazwa odbiorcy wy wietlana jest w ksi ce adresowej, je li jest zarejestrowana). Data,
Godzina: Data i godzina otrzymania faksu, Internet faksu lub wiadomo ci e-mail
Strony: Liczba stron otrzymanego faksu, Internet faksu lub wiadomo ci e-mail
Stan: Wynik wy wietlany jest jako “OK” lub odpowiedni kod b du.

(W celu uzyskania informacji na temat kodów b du, nale y przej  do & str. 256 „6.Kody
dów”).

8

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo na wy wietli  maksymalnie 10 stron (40 zada ). Je eli
ma nast pi  potwierdzenie pi tego i kolejnych zada , nale y nacisn  przycisk       (Dalej), natomiast je li
ma nast pi  powrót do poprzedniej strony, nale y nacisn  przycisk         (Wstecz).

Wy wietlane s  nast puj ce przyciski.

[RAPORT]: Nale y nacisn  ten przycisk, aby wydrukowa  histori  odebranych zada
(=raport). (W celu uzyskania szczegó owych informacji nale y przej  do & str. 252.
„Drukowanie raportów (lista dziennika wys ania/odebrania).

[WPROWAD ]: Nale y nacisn  ten przycisk, aby zapisa  niezarejestrowane numery faksów lub
 adresy poczty elektronicznej z listy dziennika odbioru do ksi ki adresowej. (W celu
 uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do & str. 250 „Wprowadzanie
 danych z list dziennika do ksi ki adresowej”).

[WRÓ ): Nale y nacisn  ten przycisk, aby wróci  do menu dziennika.
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Dziennik skanowania
Po naci ni ciu przyciski [SKANOWANIA] z menu dziennika, zostan  wy wietlone historie dla
nast puj cych pozycji.
• Zadanie zapisane w postaci pliku w systemie e-Filing poprzez kopiowanie
• Zadanie zapisane w postaci pliku w folderze wspó dzielonym poprzez kopiowanie [ZAPISZ JAKO

PLIK] (wymagany jest zarówno zestaw skanera, jak i zestaw drukarka/skaner (oba s  opcjonalne)).
• Zadanie zapisane w postaci pliku w systemie e-Filing lub folderze wspó dzielonym poprzez skanowanie

[SKANUJ DO PLIKU] (wymagany jest zestaw skanera lub zestaw drukarka/skaner (oba s  opcjonalne)).
• Wiadomo  e-mail wys ana poprzez skanowanie [E-MAIL] (wymagany jest zestaw skanera lub zestaw

drukarka/skaner (oba s  opcjonalne)).

Wy wietlane s  nast puj ce informacje.

Do/Plik
Nazwa:

Nazwa utworzonego pliku lub adres poczty elektronicznej odbiorcy

8
Agent: Wybrana funkcja dla zadania skanowania
Data, godzina: Data i godzina zadania skanowania
Strony: Liczba stron zeskanowanych lub wys anych poczt  elektroniczn
Stan: Wynik wy wietlany jest jako “OK” lub odpowiedni kod b du.

 (W celu uzyskania informacji na temat kodów b du, nale y przej  do & str. 256
 „6.Kody b dów”).

Na jednej stronie wy wietlane s  4 zadania. Mo na wy wietli  maksymalnie 30 stron (120 zada ). Je eli
ma nast pi  potwierdzenie pi tego i kolejnych zada , nale y nacisn  przycisk       (Dalej), natomiast je li
ma nast pi  powrót do poprzedniej strony, nale y nacisn  przycisk      (Wstecz).

Wy wietlane s  nast puj ce przyciski.

[ENTRY] (WPROWAD ): Nale y nacisn  ten przycisk, aby zapisa  niezarejestrowane adresy poczty
elektronicznej z listy dziennika skanowania do ksi ki adresowej.
(W celu uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do & str. 250
„Wprowadzanie danych z list dziennika do ksi ki adresowej”).

[RETURN] (POWRÓT): Nale y nacisn  ten przycisk, aby wróci  do menu dziennika.
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4.Lista dziennika (cd.)

Wprowadzanie danych z list dziennika do ksi ki adresowej

Mo liwe jest zarejestrowanie numerów faksu oraz adresów poczty elektronicznej, które nie by y
wcze niej zapisane, w ksi ce adresowej z listy dziennika wysy ki, odbioru lub skanowania.
* Nast puj ce informacje mog  by  zarejestrowane z dziennika wysy ki:

• Zdalny numer faksu, który zosta  wykr cony poprzez bezpo rednie wprowadzenie numeru przy
yciu klawiatury numerycznej lub poprzez wyszukanie przy u yciu serwera LDAP

• Adres poczty elektronicznej, który zosta  wprowadzony r cznie lub który zosta  wyszukany przy
yciu serwera LDAP

* Nast puj ce informacje mog  by  zarejestrowane z dziennika odbioru:
• Zdalny numer faksu, który zosta  wykr cony poprzez bezpo rednie wprowadzenie numeru przy

yciu klawiatury numerycznej lub poprzez wyszukanie przy u yciu serwera LDAP dla
Potwierdze  Zapyta

• Adres poczty elektronicznej nadawcy
* Nast puj ce informacje mog  by  zarejestrowane z dziennika skanowania:

• Adres poczty elektronicznej, który zosta  wprowadzony r cznie lub który zosta  wyszukany przy
  u yciu serwera LDAP

Naci nij przycisk [DOK. WYS ANE] lub [DOK. ODEBRANE] lub
 [SKANOWANIA] w menu dziennika.

8 • Wy wietlana jest lista dziennika wysy ki (lub odbioru lub skanowania).

Wybierz zadanie, zawieraj ce numer faksu lub adres poczty
elektronicznej, który chcesz zarejestrowa  w ksi ce adresowej.

8.STAN ZADA
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Naci nij przycisk [WPROWAD ].

Wprowad  poni sze informacje. (Konieczne jest wprowadzenie
przynajmniej [IMIENIA] lub [NAZWISKA], a tak e [NUMERU FAKSU]
lub [E-MAIL].

8
• IMI : Wprowad  imi . Wprowadzone imi  wy wietlane jest na li cie ksi ki adresowej na panelu dotykowym.
• NAZWISKO: Wprowad  nazwisko. Wprowadzone nazwisko wy wietlane jest na li cie ksi ki adresowej na

   panelu dotykowym.
• NUMER FAKSU: Wprowad  numer faksu.
•  DRUGI NUMER FAKSU: Wprowad  drugi numer faksu.
• E-MAIL: Wprowad  adres poczty elektronicznej.
• FIRMA: Wprowad  nazw  firmy.
• DEPT.: Wprowad  nazw  departamentu.
• OWO KLUCZOWE: Wprowad  s owo kluczowe, wed ug którego mo liwe b dzie wyszukiwanie danego

   kontaktu.

Po naci ni ciu któregokolwiek przycisku, opisanego powy ej, wy wietlane jest menu wprowadzania liter
(& str. 33). Nale y wprowadzi  informacje, korzystaj c z przycisków dost pnych w tym menu oraz z klawiatury
numerycznej na panelu sterowania.

Naci nij przycisk [OK].
• Dane s  rejestrowane w ksi ce adresowej.
• W celu uzyskania informacji na temat ksi ki adresowej, nale y przej  do Podr cznika funkcji u ytkownika.

3

4
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4.Lista dziennika (cd.)

Drukowanie raportów (lista dziennika wysy ki/odbioru).

Mo liwe jest drukowanie list dziennika wysy ki i odbioru zada  faksu. Mo na wydrukowa  40 ostatnich
dzienników wysy ki i odbioru (1 strona) lub 120 ostatnich dzienników wysy ki i odbioru. Mo na tak e
wybra  i wydrukowa  tylko jeden dziennik.
• W celu uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do Podr cznika obs ugi funkcji faksu.

Naci nij przycisk [DOK. WYS ANE] lub [DOK. ODEBRANE] lub
[SKANOWANIA] w menu dziennika.

• Wy wietlona zostaje lista dziennika wysy ki (odbioru).

Naci nij przycisk [RAPORT].

8

• Wy wietlona zostaje lista dziennika wysy ki (odbioru).

8.STAN ZADA
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5. Wy wietlanie stanu wydruku

Je eli naci ni ty zostanie przycisk [STATUS] na panelu dotykowym, podczas gdy nie jest wykonywana
adna operacja, nast pi wy wietlenie rozmiaru papieru, umieszczonego w kasecie. Je eli przycisk

[STATUS] zostanie naci ni ty podczas drukowania, nast puje pod wietlenie przycisku kasety, ktora
wykorzystywana jest do podawania papieru podczas drukowania.

Odblokowanie b dów zada  wydruku
Je eli okre lony rozmiar papieru nie znajduje si  w kasecie podczas drukowania z komputera-klient,
pojawi si  b d zadania wydruku. Przycisk [JOB STATUS] (STAN ZADA ) zaczyna miga  i wy wietlone
zostaje poni sze menu.

8

Nale y post powa  wed ug ni ej opisanej procedury, aby odblokowa  b d.

Drukowanie poprzez umieszczenie arkuszy na tacy podawania r cznego

 Naci nij migaj cy przycisk [JOB STATUS]
(STAN ZADA ).
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5.Wy wietlanie stanu wydruku (cd.)

Umie  okre lony rozmiar papieru na tacy podawania r cznego,
a nast pnie naci nij przycisk [START].
• Wydruk zostanie wykonany. Po zako czeniu drukowania nale y nacisn  przycisk [JOB STATUS]

 (STAN ZADA )

Drukowanie poprzez umieszczenie w ciwego rozmiaru arkuszy w kasecie

Naci nij migaj cy przycisk [JOB STATUS]
(STAN ZADA ).

Naci nij przycisk kasety, dla której chcesz zmieni  rozmiar, na panelu
dotykowym.

8

• W celu wybrania danej kasety mo liwe jest wykorzystanie przycisków wyboru ród a papieru ( / ).

Umie  papier w odpowiedniej kasecie.

Naci nij przycisk rozmiaru papieru, odpowiadaj cy rozmiarowi
onego papieru.

8.STAN ZADA
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Naci nij przycisk [START].
• Wydruk zostanie wykonany. Po zako czeniu drukowania nale y nacisn  przycisk [JOB STATUS] (STAN
 ZADA ).

Drukowanie poprzez wybranie rozmiaru papieru ju  umieszczonego w innej kasecie
Je eli okre lony rozmiar papieru nie znajduje si  w danej kasecie, mo liwe jest odblokowanie b du
poprzez wybranie innego rozmiaru papieru, który ju  jest umieszczony w innej kasecie, zamiast
konieczno ci umieszczania okre lonego rozmiaru papieru w kasecie. Je eli jednak rozmiar papieru
umieszczonego w kasecie jest mniejszy od okre lonego, obraz mo e nie wydrukowa  si  w ca ci.
Na panelu dotykowym nale y nacisn  przycisk kasety, w której znajduje si  papier w danym rozmiarze.
Nast pnie nale y nacisn  przycisk [START].

8
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6. Kody b dów

W przypadku wyst pienia b du podczas korzystania z opcjonalnej drukarki, opcjonalnego faksu,
opcjonalnego Internet faksu lub opcjonalnego skanera, kod b du wy wietlany jest w stanie ka dego
dziennika. Nale y podj  odpowiednie dzia ania, korzystaj c z poni szej tabeli.

Faks/Internet faks

Kod b du Problem Rozwi zanie
Faks
0012 Zaci ty orygina Wyj  orygina , który si  zaci .
0013 Otwarte drzwiczki Zamkn  mocno otwarte drzwiczki.
0020 Przerwa w zasilaniu Sprawdzi  raport z awarii zasilania.
0030 Reset Transmisja zosta a anulowana (Transmisja zosta a

zako czona wskutek zaci cia si  papieru podczas transmisji
bezpo redniej).

0033 d zapytania Sprawdzi  konfiguracj  opcji zapytania (kod bezpiecze stwa,
itp.), oraz czy istnieje dokument zapyta .

0042 Brak pami ci Przed ponownym nawi zaniem po czenia nale y sprawdzi ,
czy istniej  wystarczaj ce zasoby pami ci.

0050 Linia zaj ta  Ponownie nale y nawi za  po czenie.
0053 d zabezpiecze

w po czeniu lub
transmisji dla
skrzynki pocztowej

Nale y sprawdzi  kod zabezpiecze  klienta zdalnego,
has o systemowe i w asne ustawienia.

00B0 - 00B5
00C0 - 00C4
00D0 - 00D2
00F0, 00F1

d sygna u lub b d
stanu linii telefonicznej

Nale y ponownie nawi za  po czenie. Cz ste awarie mog
wskazywa  na istnienie problemu z lini  telefoniczn . Je eli
jest to mo liwe, nale y pod czy  urz dzenie do innej linii i
ponownie spróbowa  nawi zanie po czenia.

00E8 d dysku
twardego

Ponownie nale y nawi za  po czenie.

Internet Faks
1C10 Nieprawid owo  w

dost pie do systemu
Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli b d nadal
wyst puje, nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

1C11 Za ma o pami ci Je eli uruchomione s  jakie  zadania, po ich uko czeniu
nale y ponownie podj  prób  wykonania zada , w których
wyst pi b d. Je eli b d powtarza si , nale y wy czy
zasilanie, w czy  ponownie i jeszcze raz spróbowa  wykona
zadania.

1C12 d odbioru
wiadomo ci

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Powtórzy
zadanie, w którym wyst pi  b d.

1C13 d transmisji
wiadomo ci

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Powtórzy
zadanie, w którym wyst pi  b d.

1C14 Nieprawid owy
parametr

Je eli wykorzystywany jest szablon, nale y stworzy  go
ponownie. Je eli b d powtarza si , nale y wy czy
zasilanie, w czy  ponownie
i jeszcze raz spróbowa  wykona  zadania.

1C15 Za du y rozmiar
pliku

Nale y poprosi  administratora o zmian  ustawienia „Rozmiar
cz ci strony” dla Internet faku lub nale y zmniejszy  liczb
stron i ponowi  prób  wykonania zadania.

1C20 Nieprawid owo  w
dost pie do modu u
zarz dzania
systemem

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli dzia anie
systemu jest nadal nieprawid owe, nale y skontaktowa  si  z
dzia em technicznym.

1C21-1C22 Nieprawid owo  w
dost pie do modu u
kontroli zada

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli dzia anie
systemu jest nadal nieprawid owe, nale y skontaktowa  si  z
dzia em technicznym.

8.STAN ZADA
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Kod b du Problem Rozwi zanie
1C30 d tworzenia katalogu Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do katalogu

obejmuj  mo liwo  zapisu. Nale y sprawdzi , czy na
serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo
wolnego miejsca,

1C31 d tworzenia pliku Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do katalogu
obejmuj  mo liwo  zapisu. Nale y sprawdzi , czy na
serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo
wolnego miejsca.

1C31 d usuni cia pliku Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do katalogu
obejmuj  mo liwo  zapisu. Nale y sprawdzi , czy na
serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo
wolnego miejsca.

1C31 d dost pu do pliku Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do katalogu
obejmuj  mo liwo  zapisu. Nale y sprawdzi , czy na
serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo
wolnego miejsca.

1C40  Nieprawid owo
konwersji obrazu

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Powtórzy
zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli b d nadal wyst puje,
nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

1C60 Awaria dysku twardego
w trakcie przetwarzania

Nale y zmniejszy  liczb  stron dla b dnego zadania i
ponownie wykona  zadanie. Nale y sprawdzi , czy na
serwerze lub dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo  wolnego
miejsca.

1C61 d odczytu ksi ki
adresowej

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Powtórzy
zadanie, w którym wyst pi  b d.
Nale y zresetowa  dane w ksi ce adresowej i ponownie
wykona  zadanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

1C62 d pobierania pami ci Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Powtórzy
zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli b d nadal wyst puje,
nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

1C63 Nie podano docelo-
wego adresu IP

Nale y poprosi  administratora o ustawienie adresu IP
urz dzenia.

1C63 Nie podano docelowego
adresu pocztowego

Nale y poprosi  administratora o ustawienie adresu
pocztowego urz dzenia.

1C65 Nie ustawiono adresu
SMTP

Nale y poprosi  administratora o ustawienie adresu serwera
SMTP.

