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Ostrze¿enie: W przypadku zmian dokonanych w urz¹dzeniu, które nie zosta³y dokonane przez firmê Toshiba lub
autoryzowany serwis Toshiba, nie nale¿y korzystaæ z urz¹dzenia.
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Program EPA ENERGY STAR
Amerykañska Agencja Ochrony �rodowiska (EPA) wprowadzi³a dobrowolny program ENERGY STAR, a¿eby wspieraæ
rozwój energooszczêdnych technologii, które przyczyniaj¹ siê do poprawy zatrudnienia i jako�ci us³ug oraz, zmniejszaj¹
zanieczyszczenie �rodowiska. Toshiba, jako partner programu ENERGY STAR, potwierdza, ¿e niniejszy model kopiarki
spe³nia zalecenia programu ENERGY STAR dla efektywnego zarz¹dzania energi¹.
Program ENERGY STAR dla urz¹dzeñ tej klasy wymaga, a¿eby kopiarki ENERGY STAR wyposa¿one by³y w system
umo¿liwiaj¹cy automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia, który w wypadku braku aktywno�ci kopiarki wy³¹czy j¹ po pewnym
czasie. Daje to pewno�æ ¿e w nocy i podczas weekendów urz¹dzenie jest wy³¹czone. Kopiarka powinna tak¿e po
ostatnim u¿yciu, po pewnym czasie automatycznie przej�æ w stan czuwania �Stand-by� (automatyczne oszczêdzanie
energii).
Program ENERGY STAR dla urz¹dzeñ typu kopiarko-drukarka lub kopiarko -drukarko-faks wymaga, a¿eby tego typu
urz¹dzenia wyposa¿one by³y dodatkowo w tryb �spania�. Tryb ten jest uruchomiony je�li urz¹dzenie przez pewien czas
pozostaje nieaktywne. Urz¹dzenie powinno tak¿e po pewnym czasie przej�æ do trybu automatycznego oszczêdzania
energii (funkcja automatycznego oszczêdzania energii). To urz¹dzenie kopiuj¹ce wype³nia te¿ nastêpuj¹ce zalecenia:

 Kopiarka e-STUDIO45/35 (model podstawowy)
�Tryb super oszczêdzania energii�

Kopiarka zu¿ywa w �trybie WY£� mniej ni¿ 20 W (e-STUDIO45) / 15 W (e-STUDIO35).
�Standardowy czas oczekiwania na zmianê na �tryb super oszczêdzania energii�.

Standardowy czas, po którym urz¹dzenie wy³¹cza siê wynosi 60 minut.
�Tryb automatycznego oszczêdzania energii�

Kopiarka zu¿ywa w trybie oszczêdzania energii mniej ni¿ 178 W (e-STUDIO45) / 139 W (e-STUDIO35).
�Standardowy czas oczekiwania na zmianê na �tryb oszczêdzania energii�.

Standardowy czas, po którym urz¹dzenie prze³¹cza siê na �tryb oszczêdzania energii� wynosi 15 minut.
 Kopiarko-drukarka STUDIO45/35 (model wielofunkcyjny)

�Tryb spania�
Kopiarka w �trybie spania� zu¿ywa mniej ni¿ 95 W (e-STUDIO45) / 80 W (e-STUDIO35).

Standardowy czas oczekiwania na zmianê na �tryb spania�.
Standardowy czas, po którym urz¹dzenie prze³¹cza siê na �tryb spania� wynosi 90 minut (e-STUDIO45) / 60 minut
(e-STUDIO35).

�Tryb automatycznego oszczêdzania energii�
Kopiarka zu¿ywa w trybie oszczêdzania energii mniej ni¿ 223 W (e-STUDIO45) / 184 W (e-STUDIO35).

Standardowy czas oczekiwania na zmianê na �tryb oszczêdzania energii�.
Standardowy czas, po którym urz¹dzenie prze³¹cza siê na �tryb oszczêdzania energii� wynosi 15 minut.

Uw.1 Standardowy czas prze³¹czania na �tryb super oszczêdzania energii�, �tryb spania� lub �tryb oszczêdzania
energii� mo¿na zmieniaæ.

Uw.2 Do prze³¹czenia urz¹dzenia z �trybu super oszczêdzania energii� lub �trybu spania� wystarczy przycisn¹æ
klawisz POWER (W³¹cz) na panelu obs³ugi.

Uw.3 Je�li w �trybie spania� ma nast¹piæ odebranie faksu lub drukowanie innych danych lub zosta³ naci�niety przycisk
Power, to kopiarka musi siê nagrzaæ i nastêpnie wydrukuje otrzymane dane.

Uw.4 Dla modelu podstawowego (tylko kopiarka): w �trybie super oszczêdzania energii� mo¿na nie uruchamiaæ
funkcji tygodniowego wy³¹czania urz¹dzenia. Je�li chcesz uaktywniæ t¹ funkcjê to zg³o� siê do autoryzowanego
partnera firmy Toshiba.

Odpowiednio do zaleceñ Programu EPA ENERGY STAR kopiarka przystosowana jest do u¿ywania makulaturowego
papieru do kopiarek (100 % udzia³ makulaturowych materia³ów przetworzonych), co odpowiada zaleceniu ENV 12281
(drukowanie i kopiowanie na papierze przy zastosowaniu suchych tonerów w procesie na�wietlania).

Je�li masz pytania dotycz¹ce stosowania makulaturowego papieru do kopiarek lub stosowania innych rodzajów papieru
makulaturowego to zg³o� siê do jednego z autoryzowanych partnerów firmy Toshiba.

Znak Energy Star jest chronionym w USA znakiem towarowym.

EPA ENERGY STAR ® (MFD)
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WYJ¥TKOWA JAKO�Æ PRODUKTÓW FIRMY TOSHIBA

Pojemnik na toner do urz¹dzeñ e-STUDIO45/35

W celu zachowania optymalnych wyników kopiowania zalecane jest u¿ywanie oryginalnych materia³ów eksploatacyjnych
firmy Toshiba.

Materia³y eksploatacyjne / czê�ci zamienne

Niezawodno�æ
Oryginalne materia³y eksploatacyjne firmy Toshiba poddawane s¹ surowej kontroli, po to a¿eby wszystkie u¿ywane
materia³y eksploatacyjne dzia³a³y bez usterek.

Wysoka wydajno�æ
Oryginalne materia³y eksploatacyjne s¹ tworzone z my�l¹ o dostosowaniu siê do potrzeb konkurencyjnego rynku, co
sprawia, ¿e jako�æ, szybko�æ i wydajno�æ odgrywaj¹ szczególn¹ rolê podczas projektowania materia³ów eksploatacyjnych.

Sta³a jako�æ kopii
Oryginalne materia³y eksploatacyjne firmy Toshiba konstruowane s¹ w ten sposób, i¿ przez ca³y czas ich u¿ytkowania
jako�æ kopii jest bardzo wysoka.

Przyjazne u¿ytkowanie kopiarki
Oryginalne materia³y eksploatacyjne firmy Toshiba tworzone s¹ w ten sposób, a¿eby zapewniæ bezawaryjne
funkcjonowanie kopiarki i ka¿dego z jej komponentów. Redukcja zu¿ycia kopiarki mo¿liwa by³a dziêki wiedzy firmy
Toshiba na temat miejsc w kopiarce szczególnie nara¿onych na zu¿ycie i odpowiednie wykonanie tych czê�ci.

Dostosowanie materia³ów eksploatacyjnych do kopiarki
Urz¹dzenia jak i materia³y eksploatacyjne produkowane przez firmê Toshiba s¹ od pocz¹tku rozwoju dopasowane do
siebie. Ka¿dorazowo, gdy opracowywane jest nowe urz¹dzenie, firma Toshiba dostosowuje tak¿e nowy rodzaj toneru,
który jest odpowiedni do danego urz¹dzenia. Zachowanie wysokiej jako�ci kopii mo¿liwe jest dziêki u¿ywaniu
oryginalnych materia³ów eksploatacyjnych firmy Toshiba.
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Toner

Optymalna jako�æ obrazu
Oryginalny toner firmy Toshiba produkowany jest z niezwykle wysokiej jako�ci drobnych materia³ów posiadaj¹cych
odpowiednie, skontrolowane parametry, dziêki czemu obrazy powstaj¹ce przy u¿yciu kopiarek firmy Toshiba mog¹
byæ niezwykle ostre.

Korzy�æ cenowa
Oryginalne tonery firmy Toshiba s¹ skonstruowane niezwykle oszczêdnie, tak ¿e podczas kopiowania zu¿ywana jest
jedynie niezbêdna ilo�æ toneru, co sprawia, ¿e nie trzeba tak czêsto wymieniaæ pojemników z tonerem. Dziêki temu
toner jest wymieniany dopiero po pe³nym zu¿yciu.

Ochrona �rodowiska
Oryginalne tonery firmy Toshiba s¹ przyjazne �rodowisku. Przyk³adem mog¹ byæ etykiety t³oczone na pojemniku
z tonerem lub wykonywane z tworzyw sztucznych, dziêki czemu mog¹ byæ w 100 % powtórnie przetworzone.
Zredukowano równie¿ emisjê ozonu i py³u.

Przyjazne u¿ytkowanie
Oryginalny toner firmy Toshiba jest przyjazny w u¿ytkowaniu. Zanim sprzedamy dany pojemnik z tonerem, testujemy
go aby siê upewniæ, czy spe³nione s¹ najostrzejsze normy ochrony zdrowia. Dziêki temu mo¿esz u¿ywaæ pojemników
z tonerem bez obaw.

Ogólne informacje

ISO 9000 i ISO 14000
Zak³ady firmy Toshiba wytwarzaj¹ce tonery posiadaj¹ certyfikaty ISO 9001 lub ISO 9002 oraz 14001. Dlatego jako�æ
produkcji i ochrona �rodowiska s¹ gwarantowane.

Zalety serwisu i dzia³ów wspieraj¹cych
Pracownicy dzia³ów technicznych posiadaj¹ certyfikaty w firmy Toshiba, co gwarantuje wysok¹ jako�æ ich us³ug. Dla
zachowania wysokiej jako�ci kopii zaleca siê skontaktowanie siê z dzia³em technicznym firmy Toshiba w celu
przydzielenia pracownika serwisu do regularnych przegl¹dów i obs³ugi kopiarki, co przyczyni siê do bezawaryjnej
pracy kopiarki.
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WSTÊP

Dziêkujemy, ¿e zdecydowali�cie siê Pañstwo na zakup kopiarki e-STUDIO45/35. Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera
nastêpuj¹ce informacje:

� jak obs³ugiwaæ kopiarkê cyfrow¹,
� jak nale¿y pielêgnowaæ i konserwowaæ kopiarkê cyfrow¹,
� jak usuwaæ mechaniczne zak³ócenia i inne problemy.

Zanim rozpoczniesz prace z kopiark¹ przeczytaj dok³adnie niniejsz¹ ksi¹¿kê u¿ytkownika. Je�li chcesz by kopiarka
funkcjonowa³a zawsze bez zarzutu, a kopie by³y zawsze najwy¿szej jako�ci, trzymaj ksi¹¿kê u¿ytkownika zawsze pod
rêk¹.

Je�li bêdziesz korzysta³ z cyfrowej kopiarki jak z drukarki lub faksu przeczytaj te¿ odpowiednie czê�ci instrukcji
dotycz¹ce tych funkcji.

 W instrukcji opisane zosta³y trzy rodzaje komunikatów, które pozwalaj¹ ³atwiej i bezpieczniej pos³ugiwaæ siê
kopiark¹:

Zanim rozpoczniesz czytanie instrukcji obs³ugi powiniene� dok³adnie przeczytaæ wyja�nienie poni¿szych pojêæ
dotycz¹cych bezpiecznego u¿ytkowania.

Niebezpieczeñstwo......wskazuje na potencjalnie niebezpieczn¹ sytuacjê, która - je�li nie bêdziemy przestrzegaæ
zaleceñ - mo¿e przyczyniæ siê do wypadków �miertelnych, ciê¿kich wypadków, du¿ych
strat lub gro�by po¿aru w urz¹dzeniu lub jego otoczeniu.

Ostrze¿enie..................wskazuje na potencjalnie niebezpieczn¹ sytuacjê, która - je�li nie bêdziemy przestrzegaæ
zaleceñ - mo¿e przyczyniæ siê do czê�ciowych obra¿eñ, czê�ciowych uszkodzeñ
w urz¹dzeniu lub jego otoczeniu lub strat danych, które mia³y zostaæ wydrukowane.

Zalecenie.....................wskazuje na procedurê, której nale¿y przestrzegaæ, a¿eby kopiarka dzia³a³a bez zarzutu.

Informacja...................w tych punktach opisane s¹ informacje, których znajomo�æ przydatna jest w podczas
u¿ywania urz¹dzenia.

Wskazówka..................opisane zosta³o postêpowanie, którego nale¿y przestrzegaæ, je�li chcemy utrzymaæ kopiarkê
w dobrym stanie.

Niebezpieczeñstwo
Produkt ten jest urz¹dzeniem klasy zak³ócañ A. W wypadku u¿ywania w domu, mo¿e prowadziæ do zak³óceñ
elektromagnetycznych, które musz¹ byæ usuniête przez u¿ytkownika.

1. Podczas od³¹czania kabla urz¹dzeñ peryferyjnych, nie dotykaj biegunów kabla pod³¹czeniowego.
2. Przed otwarciem urz¹dzenia dotknij metalowej czê�ci urz¹dzenia, a¿eby usun¹æ statyczne ³adunki.

Ten produkt jest oznaczony znakiem CE i odpowiada wytycznym normom europejskim dotycz¹cym tego typu
produktów.  Odpowiedzialnym za oznaczenie CE jest Toshiba Europe GmbH, Hammflddamm 8, D-41460 Neuss.
Tel: +49-2131-158-01
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Cechy kopiarki e-STUDIO35/45

Kopiarka cyfrowa e-STUDIO35/45, mo¿e po zainstalowaniu odpowiednich elementów dodatkowych funkcjonowaæ
jako drukarka, drukarko-skaner lub faks. Je�li chcesz zakupiæ opcjonalne wyposa¿enie skontaktuj siê z autoryzowanym
punktem sprzeda¿y firmy Toshiba. Urz¹dzenie e-STUDIO45/35 skanuje dokumenty i zapisuje odpowiednie dane
w pamiêci urz¹dzenia jako cyfrowe obrazy. Przy pomocy urz¹dzenia e-STUDIO45/35 mo¿esz nie tylko zmieniaæ obrazy
cyfrowe, ale tak¿e drukowaæ posortowane lub nieposortowane dokumenty. Urz¹dzenie e-STUDIO45/35 posiada
wy�wietlacz LCD oraz Panel sterowania, które przedstawiaj¹ funkcje kopiarki w postaci graficznej. Dziêki temu ka¿dy
u¿ytkownik mo¿e szybko i ³atwo wykonywaæ kopie. Poza tym kopiarka e-STUDIO45/35 posiada nastêpuj¹ce praktyczne
cechy i funkcje:

� Szybko�æ kopiowania 45 kopii (A4) na minutê � e-STUDIO45; 35 kopii (A4) na minutê � e-STUDIO35.
� Podczas trybu kopiowania mog¹ byæ skanowane nowe dokumenty.
� Przycisk oszczêdzaj¹cy energie POWER (w³¹cz) na panelu sterowania zmniejsza zu¿ycie niepotrzebnej energii,

je�li kopiarka e-STUDIO45/35 znajduje siê w trybie czuwania.
� Czas nagrzewania wynosi tylko 30 sekund.
� Funkcja automatycznego pomiary na�wietlenia orygina³u mierzy jasno�æ automatycznie i odpowiednio ustawia parametry

kopiowania.
� Format orygina³u jest mierzony automatycznie i automatycznie dobierany jest format kopii. Równie¿ automatycznie

ustawiana jest skala kopiowania.
� Du¿y przedzia³ parametru zmniejszania lub powiêkszania (25% do 400% je�li u¿ywany jest opcjonalny podajnik

orygina³ów).
� Mo¿liwo�æ ustawienia parametrów dwustronnego lub jednostronnego kopiowania dwustronnie zadrukowanych

orygina³ów. Mo¿na te¿ tworzyæ dwustronne kopie z jednostronnie zadrukowanych orygina³ów.
� Kopiarka posiada wbudowane seryjnie nastêpuj¹ce funkcje cyfrowego przerabiania danych:

-Kadrowanie, maskowanie, zmiana orygina³u z pozytywu na negatyw i na odwrót, zoom wspó³rzêdnych x lub y, kopie
lustrzane itd.

� Urz¹dzenie posiada standardowo nastêpuj¹ce funkcje edycji pamiêci:
2 w 1, 4 w 1, pamiêæ dokumentów, wstawianie daty i czasu drukowania oraz numerów stron.

� Przy pomocy funkcji elektronicznego sortera mo¿liwe jest sortowanie z du¿¹ prêdko�ci¹ bez zniszczenia orygina³ów.
� Dziêki zastosowaniu funkcji wstawiania ok³adek, mo¿liwe jest umieszczanie na koñcu i pocz¹tku stosu kopii

dodatkowych arkuszy. U¿ywaj¹c funkcji przek³adek mo¿liwe jest umieszczanie zadrukowanych lub bia³ych kartek po
poszczególnych stronach.

� Mo¿liwo�æ kopiowania na nastêpuj¹cych formatach od A5-R do A3.
� Kopiarka e-STUDIO45 posiada dwa opcjonalne finiszery a kopiarka e-STUDIO35 trzy opcjonalne finiszery. Ka¿da

z opcji umo¿liwia szybkie sortowanie lub zszywanie kopii. Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ zainstalowania dziurkacza je�li
finiszer jest konsol¹.

� Zegar tygodniowy umo¿liwia w³¹czanie i wy³¹czanie kserokopiarki w odpowiednio ustalonych terminach.
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INFORMACJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
1. Instalacja

Urz¹dzenie e-STUDIO45/35 powinno byæ instalowane przez wykwalifikowanego serwisanta.
Zalecenie: Materia³ opakowania wymaga specjalnej utylizacji.

Dla pe³nej wydajno�ci urz¹dzenia zaleca siê stosowanie oddzielnego �ród³a energii z nastêpuj¹cymi
za³o¿eniami technicznymi:
220 � 240 � 240 V, 50/60 Hz, 8 A50608

Zalecenie:
1. Pod³¹czenie innego urz¹dzenia do gniazdka, gdzie pod³¹czona jest kopiarka mo¿e przyczyniæ siê do pogorszeni

jako�ci kopiowania i innych funkcji kopiarki.
2. Upewnij siê, ¿e kopiarka pod³¹czona jest do gniazdka z uziemieniem.
3. W miejscach, gdzie u¿ywane s¹ dwu-bolcowe gniazdka z uziemieniem, nale¿y uziemiæ dodatkowo urz¹dzenie.

Nie uziemiaj nigdy kopiarki do instalacji wodnej lub gazowej ani innych tego typu urz¹dzeñ.

Po znalezieniu odpowiedniego miejsca dla instalacji urz¹dzenia e-STUDIO45/35 nie powinno byæ ono
przemieszczane z miejsca na miejsce. Nale¿y unikaæ nadmiernego ciep³a, zakurzenia, wibracji,
nas³onecznienia. Poza tym nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacje, gdy¿ urz¹dzenie wytwarza niewielkie
ilo�ci ozonu.

Zalecenia:
1. Poni¿ej podano odpowiednie warunki zewnêtrzne dla pracy urz¹dzenia:

� Tempereatura:10 ~ 300 C / 50 ~ 800 F
� Wilgotno�æ powietrza: 20 ~ 80% wzglêdna

2. A¿eby zapewniæ wygodny dostêp do urz¹dzenia nale¿y pozostawiæ odpowiednio z ka¿dej strona wolna przestrzeñ:
minimum 80 cm z lewej strona, 80 cm z prawej strona oraz 10 cm z ty³u urz¹dzenia (patrz rysunek poni¿ej).

1
2

3

Gniazdko z pr¹dem powinno znajdowaæ siê z ty³u urz¹dzenia i byæ ³atwo dostêpne.
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2. Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Je�li u¿ywasz kopiarki to nie stosuj si³y i staraj siê postêpowaæ bezpiecznie.
Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do kaset na papier ani do podajnika orygina³ów. Nie pozwól, a¿eby co� przyciska³o
kabel zasilaj¹cy albo, ¿eby kabel by³ wci�niêty pomiêdzy dwa przedmioty, gdy¿ w przeciwnym przypadku mo¿e
doj�æ do wypadku lub zak³óceñ elektrycznych. Nigdy nie pozwól, aby jakiekolwiek przedmioty metalowe (np.
spinacze) wpada³y do urz¹dzenia.

Upewnij siê, ¿e urz¹dzenie zosta³o wy³¹czone przy pomocy w³¹cznika (poza przypadkami, gdy u¿ywana jest
funkcja wy³¹cznika tygodniowego):

� Kiedy wieczorem opuszczasz biuro.
� Je�li dosz³o do jakiego� przepiêcia elektrycznego.

Ostrze¿enie: Przed prze³¹czeniem prze³¹cznika do pozycji �wy³¹czony�, upewnij siê, ¿e zosta³ zakoñczony
cykl pracy urz¹dzenia.

Upewnij siê, ¿e wtyczka kabla zasilaj¹cego jest od³¹czona:
� Je�li nie u¿ywasz przez d³u¿szy czas urz¹dzenia.

Upewnij siê, ¿e wy³¹czony jest w³¹cznik i od razu zawiadom dzia³ obs³ugi klienta:
� Je�li z urz¹dzenia wydobywaj¹ siê dziwne d�wiêki.
� Je�li górna czê�æ kopiarki jest nadzwyczajnie gor¹ca.
� Je�li uszkodzone zosta³y elementy kopiarki lub wypad³y z urz¹dzenia na pod³ogê.
� Je�li kopiarka zalana zosta³a wod¹ deszczow¹ lub innym p³ynem.

Dla zachowania poprawnych warunków pracy kopiarki zaleca siê stosowanie jedynie oryginalnych
materia³ów eksploatacyjnych firmy Toshiba przeznaczonych do urz¹dzenia e-STUDIO45/35. Wszystkie
materia³y eksploatacyjne powinny byæ przechowywane w suchym i ch³odnym pomieszczeniu.
Je�li chcesz zachowaæ najlepsze wyniki pracy kopiarki zalecamy stosowanie drobnow³óknistych papierów
kserograficznych o gramaturze 80g/m2.
Papier niskiej jako�ci mo¿e przyczyniaæ siê do wyst¹pienia immanentnych objawów (nadmierne blokowanie siê
kartek papieru), które spowoduj¹ spadek warto�ci pracy kopiarki.

1

2

3

Etykieta obja�niaj¹ca

Uwaga: Nie nale¿y opieraæ siê o finiszer ani k³a�æ ciê¿kich przedmiotów. W przeciwnym przypadku mog¹
powstaæ uszkodzenia w urz¹dzeniu lub mo¿e doj�æ do zranienia.