1C66  B d limitu czasu
serwera

Nale y sprawdzi , czy serwer SMTP dzia a poprawnie.

1C69 d po czenia z
serwerem SMTP

Nale y poprosi  administratora o ustawienie
nazwy logowania lub has a dla serwera SMTP
i ponownie wykona  zadanie. Nale y
sprawdzi , czy serwer SMTP dzia a
poprawnie.

1C6A B d NAZWY HOSTA Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie, czy nazwa
urz dzenia nie zawiera niedozwolonego znaku. Nale y
usun  niedozwolony znak i ponownie ustawi  w ciw
nazw  urz dzenia.

1C6B B d wyj ciowego
adresu pocztowego

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie, czy adres
pocztowy urz dzenia nie zawiera niedozwolonego znaku
Nale y usun  niedozwolony znak i ponownie ustawi

ciwy adres pocztowy.
1C6B B d docelowego

adresu pocztowego Nale y sprawdzi , czy docelowy adres
pocztowy nie zawiera niedozwolonego znaku.
Nale y usun  niedozwolony znak i ponownie
ustawi  w ciwy docelowy adres pocztowy i
ponownie wykona  zadanie.

1C6D B d systemu Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli b d nadal
wyst puje, nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

8
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6.Kody b dów (cd.)

Kod b du Problem Rozwi zanie
1C70 Klient SMTP

WY CZONY
Nale y poprosi  administratora o w czenie klienta SMTP i
ponownie wykona  zadanie.

1C71  B d uwierzytelnienia
SMTP

Nale y sprawdzi , metoda uwierzytelnienia SMTP, nazwa
logowania oraz has o s  poprawne. Je eli w czono
ustawienia dla SSL, nale y sprawdzi , czy te ustawienia oraz
numer portu SSL odpowiadaj  ustawieniom serwera.

1C72 d POP przed SMTP Nale y sprawdzi , czy ustawienia opcji POP przed SMTP
oraz POP3 s  prawid owe.

1C80 d transmisji Internet
faksu podczas
przetwarzania zadania
odebranej wiadomo ci
e-mail

Nale y sprawdzi  ustawienia funkcji „Prze lij dalej odebrany
Internet faks”.

1C81 d transmisji bramki Nale y sprawdzi  ustawienia skrzynki pocztowej.
1C82 d transmisji Internet

faksu podczas
przetwarzania zadania
odbioru faksu

Nale y sprawdzi  ustawienia funkcji „Prze lij dalej odebrany
faks”.

1CC0 Zadanie anulowane Zadanie zosta o anulowane.
1CC1 Awaria zasilania Nale y sprawdzi , czy kabel zasilaj cy jest prawid owo

pod czony i odpowiednio zamocowany. Nale y sprawdzi
stabilno  napi cia sieciowego.

3A10-3A12 B d formatu MIME Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne wys anie
wiadomo ci pocztowej w formacie MIME1.0.

3A20-3A22 B d przetwarzania
wiadomo ci e-mail

Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne wys anie
wiadomo ci e-mail.

3A30 d cz ciowego
up ywu limitu czasu dla
skrzynki pocztowej

Nale y poprosi  administratora o w czenie ustawienia
„W cz cz ciowe wiadomo ci e-mail” oraz poprosi
nadawc  o ponowne przes anie wiadomo ci e-mail.

3A40  Odebrano
nieprawid ow  cz
wiadomo ci e-mail

Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne wys anie
wiadomo ci e-mail lub zmieni  ustawienie cz ciowego
czasu oczekiwania.
Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne wys anie cz ci
wiadomo ci pocztowej w formacie RFC2046.

3A50-3A52 B d przepe nienia
dysku twardego

Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne wys anie wiadomo ci
e-maill, podzielonej na kilka mniejszych cz ci.  Je eli b d
wyst pi  z powodu braku papieru oraz zbyt du ej liczby zada
oczekuj cych na zapisanie na dysku twardym, nale y
uzupe ni  papier, aby uaktywni  inne zadania.

3A60-3A62 Alarm przepe nienia
dysku twardego

Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne wys anie wiadomo ci
e-mail, podzielonej na kilka mniejszych cz ci. Je eli b d
wyst pi  z powodu braku papieru oraz zbyt du ej liczby
zada  oczekuj cych na zapisanie na dysku twardym, nale y
uzupe ni  papier, aby uaktywni  inne zadania.

3A70 Przerwano odbieranie
cz ciowej wiadomo ci
e-mail

Nale y poprosi  administratora o w czenie ustawienia „W cz
cz ciowe wiadomo ci e-mail” oraz poprosi  nadawc  o
ponowne przes anie wiadomo ci e-mail.

3A80-3A82 Cz ciowe wiadomo ci
e-mail wy czone

Nale y poprosi  administratora o w czenie ustawienia „W cz
cz ciowe wiadomo ci e-mail” oraz poprosi  nadawc  o
ponowne przes anie wiadomo ci e-mail.

3B10-3B12 B d formatu
wiadomo ci e-mail

Nale y poprosi  administratora o w czenie ustawienia „W cz
cz ciowe wiadomo ci e-mail” oraz poprosi  nadawc  o
ponowne przes anie wiadomo ci e-mail.

3B20-3B22 B d kontekstowy Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail z za cznikami w formacie TIFF.

3B30-3B32 Nieprawid owy zestaw
znaków

Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail w formacie ISO-8559-1/2.

3B40-3B42 B d dekodowania
wiadomo ci e-mail

Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail.
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Kod b du Problem Rozwi zanie
3C10-3C13 d analizy TIFF Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie

wiadomo ci e-mail z za cznikami w formacie TIF.
3C20-3C22 d kompresji TIFF Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie

wiadomo ci e-mail z za czonymi plikami TIFF w
kompresji MH, MR, MMR lub JPEG.

3C30-3C32 d rozdzielczo ci TIFF Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail z za czonymi plikami TIFF w
rozdzielczo ci 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300
lub 400 x 400 dpi.

3C40-3C42 d rozmiaru papieru TIFF Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail z za czonymi plikami TIFF, które
mo na wydrukowa  na papierze obs ugiwanym przez
urz dzenie.

3C50-3C52 d transmisji Offramp Nale y zwróci  si  do nadawcy o podanie prawid owego
numeru faksu oraz ponowne przes anie wiadomo ci e-
mail.

3C60-3C62 d zabezpiecze
Offramp

Nale y sprawdzi  numery faksu, podane w zadaniu
otrzymanym z bramki offramp oraz zwróci  si  do
nadawcy o ponowne przes anie wiadomo ci e-mail z
prawid owymi numerami faksu.

3C70 Awaria zasilania Nale y sprawdzi , czy zadanie zosta o odzyskane. Je li nie,
nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail.

3D10 d adresu docelowegor Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie ustawie
DNS oraz serwera pocztowego, czy s  prawid owo
ustawione. Je eli ustawienia s  prawid owe, nale y
zwróci  si  do nadawcy o potwierdzenie prawid owo ci
adresu docelowego.

3D20 Przekroczona maksymalna
liczba miejsc docelowych
offramp

Nale y zwróci  si  do nadawcy o okre lenie
maksymalnie 40 miejsc docelowych dla jednego zadania
bramki offramp. Urz dzenie nie mo e wykonywa
transmisji bramki do ponad 40 miejsc docelowych.

3D30 Nie zainstalowano
jednostki faksu

Nale y upewni  si , czy jednostka faksu jest
zainstalowana lub prawid owo pod czona.

3E10 d komunikacyjny
serwera POP3

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie
poprawno ci ustawienia adresu serwera POP3 lub
prawid owo ci dzia ania serwera POP3. Nale y
sprawdzi , czy ustawienia i numer portu SSL
odpowiadaj  ustawieniom serwera.

3E20 Przekroczony limit czasu
komunikacji z serwerem
POP3

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie
prawid owo ci dzia ania serwera POP3 oraz pod czenia
kabla LAN do serwera.

3E30 d logowania do POP3 Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie
prawid owo ci ustawienia nazwy u ytkownika i has a dla
POP3.

3E40 d typu logowania do
POP3

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie
prawidowo ci typów logowania (Auto, POP3, APOP) do
serwera POP3.

3F00, 3F10,
3F20, 3F30,
3F40

d pliku wej cia/ wyj cia Nale y zwróci  si  do nadawcy o ponowne przes anie
wiadomo ci e-mail. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.
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6.Kody b dów (cd.)

Zadanie skanowania

Kod b du Problem Rozwi zanie
Skanowanie zdalne
2A20 Nie mo na pobra  zasobu Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d.

Je eli b d nadal wyst puje, nale y wy czy  zasilanie i
ponownie w czy . Powtórzy  zadanie, w którym
wyst pi  b d.

1C6D d systemu Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d.

2A50 Zadanie anulowane Zadanie zosta o anulowane.
2A51 Awaria zasilania Nale y sprawdzi , czy kabel zasilaj cy jest prawid owo

pod czony i odpowiednio zamocowany. Nale y
sprawdzi  stabilno  napi cia sieciowego.

Skanowanie do skrzynki pocztowej
2C10, 2C12,
2C13, 2C20-
2C22

Niedopuszczalny stan
zadania

Podczas wysy ania wiadomo ci e-mail wyst pi  b d w
systemie. Nale y ponowi  prób . Je eli b d nadal
wyst puje, nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym.

2C11, 2C62 Za ma o pami ci Rozmiar zadania skanowania przekroczy  limit lub rozmiar
maksymalny. Nale y wys  dokumenty oddzielnie.

2C14 Podano nieprawid owy
parametr

Nale y sprawdzi , czy podano poprawne ustawienia, a
nast pnie spróbowa  ponownie.

2C15 Rozmiar wiadomo ci
przekroczy  limit lub
maksymalny rozmiar

Zbyt wiele dokumentów wysy anych jest jednocze nie.
Nale y wys  dokumenty oddzielnie.

2C30 Nie mo na utworzy
katalogu

Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do folderu
obejmuj  mo liwo  zapisu oraz czy na serwerze lub
dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo  wolnego
miejsca. Nast pnie nale y ponowi  skanowanie.

2C31, 2C33 Nie mo na utworzy
folderu

Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do folderu
obejmuj  mo liwo  zapisu oraz czy na serwerze lub
dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo  wolnego
miejsca. Nast pnie nale y ponowi  skanowanie.

2C32 Nie mo na usun  pliku Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do folderu
obejmuj  mo liwo  zapisu oraz czy na serwerze lub
dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo  wolnego
miejsca. Nast pnie nale y ponowi  skanowanie.

2C40 Nie mo na dokona
konwersji formatu pliku
obrazu

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Nale y ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal
wyst puje, nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym.

2C61 Nie mo na odczyta
ksi ki adresowej

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie.
Powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d. Nale y
zresetowa  dane w ksi ce adresowej i spróbowa
ponownie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2C63, 2C64 Nieprawid owy adres
domeny

Nale y poprosi  administratora o ustawienie adresu IP.

2C65, 2C66,
2C69

Nie mo na po czy  si  z
serwerem SMTP

Nale y sprawdzi , czy serwer SMTP dzia a poprawnie i
czy prawid owo skonfigurowano adres serwera SMTP.
Nast pnie nale y ponowi  skanowanie.

2C6A Nie mo na wysy
wiadomo ci e-mail

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje,
nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2C6B Okre lono nieprawid owy
adres w polu „Od:”

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie, czy adres
poczty elektronicznej urz dzenia nie zawiera
niedozwolonego znaku. Nale y usun  niedozwolony
znak i ponownie ustawi  w ciwy adres pocztowy, a
nast pnie ponowi  wykonanie zadania.
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Kod b du Problem Rozwi zanie
2C6C Okre lono nieprawid owy

adres w polu „Do:”
Nale y sprawdzi , czy docelowy adres pocztowy nie
zawiera niedozwolonego znaku. Nale y usun
niedozwolony znak, nast pnie ustawi  w ciwy
docelowy adres pocztowy i ponownie wykona  zadanie.

2C6D d systemowy karty
sieciowej

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
powtórzy  zadanie, w którym wyst pi  b d. Je eli b d
nadal wyst puje, nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym.

2C70 Us uga SMTP nie jest
dost pna

Nale y poprosi  administratora o w czenie ustawie
SMTP.

2C71 d uwierzytelnienia SMTP Nale y sprawdzi , metoda uwierzytelnienia SMTP, nazwa
logowania oraz has o s  poprawne. Je eli w czono
ustawienia SSL, nale y sprawdzi , czy ustawienia i numer
SSL odpowiadaj  ustawieniom serwera.

2C72 d POP przed SMTP Nale y sprawdzi , czy ustawienia opcji POP przed SMTP
oraz POP3 s  prawid owe.

2C80 Nie mo na przetworzy
zadania odebranej
wiadomo ci e-mail

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie, czy
ustawiona jest funkcja
„Prze lij dalej otrzymany faks”.

2C81 Nie mo na przetworzy
zadania odebranego faksu

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie, czy
ustawiona jest funkcja „Prze lij dalej otrzymany faks”.

2CC0 Zadanie anulowane Zadanie zosta o anulowane.
2CC1 Wyst pi a awaria zasilania Nale y sprawdzi , czy kabel zasilaj cy jest prawid owo

pod czony i odpowiednio Nale y ponownie wys
zadanie.

Zapisz jako plik
2D10, 2D12,
2D13, 2D20-
2D22

Niedopuszczalny stan
zadania

Nale y wy czy  zasilanie i ponownie je w czy .
Nale y ponowi  wys anie. Je eli b d nadal wyst puje,
nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2D11 Za ma o pami ci, aby
zapisa  zadanie
skanowania

Nale y chwil  odczeka  i spróbowa  ponownie
wykonanie zadania. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
wy czy  zasilanie i ponownie w czy , a nast pnie
ponowi  prób .

2D14 Pojawi  si  b d wewn trzny Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie, a nast pnie
ponowi  wykonanie zadania. Je eli b d nadal wyst puje,
nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2D15 Przekroczenie maksymalnej
wielko ci pliku

Nale y podzieli  plik na kilka mniejszych lub spróbowa  w
formacie jednostronicowym.

2D30 Nie mo na utworzy
folderu

Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do folderu
obejmuj  mo liwo  zapisu oraz czy na dysku w katalogu
jest wystarczaj ca ilo  wolnego miejsca. Je eIi
równocze nie wykonywanych jest wi cej, ni  jedno
zadanie, dany b d mo e si  pojawi  z powodu
chwilowego braku miejsca na dysku. W takim przypadku,
nale y chwil  odczeka  i spróbowa  ponownie
wykonanie zadania. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
wy czy  zasilanie i ponownie w czy , a nast pnie
ponowi  prób .

2D31, 2D33 Nie mo na utworzy  pliku Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do folderu
obejmuj  mo liwo  zapisu oraz czy na dysku w katalogu
jest wystarczaj ca ilo  wolnego miejsca, a nast pnie
ponowni  wykonanie zadania. Je eIi równocze nie
wykonywanych jest wi cej, ni  jedno zadanie, dany b d
mo e si  pojawi  z powodu chwilowego braku miejsca na
dysku. W takim przypadku, nale y chwil  odczeka  i
spróbowa  ponownie wykonanie zadania. Je eli b d
nadal wyst puje, nale y wy czy  zasilanie i ponownie

czy , a nast pnie ponowi  prób .
2D32 Nie mo na usun  pliku Nale y sprawdzi , czy uprawnienia dost pu do folderu

obejmuj  mo liwo  zapisu oraz czy na serwerze lub
dysku lokalnym jest wystarczaj ca ilo  wolnego miejsca.
Nast pnie nale y ponowi  skanowanie.

2D40 Nie mo na dokona
konwersji formatu pliku
obrazu

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.
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6.Kody b dów (cd.)

Kod b du Problem Rozwi zanie
2D60 Nie mo na skopiowa  pliku Nale y wy czy  zasilanie i ponownie w czy . Nale y

ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2D62 Nie mo na po czy  si  z
sieciowym miejscem
docelowym. Nale y
sprawdzi cie  miejsca
docelowego.

Nale y sprawdzi cie  miejsca docelowego.
Nale y upewni  si , e cie ka sieciowa jest prawid owa i
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
poprosi  administratora o sprawdzenie poprawno ci
adresu IP lub cie ki serwera. Nale y tak e sprawdzi ,
czy serwer dzia a prawid owo.