Informacje o g³o�no�ci pracy urz¹dzenia
Najwy¿sze natê¿enie d�wiêku wynosi³o oko³o 70 dB lub trochê mniej, odpowiednio do EN27779. Zalecenie dotycz¹ce
g³o�no�ci urz¹dzeñ 3 GSGV z dnia 18.01.1991.
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FUNKCJA OCHRONNY PRZED NIEPO¯¥DANYM KOPIOWANIEM

Upewnij siê, ¿e kopiarka nie jest stosowana do kopiowania materia³ów nie podlegaj¹cych kopiowaniu. (np.
banknotów).
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1. OPIS KOPIARKI CYFROWEJ ORAZ WYPOSA¯ENIA OPCJONALNEGO

Komponenty g³ówne

PRZED ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA

Skala orygina³ów

Panel steruj¹cy

Miejsce
wyk³adania kopii
W³¹cznik g³ówny

Pokrywa przednia

Kasety na papier

*Pokrywa orygina³ów
(opcja)

Kieszeñ na ksi¹¿kê
u¿ytkownika (tylna
�cianka kopiarki)

Szyba ekspozycji

Automatyczny dupleks

Taca podawani
pojedynczych arkuszy
papieru

Regulacja jasno�ci wy�wietlacza (spód
panelu steruj¹cego)
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Elementy opcjonalne

Licznik kosztów  strona 27
Kopie s¹ liczne albo wed³ug poszczególnych u¿ytkowników, albo wed³ug ca³ych grup u¿ytkowników

Automatyczny podajnik orygina³ów z funkcj¹ obracania orygina³ów  strona 33
Pobiera automatycznie poszczególne stosy orygina³ów do kopiowania.

Magazyn na papier
Pojemno�æ magazynu wynosi do 2,500 arkuszy papieru, które s¹ nastêpnie pojedynczo podawane do urz¹dzenia
(zalecane przez firmê Toshiba).

Finiszer  strona 111
Oprócz takich funkcji jak: sortowanie, grupowanie i zszywanie istnieje mo¿liwo�æ dziurkowania kopii (funkcja
jest dostêpna je�li zainstalowana jest jednostka dziurkuj¹ca) oraz zszywania broszur . Dostêpne s¹ dwa rodzaje
konsol oraz jedna jednostka podwieszana (jednostka podwieszana mo¿e byæ instalowana jedynie do modelu e-
STUDIO35.

Jednostka dziurkuj¹ca  strona 117
Funkcja ta umo¿liwia dziurkowanie kopii. Jednostka ta mo¿e byæ instalowana jedynie do finisherów konsolowych.

1

2

3

4

5

Magazyn na papier

Finiszer Automatyczny podajnik orygina³ów z funkcj¹
obracania orygina³ów

Licznik kosztów

Jednostka dziurkuj¹ca
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Panel steruj¹cy

Wy�wietlacz
Pokazane s¹ na nim informacje o statusie kopiarki, procedurach kopiowania oraz innych wskazaniach
w formie tekstowej i graficznej.

Przycisk  (drukowanie / sieæ)
Przyci�nij ten przycisk je�li chcesz u¿ywaæ funkcji drukowania; potrzebna jest instalacja opcji drukowania.

Dioda DATA/ dioda ERROR (dane / b³¹d)
Dioda DATA (dane) �wiecie siê je�li urz¹dzenie otrzyma³o jakie� dane z zewn¹trz. Dioda ERROR (b³¹d) �wieci siê
je�li wyst¹pi³ jaki� b³¹d komunikacyjny.

Przycisk  (kopiowanie)
Przyci�nij przycisk kopiowanie, a¿eby wybraæ tryb kopiowania.

Przycisk  (faksowania)
Przyci�nij ten przycisk, a¿eby wybraæ tryb faksowania

Dioda MEMORY RX (pamiêæ RX)
Dioda ta �wieci je�li w pamiêci znajduje siê dokument do drukowania.

Dioda MAIN POWER (zasilanie)
Dioda ta pokazuje stan poboru mocy. Je�li kopiarka znajduje siê w trybie oszczêdzania energii i jest gotowa do
kopiowania to dioda pali siê na zielono. W trybie automatycznego wy³¹czania (lub spania) dioda pali siê na czerwono.
* W miejscach gdzie napiêcie wynosi 200 V w trybie automatycznego wy³¹czania dioda LED ga�nie je�li nie jest

zainstalowana funkcja drukowania lub faksowania.

Przycisk  (w³¹cz)
Przyci�nij przycisk przez dwie sekundy, je�li urz¹dzenie ma byæ nie u¿ywane przez d³u¿szy czas; wszystkie lampki
informacyjne poza diod¹ MAIN POWER (zasilanie) i wy�wietlaczem s¹ wy³¹czone i nie ma niepotrzebnego zu¿ycia
energii. Je�li chcesz rozpocz¹æ kopiowanie od pocz¹tku to przyci�nij powtórnie przycisk w³¹cznika. Po 30 sekundach
urz¹dzenie gotowe jest do pracy. Je�li zainstalowana jest funkcja drukowania lub faksowania to po przyci�niêciu
klawisza nie zmniejszy siê pobór mocy dla faksu i karty drukowania, a¿eby w ka¿dym momencie urz¹dzenie
gotowe by³o do odbierania faksów i drukowania.

Automatyczne kasowanie funkcji
Je�li w trakcie 30 sekund nie przyci�niesz klawisza

 to kopiarka automatycznie przywróci
standardowe funkcje kopiowania i pojawi siê ekran
podstawowy. Gdy w³¹czona jest funkcja kodów dostêpu to
ekran zostanie prze³¹czony do pozycji wprowadzania kodów
dostêpu.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Klawisze numeryczne
Klawiszy tych u¿ywa siê do podawania liczby kopii, jaka ma byæ wykonane. Maksymalna ilo�æ kopii to 999.
Klawisze te s³u¿¹ tak¿e do ustawienia czasu, podawania kodów dostêpu jak i wprowadzania pojedynczych kartek
itd.

Przycisk  (przerwanie cyklu kopiowania)

Klawisz ten s³u¿y do przerwania bie¿¹cego kopiowania i rozpoczêcia kopiowania innych dokumentów. Przerwane
kopiowanie mo¿na przywróciæ powtórnie przyciskaj¹c klawisz.

Przycisk  (kasowanie funkcji)
Klawisz ten s³u¿y do kasowania ustawionych modu³ów i przywracania ustawieñ standardowych kopiarki.  Strona
16

Przycisk  (kasowanie / stop)
Przycisk ten s³u¿y do kasowania wpisanej do wykonania liczby kopii lub do zatrzymania rozpoczêgo kopiowania.
Je�li przyci�niesz przycisk raz podczas jednego skanowania orygina³u, to zatrzymane zostanie kopiowanie, je�li
przyci�niesz dwa razy, to ilo�æ kopii do wykonania przestawiona zostanie do warto�ci standardowej  strona 37.

Klawisz  (Status zadañ)
Przyci�nij ten klawisz, a¿eby przejrzeæ listê zadañ, skasowaæ, przesun¹æ dane zadanie, potwierdziæ status zadañ,
zmieniæ ustawienia kasety lub wy�wietliæ licznik kopii. Symbole graficzne mrugaj¹ je�li w kasetach na papier brak
jest papieru, ustawiony zosta³ z³y format, finiszer jest pe³ny lub pe³ny jest pojemnik na odpadki z dziurkacza, itp.

Klawisz  (pomoc)
Je�li przyci�niesz ten klawisz to wy�wietlone zostan¹ procedury postêpowania.

Klawisz  (monitor / pauza)
Je�li chcesz u¿ywaæ urz¹dzenia w danym momencie jako faksu to przyci�nij ten klawisz, bli¿sze wyja�nienia
znajdziesz w instrukcji obs³ugi funkcji faksowania.

Klawisz  (start)
Je�li przyci�niesz ten klawisz to rozpocznie siê proces kopiowania.

9

10

11

12

13

14

15

16
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Wy�wietlacz

Zawsze kiedy kopiarka pod³¹czona jest do pr¹du i pobiera go na wy�wietlaczu wy�wietlany jest ekran podstawowy.
(Je�li u¿ywany jest kod dzia³u lub opcjonalny licznik kosztów, to wy�wietlany jest inny ekran)
Na wy�wietlaczu wy�wietlane s¹ aktualnie ustawione funkcje, wybrane funkcje, status kopiarki w formie symboli
i komunikatów.
* Jasno�æ wy�wietlacza mo¿na regulowaæ przyciskiem na spodniej stronie panelu sterowniczego.

Pozosta³a liczba kopii do
wykonania

Obszar komunikatów

Obszar ekranów

Przycisk potwierdzania
ustawionych funkcji

Obszar ustawieñ funkcji

Przyciski indeksu
Komunikaty

Wspó³czynnik powiêkszenia Ca³kowita liczba kopii

Aktualnie wybrany format kasety

Pozosta³a ilo�æ papieru

Obszar komunikatów

Zawiera poni¿sze informacje:
Status kopiarki, informacje o kolejnych krokach, komunikaty
ostrzegawcze, wspó³czynnik powiêkszenia, liczba kopii, format papieru,
pozosta³a ilo�æ papieru oraz liczba kopii, które s¹ jeszcze do wykonania.
� Ilo�æ pozosta³ego papieru

Rysunki po prawej stronie pokazuj¹ szacunkow¹ ilo�æ pozosta³ego
papieru kiedy u¿ywany jest zalecanego papieru.
Liczby w nawiasach pokazuj¹ ilo�æ pozosta³ego papieru je�li u¿ywane
s¹ dodatkowe kasety na papier.

Obszar ekranów

Wy�wietlane tutaj ró¿ne pozycji danych funkcji mog¹ byæ wybierane przy
pomocy klawiszy sensorowych. Przyciskaj dane klawisze lekko palcami.
� Klawisze indeksu

Klawisze te s³u¿¹ do zmiany menu ze standardowego na manu edycji
lub menu programu.

� Obszar ustawieñ funkcji
S³u¿y do wybierania lub ustawiania ró¿nych funkcji.
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� Klawisz potwierdzania ustawieñ funkcji
Przyciskiem tym potwierdza siê ustawione funkcje.
(po prawej stronie przedstawiony zosta³ przyk³adowy ekran)

Kasowanie wybranych funkcji

Je�li przyci�niesz powtórnie zaznaczon¹ pozycjê to wybrana funkcja
zostanie skasowana. Ustawienia s¹ tak¿e automatycznie kasowane je�li
kopiarka nie jest u¿ywana przez oko³o 30 sekund (  strona 16).
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Licznik wykonanych kopii

Funkcja ta pokazuje liczbê wszystkich wykonanych kopii.
Licznik ten jest licznikiem kumulacyjnym i nie mo¿e byæ skasowany.

Przyci�nij klawisz  (status zadañ) na panelu
steruj¹cym.

Przyci�nij klawisz  (status).
� Wy�wietlona zostanie liczba wszystkich wykonanych kopii.

Wskazówka:
Je�li chcesz, a¿eby licznik kopii, lista faksów i licznik wydruków
znajdowa³y siê po prawej stronie na ekranie to skontaktuj siê z dzia³em
serwisu Twojego dealera.

1

2
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2. PAPIER DO KOPIOWANIA
Wymagane rodzaje i formaty papieru / sposób u¿ywania i przechowywania papieru

Je�li chcesz zachowaæ najwy¿sz¹ jako� kopii to u¿ywaj zalecanego przez firmê Toshiba papieru. O szczegó³y pytaj
serwisanta.