2D63 Podana cie ka sieciowa jest
nieprawidowa. Nale y
sprawdzi cie  miejsca
docelowego.

Nale y upewni  si , e okre lony jest prawidowy folder sieciowy i
spróbowa  ponownie skanowanie.

2D64 Logowanie do serwera
plików nie powiod o si .
Nale y sprawdzi  nazw

ytkownika oraz has o.

Nale y upewni  si , e nazwa u ytkownika oraz haso podane s
prawidowo w celu zalogowania si  do serwera plików oraz
ponowi  skanowanie.

2D65 Jest zbyt wiele
dokumentów w folderze.
Nie mo na utworzy
nowego dokumentu.

Nale y usun  dane z lokalnego folderu urz dzenia i ponowi
skanowanie.

2D66 Nie mo na przetworzy
zadania. Niewystarczaj ca
ilo  wolnego miejsca.

Nale y usun  dane z lokalnego folderu urz dzenia i
ponowi  skanowanie.

2D67 Us uga FTP jest
niedost pna.

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie
poprawno ci skonfigurowania us ugi FTP.

2D68 Us uga udost pniania
plików jest niedost pna.

Nale y poprosi  administratora o sprawdzenie w czenia
protoko u SMB.

2DA8 W folderze sieciowym
dysku twardego ko czy si
wolne miejsce.

Nale y usun  zb dne dane na dysky twardym.

2DC0 Zadanie anulowane. Zadanie zosta o anulowane.
2DC1 Pojawi a si  awaria

zasilania.
Nale y sprawdzi , czy kabel zasilaj cy jest prawid owo
podl czony i odpowiednio zamocowany. Nale y
ponownie wys  zadanie.

Zachowaj w systemie e-Filing

2B10 Nie wyst pi o odpowiednie
zadanie.

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2B11 d stanu zadania. Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2B20 Nie mo na uzyska
dost pu do pliku

Nale y wy czy  zasilanie i ponownie w czy . Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2B21 Rozmiar wiadomo ci
przekroczy  limit lub
maksymalny rozmiar

Zbyt wiele dokumentów wysy anych jest jednocze nie.
Nale y wys  dokumenty oddzielnie.

2B30 Zbyt ma o miejsca na dysku Nale y usun  zb dne dokumenty z systemu e –Filing i
spróbowa  ponownie.

2B31 Brak dost pu do e-Filing Nale y upewni  si , czy okre lony e-Filing lub folder
istnieje. (Je li nie, b d ten nie pojawi si ). Nale y wy czy
zasilanie i ponownie w czy . Usun  okre lony e-Filing
lub folder i zresetowa  je. Ponowi  wykonanie b dnego
zadania. Je eli danego e-Filing lub folderu nie mo na
usun , nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2B32 Nie mo na wydrukowa
dokumentu z e-Filinig

Nale y upewni  si , czy okre lony dokument istnieje. (Je li
nie, b d ten nie pojawi si ). Nale y wy czy  zasilanie i
ponownie w czy . Usun  okre lony dokument. Je eli
danego dokumentu nie mo na usun , nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.
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Kod b du Problem Rozwi zanie
2B50 d przetwarzania obrazu Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y

ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2B51 d przetwarzania obrazu
do wydruku

Nale y upewni  si , czy mo liwe jest wydrukowanie listy
funkcji. Nale y ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal
wyst puje, nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym.

2B90 Zbyt ma o pami ci Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2BA0 Okre lono nieprawid owe
has o do skrzynki

Nale y upewni  si , e has o jest prawid owe i ponowi
skanowanie lub zresetowa  has o i ponowi  skanowanie.
Je eli b d ten pojawi si  przy drukowaniu danych z
systemu e-Filing, nale y wykona  wydruk przy u yciu
has a administratora. Je eli nadal nie uda o si  odzyska
danych lub w przypadku nieprawid owego has a przy
operacjach innych ni  drukowanie (np. otwieranie pliku,
itp.), nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2BB0 Zadanie anulowane Zadanie zosta o anulowane przez u ytkownika.
2BB1 Pojawi a si  awaria

zasilania.
Nale y sprawdzi , czy kabel zasilaj cy jest prawid owo
pod czony i odpowiednio zamocowany.

2BC0 d krytyczny systemu Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2BC1 Nie mo na pobra  zasobu Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Nale y
ponowi  skanowanie. Je eli b d nadal wyst puje, nale y
skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

2B60 Zmieniono nazw  folderu.
Istnieje ju  folder z tak
sam  nazw .

Nale y sprawdzi  folder, który ma by  utworzony.

2B70 Zmieniono nazw
dokumentu. Istnieje ju
dokument z tak  sam
nazw .

Nale y sprawdzi  dane, które maj  by  zachowane.

2B71 Okres przechowywania
dokumentów w e-Filing
dobiega ko ca.

Nale y sprawdzi  okres przechowywania.

2B80 Na dysku twardym do
przechowywania danych w
e-Filing ko czy si  wolna
przestrze  dyskowa.

Nale y usun  zb dne dane na dysku twardym.

2BA1 Nieprawid owy rozmiar
papieru

Dany rozmiar nie jest obs ugiwany przez system e-Filing.
Nale y sprawdzi  rozmiar papieru.

2BD0 Podczas przywracania
zasilania wyst pi a awaria.

Nale y sprawdzi  kabel zasilaj cy.

2BE0 Nie mo na pobra
parametrów urz dzenia.

Nale y wy czy  zasilanie i w czy  ponownie, aby
ponowi  wydruk.

2BF0 Maksymalna liczba stron
zosta a osi gni ta.

Nale y zmniejszy  liczb  stron do wstawienia i ponowi
drukowanie.

2BF1 Maksymalna liczba
dokumentów zosta a
osi gni ta.

Nale y usun  zb dne dokumenty ze skrzynki lub z
folderu.

2BF2 Maksymalna liczba
folderów zosta a osi gni ta.

Nale y usun  zb dne foldery ze skrzynki.

8
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6.Kody b dów (cd.)

Kod b du Problem Rozwi zanie
Drukarka
4030 Funkcje drukowania s

wy czone/ nie dzia aj
poprawnie lub wy czone

 opcje wydruków
próbnych oraz poufnych.

Nale y sprawdzi , czy zestaw drukarki pod czony jest
prawid owo i odpowiednio zamocowany. Nale y
sprawdzi  tak e, czy nie sko czy  si  okres próbny.

4031 Dysk twardy jest zape niony
przy drukowaniu

 Zbyt wiele zada  wydruku poufnego oraz wydruku z
kodem departamentu jest przechowywanych na dysku
twardym.

4032 d typu „Tylko wydruk
prywatny”

Nie mo na drukowa  innych zada  ni  poufne.
Wykonywanie wydruku poufnego.

4033 d przy ograniczaniu
przechowywania
drukowanych danych

Nie mo e by  wykonane drukowanie danych,
zapisywanych tymczasowo na dysku twardym (wydruk
próbny, wydruk poufny, wydruk zaplanowany, itp.).
Nale y wykona  typowe drukowanie.

4034 d przy ograniczaniu
przechowywania w
systemie e-Filing

Nie mo e by  wykonane drukowanie danych,
zapisywanych na dysku twardym (wydruk i system e-Filing,
wydruk do systemu e-Filing, itp.). Nale y wykona  typowe
drukowanie.

4035 d przy ograniczaniu
przechowywania plików
lokalnych

Nie mo na wys  faksu sieciowego lub Internet faksu,
je eli jako miejsce docelowe pliku przeznaczonego do
zapisu wybrano opcj  „Local” (lokalnie). Nale y wybra
miejsce docelowe „Remote” (zdalne) (SMB/FTP).

4036 d uwierzytelnienia
ytkownika

ytkownik wykonuj cy wydruk nie uzyska
uwierzytelnienia lub jest u ytkownikiem
niezarejestrowanym. Nale y przeprowadzi  proces
uwierzytelnienia lub rejestracji u ytkownika.

4040 Brak uprawnie  do
wykonania zadania

Administrator nie przydzieli  u ytkownikowi uprawnie  do
wykonania danej operacji.

4050 d po czenia z
serwerem
LDAP lub z jego
ustawieniami
uwierzytelniania

Nale y w tej sprawie poprosi  o pomoc administratora
serwera LDAP.

A221 Zadanie wydruku
anulowane

Zadanie wydruku zosta o anulowane. Nale y powtórzy
drukowanie.

A222 Awaria zasilania przy
wykonywaniu zadania
wydruku

Wyst pi a awaria zasilania. Nale y powtórzy  drukowanie.

A290 d przekroczenia limitu Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  w tym
samym czasie kodem departamentu oraz kodem

ytkownika. Nale y wyczy ci  licznik limitu.
A291 d przekroczenia limitu Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem

ytkownika. Nale y wyczy ci  licznik limitu.
A292 d przekroczenia limitu Liczba wydruków przekroczy a liczb  okre lon  kodem

departamentu. Nale y wyczy ci  licznik limitu.

8.STAN ZADA
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Zwi zane z RFC

Kod b du Problem Rozwi zanie
2500 d skladni, nie

rozpoznano plecenia:
d NAZWY HOSTA

(RFC: 500), B d adresu
pocztowego miejsca
docelowego
(RFC: 500), B d adresu
pocztowego miejsca
ko cowego
(RFC: 500)

Nale y sprawdzi , czy prawid owy jest adres pocztowy
miejsca ko cowego i docelowego. Nale y sprawdzi , czy
serwer pocztowy dzia a poprawnie. Nale y wy czy
zasilanie i ponownie w czy , a nast pnie wykona
ponownie b dne zadanie.

2501 d sk adni w
parametrach lub
argumentach: B d
NAZWY HOSTA
(RFC: 501), B d adresu
pocztowego miejsca
docelowego
(RFC: 501), B d adresu
pocztowego miejsca
ko cowego
(RFC: 501)

Nale y sprawdzi , czy prawid owy jest adres pocztowy
miejsca ko cowego i docelowego.
Nale y sprawdzi , czy serwer pocztowy dzia a poprawnie.
Nale y wy czy  zasilanie i ponownie w czy , a nast pnie
wykona  ponownie b dne zadanie.

2503 d adresu pocztowego
miejsca docelowego
(RFC: 503)

Nale y sprawdzi , czy serwer pocztowy dzia a
poprawnie.
Nale y wy czy  zasilanie i ponownie w czy ,
a nast pnie wykona  ponownie b dne zadanie.
Je eli b d nadal wyst puje, nale y skontaktowa  si
z dzia em technicznym.

2504 d NAZWY HOSTA
(RFC: 504)

Nale y sprawdzi , czy serwer pocztowy dzia a
poprawnie.
Nale y wy czy  zasilanie i ponownie w czy ,
a nast pnie wykona  ponownie b dne zadanie.8Je eli b d nadal wyst puje, nale y skontaktowa  si
z dzia em technicznym.

2550 d adresu pocztowego
miejsca docelowego
(RFC: 550)

Nale y sprawdzi , czy adres pocztowy miejsca
docelowego jest prawid owy. Nale y sprawdzi  stan
ogranicze  dost pu do skrzynki pocztowej, itp. na
serwerze pocztowym.

2551 d adresu pocztowego
miejsca docelowego
(RFC: 551)

Nale y sprawdzi  adres pocztowy miejsca docelowego.
Nale y sprawdzi , czy serwer pocztowy dzia a
poprawnie.

2552 d adresu pocztowego
miejsca ko cowego/
docelowego
(RFC: 552)

Nale y sprawdzi , czy adres pocztowy miejsca
docelowego jest prawid owy. Nale y sprawdzi
ograniczenie pojemno ci skrzynki pocztowej na serwerze
pocztowym.

2553 d adresu pocztowego
miejsca ko cowego/
docelowego (RFC: 553)

Nale y sprawdzi , czy w nazwie skrzynki pocztowej na
serwerze pocztowym nie znajduje si  niedozwolony znak.
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1. Migaj ce symbole graficzne

1

7
2

5    4                  3

1. Kod b du
2. Obszar wy wietlania instrukcji
3. Graficzna prezentacja urz dzenia
4. Symbol wymiany kasety z tonerem (& str. 270 „Symbol wymiany kasety z tonerem”)
5. Symbol wymiany torebki z tonerem (& str. 274 „4.Symbol wymiany torebki z tonerem”)
6. Symbol zaci cia papieru (& str. 276 “5.Symbole zaci cia papieru”)
7. Symbole wezwania serwisu (& str. 297 “6.Symbol wezwania serwisu”)

Je eli jeden z wymienionych symboli graficznych w punktach od 4 do 7 zacznie miga , nale y podj
odpowiednie dzia ania, opisane na wskazanych stronach.

9
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2. Wy wietlenie symbolu kasety na panelu
 dotykowym

Po wyczerpaniu si  papieru w kasecie, wy wietlany symbol kasety na panelu dotykowym zaczyna miga .
Nale y doda  papier do kasety.

9

269



3. Symbol wymiany pojemnika z tonerem

Po wyczerpaniu si  tonera z kasety z tonerem, symbol wymiany kasety z tonerem zaczyna miga  oraz
pojawi si  komunikat „Zainstaluj nowy pojemnik z tonerem”.

Nigdy nie wolno podejmowa  próby spalania kaset z tonerem. Mo e to spowodowa  wybuch. Nie nale y
wyrzuca  zu ytych kaset z tonerem. Nale y skontaktowa  si  z serwisem.

Nast pnie nale y wymieni  kaset , zgodnie z poni ej opisanymi procedurami.

9
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Zalecenia dla oryginalnego tonera
Firma Toshiba d y do zapewnienia, eby uzyskiwane wydruki by y najwy szej jako ci. Nale y u ywa
tylko oryginalnych tonerów Toshiba,  zapeniaj cych najwy sz  jako  kopii, które s  bezpieczne dla
rodowiska naturalnego.

271
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3.Symbol wymiany kasety z tonerem (cd.)

Otwórz pokryw  przedni .

Przy naciskaniu na zatrzask, obni  uchwyt
mocuj cy kaset  w swoj  stron .

Wyci gnij ostro nie kaset .
• Je eli nie mo na wyci gn  jej w linii prostej, nale y kaset

wyci ga  poprzez obracanie ni  w praw  stron .

9
Je eli nie mo na wyci gn  kasety, nale y zamkn  pokryw
przedni , wy czy  zasilanie i w czy  ponownie. Je eli pojawi si
komunikat „Zainstaluj now  kaset  z tonerem", nale y ponownie
uruchomi  procedur  od kroku 1.

Nigdy nie wolno podejmowa  próby spalania kaset z tonerem.
Mo e to spowodowa  wybuch. Nie nale y wyrzuca  zu ytych
kaset z tonerem. Nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym.

 Pokr  i potrz nij now  kaset  z
tonerem, aby toner zosta  rozprowadzony
równomiernie wewn trz kasety.

9.MIGAJ CE SYMBOLE GRAFICZNE
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Postaw kaset  pionowo i poci gnij za
foli  w kierunku wskazanym przez
strza .

 kaset  do samego ko ca.
• Nale y dopasowa  etykiet  (w kolorze pomara czowym)

na urz dzeniu z przegrod  (w kolorze pomara czowym)
na kasecie tonera, a nast pnie w  kaset .

• Je eli wn trze urz dzenia zostanie pobrudzone tonerem, nale y
oczy ci  zabrudzone powierzchnie przed w eniem kasety.

Domknij uchwyt mocuj cy kaset  do
jego oryginalnego po enia.

9

Zamknij pokryw  przedni .
• Pojawi si  komunikat „Poczekaj na dodanie tonera”. Urz dzenie

automatycznie rozpocznie pobieranie tonera.

5

6

7

8
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4. Symbol wymiany zbiornika z tonerem

Je eli zbiornik tonera zape ni si  zu ytym tonerem, symbol wymiany zbiornika tonera zacznie miga  oraz
pojawi si  komunikat „Wymie  pojemnik na zu yty toner”.
Nale y wymieni  zbiornik tonera, zgodnie z poni sz  procedur .

Nigdy nie wolno podejmowa  próby spalania zbiornika tonera. Mo e to spowodowa  wybuch. Nie nale y
wyrzuca  zu ytych zbiorników tonera. Nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym.

Otwórz pokryw  przedni .