Wymagane rodzaje papieru i formaty papieru

�ród³o pobierania
papieru

• kaseta
� stoj¹ca szafka
na papier

• magazynek na
papier

• boczny podajnik
papieru

Rodzaj papieru

Papier normalny
tylko (64~80 g/m2)

Papier normalny
tylko (64~80 g/m2)

Wieloarkuszowe
podawanie:
Papier normalny
tylko (64~80 g/m2)

Podajnik pojedynczy:
Papier normalny,
gruby (81~209 g/m2),
przezroczysty, Folia
OHP, Etykiety

Uwagi

Aby unikn¹æ zaciêæ prosimy nie stosowaæ
normalnego podziurkowanego papieru.

Aby unikn¹æ zaciêæ prosimy nie stosowaæ
normalnego podziurkowanego papieru.

Aby unikn¹æ zaciêæ prosimy nie stosowaæ
normalnego podziurkowanego papieru.
Niektóre z opisanych po lewej stronie rodzajów
papieru mog¹ byæ nie przyjmowane przez
urz¹dzenie ze wzglêdu na grubo�æ lub inne
cechy (bli¿sze informacje uzyskasz od
serwisanta).

Papier normalny

A/B format:
A3, A4, A4-R,
A5-R, B4, B5,
B5-R, FOLIO

Papier normalny
A/B format:
tylko A4

Papier normalny
A/B format:
A3, A4, A4-R,
A5-R, B4, B5,
B5-R, FOLIO

Maksymalna
ilo�æ papieru

500 kartek
(wysoko�æ
stosu: 60,5 mm)

2500 kartek

100 kartek
(wysoko�æ
stosu: 11 mm)

1 kartka

�Maksymalna ilo�æ papieru� okre�lona zosta³a w oparciu o papier zalecany przez firmê Toshiba

Sposób u¿ywania i przechowywania papieru

Prosimy przestrzegaæ poni¿szych punktów:
� Nie u¿ywaj papieru, który zadrukowany zosta³ przez inne urz¹dzenia. Unikaj te¿ powtórnego kopiowania na

stronie, która zosta³a ju¿ uprzednio zadrukowana � mo¿e prowadziæ do b³êdów podczas kopiowania.
� Nie u¿ywaj papieru, który jest poprzerywany lub sfa³dowany, sfalowany, bardzo �liski lub zakurzony

� mo¿e to prowadziæ do zacinania siê arkusza w kopiarce.
� Po otwarciu opakowania, papier powinien pozostaæ w tym opakowaniu i byæ przechowywany w miejscu o niskiej

wilgotno�ci.
� W celu unikniêcia sfa³dowania i sfalowania papieru, papier powinien le¿eæ na p³askiej powierzchni.
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Zmiana ustawieñ formatu papieru w kasetach / Ustawianie specjalnych funkcji w kasetach

Wyci¹gnij kasetê na papier

Przesuñ ograniczniki formatu papieru  w odpowiednie po³o¿enie dla
danego formatu papieru (patrz na oznaczania na spodzie kasety)

Przesuñ dzwignie wyboru formatu papieru w prawo (pozycja
�unlock� � odblokowany), aby j¹ odblokowaæ.

Przesuñ dzwignie wyboru papieru w kierunku wskazanym strza³k¹
i ustaw jednocze�nie ograniczniki formatu papieru w odpowiedniej
pozycji (patrz na oznaczenia na spodzie kasety).

Przesuñ dzwigniê wyboru papieru w lewo (pozycja �lock� �
zablokowany), a¿eby powtórnie j¹ zablokowaæ.

W³ó¿ papier do kasety.

Wsuñ z powrotem kasetê do kopiarki.

1
2

3

4

5

7
6
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Przyci�nij klawisz  (status zadañ) na panelu sterowania;
nastêpnie przyci�nij klawisz  (kaseta) na wy�wietlaczu.

Przyci�nij na klawisz kasety, w której chcesz zmieniæ format papieru,
a nastêpnie wybierz dany format papieru.
� Chiñskie formaty papieru (16K, 8K i 16K-R) mo¿na wybraæ na kolejnym

ekranie, który wywo³uje siê przyciskaj¹c klawisz  (do przodu). Je�li

jeszcze raz przyci�niesz klawisz  (do przodu) to pojawi¹ siê formaty

LT (pó³nocnoamerykañskie).

� Naci�nij klawisz  (status zadañ) lub klawisz

 (kasowanie funkcji) na panelu sterowania lub klawisz

 (z powrotem) na wy�wietlaczu, a¿eby powróciæ do ekranu

podstawowego.

8

9

Ustawianie specjalnych funkcji kaset

Kasetom mo¿na przypisaæ ró¿ne funkcje (funkcja ok³adek, arkuszy
rozdzielaj¹cych, arkuszy faksowych lub specjalnych).
Akceptowany jest jedynie papier normalny (64~80 g/m2)  strona 76
� Ustawienie kasety na funkcje �ok³adek�  strona 75
� Ustawienie kasety na funkcje �arkusze rozdzielaj¹ce�  strona 77
� Ustawienie kasety na funkcje �papier faksowy�... Funkcja ta jest dostêpna,

je�li zainstalowana zosta³a opcja faksowania. (Klawisz Faks dostêpny
jest jedynie przy zainstalowanej funkcji faksowania)

� Ustawienie kasety na funkcje �papier specjalny�...Papier kolorowy,
Papier ze znakiem wodnym.

W³ó¿ papier do kasety.
Je�li chcesz zmieniæ format papieru to postêpuj zgodnie ze wskazówkami
opisanymi w punktach 1 do 7 na poprzedniej stronie.

Przyci�nij klawisz  (status zadañ) na panelu sterowania,
nastêpnie dotknij klawisz  (kaseta) na wy�wietlaczu.
� Je�li chcesz wy�wietliæ ekran, który znajduje siê na rysunku obok,

to dotknij klawisz  (do przodu).

1
2
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Dotknij odpowiednich klawiszy kasety z odpowiednim formatem
papieru, a nastêpnie dotknij klawisz  (POKRYWA), 
(ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY),  (ARKUSZ FAKSOWY) lub

 (SPECJALNY)
� Je�li wybierzesz  (OK£ADKA) lub  (ARKUSZ

ROZDZIELAJ¥CY), to upewnij siê, ¿e taki sam format papieru jest
w kasetach jak i w COVER (OK£ADKA) i INSERT (ARKUSZ
ROZDZIELAJ¥CY).

� Ustawienia zosta³y zakoñczone jak pokazano na rysunku obok.

Wskazówka
Mo¿na ustawiæ do dwóch kaset dla funkcji arkuszy rozdzielaj¹cych lub
kryj¹cych.
Po ustawieniu funkcji INSERT 1 (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY 1)
w jednej z kaset dotknij klawisz innej kasety, w której umieszczony jest
papier dla INSERT 2 (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY 2) i na koniec dotknij
klawisz  (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY).

Kasowanie ustawieñ funkcji specjalnych w kasetach

Przyci�nij klawisz danej kasety, która ma ustawion¹ funkcjê
specjaln¹, a nastêpnie klawisz samej funkcji, która zainstalowana
jest w kasecie.
� Je�li chcesz skasowaæ INSERT 1 (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY 1),

a ustawione s¹ INSERT 1 i INSERT 2 (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY
1 i 2) zmieñ kasetê z INSERT 1 (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY 1) na
INSERT 2 (ARKUSZ ROZDZIELAJ¥CY 2)

� Wymieñ papier w kasecie w zale¿no�ci od potrzeb.
� Przyci�nij klawisz  (STATUS ZADAÑ) lub klawisz

  (KASOWANIE FUNKCJI) na panelu steruj¹cym lub
klawisz  (POWRÓT) na wy�wietlaczu, a¿eby powróciæ do
ekranu podstawowego.

3
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3. W£¥CZANIE PRZE£¥CZNIKA G£ÓWNEGO
W³¹czanie / Autostart

W³¹czanie prze³¹cznika g³ównego

Otwórz pokrywê i w³¹cz w³¹cznik g³ówny.
� Na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Wait Warrming up (poczekaj, urz¹dzenie nagrzewa siê)

Po oko³o 30 sekundach kopiarka gotowa jest do pracy.
� Na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

READY (GOTOWY)

1

2

Autostart

W czasie gdy kopiarka nagrzewa siê, po³ó¿ orygina³ na szklanej sybie
ekspozycji i wybierz odpowiednie ustawienia kopiowania, a nastêpnie
przyci�nij klawisz  (START)
Kopiarka rozpocznie skanowanie orygina³u.

READY (GOTOWY)

Kiedy na wy�wietlaczu pojawi siê taki komunikat to kopiowanie
rozpocznie siê automatycznie.

Wskazówka:
W kopiarce mo¿na zapisaæ do piêciu zadañ kopiowania. Po³ó¿ orygina³y
dla szóstej pracy na szklanej szybie ekspozycji lub w podajniku orygina³ów
(opcja) i przyci�nij nastêpnie klawisz  (START). Na
wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat

AUTOSTART (AUTOSTART)

Je�li chcesz usun¹æ to zadanie, to przyci�nij klawisz 
(KASOWANIE FUNKCJI) lub  (KASOWANIE /
STOP).



26

Kody dostêpu

Dziêki tej funkcji mo¿esz kontrolowaæ dostêp do urz¹dzenia przez poszczególne dzia³y w firmie.
* Funkcje zapisywania, zmiany i kasowania kodów dostêpu  strona 101

Je�li aktywna jest funkcja kodów dostêpu, to po w³¹czeniu w³¹cznika
g³ównego na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy ekran (lub gdy
aktywna jest funkcja automatycznego kasowania).

Wprowad� 5 cyfrowy kod dostêpu.
* Urz¹dzenie jest teraz gotowe do pracy.

Wskazówka:
� Jako kodów dostêpu mo¿esz u¿ywaæ liczby od 00000 do 99999.
� Je�li na ekranie wy�wietlany jest ca³y czas nastêpuj¹cy komunikat

Enter Department Code (Podaj kod dostêpu)

Mo¿e to oznaczaæ, ¿e nie poda³e� prawid³owego kodu dostêpu. Wprowad�
jeszcze raz poprawny kod dostêpu.

1
2

Po zakoñczeniu skanowania

Zwracaj uwagê na to, by po zakoñczonej pracy, w przypadku gdy aktywna
jest funkcja kontroli dostêpu, przycisn¹æ dwa razy klawisz

 (KASOWANIE FUNKCJI). Na wy�wietlaczu pojawi
siê ekran informuj¹cy o podaniu kodu dostêpu i funkcja kontroli dostêpu
pozostanie aktywna.
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Licznik kosztów

Je�li urz¹dzenie ustawione zosta³o do pracy z licznikiem kosztów, to kopiowanie mo¿liwe jest dopiero po
zainstalowaniu licznika kosztów. Liczba kopiowanych materia³ów bêdzie rejestrowana na liczniku kosztów. Istnieje
mo¿liwo�æ u¿ywania dowolnej liczby liczników kosztów.
* Bli¿sze informacje dotycz¹ce stosowania licznika kosztów mo¿na uzyskaæ od serwisanta.

Na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Set key copy counter (umie�æ licznik kosztów)

Umie�æ licznik kosztów.
� Licznik wk³adaj w ten sposób, ¿e powierzchnia ze strza³k¹ znajduje siê

na górze, a grot strza³ki skierowany jest w kierunku urz¹dzenia. Wsuñ
licznik kosztów a¿ do klikniêcia.

� Na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

READY (GOTOWY)

W tym momencie urz¹dzenie gotowe jest do kopiowania.