9

Wyci gnij ostro nie zbiornik tonera.

Nigdy nie wolno podejmowa  próby spalania zbiorników tonera.
Mo e to spowodowa  wybuch. Nie nale y wyrzuca  zu ytych
zbiorników tonera. Nale y skontaktowa  si  z dzia em
technicznym.

9.MIGAJ CE SYMBOLE GRAFICZNE
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Umie  wieczko na zbiorniku tonera.

 nowy zbiornik tonera, a nast pnie zamknij pokryw  przedni .

9
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5. Symbole zaci cia papieru

Je eli papier zostanie niew ciwie pobrany w urz dzeniu, odpowiedni symbol zaci cia zacznie miga ,
wskazuj c po enie zaci cia si  papieru. Nale y podst powa  wed ug instrukcji, wy wietlanych na
panelu dotykowym, aby poprawnie usun  zaci cie papieru.
• Niew ciwie podany papier znajdowa  si  mo e w innym po eniu, ni  pokazane jest to na

ilustracji, w zale no ci od czasu wyst pienia zaci cia papieru.

41          2   3       1

10,11,12     9       8 7        6     5

1. Automatyczny podajnik dokumentów z funkcj  odwracania (opcjonalny) (& str. 276)
2. Jednostka utrwalacza (& str. 283)
3. Automatyczny dupleksem (& str. 281)
4. Taca podawania r cznego (& str. 281)
5. Obszar podawania papieru z kaset (& str. 279)
6. Podajnik du ej pojemno ci (opcjonalnie) (& str. 280)
7. Pokrywa zwalniaj ca zaci cie papieru (& str. 282)
8. Jednostka mostka (opcjonalna) (& str. 285)
9. Jednostka broszuruj ca finiszera (opcjonalna) (& str. 294)
10. Finiszer oraz jednostka dziurkacza (opcjonalna: MJ-1024/1023, MJ-6004) (& str. 292)
11. Finiszer wisz cy (opcjonalnie) (& str. 293)
12. Finiszer oraz jednostka dziurkacza (opcjonalna: MJ-1101, MJ-6101) (& str. 286)

Uwalnianie zaci tego papieru w automatycznym podajniku dokumentów
z funkcj  odwracania (opcjonalny)

Podnie  d wigni , a nast pnie otwórz
pokryw  górn .
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Usu  zaci te orygina y.

Przekr  pokr o w celu usuni cia
zaci tego orygina u.

Otwórz prowadnic  transportuj .

9

Unie  p yt  prowadz  pod prowadnic
transportuj , a nast pnie usu  orygina ,
znajduj cy si  pod t  p yt .

2

3

4

5
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Zamknij prowadnic  transportuj , a nast pnie pokryw  górn .

Otwórz automatyczny podajnik
dokumentów.

Otwórz pokryw  odwracaj ,
a nast pnie usu  z niej orygina .

Zamknij automatyczny podajnik
dokumentów.

9

Podnie  d wigni , a nast pnie otwórz
pokryw  górn .
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Podnie  tac  podawania orygina ów,
a nast pnie usu  orygina , znajduj cy si
pod tac .

Opu  tac  podawania orygina ów.

Zamknij pokryw  górn .

Uwalnianie zaci tego papieru w obszarze podawania papieru z kaset

Otwórz pokryw .

11

12

13

9

1
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Usu  zaci ty papier.

Zamknij pokryw .

Uwalnianie zaci tego papieru w podajniku du ej pojemno ci
(opcjonalnie)

Otwórz pokryw  podajnika du ej
pojemno ci.

9
Usu  zaci ty papier.
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Aby uwolni  zaci ty papier w podstawie z kaset
(opcjonalnie):
Nale y otworzy  pokryw  coko u podawania papieru, tak
jak pokazano na ilustracji po prawej stronie, a nast pnie
usun  zaci ty papier.

Zamknij pokryw .

Uwalnianie zaci tego papieru na tacy podawania r cznego

Wyci gnij zaci ty papier na tacy
podawania r cznego.

9

Uwalnianie zaci tego papieru w automatycznym dupleksie

• Nale y uwa , eby nie uwi zi  palców pomi dzy urz dzeniem, a automatycznym dupleksie. Mo e to
spowodowa  obra enia.

• Nie nale y dotyka  cz ci metalowej p yty prowadz cej, poniewa  mo e to spowodowa  poparzenia.

Upewnij si , czy taca podawania
cznego jest otwarta, a nast pnie otwórz

automatyczny dupleksie.

3

1

1
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Unie  prowadnic  papieru, zgodnie ze
wskazaniem strza ki i usu  zaci ty
papier.

Opu  prowadnic  papieru i ustaw automatyczny dupleks w jego
oryginalnym po eniu.
• Nale y upewni  si , e obie strony automatycznego dupleksa zamkni te s  szczelnie.

Uwalnianie zaci tego papieru w pokrywie zwalniaj cej zaci cie papieru

Upewnij si , czy taca podawania
cznego jest otwarta, a nast pnie

otwórz automatyczny dupleks.
• Po otwarciu automatycznego dupleksa, nast pi otwarcie pokrywy

zwalniaj cej zaci cie papieru.

9

 Obró  zielone pokr o, zgodnie ze
wskazaniem strza ki do wewn trz
urz dzenia i usu  zaci ty papier.

Ustaw w po eniu oryginalnym pokryw  zwalniaj  zaci cie
papieru, automatyczny dupleks, a nast pnie tac  podawania

cznego.
• Ustawienie automatycznego dupleksa w jego oryginalnej pozycji spowoduje zamkni cie pokrywy zwalniaj cej
 zaci cie papieru.
• Nale y upewni  si , e obie strony automatycznego dupleksa zamkni te s  szczelnie.
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Uwalnianie zaci tego papieru w zespole utrwalania

Nie nale y dotyka  jednostki utrwalacza, ani otaczaj cych j  metalowych powierzchni. Poniewa  s  one
bardzo gor ce, mo e to doprowadzi  do poparzenia lub pora enia d oni przez urz dzenie.

Upewnij si , e taca podawania
cznego, automatyczny dupleks oraz

pokrywa zwalniaj ca zaci cie papieru
 otwarte, po czym wci nij dwie
wignie zwalniaj ce docisk w zespole

utrwalania do momentu ich ca kowi-
tego zatrzymania.

Krok 1 nale y wykona  bezb dnie.

Otwórz pokryw  zespo u utrwalania.

9

Przytrzymuj c uchwyt (A), otwórz
prowadnic  transportuj .

1

2
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Usu  zaci ty papier z wn trza zespo u
utrwalania.

Zamknij prowadnic  transportuj  oraz pokryw  zespo u utrwalania.
Podnie  d wigni  zwalniaj  docisk w zespole utrwalania, aby
ustawi  pokryw  zwalniaj  zaci cie papieru, automatyczny dupleks
oraz tac  podawania r cznego do oryginalnego po enia.

Uwalnianie zaci tego papieru w jednostce sortera wewn trznego lub
jednostce separatora zada  (opcjonalnie)

Nie nale y dotyka  jednostki utrwalacza, ani otaczaj cych j  metalowych powierzchni. Poniewa  s  one
bardzo gor ce, mo e to doprowadzi  do poparzenia lub pora enia d oni przez urz dzenie.

Upewnij si , e taca podawania r cznego,
automatyczny dupleks oraz pokrywa
zwalniaj ca zaci cie papieru s  otwarte,
po czym wci nij dwie d wignie zwalniaj ce
docisk w zespole utrwalania do momentu
ich ca kowitego zatrzymania.

Krok 1 nale y wykona  bezb dnie.

Otwórz pokryw  zespo u utrwalania.
• Nale y usun  zaci ty papier od strony zespo u trwalaniaa,

 je li tak jest atwiej.
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Otwórz pokryw  sortera wewn trznego
lub pokryw  separatora zada .

Usu  zaci ty papier wewn trz jednostki
sortera wewn trznego lub jednostki
separatora zada .

Otwórz pokryw  sortera wewn trznego lub pokryw  separatora
zada . Zamknij pokryw  zespo u utrwalania oraz pokryw  jednostki
zwalniaj cej zaci cie papieru. Ustaw automatyczny dupleks oraz tac
podawania r cznego w oryginalnym po eniu.

Uwalnianie zaci tego papieru w jednostce mostka (opcjonalnie)

Przytrzymuj c uchwyt pokrywy jednostki
mostka, otwórz pokryw .

3

4
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Usu  zaci ty papier, który znajduje si
wewn trz jednostki mostka.
• Nale y usun  zaci ty papier od strony zespo u utrwalania,

 je li tak jest atwiej.

Zamknij pokryw  jednostki mostka.

Uwalnianie zaci tego papieru w finiszerze oraz jednostce dziurkacza.
(opcjonalny: MJ-1101/6101)

Papier zaci ty w górnej tacy

Podnie  d wigni , a nast pnie otwórz
tac  górn .

9
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Usu  zaci ty papier.

Przytrzymuj c uchwyt pokrywy jednostki
mostka, otwórz pokryw .
• Je eli zainstalowana jest jednostka dziurkacza (opcjonalna:

MJ-6101), nale y przej  do kroku 5.

9

Usu  zaci ty papier.
• Nale y przej  do kroku 8.

2
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Je eli zainstalowana jest jednostka dziurkacza (opcjonalnie: MJ-6101)

Otwórz pokryw  jednostki dziurkacza.

Obró  pokr o w lew  stron  w celu
usuni cia zaci tego papieru.

Otwórz pokryw  jednostki dziurkacza.

9

Otwórz pokryw  jednostki mostka.

Zamknij tac  górn .
• Nale y umie ci  obie r ce na zacieniowanym obszarze tacy

górnej, a nast pnie nacisn  i zamkn  tac  górn , a  si
zablokuje.
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• Taca górna mo e by  zamkni ta poprzez naci ni cie zatrzasku po
prawej stronie.

Papier zaci ty w dolnej tacy

Podnie  d wigni , a nast pnie otwórz
tac  górn .

Usu  zaci ty papier.

9

Opu  przegrod  wyj cia papieru.

1
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Usu  zaci ty papier.

Przytrzymuj c uchwyt pokrywy jednostki
mostka, otwórz pokryw .
• Je eli zainstalowana jest jednostka dziurkacza (opcjonalna:

MJ-6101), nale y przej  do kroku 7.

Usu  zaci ty papier.
• Nale y przej  do kroku 10.

9

Je eli zainstalowana jest jednostka dziurkacza (opcjonalna: MJ-6101)

Otwórz pokryw  jednostki dziurkacza.
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Obró  pokr o w lew  stron  w celu
usuni cia zaci tego papieru.

Otwórz pokryw  jednostki dziurkacza.

Otwórz pokryw  jednostki mostka.

Zamknij tac  górn .
• Nale y umie ci  obie r ce na zacieniowanym obszarze tacy

górnej, a nast pnie 9nacisn  i zamkn  tac  górn , a  si
zablokuje.

• Taca górna mo e by  zamkni ta poprzez naci ni cie zatrzasku
po prawej stronie.

8

9

10
11

9
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Uwalnianie zaci tego papieru w finiszerze oraz jednostce dziurkacza.
(opcjonalna: MJ-1024/1023, MJ-6004)

Utrzymaj prowadnic  i usu  zaci ty
papier w obszarze wyj cia papieru.
• Je eli zainstalowana jest jednostka dziurkacza (opcjonalna:

MJ-6004), nale y przej  do kroku 2. Je eli nie jest
zainstalowana, nale y przej  do kroku 6.

Otwórz pokryw  przedni  jednostki
dziurkacza.

Obró  zielone pokr o, aby odnale
trójk tny znacznik wskazany na etykie-
cie.
• Tylko w takie sytuacji mo na unie  elementy dziurkuj ce.

Podnie  jednostk  dziurkacza i usu
zaci ty papier.
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Ustaw jednostk  dziurkacza w oryginal-
nym po eniu oraz zamknij pokryw
przedni .

Otwórz pokryw  górn  jednostki finisze-
ra a  do zablokowania.

Usu  zaci ty papier.

 Zamknij pokryw  górn .

Uwalnianie zaci tego papieru w finiszerze wisz cym
(opcjonalny: MJ-1022)

Poci gnij za d wigni  i ostro nie odsu
finiszer od urz dzenia.

5
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5.Symbole zaci cia papieru (cd.)

Unie  zielon  d wigni  i usu  zaci ty
papier.

Usu  zaci ty papier w obszarze wyj cia
papieru.

Zainstaluj finiszer do urz dzenia.

Nale y uwa , eby nie przytrzasn  sobie palców pomi dzy urz dzeniem a finiszerem (opcjonalny). Mo e to
spowodowa  obra enia.

Uwalnianie zaci tego papieru w jednostce broszuruj cej (opcjonalna)

 Otwórz pokryw  przedni  finiszera
 z funkcj  broszurowania.
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Przesu  uchwyt w praw  stron  i usu
zaci ty papier.

Przesu  zielony uchwyt w praw  stron .

Usu  zaci ty papier i ustaw uchwyt
w jego oryginalnym po eniu.

9

Obró  pokr o po prawej stronie
 w lewo.

2
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5.Symbole zaci cia (cd.)

Obró  pokr o po lewej stronie
w prawo podczas naciskania na
pokr o.

Usu  zaci ty papier po stronie wyj cia
jednostki zszywania grzbietów.

Unie  d wigni  i otwórz pokryw
wyj cia jednostki zszywania grzbietów.

9

Usu  zaci ty papier.

Zamknij pokryw  wyj cia i pokryw  przedni .
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6. Symbol wezwania serwisu

2

1

1.   Symbol wezwania serwisu
2.   Kod b du

Nigdy nie nale y samodzielnie podejmowa  prób naprawy, demonta u lub modyfikacji urz dzenia. Mo e to
spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

W celu konserwacji lub naprawy cz ci wewn trznych urz dzenia nale y zawsze kontaktowa  si
z dzia em technicznym.
Je eli symbol wezwania serwisu miga oraz pojawi si  komunikat „Zaci ty papier w kopiarce Naci nij
POMOC", kopiowanie nie jest mo liwe. Nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym, podaj c dane
o wy wietlonym kodzie b du.

9
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1. „Sprawd  pojemnik ze zszywkami"

Komunikat ten b dzie wy wietlony tylko, je li zainstalowany jest finiszer (opcjonalny). Komunikat ten
wyst puje po wyczerpaniu si  zszywek w zszywaczu finiszera.
Nale y uzupe ni  zszywki w pojemniku wed ug poni szej procedury.

Finiszer (opcjonalny: MJ-1024/1023)

Otwórz pokryw  przedni  finiszera.
<MJ-1024>

10 <MJ-1023>

10.GDY POJAWI SI  NAST PUJ CY KOMUNIKAT
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Wyci gnij pojemnik ze zszywkami.

Wyjmij puste pude ko do zszywek
z pojemnika.

Usu  foli , obwi zuj  zszywki.
• Nale y uwa , eby zszywki nie porozsuwa y si .

10

 nowe pude ko ze zszywkami do
pojemnika.
• Nale y wk ada  pude ko ze zszywkami do momentu

us yszenia klikni cia.

2

3

4

5
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1.“Sprawd  pojemnik ze zszywkami” (cd.)

 pojemnik ze zszywkami do
zszywacza.
• Wk adaj pojemnik do momentu uchwycenia go przez zatrzaski

i us yszenia klikni cia.

Zamknij pokryw  przedni  finiszera.

Je eli komunikat „Sprawd  pojemnik ze zszywkami” nadal jest wy wietlany, nale y powtórzy  procedur  opisan
powy ej, od kroku 1 do 7.

Finiszer wisz cy (opcjonalny: MJ-1022)

Poci gnij za d wigni  i ostro nie odsu
finiszer od urz dzenia.

10
Wyci gnij pojemnik ze zszywkami.
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Wyjmij puste pude ko do zszywek
z pojemnika.

 nowe pude ko ze zszywkami
do pojemnika.
• Nale y wk ada  pude ko ze zszywkami do momentu

us yszenia klikni cia.
• Nie nale y usuwa  folii obwi zuj cej zszywki do momentu

enia nowego pude ka ze zszywkami do pojemnika.

Usu  foli  obwi zuj  zszywki,
a nast pnie wyci gnij foli , po-
ci gaj c j  do góry.

10
 pojemnik ze zszywkami do

zszywacza.
• Wk adaj pojemnik do momentu uchwycenia go przez

zatrzaski i us yszenia klikni cia.

Je eli komunikat „Sprawd  pojemnik ze zszywkami” nadal jest
wy wietlany, nale y powtórzy  procedur  opisan  powy ej, od
kroku 1 do 6.
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1.“Sprawd  pojemnik ze zszywkami” (cd.)

Zainstaluj finiszer do urz dzenia.

Nale y uwa , eby nie przytrzasn  sobie palców pomi dzy urz dzeniem, a finiszerem (opcjonalny). Mo e to
spowodowa  obra enia.

Finiszer (opcjonalny: MJ-1101)

Otwórz pokryw  przedni  finiszera.

Wyci gnij pojemnik ze zszywkami.

10
Wyjmij puste pude ko do zszywek
z pojemnika.

10.GDY POJAWI SI  NAST PUJ CY KOMUNIKAT
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 nowe pude ko ze zszywkami
do pojemnika.
• Nale y wk ada  pude ko ze zszywkami do momentu

us yszenia klikni cia.

 pojemnik ze zszywkami do
zszywacza.
• Podczas instalacji pojemnika ze zszywkami, nale y

przytrzyma  ostro nie cz  wspornika, oznaczonego
etykiet  koloru mi towo-zielonkawego, w taki sposób, eby
si  nie porusza .

• Nale y wk ada  pojemnik do momentu uchwycenia go
przez zatrzaski i us yszenia klikni cia.

Zamknij pokryw  przedni  finiszera.

Je eli komunikat „Sprawd  pojemnik ze zszywkami” nadal jest wy wietlany, nale y powtórzy  procedur  opisan
powy ej, od kroku 1 do 6.
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2. „Sprawd  pojemnik ze zszywkami w module
 broszuruj cym”

Komunikat b dzie wy wietlany tylko wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer z funkcj  broszurowania
(opcjonalny: MJ-1024). Po wyczerpaniu si  zszywek w zszywaczu finiszera z funkcj  broszurowania,
pojawi si  powy szy komunikat.
Nale y uzupe ni  zszywki w pojemniku wed ug poni szej procedury.

Otwórz pokryw  przedni  finiszera.

Przesu  ostro nie jednostk
broszuruj  do przodu.

10

Poci gnij uchwyt zszywacza jednostki
broszuruj  w swoj  stron , eby go
odblokowa .
Obró  zszywacz w praw  stron  o oko o
60 stopni.
• Nast pi zablokowanie zszywacza i kiedy b dzie znajdowa  si

prawie w pozycji poziomej, niemo liwe b dzie jego dalsze
obracanie.

1
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Wyci gnij pusty pojemnik na zszywki,
a nast pnie zainstaluj nowy pe ny
pojemnik.
• Nale y wymienia  oba pojemniki jednocze nie.

Poci gnij uchwyt zszywacza jednostki
broszuruj cej w swoj  stron , eby go
odblokowa . Nast pnie ustaw zszy-
wacz w jego oryginalnym po eniu.

2
1

 ostro nie jednostk  zszywania
grzbietów do finiszera.

10

Zamknij pokryw  przedni  finiszera.
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3. “Sprawd  zszywacz”

Komunikat ten pojawia si  w przypadku zaci cia si  zszywek w finiszerze (opcjonalny). Aby je usun ,
nale y podst powa  wed ug poni szej procedury.

Finiszer (opcjonalny: MJ-1024/1023)

Otwórz pokryw  przedni  finiszera.
<MJ-1024>

<MJ-1023>

10
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Wyci gnij pojemnik z zszywkami.

Opu  prowadnic , jednocze nie
trzymaj c uchwyt.
A: Obszar zszywania

Nie nale y dotyka  obszaru zszywania. Zszywacz mo e
spowodowa  obra enia.

Usu  zaci te zszywki.

10

Trzymaj uchwyt i unie  prowadnic ,
a nast pnie ustaw prowadnic  w jej
oryginalnym po eniu.

A
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3.“Sprawd  zszywacz” (cd.)

 pojemnik ze zszywkami do
zszywacza.
• Nale y wk ada  pojemnik do momentu uchwycenia go przez

zatrzaski i us yszenia klikni cia.

Zamknij pokryw  przedni  finiszera.

Finiszer wisz cy (opcjonalny: MJ-1022)

Poci gnij za d wigni  i ostro nie odsu
finiszer od urz dzenia.

Wyci gnij pojemnik ze zszywkami.

10
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Opu  prowadnic , jednocze nie
trzymaj c ga .
A: Obszar zszywania

A

Nie nale y dotyka  obszaru zszywania. Zszywacz mo e
spowodowa  obra enia.

Usu  zaci te zszywki.

Trzymaj uchwyt i unie  prowadnic ,
a nast pnie ustaw prowadnic  w jej
oryginalnym po eniu.

10
 pojemnik ze zszywkami do

zszywacza.
• Nale y wk ada  pojemnik do momentu uchwycenia go przez

zatrzaski i us yszenia klikni cia.

Zainstaluj finiszer do urz dzenia.

Nale y uwa , eby nie przytrzasn  palców pomi dzy urz dzeniem, a finiszerem (opcjonalnie). Mo e to
spowodowa  obra enia.
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3.“Sprawd  zszywacz” (cd.)

Finiszer (opcjonalny: MJ-1101)

Otwórz pokryw  przedni  finiszera.

Wyci gnij pojemnik ze zszywkami.

Opu  prowadnic , jednocze nie
trzymaj c uchwyt.
A: Obszar zszywania

A

Nie nale y dotyka  obszaru zszywania. Zszywacz mo e
spowodowa  obra enia.

10

Usu  zaci te zszywki.
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Trzymaj uchwyt i unie  prowadnic ,
a nast pnie ustaw prowadnic  w jej
oryginalnym po eniu.

 pojemnik ze zszywkami do
zszywacza.
• Podczas instalacji pojemnika ze zszywkami, nale y

przytrzyma  ostro nie cz  wspornika, oznaczonego etykiet
koloru mi towo-zielonkawego, w taki sposób, eby si  nie
porusza .

• Nale y wk ada  pojemnik do momentu uchwycenia go przez
zatrzaski i us yszenia klikni cia.

Zamknij pokryw  przedni  finiszera.

10
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4. „STAN GOTOWO CI (SPRAWD  ZSZYWACZ)”

Komunikat ten b dzie wy wietlony tylko wtedy, je li zainstalowany jest finiszer (opcjonalny).
Po wyczerpaniu si  zszywek w zszywaczu finiszera lub zaci ciu si  zszywek w finiszerze, powy szy
komunikat b dzie wy wietlany.
Nale y wyczy ci  b d zgodnie z procedur , opisan  na& str. 300 „1.Sprawd  pojemnik z zszywkami” lub
na& str. 308 „3.Sprawd  zszywacz”.

10
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5. „Sprawd  zszywacz w module broszuruj cym”

Komunikat ten pojawia si , je li nast pi zaci cie zszywek w module broszuruj cym (opcjonalna) finiszera
z funkcj  broszurowania (opcjonalny: MJ-1024). Aby je usun , nale y podst powa  wed ug poni szej
procedury.

Otwórz pokryw  przedni  finiszera.

Przesu  ostro nie jednostk
broszuruj  do przodu.

10

Poci gnij uchwyt zszywacza jednostki
broszuruj cej w swoj  stron , eby go
odblokowa .

 Obró  zszywacz w praw  stron  o oko o
60 stopni.
• Nast pi zablokowanie zszywacza i kiedy b dzie znajdowa  si

prawie w pozycji poziomej, niemo liwe b dzie jego dalsze
obracanie.

1
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5.„Sprawd  zszywacz w jednostce broszuruj cej” (cd.)

Wyci gnij pojemnik ze zszywkami.

W trakcie naciskania d wigni (1) do
do u, podci gnij przegrod  przy

yciu ga ki (2).

1

2

Usu  zaci te zszywki.
 A: Obszar zszywania

Nie nale y dotyka  obszaru zszywania. Zszywacz mo e

spowodowa  obra enia.

10

Pu  uchwyt (2), aby wróci a do
swojego oryginalnego po enia.

• Nale y sprawdzi , czy d wignia (1) jest zatrza ni ta na
 przegrodzie.
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 pojemnik ze zszywkami.

Poci gnij uchwyt zszywacza jednostki
broszuruj cej w swoj  stron , eby go
odblokowa . Nast pnie ustaw zszywacz
w jego oryginalnym po eniu.

2
1

 ostro nie jednostk  broszuruj
do finiszera.

10

Sprawd  poni sze dwie pozycje przed przetestowaniem dzia ania
 zszywania.

• Nale y sprawdzi , czy finiszer jest bezpiecznie zamontowany w urz dzeniu.
• Nale y sprawdzi , czy w kasecie znajduje si  papier w formacie A3, A4-R lub B4.

Zamknij pokryw  przedni  finiszera.
• Testowanie dzia ania zszywania zostanie wykonane automatycznie.

Testowanie dzia ania zszywania nie zostanie wykonane, je eli nie zostan  spe nione warunki, o których mowa
w kroku 11. Nale y sprawdzi  pozycje, opisane w kroku 11, otworzy  pokryw  przedni  finiszera, a nast pnie
zamkn  j  ponownie, wykonuj c test zszywania. Konieczne jest wykonanie testu zszywania, eby unikn
wadliwego dzia ania zszywania.

8
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6. „STAN GOTOWO CI (SPRAWD  ZSZYWACZ
 MODU U BROSZURUJ CEGO)”

Komunikat b dzie wy wietlany tylko wtedy, gdy zainstalowany jest finiszer z funkcj  broszurowania
(opcjonalny: MJ-1024). Po wyczerpaniu si  zszywek w zszywaczu finiszera lub zaci ciu si  zszywek
w finiszerze, powy szy komunikat b dzie wy wietlany.
Nale y usun  zaci te zszywki zgodnie z procedur  opisan  na & str. 315 „5.Sprawd  zszywacz
modu u broszuruj cego".
Po wyczerpaniu si  zszywek, nale y wykona  procedur  opisan  poni ej, a tak e procedur  opisan
na& str. 306 „2. Sprawd  pojemnik z zszywkami w module broszuruj cym”.

Wykonaj kroki od 1 do 6 na & str. 306 „2.Sprawd  pojemnik
ze zszywkami w module broszuruj cym”.
• Nie nale y zamyka  pokrywy przedniej finiszera modu u broszuruj cego.

Sprawd  poni sze dwie pozycje przed przetestowaniem dzia ania
zszywania.

• Czy finiszer z funkcj  broszuruj  jest bezpiecznie zamocowany w urz dzeniu.
• Czy w urz dzeniu znajduje si  papier w formacie A3, A4-R lub B4.

Zamknij pokryw  przedni  finiszera z funkcj  broszurowania.
• Testowanie dzia ania zszywania zostanie wykonane automatycznie.

10

Je eli pokrywa przednia finiszera z funkcj  broszurowania zostanie zamkni ta bez spe nienia warunków,
o których mowa w kroku 2, testowanie zszywania nie zostanie wykonane. Konieczne jest wykonanie testu
zszywania, eby unikn  wadliwego dzia ania zszywania. Po spe nieniu warunków, o których mowa w kroku 2
oraz ponownym otwarciu/zamkni ciu pokrywy przedniej finiszera, nale y wykona  testowanie zszywania.
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7. „STAN GOTOWO CI (KOSZ DZIURKACZA
 JEST PE NY)”

Komunikat ten pojawi si , gdy kosz dziurkacza w jednostce dziurkacza (opcjonalna) zostanie zape niony. Aby
wyrzuci  skrawki papieru, nale y wykona  poni sz  procedur .

Jednostka dziurkacza (opcjonalna: MJ-6004)

Otwórz pokryw  jednostki dziurkacza.

Wyci gnij kosz dziurkacza.
10

Wyrzu  skrawki papieru.

Pod cz kosz dziurkacza.

Zamknij pokryw  jednostki dziurkacza.
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7.„STAN GOTOWO CI (KOSZ DZIURKACZA JEST PE NY)” (cd.)

Jednostka dziurkacza (opcjonalna: MJ-6101)

Otwórz pokryw  jednostki dziurkacza.

Wyci gnij kosz dziurkacza.

Wyrzu  skrawki papieru.

Pod cz kosz dziurkacza.

10 Zamknij pokryw  jednostki dziurkacza.
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8. “AWARIA ZASILANIA”

Komunikat ten pojawi si , je eli zadanie zostanie przerwane w skutek awarii zasilania, itp. Zadanie wydruku
lub faksu mo e nie zosta  uko czone, gdy w trakcie wykonywania wyst pi awaria zasilania. Nale y
sprawdzi  stan zadania poprzez naci ni cie przycisku [STAN ZADA ]. Aby wyczy ci  ten komunikat,
nale y dwukrotnie nacisn  przycisk [WYCZYSZCZENIE FUNKCJI].

10
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9. „Czas na okresow  konserwacj ”

Komunikat ten pojawi si , kiedy konieczna jest interwencja wyspecjalizowanego serwisu. Nale y
skontaktowa  si  z serwisem.

10
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10. „Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu
sterowania dla kasety N”

Komunikat ten pojawia si , kiedy rozmiar papieru, znajduj cego si  w kasecie lub na tacy podawania
cznego, jest inny od rozmiaru zarejestrowanego w urz dzeniu dla odpowiedniej kasety lub tacy

podawania r cznego.
Wyst puje 5 ró nych komunikatów tego typu, przedstawionych poni ej.
„Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 1”
„Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 2”
„Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 3”
 (Tylko wtedy, gdy zainstalowany jest cokó  podawania papieru (opcjonalnie))
„Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety 4”
 (Tylko wtedy, gdy zainstalowany jest cokó  podawania papieru oraz modu  dodatkowej kasety (opcjonalnie))
„Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla tacy podawania r cznego”

W przypadku wyst pienia zaci cia papieru i w rezultacie pojawienia si  powy szych komunikatów,
usuni cie zaci tego papieru spowoduje kolejne zaci cie. W taki przypadku nale y wykona  poni sz
procedur .
• Nale y wcze niej zapisa  po enie zaci tego papieru oraz numer kasety wy wietlany

w komunikacie, poniewa  instrukcje na temat usuwania zaci tego papieru nie s  wy wietlane podczas
wykonywania procedury.

Sposób post powania uzale niony jest od momentu, w którym wyst pi o zaci cie papieru – podczas
kopiowania lub drukowania z faksu lub drukarki.

Podczas kopiowania (przy zastosowaniu kasety)

Od cz urz dzenie od zasilania.
•   Nie mo na wy cza  urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
& str. 276 „5.Symbole zaci cia papieru”
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10.“Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety N” (cd.)

Wysu  kaset  wskazan  w komunikacie.
Nast pnie usu  ca y papier, znajduj cy
si  w kasecie.

Zamknij kaset , a nast pnie w cz
zasilanie.

Naci nij przycisk [USER FUNCTIONS]
(FUNKCJE U YTKOWNIKA) na panelu
sterowania.

10

Naci nij przycisk [U YTKOWNIK] na panelu dotykowym w celu
wy wietlenia menu u ytkownika, a nast pnie naci nij przycisk
[KASETY].

10.GDY POJAWI SI  NAST PUJ CY KOMUNIKAT
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Naci nij przycisk kasety na panelu dotykowym, odpowiadaj cy kasecie
wskazanej w komunikacie.

Naci nij przycisk rozmiaru papieru, odpowiadaj cy rozmiarowi
onego papieru.

& str. 44 „4.Ustawienia papieru do kopiarki”

Umie  usuni ty wcze niej papier oraz orygina  i ponów prób
kopiowania.
0Je eli pojawi si  komunikat „AWARIA ZASILANIA”, nale y nacisn  dwukrotnie przycisk
[FUNCTION CLEAR] (WYCZYSZCZENIE FUNKCJI) w celu wyczyszczenia komunikatu.
W celu uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do& str. 321 „8.AWARIA ZASILANIA".

Podczas kopiowania (przy zastosowaniu tacy podawania r cznego)

Wy cz zasilanie urz dzenie.
•   Nie mo na wy cza  urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
& str. 276 „5.Symbole zaci cia papieru”

7
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10.“Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety N” (cd.)