1

2

Po zakoñczonym kopiowaniu

Po zakoñczonym kopiowaniu wyci¹gnij licznik kosztów
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2. KOPIOWANIE
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4. Przerywanie rozpoczêtego kopiowania 36
5. Zatrzymanie zadania kopiowania 37
6. Kasowanie zadania kopiowania lub zmiana kolejno�ci 39
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1. OGÓLNE ZASADY KOPIOWANIA

Je�li umie�cisz orygina³y i przyci�niesz klawisz  (start), a wcze�niej nie ustawi³e� parametrów kopiowania,
to proces kopiowania rozpocznie siê z ustawieniami pocz¹tkowymi (standardowymi) (*1)

Ustawienia pocz¹tkowe (standardowe)  kopiarki, ustawione przy instalacji,
przedstawione s¹ po prawej stronie.
*1 Tryb kopiowania, który wybierany jest po w³¹czeniu kopiarki lub po

przyci�niêciu klawisza  (KASOWANIE FUNKCJI)
nazywane s¹ ustawieniami pocz¹tkowymi (standardowe ustawienia).

*2 To ustawienie jest aktywne je�li zainstalowany jest automatyczny podajnik
orygina³ów z funkcj¹ obracania orygina³ów.

Ustawienia pocz¹tkowe

Wspó³czynnik powiêkszenia..... 100%
Liczba kopii:             ..... 1
Automatyczny wybór formatu papieru
Jednostronne kopiowanie jednostronnych
orygina³ów
Automatyczny wybór jasno�ci
Tryb tekst-foto
Tryb kopiowania bez sortowania
Ci¹g³e pobieranie orygina³ów z
automatycznego podajnika dokumentów.

Przebieg kopiowania

Po³o¿yæ lub w³o¿yæ orygina³y.
� Umieszczanie orygina³ów  strona 31
� Uk³adanie orygina³ów na szybie ekspozycji  strona 31

� Wk³adanie orygina³ów do automatycznego podajnika orygina³ów
z funkcj¹ obracania orygina³ów (opcja) strona  33

Ustaw parametry kopiowania (przy pomocy klawiszy umieszczonych
w polach oznaczonych cyfr¹ 2 jak pokazano na rysunku na stronie
30).
� Do wprowadzania parametrów kopiowania u¿ywaj wy�wietlacza

i klawiszy numerycznych.

1

2
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Przyci�nij klawisz  (START) (nr 3 na poni¿szym rysunku)
� Kopiowanie rozpocznie siê.

Wskazówki
� Gdy kopiujesz wiêksz¹ ilo�æ orygina³ów to:

� Je�li k³adziesz orygina³y bezpo�rednio na szklanej szybie ekspozycji:
Postêpuj wedle informacji opisanych w punktach od 1 do 3 ogólnych
zasad kopiowania. Przyci�nij klawisz YES (TAK) na wy�wietlonym
ekranie i po³ó¿ nastêpne orygina³y na szklanej szybie ekspozycji.

� Je�li u¿ywasz RADF (opcja):
Upewnij siê, ¿e wybrane zosta³o ustawienie ci¹g³ego pobierania
dokumentów z podajnika (strona  85) i w³ó¿ orygina³y do podajnika.

� Je�li chcesz wykonaæ wiêksz¹ ilo�æ kopii:
� Wprowad�, przy pomocy klawiszy numerycznych, liczbê kopii jaka

ma byæ wykonana.
� Je�li chcesz skorygowaæ wprowadzona liczbê kopii to przyci�nij klawisz

 (KASOWANIE / STOP).

� Je�li w kasecie na papier znajduje siê papier innego formatu ni¿
format orygina³u:
� Ustawianie formatu kasety strona  22
� Kopiowanie przy u¿yciu bocznego podajnika orygina³ów strona  44

� Je�li w kasecie brak jest papieru w formacie orygina³ów:
Klawisz kasety, w której znajduje siê papier o takim samym formacie
co orygina³y, miga.
* Je�li przyci�niesz przed rozpoczêciem kopiowania klawisz

 (STATUS ZADAÑ), parametry kopiowania zostan¹
zapamiêtane.
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2. UMIESZCZANIE ORYGINA£ÓW

Orygina³y

Poni¿sza specyfikacja obejmuje dostêpne dla tego urz¹dzenia formaty orygina³ów:

Miejsce
umieszczania
orygina³ów

Szklana
szyba
ekspozycji

Automatyczny
podajnik
dokumentów
z funkcj¹
odwracania
dokumentów
(opcja)

Rodzaj orygina³ów

Pojedyncze arkusze
Obiekty trójwymiarowe
Ksi¹¿ki

Papier normalny, papier
termiczny, d³ugie
orygina³y, podziurkowane
(2,3 lub 4 dziurki):
Gramatura
50~127 g/m2

(jednostronne orygina³y)
50~105 g/m2

(dwustronne orygina³y)

Maksymalny
format

szeroko�æ:
297 mm
d³ugo�æ:432
mm

szeroko�æ:
297 mm
d³ugo�æ:432
mm

Formaty, które
rozpoznawane s¹
automatycznie

Format
normalny
Format A/B
A3, A4, A4-R,
A5, A5-R, B4,
B5, B5-R,
FOLIO

Format A/B
A3, A4, A4-R,
A5-R, B4, B5,
B5-R, FOLIO

Maksymalna ilo�æ
umieszczonych
orygina³ów

100 orygina³ów
(gramatura
50~127 g/m2) lub
stos orygina³ów
wysoko�ci 16 mm

Uwagi

Nie k³ad�
przedmiotów
ciê¿kich (wiêcej
ni¿ 4 kg) na
szklanej szybie
ekspozycji.

Niektóre z
rodzajów
orygina³ów mog¹
zale¿nie od
jako�ci nie byæ
pobierane.

Je�li umieszczasz orygina³y na szklanej szybie ekspozycji

Pojedyncze kartki

Podnie� pokrywê kopiarki lub automatyczny podajnik orygina³ów
z funkcj¹ obracania arkuszy (RADF) i po³ó¿ orygina³ zadrukowan¹
stron¹ do do³u.

Przysuñ orygina³ do lewego górnego rogu.

Zamknij powoli pokrywê kopiarki lub podajnik RADF.

1
2
3

Orygina³
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Wskazówka:
Je�li kopiujesz przezroczyste orygina³y np. foliê OHP, papier
przezroczysty, to po³ó¿ na oryginale kartkê papieru o formacie co najmniej
tej samej wielko�ci, co orygina³.

Orygina³y ksi¹¿kowe

Czysta kartka

Orygina³

Podnie� pokrywê kopiarki lub podajnik RADF (opcja) i po³ó¿ orygina³
tak jak przedstawiono na rysunku obok.
� Je�li nie po³o¿ysz orygina³ów w odpowiednim kierunku to kopie nie

bêd¹ wykonywane w prawid³owej kolejno�ci.

Zamknij pokrywê kopiarki lub podajnik RADF (opcja)
� Nie próbuj zamykaæ na si³ê pokrywy orygina³ów lub podajnika RADF

je�li kopiujesz grube orygina³y (np. grub¹ ksi¹¿kê). Kopie  wykonywane
s¹ tak¿e, gdy nie domkniêta jest pokrywa kopiarki lub podajnik RADF.

� Podczas kopiowania wystêpujê du¿e na�wietlenie szyby ekspozycji.
Nie patrz w kierunku szyby ekspozycji.

1

2
Znaczniki
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Zasady bezpieczeñstwa podczas korzystania z podajnika RADF (opcja)

Je�li u¿ywasz podajnika RADF (opcja)

Nie u¿ywaj orygina³ów o poni¿ej opisanych cechach, które mog¹ zostaæ zablokowane w podajniku lub zostaæ zniszczone.

(1) Pofa³dowane lub zrolowane orygina³y, zw³aszcza
takie, których rogi s¹ pozaginane bêd¹ prawdopodobnie
nieprawid³owo pobierane przez podajnik.

(2) Z papieru przebitkowego

(3) orygina³y z ta�m¹ klej¹c¹ lub poklejone,
albo z powycinanymi elementami

(4) Pozszywane lub spiête spinaczami.

(5) Podziurawione lub podarte

(6) Wilgotne      (7) Folia OHP

Z orygina³ami, które maja cechy jak poni¿ej powiniene� siê obchodziæ ostro¿nie

(1) Pofalowane lub pozaginane
orygina³y powinny byæ prze
kopiowaniem wyprostowane.

(2) Za jednym razem kopiuj jedynie orygina³y o tej samej szeroko�ci (nigdy nie
mieszaj orygina³ów ró¿nej wielko�ci).

(3) Orygina³y, które s¹ do siebie
poprzyklejane lub orygina³y z³o¿one
grzbietami mog¹ nie byæ wci¹gane
pojedynczo.
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Pobieranie ci¹g³e z podajnika strona  85

W³ó¿ orygina³y do podajnika rysunkiem do góry, uwa¿aj przy tym
by nie zagina³y siê rogi i dosuñ prowadnice do papieru.
� Istnieje mo¿liwo�æ ustalenia maksymalnej liczby orygina³ów.

Strona  31
� W przypadku, kiedy na raz nie mo¿na w³o¿yæ wszystkich orygina³ów

podziel stos na kilka mniejszych. Strona  85

Wskazówka:
Zwróæ uwagê na to, a¿eby wk³adaæ do podajnika orygina³y o tej samej
szeroko�ci. Informacje o kopiowaniu orygina³ów o ró¿nych szeroko�ciach
znajdziesz na stronie  87

1

2

1
Pobieranie pojedynczych kartek z podajnika

Ustaw prowadnice w odpowiedniej szeroko�ci dopasowanej do
formatu papieru.

W³ó¿ nastêpnie orygina³ do podajnika wzd³u¿ prowadnic, rysunkiem
do góry; orygina³ zostanie pobrany automatycznie.
� Nie dotykaj orygina³u do momentu automatycznego pobrania.

Prowadnice

Prowadnice
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3. AUTOSTART

Je�li ustawiona jest funkcja kopiowania wielokrotnego, mo¿esz przygotowywaæ nastêpne kopie.

Umie�æ orygina³ (y). Stron  31
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START)
� Podczas drukowania mo¿na zapisaæ do 4 prac. Umie�æ orygina³y 5 pracy

na szklanej szybie ekspozycji lub w podajniku RADF (opcja) i przyci�nij
klawisz  (START). Na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:

Auto start (autostart)

1
2

Potwierdzanie i kasowanie funkcji autostart

� Potwierdzanie funkcji autostart
Przyci�nij klawisz  (STATUS ZADAÑ) na dotykowym

panelu a nastêpnie klawisz  (LISTA ZADAÑ) na wy�wietlaczu.

� Anulowanie zadania zanim orygina³ zostanie zapisany do pamiêci.
W przypadku je�li chcesz przerwaæ kopiowanie w momencie gdy
orygina³ le¿y ju¿ na szklanej szybie ekspozycji lub jest umieszczony
w podajniku RADF (opcja) i pojawi³ siê nastêpuj¹cy komunikat:

Auto start (autostart)

Przyci�nij klawisz  (KASOWANIE FUNKCJI) lub
klawisz  (KASOWANIE / STOP).

� Anulowanie zadania zanim kopia zostanie wydrukowana
Skasuj dane, które maj¹ byæ wydrukowane (poza tymi, które siê ju¿
wydrukowa³y)  strona 39
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4. PRZERWANIE ROZPOCZÊTEGO KOPIOWANIA

W trakcie rozpoczêtego zadania kopiowania mo¿esz je przerwaæ i rozpocz¹æ kopiowanie innej pracy.

Przyci�nij klawisz  (PRZERWANIE KOPIOWANIA)
� Na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Job interrupted job saved (zadanie przerwane zadanie zapisane)

� Podczas gdy orygina³ jest skanowany, przerwane zadanie jest zapisywane.

Umie�æ orygina³ (y ). Strona  31
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START)

Po zakoñczonym kopiowaniu przyci�nij ponownie klawisz

 (PRZERWANIE KOPIOWANIA)
� Na ekranie wy�wietlony zostanie nastêpuj¹cy komunikat

READY to resume job 1 (gotowy do wznowienia zadania 1)

� Wcze�niej przerwane kopiowanie zostanie wznowione.

Wskazówka:
Je�li nie zastosujesz siê do punktu 4, to miêdzykopiowanie zostanie
automatycznie zakoñczone, a wcze�niej przerwane zadanie kopiowania
zostanie wznowione dopiero po pewnym czasie, po tym jak zakoñczone
zostanie miêdzykopiowanie.

1

2
3
4
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5. ZATRZYMANIE ZADANIA KOPIOWANIA

Je�li chcesz przerwaæ zadanie kopiowania podczas skanowania orygina³ów lub kopiowania wiêkszej ilo�ci orygina³ów

przyci�nij klawisz  (KASOWANIE / STOP)

Zatrzymanie skanowania orygina³ów

Podczas skanowania orygina³ów przyci�nij klawisz 
(KASOWANIE / STOP).
Skanowanie zostanie przerwane

W przypadku, gdy na ekranie wy�wietlony zostanie, pokazany
obok, ekran, przyci�nij klawisz  (KASOWANIE
PAMIÊCI).
� Zeskanowane dane zostan¹ skasowane.

1
2

Zatrzymanie kopiowania wielokrotnego

Podczas zadania kopiowania wielokrotnego przyci�nij klawisz
 (KASOWANIE / STOP).

� Ca³kowita liczba kopii zostanie ustawiona w pozycji standardowej
(tzn. 1, które to ustawienie zosta³o ustawione podczas instalacji).

Przyci�nij jeszcze raz klawisz  (KASOWANIE /
STOP), a¿eby wy�wietliæ listê zadañ do drukowania, a nastêpnie
przyci�nij przycisk  (KASOWANIE).

1

2
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Przyci�nij klawisz DELETE (KASOWANIE)

Dane zostan¹ skasowane a wielokrotne kopiowanie zostanie
zatrzymane.
� Je�li na wydrukowanie czekaj¹ inne dane to zostan¹ teraz wydrukowane.

3

4
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6. KASOWANIE ZADANIA KOPIOWANIA
LUB ZMIANA KOLEJNO�CI

Nie wydrukowane dane, których wiêcej nie potrzebujesz mo¿esz skasowaæ lub mo¿esz te¿ zmieniæ kolejno�æ zadañ.

Kasowanie danych

Postêpuj¹c zgodnie z poni¿szymi wskazówkami mo¿esz te¿ skasowaæ
dane wielokrotnego kopiowania.
* Odebrane faksy zapisane w pamiêci nie mog¹ zostaæ skasowane (je�li

zainstalowana jest funkcja faksowania).

Przyci�nij klawisz (STATUS ZADAÑ) na panelu
sterowniczym, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (LISTA
ZADAÑ).

Wskazówka:
Rysunek wy�wietlacza po prawej stronie przedstawia przyk³adowy ekran
je�li zainstalowana jest funkcja drukowania lub faksowania.

Wybierz dane do skasowania i nastêpnie przyci�nij klawisz 
(KASOWANIE).

Przyci�nij klawisz  (KASOWANIE).

Dane zostan¹ skasowane.
� Po przyci�niêciu klawisz  (STATUS ZADAÑ) lub

 (KASOWANIE FUNKCJI) na panelu sterowniczym
lub klawisza  (POWRÓT) na wy�wietlaczu pojawi siê ekran
podstawowy.

1

2

3

4
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Zmiana kolejno�ci drukowania

Przyci�nij klawisz  (STATUS ZADAÑ) na panelu
sterowniczym, a nastêpnie  (LISTA ZADAÑ) na
wy�wietlaczu.

Wybierz dane do przesuniêcia.

Przyci�nij klawisz  (PRZESUN¥Æ), a nastêpnie kliknij na
pozycjê, na której ma siê znale�æ zadanie do przesuniêcia.
� Zadanie, które ma byæ przesuniête zostanie zamienione pozycj¹

z zadaniem, na miejsce którego jest przesuwane.
� Dane o wysokim priorytecie (wydrukowane lub bie¿¹ce) nie mog¹ byæ

przesuniête.

Zmiana pozycji zadañ zosta³a zakoñczona.
� Po przyci�niêciu klawisza  (STATUS ZADAÑ) lub

 (KASOWANIE FUNKCJI) na panelu sterowniczym
lub klawisz  (POWRÓT) na wy�wietlaczu ponownie poka¿e
siê ekran podstawowy.

1
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3. USTAWIENIA W TRYBIE
PROSTEGO KOPIOWANIA

1. Wybór formatu papieru 42
� Automatyczny wybór formaty papieru (APS) 42
� Rêczny wybór formatu papieru 43
� Kopiowanie przy u¿ycia podajnika bocznego (rêcznego) 44

2. Funkcja zmniejszania i powiêkszania 46
3. Wybór rodzajów kopiowania (jednostronny,

dwustronny, kopiowanie z ksi¹¿ek) 49
4. Ustawianie na�wietlenia 55
5. Zmiana trybu nasycenia obrazu (Tekst, Foto, Tekst/Foto) 57
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1. WYBÓR FORMATU PAPIERU
Automatyczny wybór formatu papieru

Je�li umie�cisz orygina³ standardowej wielko�ci na szklanej szybie ekspozycji lub w podajniku RADF (opcja),
to czujniki automatycznie rozpoznaj¹ format i powstaj¹ce kopie bêd¹ wykonywane w tym samym formacie,
co orygina³. (Jest to ustawienie standardowe)
* W zale¿no�ci od stanu orygina³u funkcja ta mo¿e funkcjonowaæ z ró¿n¹ dok³adno�ci¹. W takim wypadku wybierz

format papieru rêcznie. Strona  43
* Funkcja ta mo¿e byæ stosowana podczas kopiowania ze wspó³czynnikiem powiêkszenia 100%, tj. 1:1
* Automatyczny wybór formatu orygina³u strona  31

Upewnij siê, ¿e tryb APS wybrany jest na wy�wietlaczu.

Umie�æ orygina³ (y). Strona  31

� Je�li tryb APS nie zosta³ wybrany, przyci�nij klawisz  (zoom)

i nastêpnie na kolejnym ekranie klawisz  (aps).
� Je�li wy�wietlone zostan¹ poni¿sze komunikaty to postêpuj wed³ug

poleceñ:

Change direction of oryginal (zmieñ kierunek u³o¿enia orygina³u)

Set correct cassette (umie�æ poprawnie kasetê)

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (start).

1
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Rêczny wybór formaty papieru

Przy bardzo przezroczystych orygina³ach (np. folia OHP, papier przezroczysty) bardzo ciemnych kopiach, orygina³ach
z ciemnymi brzegami lub orygina³ach o niestandardowych rozmiarach (np. gazety, czasopisma) automatyczny wybór
formatu papieru mo¿e nie funkcjonowaæ. W takim przypadku u¿yj rêcznego sposobu ustawiania formatu papieru.

Umie�æ orygina³ (y).  Strona 31

Przyci�nij na wy�wietlaczu na klawisz kasety, z której ma byæ
pobierany papier.

� Lub przyci�nij klawisz  (ZOOM), a¿eby przej�æ do nastêpnego
ekranu i przyci�nij klawisz formatu papieru jaki w danym momencie
potrzebujesz.

� Wybierz inne parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz .

Zalecenie:
Je�li papier znajduje siê w pojemniku stosów zmieñ ekran na taki, który
przedstawiony jest obok i przyci�nij klawisz  (ROZMIAR
KOPII), a¿eby ustawiæ format papieru w pojemniku bocznym. (kopiowanie
przy pomocy pojemnika bocznego  strona 44)

1
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Kopiowanie przy u¿yciu podajnika bocznego

Podajnika rêcznego (bocznego) u¿ywaj w przypadku je�li w ¿adnej z kaset na papier nie znajduje siê dany format
papieru lub je�li kopie drukowane s¹ na papierze formatu niestandardowego lub na specjalnym materiale (gruby
papier, folia OHP).
Je�li kopiujesz przy pomocy podajnika rêcznego bez ustawionego formatu to nastêpuj¹ce funkcje nie s¹ dostêpne:
Przesuwanie obrazu, kasowanie marginesów, kopiowanie podwójne, funkcja dupleks, zszywanie, edycja obrazu,
sortowanie przemienne, dziurkowanie, produkcja broszur, zszywanie broszur, 2 w 1, 4 w 1, dodawanie adnotacji lub
numerowanie stron.
Je�li jednak w podajniku rêcznym okre�lisz format papieru mo¿esz u¿ywaæ ka¿dej z wyszczególnionych powy¿ej
funkcji.

Umie�æ orygina³ (y). Strona 31

Umie�æ papier na tacy podajnika i dosuñ prowadnice do papieru.
� Wy�wietlony zostanie nastêpuj¹cy komunikat:

Ready for bypass copying (gotowy do kopiowania
przy u¿yciu podajnika rêcznego)

� Umie�æ papier strona do skopiowania do do³u.

� Przy u¿ywaniu wiêkszych formatów wysuñ dodatkow¹ tackê podajnika.
� Papier jaki mo¿e byæ podawany przy pomocy rêcznego podajnika

 strona 21

Je�li umieszczony jest papier w standardowym formacie

Wybierz format papieru
� Przedstawiony po prawej stronie ekran zostanie wy�wietlony

automatycznie je�li do podajnika rêcznego w³o¿ony zosta³ papier.
� Przyci�nij klawisz  (FORMAT KOPII) odpowiadaj¹cy

formatowi papieru znajduj¹cemu siê w podajniku rêcznym.
Je�li wybrany ma byæ format A4-R przyci�nij klawisz  (A4) dwa
razy  i odpowiedni format papieru zostanie wy�wietlony na ekranie po
prawej stronie na górze.

� Wybierz inne parametry kopiowania

Przyci�nij klawisz  (START)

Zalecenie:
Je�li kopie wykonywane s¹ na papierze specjalnym lub folii OHP to nale¿y
je wyjmowaæ pojedynczo z finiszera lub tacy wyj�ciowej i nie dopu�ciæ
do uk³adania siê jednej na drug¹.
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Je�li papier umieszczony w podajniku rêcznym nie jest
w standardowym formacie

W podajniku umieszczaj papier o poni¿ej przedstawionych wymiarach:
D³ugo�æ: 100 mm ~ 297 mm
Szeroko�æ: 148 mm ~ 432 mm

Przyci�nij klawisz  (NIE STANDARDOWY).

Podaj ka¿dy z wymiarów papieru (d³ugo�æ, szeroko�æ)
� Podaj przy pomocy klawiszy numerycznych d³ugo�æ papieru i przyci�nij

klawisz  (ZAPAMIÊTAJ) (na górze). Nastêpnie w podobny sposób
podaj warto�æ dla szeroko�ci.

Sprawd� wprowadzone warto�ci, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(ZAPAMIÊTAJ) (poni¿ej)
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START)

Zalecenie:
Je�li kopie wykonywane s¹ na papierze specjalnym lub folii OHP to nale¿y
je wyjmowaæ pojedynczo z finiszera lub tacy wyj�ciowej i nie dopu�ciæ
do uk³adanie siê jednej na drug¹.