Usu  ca y papier z tacy podawania
cznego.

cz zasilanie.

Umie  papier na tacy podawania r cznego i wybierz rozmiar papieru.
& str. 73 „3.Kopiowanie r czne”

Umie  orygina  i ponów prób  kopiowania.
 Je eli pojawi si  komunikat „AWARIA ZASILANIA”, nale y nacisn  dwukrotnie przycisk [FUNCTION
 CLEAR] w celu wyczyszczenia komunikatu.
W celu uzyskania szczegó owych informacji, nale y przej  do& str. 321 „8.AWARIA ZASILANIA".

Podczas drukowania z faksu lub drukarki (przy zastosowaniu kasety)

Od cz urz dzenie od zasilania.
•   Nie mo na wy cza  urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
& str. 276 „5.Symbole zaci cia papieru”
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Wysu  kaset  wskazan  w komunikacie.
Nast pnie usu  ca y papier, znajduj cy
si  w kasecie.

Zamknij kaset , a nast pnie w cz
zasilanie.

Sprawd  wskazany na panelu dotykowym rozmiar papieru dla kasety,
której dotyczy  komunikat.

10

W kasecie, której dotyczy  komunikat, umie  papier, którego rozmiar
odpowiada rozmiarowi, stwierdzonemu przy wykonywaniu kroku 5.
& str. 44 „4.Ustawienia papieru do kopiarki”

Zadanie zostaje wznowione.
• Je eli po zako czeniu zadania zostanie zmieniony ponownie rozmiar papieru, nale y sprawdzi , czy rozmiar

papieru umieszczony w kasecie odpowiada rozmiarowi zarejestrowanemu w urz dzeniu dla odpowiedniej
kasety.
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10.“Sprawd  ustawienia rozmiaru papieru na panelu sterowania dla kasety N” (cd.)

Podczas drukowania z drukarki (przy zastosowaniu tacy podawania
cznego)

•    W trakcie odbierania faksu, papier nie b dzie pobierany z tacy podawania r cznego.

Od cz urz dzenie od zasilania.
•   Nie mo na wy cza  urz dzenia.

Usu  zaci ty papier.
& str. 276 „5.Symbole zaci cia papieru”

Usu  ca y papier z tacy podawania
cznego.

10 cz zasilanie.

10.GDY POJAWI SI  NAST PUJ CY KOMUNIKAT
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Naci nij przycisk [JOB STATUS] (STAN
ZADA ) na panelu sterowania.

Umie  papier o rozmiarze odpowiadaj cym rozmiarowi wskazanemu
przy komunikacie „Umie  papier w tacy podawania r cznego:” na
tacy podawania r cznego.

Naci nij przycisk [START].

10
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11. „Uruchom ponownie urz dzenie”

Komunikat ten pojawi si , gdy niemo liwia jest normalna obs uga urz dzenia wskutek wyst pienia b du.
Mo na to jednak wyeliminowa  poprzez ponowne uruchomienie urz dzenia. Poniewa  nie mo na wy czy
urz dzenia z panelu sterowania, nale y to zrobi  przy u yciu prze cznika zasilania.

10
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11. KONSERWACJA

1. Kontrola dzienna...................................................................................................................... 332
2.  Rozwi zywanie prostych problemów............................................................................. 333
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1. Kontrola dzienna

Zalecane jest cotygodniowe czyszczenie podanych poni ej elementów, aby skanowanie orygina ów
odbywa o si  w warunkach sterylnych.
Nale y uwa , eby nie porysowa  czyszczonych cz ci.

2
3 4

1

1. Obszar skanowania
 Powierzchnie nale y czy ci  przy u yciu suchej szmatki lub szmatki lekko zwil onej wod .
 Nie nale y u ywa adnych rozpuszczalników, np. alkoholu.

2. Szyba orygina ów

3. Prowadnica

4. P yta dociskowa
 W zale no ci od zabrudzenia, powierzchnie nale y czy ci  w nast puj cy sposób:
 • Mi kk ciereczk .
 • Mi kk ciereczk , lekko zwil on  wod .
 • Mi kk ciereczk  lekko zwil on  alkoholem, a nast pnie przetrze  such ciereczk .

  • Mi kk  szmatk  lekko zwil on  wodnym roztworem oboj tnego detergentu, a nast pnie przetrze
  such  szmatk .

• Do czyszczenia powierzchni urz dzenia nie nale y stosowa  takich rozpuszczalników, jak rozcie czalnik,
czy benzyna. Mo e to spowodowa  odkszta cenie powierzchni lub odbarwienia.

•  Je eli do czyszczenia wykorzystywana jest ciereczka nas czona chemicznym rodkiem
 czyszcz cym, nale y post powa  wed ug za czonej do niej instrukcji.

11
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2. Rozwi zywanie prostych problemów

Nale y sprawdzi  pozycje podane w poni szej tabeli, a je li problem wyst pi ponownie, nale y wezwa
serwis.

Nie mo na uruchomi  urz dzenia

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy wtyczka kabla zasilaj cego
jest prawid owo zamocowana w
gniazdu?

 wtyczk  kabla
zasilaj cego do oporu. —

Czy pokrywa przednia jest
szczelnie zamkni ta?  Prawid owo zamknij pokryw . & str. 22 „Opis poszczególnych

elementów”

Cz ste przypadki zacinania si  papieru

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy pojawia si  komunikat:
„Sprawd  ustawienia rozmiaru
papieru na panelu sterowania dla
kasety N (tacy podawania

cznego”

Dopasuj rozmiar papieru
umieszczonego w kasecie lub
na tacy podawania r cznego
do rozmiaru papieru
zarejestrowanego w
urz dzeniu.

& str. 323 „10.Sprawd
ustawienia rozmiaru papieru na
panelu sterowania dla kasety N”

Czy stos umieszczonego papieru
wykracza poza lini  zaznaczon
wewn trz prowadnicy bocznej?

Usu  kilka arkuszy papieru i
umie  arkusze w stosie nie
przekraczaj c zaznaczonej
linii.

& str. 47 „Umieszczanie papieru
w kasecie”

Czy przestrze  pomi dzy
prowadnic  boczn  kasety lub
tac  podawania r cznego, a
papierem nie jest zbyt w ska/
szeroka?

Zachowaj odpowiedni
przestrze  pomi dzy
prowadnic  boczn , a
papierem, a nast pnie umie
papier wzd  prowadnicy
bocznej.

& str. 47 „Umieszczanie papieru
w kasecie”

Czy wyj ty zosta  ca y zaci ty
papier?

Poniewa  wykrycie zaci tego
papieru mo e przysparza
trudno ci, nale y post powa
zgodnie z instrukcjami
wy wietlanymi na panelu
dotykowym.

& str. 276 „5.Symbole zaci cia
papieru”

11
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2.Rozwi zywanie prostych problemów (cd.)

Sposób wy wietlenia nie zmienia si  po naciskaniu przycisków lub ikon

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy urz dzenie pracuje w trybie
oszcz dzania energii (trybie
automatycznego oszcz dzania
energii)?

Naci nij przycisk [ENERGY
SAVER] (OSZCZ DZANIE
ENERGII] lub
[START] na panelu
sterowania, aby wyczy ci  tryb
oszcz dzania energii. (Nale y
odczeka  chwil , zanim
urz dzenie prze czy si  w
tryb gotowo ci.)

& str. 42 „3.Tryb oszcz dzania
energii”

Czy zasilanie zosta o wy czone
przez funkcje czasomierza
tygodniowego?

Naci nij przycisk [START], aby
czy  zasilanie.

Nale y przej  do [Podr cznika
funkcji u ytkownika]

Je eli urz dzenie u ywane jest z
zastosowaniem funkcji
zarz dzania departamentami,
czy wprowadzono prawid owy
kod?

Wprowad  prawid owy kod
departamentu.

& str. 35 „Gdy wykorzystywane s
opcje zarz dzania
departamentami lub

ytkownikami”

Je eli urz dzenie u ywane jest z
zastosowaniem funkcji
zarz dzania u ytkownikami, czy
wprowadzono prawid owe dane?

Wprowad  prawid owe dane
ytkownika.

& str. 35 „Gdy wykorzystywane s
opcje zarz dzania
departamentami lub

ytkownikami”

Czy wy wietlany jest komunikat
„Nagrzewanie"?

Odczekaj chwil , zanim
urz dzenie przejdzie w stan
gotowo ci.

& str. 34 „W czanie zasilania”

Nie mo na ustawi  funkcji

11 Poziom nasycenia obrazu jest zbyt niski

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy na panelu dotykowym
wy wietlany jest komunikat o
konieczno ci wymiany kasety z
tonerem?

Wymie  kaset  z tonerem. & str. 270 „3.Symbol wymiany
kasety z tonerem”

Czy odpowiedni jest poziom
nasycenia obrazu?

yj przycisków r cznego
ustawienia nasycenia lub
funkcji korekty t a w celu
prawid owego ustawienia
nasycenia.

& str.121 „6.Regulacja nasycenia
kopii”, & str. 124 „1.Regulacja t a”

11.KONSERWACJA

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy wyst puj  funkcje, których
nie mo na ustawi  wspólnie ze
sob ?

Sprawd  tabele kombinacji
funkcji kopiowania oraz
kombinacji regulacji jako ci
obrazu, a nast pnie ustaw
dane funkcje ponownie.

& str. 350 „4.Tabela kombinacji
funkcji kopiowania”
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Poziom nasycenia obrazu jest zbyt wysoki
Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy odpowiedni jest poziom
nasycenia obrazu?

yj przycisków r cznego
ustawienia nasycenia lub
funkcji korekty t a w celu
prawid owego ustawienia
nasycenia.

& str.121 „6.Regulacja nasycenia
kopii”,& str. 124 „1.Regulacja t a”

Obrazy s  przebarwione

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy automatyczny podajnik
dokumentów z funkcj  obracania
(opcjonalnie) jest prawid owo
zamkni ty?

Zamknij prawid owo pokryw
lub podajnik, aby odci
dop yw wiat a z zewn trz.

& str. 58 „1.Ustawienia
orygina ów”

Czy p yta dociskowa, pokrywa
orygina ów oraz obszar
skanowania s  zabrudzone?

Wyczy  brudne powierzchnie. & str. 332 „1.Kontrola dzienna”

Czy poziom nasycenia obrazu
ustawiony jest prawid owo?

Ustaw prawid owo poziom
nasycenia obrazu przy u yciu
przycisku [AUTO] lub
przycisków r cznego
ustawienia nasycenia.

& str. 121 “6.Regulacja nasycenia
kopii”

Czy wykorzystywane s
dwustronne orygina y?

Je li przeciwleg a strona
orygina ów jest widoczna,
ustaw prawid owo poziom
nasycenia obrazu (ja niejszy)
przy u yciu funkcji korekty t a.

& str. 124 “1.Regulacja t a”

Czy wykorzystywane s
orygina y o wysokim poziomie
przezroczysto ci?

Umie  czysty arkusz papieru
na orygina ach o takim samym
rozmiarze lub wi kszym od
orygina u.

& str. 60 “Orygina y arkuszy”

11Obrazy s  rozmyte

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy umieszczony orygina
prawid owo przylega do
powierzchni szyby?

Umie  orygina  na szybie, a
nast pnie zamknij szczelnie
automatyczny podajnik
dokumentów z funkcj
obracania
(opcjonalnie).

—

Czy papier jest wilgotny? Wymie  papier na nowy. —

11
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2.Rozwi zywanie prostych problemów (cd.)

Brak cz ci kopiowanych obrazów

Nale y sprawdzi rodki zaradcze Strona referencyjna

Czy rozmiar orygina u, jego
orientacja oraz proporcja
kopiowania s  dopasowane do
rozmiaru papieru?

Wybierz papier do kopiarki o
tym samym rozmiarze, w jakim
jest orygina  lub ustaw
proporcj  kopiowania,
dopasowan  do rozmiaru
papieru.

& str. 86 „Automatyczny wybór
papieru (APS)”,& str. 91
„2.Kopiowanie przy powi kszeniu i
zmniejszeniu”

Czy margines jest prawid owo
ustawiony na kopii?

Ustaw warto  przesuni cia
obrazu.

& str. 128 „1.PRZESUNI CIE
OBRAZU”

11
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1. Specyfikacje dla modeli e-STUDIO352/452

12

12.SPECYFIKACJE I OPCJE

Nazwa modelu DP-3540/4540
Typ Biurkowy
Szyba orygina ów Mocowane na sta e
System drukowania (kopiowania) Po rednia metoda elektrofotograficzna
System wywo ywania Dwuelementowa szczotka magnetyczna
Metoda utrwalania Nagrzewanie indukcyjne
Typ fotoczujnika OPC (b ben organiczny)
System skanowania orygina ów System skanowania na p askiej powierzchni

(Je eli zainstalowany jest automatyczny podajnik dokumentów z
funkcj  obracania: Zamocowany na sta e system skanowania z
podawaniem orygina u

Czujnik skanowania orygina ów Liniowy czujnik CCD
ród o wiat a dla skanowania  Lampa ksenonowa

Skanowanie 600 dpi x 600 dpiRozdzielczo
Zapis 2400 dpi x 600 dpi (z wyg adzaniem)

Obs ugiwane rodzaje orygina ów Arkusze, ksi ki oraz przedmioty trójwymiarowe
Obs ugiwane rozmiary orygina ów Maksymalnie: LD

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

Obs ugiwane
rozmiary
papieru do kopiarki Podajnik

czny
Rozmiar papieru w zakresie 100-297 mm (d ugo ), 148-432 mm
(szeroko )

Kaseta 64-105 g/m2Dopuszczalna
gramatura
papieru do kopiarki

Podajnik
czny

64-209 g/m2 (dla podawania ci ego)
50-209 g/m2 (dla podawania pojedynczego)

Czas nagrzewania oko o 20 sekund *
Czas wykonania pierwszej kopii oko o 3,9 sekund *
Pr dko  kopiowania w trybie
ci ym

Zob. „Pr dko  kopiowania ci ego”.

Wielokrotno  kopii Maksymalnie 999 kopii (wprowadzanie z klawiatury numerycznej)
Kopiowanie Kraw  pocz tkowa: 3,0±2,0 mm, Kraw  ko cowa: 2,0±2,0 mm,

Obie kraw dzie: 2,0±2,0 mm
Nieuwzgl dniona
szeroko  obrazu

Drukarka Kraw  pocz tkowa: 5,0±2,0 mm, Kraw  ko cowa: 5,0±2,0 mm,
Obie kraw dzie: 5,0±2,0 mm
Faktyczny rozmiar: 100±0.5%
Zoom (wielko  obrazu): 25-400% (przeskok o 1%)

Proporcje kopiowania

Dla automatycznego podajnika papieru z funkcj  obracania
25-200% (przeskok o 1%)

Kaseta 550 arkuszy (80 g/m2)Zasób papieru
Podajnik 100 arkuszy (80 g/m2)

Regulacja nasycenia tonera Magnetyczny system automatycznej regulacji tonera
Kontrola na wietlenia Wybór automatyczny lub r czny z 11 kroków na wietlenia
Warunki otoczenia (przy normalnym

ytkowaniu)
Temperatura: 10 - 30 ºC, Wilgotno : 20 - 80% (bez kondensacji)

Wymagania dla zasilania 220-240 V±10%, 8 A (50/60 Hz)
Pobór mocy przynajmniej 1,6 kW (wraz opcjonalnymi urz dzeniami)
 Wielko  (tylko urz dzenie) 660 mm (szeroko ) x 758 mm (g boko ) x 739 mm (wysoko )
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Ci ar oko o 83 kg (urz dzenie wraz z b bnem i wywo ywaczem)
Zajmowana przestrze  (tylko
urz dzenie)

1028 mm (szeroko ) x 859 mm (g boko )

Pojemno  przechowywania maksymalnie 1000 arkuszy lub do ca kowitego zape nienia
pami ci (w asne dane Toshiba)

*    Niniejsze specyfikacje zale ne s  od warunków kopiowania oraz warunków otoczenia.
Specyfikacje oraz wygl d urz dzenia mog  ulec zmianie bez powiadomienia w zwi zku z ulepszeniem
produktu.
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339



1.Specyfikacje dla modeli e-STUDIO352/452 (cd.)