3
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2. FUNKCJA ZMNIEJSZANIA I POWIÊKSZANIA

Funkcjê zmniejszania i powiêkszania mo¿na ustawiaæ na trzy sposoby:
� Kopiowanie z automatycznym wyborem wspó³czynnika powiêkszenia (AMS)
� Ustawiaj¹c oddzielnie format orygina³u i kopii
� U¿ywaj¹c klawiszy zoom do zmniejszania lub powiêkszania lub klawiszy zoomu automatycznego.
� Przy bardzo przezroczystych orygina³ach a (np. Folia OHP, papier przezroczysty), bardzo ciemnych kopiach,

orygina³ach z ciemnymi brzegami, lub orygina³ach o niestandardowych rozmiarach (np. gazety, czasopisma)
automatyczny wybór wspó³czynnika powiêkszenia mo¿e nie funkcjonowaæ. W takim przypadku u¿yj innych
sposobów zmniejszania lub powiêkszania.

Kopiowanie przy u¿yciu funkcji automatycznego wyboru
wspó³czynnika powiêkszenia (AMS)

Przyci�nij klawisz  (ZOOM) na wy�wietlaczu.

Przyci�nij klawisz  (AMS) i nastêpnie  (FORMAT
KOPII).

Umie�æ orygina³ (y). Strona 31
� Wbudowane czujniki automatycznie rozpoznaj¹ format orygina³u

i samodzielnie oblicz¹ dany wspó³czynnik powiêkszenia.
� Je�li na ekranie wy�wietlony zostanie nastêpuj¹cy komunikat, to postêpuj

wedle zaleceñ:

Change direction of oryginal (zmieñ ustawienie orygina³u)

Set reduction cassette (ustaw mniejszy format)

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
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Ustawianie formatu orygina³u i kopii

Umie�æ orygina³ (y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (ZOOM) na wy�wietlaczu.

Przyci�nij klawisz  (WIELKO�Æ ORYGINA£U)
odpowiadaj¹cy wielko�ci orygina³u i na koniec 
(WILEKO�Æ KOPII).
� Po wprowadzeniu formatu orygina³u i kopii odpowiedni wspó³czynnik

powiêkszenia zostanie obliczony i wy�wietlony na ekranie.

(Klawisz  (INNY) strona  95
� Je�li brak jest odpowiedniego formatu papieru w kasecie, to wy�wietlony

zostanie odpowiedni komunikat:

Set correct  cassette (ustaw odpowiedni format kasety)

Zainstaluj odpowiedni format kasety lub u¿yj podajnika rêcznego.

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).
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U¿ywanie klawiszy zoom do zmniejszania lub powiêkszania
lub klawiszy zoomu automatycznego.

Umie�æ orygina³ (y). Strona  31

Przyci�nij symbol kasety z formatem papieru, na którym zamierzasz
kopiowaæ i nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZOOM)
� Mo¿esz tak¿e wybraæ odpowiedni format papieru w kroku trzecim
bezpo�rednio na ekranie.

U¿ywaj¹c klawiszy  (DO GÓRY) lub  (W DÓ£)
wybierz odpowiedni format wspó³czynnika powiêkszenia.
� Przy ka¿dorazowym przyci�niêciu klawisza wspó³czynnik powiêkszenia
zmienia siê o 1 %. Je�li bêdziesz trzyma³ klawisz wci�niêty to wspó³czynnik
bêdzie zmienia³ siê ci¹gle.
� Przyciskaj¹c odpowiedni klawisz ,  lub  mo¿esz wybraæ
odpowiedni wspó³czynnik powiêkszenia.

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).
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3. WYBÓR RODZAJÓW KOPIOWANIA (JEDNOSTRONNY,
DWUSTRONNY, KOPIOWANIE Z KSI¥¯EK)

Funkcja ta umo¿liwia kopiowanie ustawiæ sposób kopiowania: orygina³u (jednostronny, dwustronny, ksi¹¿ka) jak
i kopii (jedno lub dwustronna).

Orygina³      Kopia

* Dla opcji       i       musi zostaæ zainstalowany podajnik RADF.3 4
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     Jednostronne orygina³y  Jednostronne kopie1

Umie�æ orygina³ (y). Strona  31

Upewnij siê, ¿e na ekranie podstawowym zosta³ wybrany tryb .

� W przypadku, gdyby nie zosta³ wybrany tryb kopiowania
jednostronny  jednostronny, przyci�nij klawisz, który jest zacieniony
tak jak pokazano na rysunku obok, a nastêpnie na kolejnym ekranie
przyci�nij klawisz .

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania

Przyci�nij klawisz  (START)

1
2

3

     Jednostronne orygina³y  Dwustronne kopie2

Przyci�nij zacieniony klawisz na ekranie podstawowym (patrz
rysunek obok).1
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Przyci�nij klawisz 1     2.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31
� Ustawienie kopii (obracanie) strona  81
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz .

2

3
4

5

6

Je�li kopiujesz jeden orygina³ ze szklanej szyby ekspozycji

Po³ó¿ nastêpny orygina³ (lub drug¹ stronê pierwszego) i nastêpnie

przyci�nij klawisz  (START).
� Mo¿esz tak¿e przycisn¹æ klawisz  (TAK) i nastêpnie klawisz

 (START).
� Powtarzaj wszystkie powy¿sze czynno�ci, a¿ do momentu zeskanowania

wszystkich orygina³ów.

Je�li wszystkie orygina³y zosta³y ju¿ zeskanowane to nastêpnie
przyci�nij klawisz  (KONIEC).
� Kopiowanie zostanie rozpoczête.
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     Dwustronne orygina³y  Dwustronne kopie3

Tryb ten wymaga zainstalowania podajnika RADF.

Umie�æ orygina³(y). Strona  33
� Ustawienie kopii (obracanie) strona  81

Przyci�nij na ekranie podstawowym zacieniony klawisz (patrz
rysunek obok).

Przyci�nij klawisz .
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz .

1
2
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     Dwustronne orygina³y  Jednostronne kopie4

Tryb ten wymaga zainstalowania podajnika RADF.

Umie�æ orygina³y. Strona  33
� Ustawienie kopii (obracanie) strona  81

Przyci�nij na ekranie podstawowym zacieniony klawisz (patrz
rysunek obok).

1
2
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Przyci�nij klawisz .

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz .

3
4

     Orygina³ jest ksi¹¿k¹  Dwustronne kopie5

Przyci�nij na ekranie podstawowym zacieniony klawisz (patrz
rysunek obok).

Przyci�nij klawisz  (KSI¥¯KA > 2)

Wybierz jeden z trybów kopiowania  ksi¹¿ek
� Przyci�nij klawisz  (PRAWO PRAWO), je�li kopiowania

ma rozpocz¹æ i skoñczyæ siê na prawej strona. Mo¿esz wybraæ pomiêdzy
trybami  (PRAWO LEWO),  (LEWO LEWO)
lub  (LEWO PRAWO).

1
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Wybierz format papieru.
� Wybierz format A4

Rêczne wybieranie formatu papieru strona  43

Je�li potrzebujesz na kopiach brzeg do zszycia do wybierz tryb
margines z funkcji zmiany obrazka.
� Kopiowanie ze zmian¹ obrazka strona  59

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Po³ó¿ pierwsz¹(e) do skopiowania stronê(y) na szklanej szybie

ekspozycji i przyci�nij klawisz  (START).
� Je�li nie kopiujesz orygina³ów od pierwszej strony, to kopie nie bêd¹

powstawa³y w tej samej kolejno�ci co orygina³.
� Wycentruj ksi¹¿kê na ¿ó³tej linii grzbietem na zewn¹trz.

Przerzuæ na nastêpn¹ stronê, po³ó¿ ksi¹¿kê na szybie i przyci�nij

klawisz  (START).
� Powtórz opisane powy¿ej czynno�ci, a¿ do momentu zeskanowania

wszystkich orygina³ów.

Po tym jak zeskanowana zosta³a ostania kopia przyci�nij klawisz
 (KONIEC).

Je�li ostatni dokument sk³ada³ siê tylko z jednej strony to przyci�nij

klawisz  (OSTATNIA STRONA KOPIOWANIA).

4
5

8

7

6
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4. USTAWIANIE NA�WIETLENIA

S¹ dwa sposoby ustawiania jasno�ci: tryb automatyczny (ustawienie standardowe) lub tryb rêczny. W trybie
automatycznym kopiarka sama rozpoznaje jasno�æ orygina³u i samodzielnie dobiera optymaln¹ jasno�æ kopii.
W trybie ustawiania warto�ci na�wietlenia rêcznie, mo¿esz zmieniaæ jasno�æ w zale¿no�ci od potrzeb. W przypadku
jasnych orygina³ów zaleca siê wybranie trybu rêcznego.

Tryb automatycznego dobierania na�wietlenia

Umie�æ orygina³. Strona  31

Upewnij siê, ¿e na ekranie podstawowym wybrana zosta³a funkcja
�AUTO�.

� Je�li nie zosta³ wybrany tryb automatyczny to przyci�nij klawisz 

(RÊCZNY), a nastêpnie na kolejnym ekranie klawisz .

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
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Tryb rêczny

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  na ekranie podstawowym

Przyci�nij jeden z klawiszy  lub , aby ustawiæ na�wietlenie
ciemniejsze lub ja�niejsze.
� Po ka¿dym przyci�niêciu jednego z klawiszy  lub , powstaj¹ce kopie

bêd¹ ciemniejsze lub ja�niejsze.

� Je�li w dolnej lewej czê�ci wy�wietlacza pojawi siê komunikat DENSITY
LEVEL (POZIOM NASYCENIA), mo¿esz na ekranie podstawowym
ustawiæ rêcznie jasno�æ na�wietlenia.

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
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5. ZMIANA TRYBU NASYCENIA OBRAZU (TEKST, FOTO,
TEKST/FOTO)

W zale¿no�ci od orygina³u mo¿na u¿ywaæ jednego z trzech trybów nasycenia obrazu: FOTO, TEXT (TEKST) lub
TEXT/FOTO (ustawienie podstawowe). Tryb Foto (zdjêciowy) s³u¿y do kopiowania  orygina³ów na których znajduj¹
siê zdjêcia, tryb tekstowy s³u¿y do kopiowania orygina³ów, które zawieraj¹ tekst (lub rysunki wykonane kreskami).
Tryb tekstowo-zdjêciowy s³u¿y do wykonywania kopii, na których znajduj¹ siê zarówno tekst jaki rysunki.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Dotknij zacieniony klawisz na ekranie podstawowym (patrz rysunek
obok.

Wybierz dotykaj¹c jeden z klawiszy tryb nasycenia obrazu 

(TEKST),  lub  (TEKST/FOTO).