Pr dko  kopiowania ci ego
Jednostka: arkusze/min.

Rodzaj
papieru Rozmiar papieru Podajnik e-STUDIO352 e-STUDIO452

Kaseta 35 45A4, B5, LT
Podajnik 35 40
Kaseta 25 28A4-R, A5-R, B5-R, LT-R, ST-R
Podajnik 25 28
Kaseta 21 24B4, FOLIO, LG, COMP
Podajnik 21 24
Kaseta 18 21

Papier
zwyk y

A3, LD
Podajnik 18 21
Kaseta 30 30A4, B5, LT
Podajnik 30 30
Kaseta 23 23A4-R, A5-R, B5-R, LT-R, ST-R
Podajnik 23 23
Kaseta 19 19B4, FOLIO, LG, COMP
Podajnik 19 19
Kaseta 16 16

Papier
gruby 1

A3, LD
Podajnik 16 16

A4, B5, LT Podajnik 25 25
A4-R, A5-R, B5-R, LT-R, ST-R Podajnik 18 18
B4, FOLIO, LG, COMP Podajnik 15 15

Papier
gruby 2

A3, LD Podajnik 13 13
A4, B5, LT Podajnik 20 20
A4-R, A5-R, B5-R, LT-R, ST-R Podajnik 14 14
B4, FOLIO, LG, COMP Podajnik 11 11

Papier
gruby 3

A3, LD Podajnik 10 10

•    Pr dko  kopiowania z podajnika r cznego odpowiada powy szym parametrom, je eli okre lony jest
 rozmiar papieru.

•    Powy sze warto ci s  mierzalne, je li orygina y umieszczone s  na szybie orygina ów, jednostronne,
o wielko ci 100% oraz wykonywanych jest wiele kopii bez sortowania.

•    Niniejsze specyfikacje zale ne s  od warunków kopiowania oraz warunków otoczenia.
•    Wykorzystywany jest zalecany papier przez firm  Toshiba dla warto ci specyfikacji, podanych powy ej.
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2. Kerening do ustawienia

Automatyczny podajnik dokumentów z funkcj  obracania

Nazwa modelu MR-3018
Strony kopiowania jednostronne, dupleks
Liczba orygina ów (A4) 100 orygina ów (35 - 80 g/m2) lub do 16 mm wysoko ci

(powy ej 80 g/m2)
Pr dko  podawania 105 - 420 mm/s
Obs ugiwane rodzaje orygina ów 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
(Rozmiar A5 i ST nie s  obs ugiwane.)

Gramatura papieru orygina  jednostronny: 35 - 157 g/m2, orygina  dwustronny:
50 - 157 g/m2

ród o zasilania Zasilanie z urz dzenia
Wymiary 600 mm (szeroko ) x 523 mm (g boko ) x 135 mm

(wysoko )
Ci ar oko o12,5 kg
Zu ycie energii maksymalnie 49,5 W

Podajnik du ej pojemno ci

Nazwa modelu KD-1012
Obs ugiwany rozmiar papieru A4
Gramatura papieru 64 - 105 g/m2
Maksymalna pojemno 2500 arkuszy (80 g/m2) (Wysoko : oko o 137 mm x 2)

ród o zasilania 5 V, 24 V (dostarczane z kopiarki)
Wymiary 623 mm (szeoko ) x 657 mm (g boko ) x 307.5 mm

(wysoko ) (wraz ze stabilzatorem)
Ci ar oko o 27 kg

Cokó  podawania papieru (typ jednokasetowy)

Nazwa modelu KD-1011
Obs ugiwane rodzaje papieru A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R,

ST-R, COMP
(Rozmiary A5,ST oraz niestandardowe nie s  obs ugiwane.)

Gramatura papieru 64 - 105 g/m2

Maksymalna pojemno 550 arkuszy (80 g/m2)
Wymiary 623 mm (szeoko ) x 657 mm (g boko ) x 320 mm

(wysoko )
Ci ar oko o 21,5 kg

Dodatkowy modu  kaset

Nazwa modelu  MY-1021
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R,

ST-R, COMP
(Rozmiary A5,ST oraz niestandardowe nie s  obs ugiwane.)

Gramatura papieru 64 - 105 g/m2

Maksymalna pojemno 550 arkuszy (80 g/m2)
Ci ar oko o 3,8 kg
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2.Kerening do ustawienia (cd.)

Finisher z funkcj  zszywania grzbietów (MJ-1024)

Nazwa modelu MJ-1024
Typ pod ogowy (konsola)
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R,

COMP
Dopuszczalna gramatura papieru 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
Liczba kopii zszywanych
jednocze nie(wraz z dwoma
ok adkami
(64 - 209 g/m2)

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

30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Miejsce zszywania przód, ty , podwójnie
Rozmiar papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2Pojemno  przy zszywaniu

(wraz z dwoma ok adkami (64 -
209 g/m2)

A3, A4-R, B4, LD, LT-R 15 arkuszy 10 arkuszy 10 arkuszy

ród o zasilania Dostarczane z urz dzenia
Wymiary 649 mm (szeroko ) x 657 mm (g boko ) x 1086 mm (wysoko )
Ci ar oko o 70 kg
Zu ycie energii maksymalnie 170 W

Pojemno  za adowania tacy finisher’a z funkcj  zszywania grzbietów (MJ-1024)
(MJ-1024 z nieza adowanym papierem o ró nych rozmiarach)

Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)
Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

12 •    Sortowanie/ grupowanie/ zszywanie nie s  dost pne dla formatów A5-R, B5-R, ST-R.
•    W celu uzyskania informacji na temat pojemno ci adowania tacy dla tacy zszywania grzbietów, nale y

  przej  do      str. 107 „Dost pne warunki dla zszywania grzbietów”.

(MJ-1024 z za adowanym papierem o ró nych rozmiarach)
Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)

Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)
Tryb Bez

sortowania
Sortowanie/
Grupowanie

Ze zszywaniem

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A3 oraz A4
B4 oraz B5
FOLIO, A4-R LD oraz
LT
LG and LT-R

73,5
(500)

73,5
(500)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
73,5 mm, 500 arkuszy
lub 30 zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
73,5 mm, 500arkuszy
lub 30 zestawów
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Tryb Bez sortowania Sortowanie/
Grupowanie

Ze zszywaniem

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A4, A5-R, B5, LT,
ST-R

147
(1000)

147
(1000)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
147 mm, 1000
arkuszy lub 30
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
147 mm, 1000 arkuszy
lub 30 zestawów

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

LT-R, COMP

73,5
(500)

73,5
(500)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
73,5 mm, 500
arkuszy lub 30
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
73,5 mm, 500 arkuszy
lub 30 zestawów
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Finisher (typ A) (MJ-1023)

Nazwa modelu MJ-1023
Typ pod ogowy (konsola)
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R,

COMP
Dopuszczalna gramatura
papieru

64 - 209 g/m2

Rozmiar papieru 80 g/m2 90 g/m2 105 g/m2

A3, A4-R, B5, LD, LT-R 50 arkuszy 30 arkuszy 30 arkuszy
Liczba kopii zszywanych
jednocze nie (wraz z dwoma
ok adkami (64 - 209 g/m2) A3, A4-R, B4, B5-R,

FOLIO, LD, LG, LT-R,
COMP

30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Po enie zszywania przód, ty , podwójnie
ród o zasilania Dostarczane z urz dzenia

Wymiary 536 mm (szeoko ) x 657 mm (g boko ) x 1086 mm (wysoko )
Ci ar oko o 39 kg
Zu ycie energii maksymalnie 70 W

Pojemno adowania tacy dla finisher’a (typ A) (MJ-1023)
(MJ-1023 z nieza adowanym papierem o ró nych rozmiarach)

Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)
Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez
sortowania

Sortowanie/Grupowanie Ze zszywaniem

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A4, A5-
R, B5,
LT, ST-R

147
(1000)

147
(1000)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
147 mm, 1000 arkuszy
lub 30 zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
147 mm, 500 arkuszy
lub 30 zestawów

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

73,5
(500)

73,5
(500)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
73,5 mm, 500 arkuszy
lub 30 zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych:
73,5mm, 500 arkuszy
lub 30 zestawów

•    Sortowanie/ grupowanie/ zszywanie nie s  dost pne dla formatów A5-R, B5-R, ST-R.

(MJ-1023 z za adowanym papierem o ró nych rozmiarach)
Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)

Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)
Tryb Bez

sortowania
Sortowanie/Grupowanie Ze zszywaniem

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
A3 oraz A4
B4 oraz B5
FOLIO, A4-
R
LD oraz LT
LG oraz
LT-R

73,5
(500)

73.5
(500)

Pierwsza
osi gni ta
warto
spomi dzy
nast puj cych:
73,5mm, 500
arkuszy lub 30
zestawów

Pierwsza osi gni ta warto
spomi dzy nast puj cych:
73,5 mm, 500 arkuszy lub
30 zestawów
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2.Kerening do ustawienia (cd.)

Finisher wisz cy (MJ-1022)

Nazwa modelu MJ-1022
Typ wisz cy
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R,

COMP
Dopuszczalna gramatura
papieru

64 - 209 g/m2

A4, A4-R, B5, LT, LT-R 30 arkuszy
B4, LG 20 arkuszy

Liczba kopii zszywanych
jednocze nie (Dopuszczalna
gramatura do zszywania: (64 -
80 g/m2)

A3, FOLIO, LD, COMP 15 arkuszy

Miejsce zszywania ty
ród o zasilania Dostarczane z kopiarki

Wymiary 451 mm (szeroko ) x 539 mm (g boko ) x 590 mm (wysoko )
Ci ar oko o 17 kg
Zu ycie energii maksymalnie 40 W

Pojemno  za adowania tacy finisher’a wisz cego (MJ-1022)
(MJ-1022 z nieza adowanym papierem o ró nych rozmiarach)

Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)
Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)
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Tryb Bez sortowania Sortowanie/
Grupowanie

Ze zszywaniem

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 osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 170
arkuszy lub 30
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 600
arkuszy lub 50
zestawów

B4, LG 20
(140)

70
(490)

20
(140)

70
(490)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 110
arkuszy lub 30
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 400
arkuszy lub 50
zestawów

A3, FOLIO,
LD, COMP

15
(100)

49
(350

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 80
arkuszy lub 30
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 300
arkuszy lub 50
zestawów

344



(MJ-1022 z za adowanym papierem o ró nych rozmiarach)

Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)
Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Tryb Bez sortowania Sortowanie/
Grupowanie

Ze zszywaniem

Nr tacy 1 2 1 2 1 2
Kombinacja
papieru o
ró nej
szeroko ci

15
(100)

49
(350) —  — — —

A3 oraz A4 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 100
arkuszy lub 15
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 350
arkuszy lub 15
zestawów

B4 oraz B5 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 100
arkuszy lub 15
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 350
arkuszy lub 15
zestawów

LD oraz LT 15
(100)

49
(350)

15
(100)

49
(350)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 100
arkuszy lub 15
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 350
arkuszy lub 15
zestawów

LG oraz LT-R
15

(100)
49

(350)
15

(100)
49

(350)
Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 100
arkuszy lub 15
zestawów

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 350
arkuszy lub 15
zestawów
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2.Kerening do ustawienia (cd.)

Finisher (typ B) (MJ-1101)

Pojemno adowania tacy dla finisher’a (typ B) (MJ-1101)

Jednostka: mm (z marginesem b du ±7 mm)
Warto ci w nawiasach: Liczba arkuszy (80 g/m2)

Taca górna

MJ-1101 z nieza adowanym papierem o ró nych rozmiarach)
Tryb Bez sortowania
A4, B5, A5-R, LT, ST-R, 8.5”SQ, 16K 36,75

(250)
A3, A4-R, B4, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT-R,
COMP, 13LG, 8K, 16K-R

18,4
(125)

Taca dolna
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Nazwa modelu MJ-1101
Typ pod ogowy (konsola)
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R,

COMP
Dopuszczalna gramatura papieru 64 - 209 g/m2

Rozmiar papieru 64 - 80 g/m2 81 - 90 g/m2 91 - 105 g/m2

A4, B5, LT, 8,5”SQ,
16K

50 arkuszy 30 arkuszy 30 arkuszy
Liczba kopii zszywanych
jednocze nie (wraz z dwoma
ok adkam (64 - 209 g/m2)

A3, A4-R, B4,
FOLIO, LD, LG, LT-
R, COMP, 13LG, 8K

30 arkuszy 15 arkuszy 15 arkuszy

Miejsce zszywania przód, ty
ród o zasilania Dostarczane z urz dzenia

Wymiary 535 mm (szeroko ) x 598 mm (g boko ) x 1092 mm (wysoko )
Ci ar oko o 34 kg
Zu ycie energii maksymalnie 70 W

MJ-1101 z nieza adowanym papierem o ró nych rozmiarach)
Tryb Bez sortowania Sortowanie/Grupowanie Ze zszywaniem
A4, B5, LT 294

(2000)
294

(2000)
Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 294 mm,
2000 arkuszy lub 30
zestawów

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

147
(1000)

147
(1000)

Pierwsza osi gni ta
warto  spomi dzy
nast puj cych: 147 mm,
1000 arkuszy lub 30
zestawów
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Separator zada

Nazwa modelu MJ-5004
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, A5-R, FOLIO
Dopuszczalna gramatura papieru Górny element uk adaj cy: 64 - -105 g/m2

Dolny element uk adaj cy: 50 - -209 g/m2

Pojemno adowania Górny element uk adaj cy: 25 mm (150 arkuszy)
Dolny element uk adaj cy: 40 mm (250 arkuszy) *1

ród o zasilania Dostarczane z wielofunkcyjnych systemów cyfrowych
Wymiary 498 mm (szeroko ) x 415 mm (g boko ) x 153 mm

(wysoko )
Ci ar oko o 3,3 kg

*1. Warto ci w nawiasach stanowi  liczb  arkuszy o gramaturze 80 g/m2.

Taca przesuwna

Nazwa modelu MJ-5005
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, B4, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP
Dopuszczalna gramatura papieru 50-209 g/m2

Pojemno adowania 39 mm (250 arkuszy) *1

Warto  przesuni cia oko o 30 mm
ród o zasilania Dostarczane z wielofunkcyjnych systemów cyfrowych

Wymiary 500 mm (szeroko ) x 415 mm (g boko ) x 169 mm
(wysoko )

Ci ar oko o 3,5 kg

*1. Warto ci w nawiasach stanowi  liczb  arkuszy o gramaturze 80 g/m2.

Jednostka dziurkacza (MJ-6004)

Nazwa modelu MJ-6004
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP
Dopuszczalna gramatura papieru 64 - 209 g/m2

(Folia OHP oraz papier z pow ok  specjaln  nie s
obs ugiwane)

Wymiary 112 mm (szeroko ) x 617 mm (g boko ) x 378 mm
(wysoko )

Ci ar oko o 9 kg

Liczba dziurek i ich rednica Obs ugiwany rozmiar papieru
Japonia i wi kszo
krajów europejskich
(MJ-6004E)

2 dziurki
rednica 6,5 mm)

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

Ameryka Pó nocna
(MJ-6004N)

2/3 dziurki zamiennie
rednica 8,0 mm)

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

Francja (MJ-6004F) 4 dziurki ( rednica 6,5 mm;
rozstaw 80 mm)

A3, A4, LD, LT

Szwecja (MJ-6004S) 4 dziurki
rednica 6,5 mm; rozstaw 70

mm oraz 21 mm)

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD,
LG, LT-R, COMP
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2.Kerening do ustawienia (cd.)

Jednostka dziurkacza (MJ-6101)

Nazwa modelu MJ-6101
Obs ugiwane rozmiary papieru A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP
Dopuszczalna gramatura papieru 64 - 209 g/m2

(Folia OHP oraz papier z pow ok  specjaln  nie s  obs ugiwane).
Wymiary 112 mm (szeroko ) x 573 mm (g boko ) x 323 mm (wysoko )

(z wy czeniem pokrywy dolnej)
Ci ar oko o 7 kg

Liczba dziurek i ich rednica Obs ugiwany rozmiar papieru
Japonia i wi kszo
krajów
europejskich
(MJ-6004E)

2 dziurki
rednica 6,5 mm)

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

Ameryka Pó nocna
(MJ-6101N)

2/3 dziurki zamiennie
rednica 8,0 mm)

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

France
(MJ-6101F)

4 dziurki
rednica 6,5 mm; rozstaw 80 mm)

A3, A4, LD, LT

Szwecja
(MJ-6101S)

4 dziurki
rednica 6,5 mm; rozstaw 70 mm

oraz 21 mm)

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

Jednostka mostka

Nazwa modelu                                  KN-3520

•    Wykorzystywany jest papier, zalecany przez firm  Toshiba dla warto ci specyfikacji, podanych
powy ej. Specyfikacje oraz wygl d urz dzenia mog  ulec zmianie bez powiadomienia w zwi zku
z ulepszeniem produktu.
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3. Zawarto  opakowania

Instrukcja konfiguracji

Podr cznik obs ugi

ben wiat oczu y

Kiesze  na Podr cznik obs ugi

Raport konfiguracji

yta CD-ROM (2 szt.)

Zawarto  opakowania

Blokada (do panelu sterowania)
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4. Tabele kombinacji funkcji kopiowania 
 Tabela kombinacji 1/2 
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Tabela kombinacji 2/2 

4. Tabele kombinacji funkcji kopiowania (ciąg dalszy) 
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INDEKS

Numeryczne

2 w 1/4 w 1........................................................139

A
ADF..................................................................168
AMS ...................................................................91
Anulowanie trybu oszcz dzania energii................43
APS....................................................................86
APS/AMS* lub aktualnie wybrany rozmiar papieru.... 30
ARKUSZ OK ADKI...........................................151
AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE.......... 204, 211
Automatyczny dupleks ................................. 22, 281
Automatyczny podajnik dokumentów z funkcj
odwracania..................................... 23, 62 ,276, 341
Automatyczny wybór papieru (APS).....................86
Automatyczny wybór powi kszenia (AMS)............91

B
Blokada orygina ów.............................................58
BUDOWANIE ZADA .......................................160

C
Charakterystyka modeli e-STUDIO252/452........156
Cokó  podawania papieru.................................. 23, 341
Czyszczenie......................................................332
Czyszczenie kasety do zastosowa  specjalnych...... 55
Czyszczenie wybranych funkcji............................32

D
Dalsze drukowanie po wykonaniu wydruku próbnego..236
Datowanie...........................................................30
Dodatkowy modu  kaset............................... 23, 341
Dopuszczalne rodzaje papieru do kopiarki ............45
Drukowanie przechowywanych dokumentów.......185
Drukowanie raportów ........................................252
Drukowanie zada  wydruku poufnego................239
Dziennik odbioru ...............................................248
Dziennik wysy ki................................................247
Dziurkowanie ..............................................97, 108

E
EDYCJA ...........................................................144
e-Filing..............................................................172

F
Finiszer
Finiszer.........................................97, 292,300, 308
Finiszer (typ A) .......................................24, 97, 343
Finiszer (typ B) .......................................24, 97, 346
Finiszer wisz cy ............. 24, 97, 293, 302, 310, 344
Nazwy poszczególnych elementów finiszera............ 98
Nazwy poszczególnych elementów wewn trznego
finiszera..................................................................... 99
Folder...............................................................190
Format K ............................................................58

G
Grupa publiczna ..............................................220
Grupa szablonów publicznych.......................... 200
Grupy u ytkowników.................................207, 222

I
Informacja dla u ytkowników.......................... 5, 19

J
Jednostka dziurkacza........24, 97, 98, 292, 347, 348
Jednostka mostka.....................................285, 348
Jednostka utrwalania ....................................... 283

K
Kaseta ......................................... 22, 47, 269, 323
Kaseta do zastosowa  specjalnych ....................53
Kaseta z tonerem ..............................................22
Kiesze  na Podr cznik obs ugi...........................22
Klawiatura numeryczna.....................................27
Kody b dów ........................................... 256, 268
Kody departamentów......................................241
Komunikaty.......................................................30
Konfiguracja opcji .............................................23
Kontrola codzienna .........................................332
Kopia próbna....................................................82
KOPIOWANA..................................................156
Kopiowanie orygina ów o ró nych rozmiarach
w jednym przebiegu ..........................................89
Kopiowanie z podajnika r cznego

Kopiowanie z podajnika r cznego..............73
Niestandardowy rozmiar papieru ..................78
Standardowy rozmiar papieru .......................74

Kopiowanie w grupowaniem...................... 97, 100
Kopiowanie z modu em dupleksowym............... 111
Kopiowanie z powi kszaniem i zmniejszaniem....91
Kopiowanie z sortowaniem ........................ 97, 100
Korekta t a.......................................................124
Ksi ka adresowa ........................................... 250
KSI KA – NOTATNIK...................................166

L
Lampka ERROR [B D] ....................................27
Lampki komunikacyjne PRINT DATA / MEMORY RX/
FAX [WYDRUK DANYCH / ODBIÓR Z PAMI CI /
FAKS]...............................................................26
Liczba zestawów kopii.......................................30
Lista dziennika ........................................ 245, 246
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M
Maksymalna liczba arkuszy do skanowania .......... 59
Maksymalna liczba arkuszy do zszywania .......... 104
Marginesy.......................................... 128, 130, 132
Margines dolny ................................................. 128
Margines górny................................................. 128
Margines lewy................................................... 128
Margines prawy ................................................ 128
Migaj ce symbole graficzne............................... 268

N
NUMEROWANIE STRON.................................. 158

O
OBYDWIE CZYSTE.......................................... 151
Obs uga papieru i jego przechowywanie............... 46
Obszar podawania papieru z kaset .................... 279
Obszar wprowadzania ustawie  funkcji ................. 30
Obszar wy wietlania stanu urz dzenia ................. 30
Odbicie lustrzane obrazu................................... 147
Odblokowanie b dnych zada  wydruku............. 253
Odwrócenie efektu negatywu / pozytywu ........... 148
Ogólne rodki ostro no ci

Podczas konserwacji lub kontroli dzia ania...... 17
Ogólne rodki ostro no ci............................... 11
Podczas korzystania z materia ów
eksploatacyjnymi............................................ 18
Podczas instalacji lub przenoszenia................ 11
Podczas korzystania z Wielofunkcyjnych
systemów cyfrowych ...................................... 14

Ok adka orygina u ............................................... 23
Okre lanie osobno rozmiaru orygina u i rozmiaru
papieru do kopiowania......................................... 93
Opcje................................................................ 341
Opis poszczególnych elementów......................... 22
ORIENTACJA OBRAZU.................................... 164
Orygina  dwustronny -> kopia dwustronna....111, 114
Orygina  dwustronny -> kopia jednostronna......111, 115
Orygina  jednostronny -> Kopia dwustronna.....111, 113
Orygina  jednostronny -> Kopia jednostronna....111, 112
Orygina  w formie arkusza..........................................60
Orygina  w formie ksi ki............................................61
Orygina  w formie ksi ki -> Kopia dwustronna111,116
Ostro ............................................................. 125
Ostrze enia......................................................... 11

P
Panel dotykowy....................................... 22, 27, 30
Panel sterowania ..........................................22, 26
Pobieranie plików (Downloader..............................172
Podajnik du ej pojemno ci .................. 23, 280, 341
PODWÓJNA STRONA ..................................... 137
Podzia ka orygina u ............................................. 22
Pokr o regulacji kontrastu na panelu dotykowym ....22
Pokrywa górna ................................................... 98
Pokrywa przednia.......................................... 22, 98
Pokrywa zwalniaj ca zaci cie papieru szczeliny. 282
Potwierdzanie historii zada  na li cie dziennika.. 246
Potwierdzanie i anulowanie automatycznego
uruchomienia zadania......................................... 71
Potwierdzanie stanu zada  skanowania .............. 244
Potwierdzanie stanu zada  wydruku ................... 231
Poziom pozosta ej ilo ci papieru........................... 30
Procedura kopiowania......................................... 65
Proporcje kopiowania.......................................... 30
Przechowywanie dokumentów w systemie
e-Filing.............................................................. 181
Prze cznik zasilania........................................... 22
Przenoszenie zada  wydruku ............................ 233
Przerwanie kopiowania w toku i wykonywanie innych
kopii (przerwanie kopiowania).............................. 72
PRZESUNI CIE OBRAZU................................ 128
Przycinanie ....................................................... 144
Przycisk ACCESS [DOST P].............................. 27
Przycisk CLEAR [WYCZY ]............................. 27
Przycisk COPY [KOPIUJ] ................................... 26
Przycisk e-FILING............................................... 26
Przycisk ENERGY SAVER [OSZCZ DZANIE
ENERGII]................................................27, 40, 42
Przycisk EXTENSION [ROZSZERZENIE]............ 26
Przycisk FAX [FAKS].......................................... 26
Przycisk finiszera................................................ 30
Przycisk FUNCTION CLEAR [WYCZYSZCZENIE
FUNKCJI] ........................................................... 27
Przycisk HELP [POMOC] ................................... 26
Przycisk INTERRUPT  [PRZERWIJ] .................... 26
Przycisk JOB STATUS [STAN ZADA ]............... 27
Przycisk MONITOR/PAUSE [MONITOROWANIE/
WSTRZYMANIE]................................................. 26
Przycisk powi kszenia / zmniejszenia
(Zoom)................................................................ 30
Przycisk PROOF COPY [KOPIA PRÓBNA].......... 30
Przycisk SCAN [SKANUJ]................................. 249
Przycisk SETTINGS [USTAWIENIA] ................... 30
Przycisk simpleks/dupleks................................... 30
Przycisk START ................................................. 27
Przycisk STOP ................................................... 27
Przyciski szybkiego powi kszania/zmniejszania ... 95
Przycisk TEMPLATE [SZABLON] ........................ 26
Przycisk trybu orygina u....................................... 30
Przyciski USER FUNCTIONS [FUNKCJE

YTKOWNIKA] .......................................................26
Przyciski dodatkowe............................................ 30
Przyciski indeksowe ............................................ 30
Przyciski regulacji nasycenia............................... 30



Przyciski wyboru ród a papieru......................... 30
Przyciski zoom’u ............................................... 95
Przys anianie................................................... 144
Przywo ywanie szablonów ............................... 220
PUSTY ........................................................... 154

R
Regulacja kontrastu panelu dotykowego............. 32
Regulacja poziomu nasycenia kopii.................. 121
Rejestracja nowej grupy u ytkowników............. 204
Rejestracja rozmiaru niestandardowego
w pami ci.......................................................... 80
Rejestracja szablonu w grupie szablonów
publicznych ......................................................200
Rejestracja szablonu w grupie u ytkowników ... 207

czny wybór papieru....................................... 88
Rodzaje papieru ................................................ 53
Rodzaj trybu wyka czania ................................. 97
Rozwi zywanie problemów
Brak cz ci kopiowanych obrazów................... 336
Sposób wy wietlania nie zmienia si  po naciskaniu
przycisków lub ikon.......................................... 334
Nie mo na uruchomi  urz dzenia ..................... 333
Nie mo na ustawi danych funkcji......................334
Poziom nasycenia obrazu jest zbyt wysoki ....... 335
Poziom nasycenia obrazu jest zbyt niski ......... 334
Obraz jest rozmyty........................................... 335
Obraz jest przebarwiony.................................. 335
Cz ste przypadki zacinania si  papieru..............333

S
SADF.............................................................. 168
Separator zada .........................................23, 347
Skanowanie kolejnych orygina ów podczas
kopiowania (Automatyczne rozpocz cie zadania. 70
KOPIOWANA.................................................. 154
Skrzynka publiczna ..........................................172
Skrzynka u ytkownika ..............................172, 174
Sortowanie magazynowe ............................97, 142
Sortowanie magazynowe i broszurowanie...97, 105
Sortowanie naprzemienne ..........................97, 102
Sortowanie ze zszywaniem ....................... 97, 103
Specyfikacje dla modeli e-STUDIO352/452 ........338
Stan zada ..................................................... 230
Sterownik TWAIN ........................................... 172
Symbol wezwania serwisu ............................... 297
Symbol wymiany kasety z tonerem...................270
Symbol wymiany zbiornika z tonerem .............. 274
Symbole zaci cia papieru.................................276
Szablony......................................................... 198

T
Tabela kombinacji funkcji kopiowania................ 350
Taca................................................................. 98
Taca odbieraj ca .............................................. 22
Taca podawania r cznego................... 22, 73, 281
Taca pomocnicza.............................................. 98
Taca przesuwna ....................................... 23, 347
Taca sta a......................................................... 98
TopAccess...................................................... 172
TOP BLANK (GÓRNA CZYSTA) ..................... 151
TOP COPIED (GÓRNA KOPIOWANA)............ 151
TOP COPIED BACK BLANK (GÓRNA
KOPIOWANA DOLNA CZYSTA) ..................... 151
Tryb automatycznego nasycenia kopii.............. 121
Tryb orygina u................................................ .120
Tryb oszcz dzania energii ................................ 42
Tryb podawania ci ego........................... 63, 168
Tryb podawania pojedynczego .................. 64, 169
Tryb r cznego nasycenia kopii ........................ 122
Tworzenie skrzynek u ytkowników................... 174

U
Umieszczanie orygina ów na szybie.................. 60
Umieszczanie papieru w kasecie ........................ 47
Ustawianie liter .................................................. 33
Ustawiania orygina ów ...................................... 58
Ustawiania papieru do kopiarki .......................... 44
Ustawienia pocz tkowe (domy lne) .................. 65
Usuwanie b dnych zada  wydruku .................. 243
Usuwanie folderów lub dokumentów................ 190
Usuwanie grupy u ytkowników........................ 225
Usuwanie obrze y........................................... 134
Usuwanie skrzynek u ytkowników................... 179
Usuwanie szablonu ........................................ 226
USUWANIE RODKA KSI KI........................ 135
Usuwanie zaci tych zszywek............................ 308
Usuwanie zada  wydruku ............................... 232
Usuwanie zada  wydruku poufnego.................. 240
Usuwanie zada  wydruku próbnego.................. 237
Pouczenie......................................................... 12
Uwierzytelnienie domeny systemu Windows ....... 36
Uwierzytelnienie LDAP ..................................... 36
Uwierzytelnienie lokalne urz dzenia MFP.......... 36

yteczne szablony ........................................ 198
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W
Wielostronicowo  arkusza
(2 w 1/ 4 w 1) ....................................................139
WK ADANIE ARKUSZY....................................154

czanie zasilania ........................................... 34
Wprowadzanie danych z list dziennika do
ksi ki adresowej ..............................................250
Wprowadzanie prawid owego kodu departamentu
w celu wykonania wydruku ................................242
Wska nik rozmiaru papieru................................. 49
Wstawienia daty i godziny..................................157
Wst p .................................................................. 9
Wstrzymywanie zada  wydruku.........................233
Wybór papieru.................................................... 86
Wydruk testowy ................................................187
Wy czanie zasilania.......................................... 39
Wy wietlanie b dnych zada  wydruku..............241
Wy wietlanie komunikatów................................. 30
Wy wietlanie listy zada  wydruku poufnego ......238
Wy wietlanie listy zada  wydruku próbnego ......235
Wy wietlanie stanu zada  wydruku ...................253

Z
Zadania wydruku............................................ 232
Zadania wydruku poufnego ............................. 238
Zadania wydruku próbnego ............................. 235
Zalecany rodzaj papieru ................................... 46
Zarz dzanie departamentami............................. 35
Zarz dzanie u ytkownikami....................... 36, 230
Zatrzymywanie operacji kopiowania................... 69
Zawarto  opakowania.................................... 349
Zbiornik z tonerem .................................... 22, 274
Zmiana danych grupy u ytkowników................ 212
Zmiana danych skrzynek u ytkowników............ 176
Zmiana danych szablonu................................. 215
Zmiana ustawie  rozmiaru papieru.................... 51
ZOOM WZD  OSI XY................................. 149
Zszywacz.......................... 300, 306, 308, 314, 315
Zszywanie grzbietów

Dost pne warunki...................................... 107
Zszywanie grzbietów.....................97, 294, 306
Finiszer z funkcj  broszuruj .......23, 97, 342
Taca zszywania grzbietów ........................... 98

Zszywanie r czne ............................................. 97
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