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Wskazówka:
Zu¿ycie toneru zale¿ne jest od wybranego trybu nasycenia. Strona  128
� Wielko�æ zu¿ycia toneru z tego samego orygina³u nastêpuj¹ jak pokazano

poni¿ej:
FOTO<TEXT/FOTO<TEXT

1
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4. FUNKCJE EDYCYJNE

1. Kopiowanie z ingerencj¹ w tre�æ obrazka 59
2. Funkcja kopiowania z usuwaniem marginesów 61
3. Kopiowanie z podzia³em stron 62
4. Kopiowanie z funkcj¹ zoom x  y 63
5. Edycja tre�ci orygina³ów 64

� Maskowanie / Trymowanie 64
� Kopia lustrzana 66
� Zamiana negatywu na pozytyw 67

6. Tryb 2 w 1 / 4 w 1 68
7. Kopiowanie z umieszczaniem daty i godziny 70
8. Kopiowanie z numeracja stron 71
9. Funkcja broszury (zamiana w menu) 73
10. Kopiowanie z funkcj¹ dodawania ok³adki 75
11. Kopiowanie z funkcja arkuszy rozdzielaj¹cych 77
12. Pamiêæ dokumentów 79
13. Kierunek kopii (obracanie) 81
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1. KOPIOWANIE Z INGERENCJ¥ W TRE�Æ OBRAZKA

Funkcja ta umo¿liwia wprowadzenie na ka¿dej kopii specjalnego marginesu. Margines mo¿na umie�ciæ zarówno po
prawej jak i lewej stronie. Mo¿esz tak¿e wprowadziæ specjalny margines je�li kopiujesz ksi¹¿kê u¿yjesz tej funkcji
razem z funkcj¹ dual (dwustronny) lub przy kopiowaniu dwustronnym z ksi¹¿ek. Standardowa szeroko�æ marginesu
wynosi 7 mm., mo¿e jednak byæ ustawiania w przedziale od 0 do 30 mm.

Umie�æ orygina³ (y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycyjne.

Dotknij nastêpnie klawisza  (UMIESZCZANIE
MARGINESU).
• W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ)

Dotknij klawisz  (LEWO) lub  (PRAWO), a¿eby ustaliæ,
z której strony ma powstaæ margines.

Ustawianie marginesu po prawej lub lewej stronie

1
2
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Ustaw szeroko�æ, marginesu a nastêpnie dotknij klawisza 
(ZAPISZ)
� Standardowa szeroko�æ marginesu wynosi 7 mm.
� Je�li chcesz zmieniæ szeroko�æ marginesu to przyciskaj klawisze 

lub , a¿eby ustawiæ odpowiedni¹ warto�æ; nastêpnie dotknij
klawisz  (ZAPISZ)

� Przy kopiowaniu dwustronnym margines na stronie awersubêdzie po
przeciwnej stronie, ni¿ na stronie rewersu.

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Margines przy kopiowaniu z ksi¹¿ki

Je�li wybrana zosta³a funkcja specjalny margines przy kopiowaniu ksi¹¿ek to
funkcjê t¹ nale¿y u¿ywaæ razem z trybem dupleks dla kopiowania z ksi¹¿ek
(strona  53) lub trybem dual (strona  62).

Przyci�nij klawisz  (KSI¥¯KA).

Ustaw szeroko�æ marginesu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(ZAPISZ).
� Standardowa szeroko�æ marginesu wynosi 14 mm.
� Je�li chcesz zmieniæ szeroko�æ marginesu to przyciskaj klawisze 

lub , nastêpnie dotknij klawisz  (ZAPISZ)

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Wskazówka:
Funkcja umieszczania marginesu mo¿e byæ tak¿e u¿ywana przy podawaniu
papieru z podajnika bocznego. W takim przypadku, po w³o¿eniu papieru
do podajnika rêcznego (strona  43), przyci�nij klawisz 
(FORMAT KOPII), a¿eby wybraæ odpowiedni format papieru.

5
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2. FUNKCJA KOPIOWANIA Z USUWANIEM MARGINESÓW

Je�li orygina³y, które chcesz kopiowaæ s¹ brudne lub porwane, to w miejscach tych na kopii pojawi¹ siê czarne
plamy. W takim przypadku u¿yj funkcji kopiowania z usuwaniem marginesów, dziêki czemu brzegi kopii bêd¹
zawsze bia³e. Standardowe ustawienie szeroko�ci marginesu wynosi 5 mm, ale mo¿na je zmieniaæ w przedziale od 5
do 20 mm.

Umie�æ orygina³(y). Strona 31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), aby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie dotknij przycisku  (USUWANIE
MARGINESÓW)
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

Ustaw szeroko�æ bia³ego marginesu i nastêpnie dotknij klawisz
 (ZAPISZ).

� Standardowa szeroko�æ marginesu wynosi 14 mm.
� Je�li chcesz zmieniæ szeroko�æ marginesu to przyciskaj klawisze

 lub , a¿eby ustawiæ odpowiedni¹ warto�æ; nastêpnie
dotknij klawisz  (ZAPISZ)

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
2

3

4
Wskazówka:
Funkcja kasowania marginesu mo¿e byæ tak¿e u¿ywana przy podawaniu
papieru z podajnika bocznego. W takim przypadku, po w³o¿eniu papieru
do podajnika rêcznego (strona  43), przyci�nij klawisz 
(FORMAT KOPII), a¿eby wybraæ odpowiedni format papieru.
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3. KOPIOWANIE Z PODZIA£EM STRON

Funkcja ta umo¿liwia podczas kopiowania ksi¹¿ki b¹d� gazety rozdzia³ kopii na pojedyncze strony. Aby funkcja ta
dzia³a³a prawid³owo, nie nale¿y przesuwaæ orygina³u na szybie ekspozycji. Na szybie mo¿esz po³o¿yæ dwa orygina³y
formatu A4 obok siebie i kopiowaæ je na oddzielne kartki.
* w tej funkcji mo¿na stosowaæ jedynie arkusze formatu A4.

Po³ó¿ orygina³(y). Strona 32
� Je�li chcesz u¿ywaæ tej funkcji razem z funkcj¹ zmniejszania lub

powiêkszania to zanim po³o¿ysz orygina³(y) na szybie ekspozycji musisz
ustawiæ odpowiedni wspó³czynnik powiêkszenia.

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,

a nastêpnie dotknij klawisza  (KOPIA PODWUJNA)
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

Dotknij klawisza  (JEDNA STRONA) lub klawisza  
(DWIE STRONY).
� Wybierz funkcjê  (JEDNA STRONA), a¿eby kopiowaæ

pojedyncz¹ stronê na dwie oddzielne kartki. Wybierz funkcjê 
(DWIE STRONY), aby kopiowaæ dwustronnie.

Przyci�nij klawisz  (STANDARD), a¿eby powróciæ do ekranu
podstawowego i nastêpnie wybierz jako format kopiowania format
A4.
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1

2

3

4

5



63

4. KOPIOWANIE Z FUNKCJ¥ ZOOM X Y

Funkcja ta umo¿liwia kopiowanie z wykorzystaniem narzêdzia zoom dla poszczególnych osi, tj. osi X (poziomo)
i osi Y (pionowo).

Umie�æ orygina³(y). Strona 31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,

sa nastêpnie dotknij klawisza  (ZOOM XY)
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

Wybierz wspó³czynnik powiêkszenia oddzielenie dla warto�ci
x i warto�ci y
� Przyciskaj klawisze    lub    na ekranie, a¿eby ustawiæ

warto�æ wspó³czynnika dla warto�ci X i dotknij nastêpnie klawisza, 
(ZAPISZ). Wspó³czynnik Y ustaw w ten sam sposób.

Przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
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5. EDYCJA TRE�CI ORYGINA£ÓW
Maskowanie / Trymowanie

Podczas kopiowania mo¿esz wybraæ pewne obszary na oryginale i je nastêpnie przy kopiowaniu �przykryæ� (kopiowane
s¹ tyko wewnêtrzne obszary) lub zamaskowaæ (kopiowane s¹ tylko zewnêtrzne obszary). Na jednym obszarze mo¿e
byæ wybranych do czterech pól kopiowania.
* je�li formaty orygina³u i kopii nie zgadzaj¹ siê to istnieje mo¿liwo�æ, ¿e nie wszystko zostanie przekopiowane.
* podczas kopiowania z t¹ funkcj¹ przy u¿yciu podajnika bocznego nale¿y okre�liæ format papieru. Strona  44
* funkcja przerabiania orygina³ów funkcjonuje jedynie w po³¹czeniu ze standardowymi formatami.

Orygina³                                       Przykrywanie              Maskowanie

Po³ó¿ orygina³ na szybie ekspozycji, a¿eby wybraæ pola do
maskowania lub przykrycia (trymowania).
� Po³ó¿ orygina³ stron¹ do drukowania do góry. Dopasuj lewy róg do

lewego rogu szyby ekspozycji i przyrównaj go do skali orygina³ów.

Odczytaj pozycjê wybranych obszarów w kolejno�ci jak podano
poni¿ej (u¿ywaj w tym celu skali znajduj¹cej siê z lewej strony
i wewnêtrznej (górnej) skali orygina³ów:

� X1 Odstêp pomiêdzy górnym lewym a lewym rogiem wybranego pola.

� X2 Odstêp pomiêdzy górnym lewym a prawym bokiem  wybranego pola.

� Y1 Odstêp pomiêdzy górnym lewym  a górnym rogiem wybranego pola.

• Y2 Odstêp pomiêdzy górnym lewym  a dolnym rogiem wybranego pola.

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji

a nastêpnie dotknij klawisza  (EDYTOWANIE).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

1
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3
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Przyci�nij klawisz   (PRZYKRYWANIE) (lub 
(MASKOWANIE).

Podaj warto�ci odleg³o�ci dla poszczególnych parametrów.
• Przy pomocy klawiszy numerycznych podaj warto�æ dal X1 a nastêpnie

przyci�nij górny klawisz  (ZAPISZ).
� Podaj warto�ci dla dalszych parametrów dok³adnie w ten sam sposób.
� Je�li poda³e� wszystkie parametry to wygl¹d ekranu zmienia siê

automatycznie, a¿eby zaznaczyæ nastêpne obszary. W celu podania
parametrów dla dalszych obszarów postêpuj wed³ug powy¿szego
zalecenia.

Przyci�nij dolny klawisz  (ZAPISZ).

Umie�æ orygina³(y). Strona  31
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

4
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Kopia lustrzana

Przy pomocy tej funkcji mo¿esz wykonywaæ kopie, które bêd¹ lustrzanym odbiciem orygina³u.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz    (EDYCJA), a¿eby wybraæ menu edycyjne

i nastêpnie przyci�nij klawisz   (EDYTOWANIE).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz    (LUSTRO).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz    (START).

1
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Zamiana negatywu na pozytyw

Przy pomocy tej funkcji mo¿esz zamieniaæ czarne obszary orygina³u na bia³e i na odwrót.

Umie�æ orygina³(y). Strona 31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,

a nastêpnie przyci�nij klawisz  (EDYTOWANIE).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz    (NEGATYW/POZYTYW)
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
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6.TRYB 2 W 1 / 4 W 1

Funkcja ta umo¿liwia podczas kopiowania kilkustronnych orygina³ów zmniejszanie ich i nastêpnie kopiowanie
na jeden arkusz. Do dyspozycji s¹ dwa tryby: kopiowanie 2 w 1, gdzie kopiowane s¹ dwa orygina³y na jedn¹
kopiê oraz 4 w 1, gdzie kopiowane s¹ cztery orygina³y na jedn¹ kopiê. Dostêpne s¹ tak¿e te dwa tryby podczas
kopiowania dwustronnego, co umo¿liwia kopiowanie czterech / o�miu orygina³ów na jedn¹ kopiê.

* Z funkcj¹ t¹ niemo¿liwe jest ³¹czenie funkcji kopiowania ze zmniejszaniem lub powiêkszaniem.

Przyk³ad 4 w 1

Przyk³ad 2 w 1

Je�li u¿ywasz automatycznego podajnika orygina³ów
z funkcj¹ obracania orygina³ów.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie przyci�nij klawisz  (2 w 1 / 4 w 1).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (COFNIJ), aby zmieniæ ekran.

1
2
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Wybierz jedn¹ z funkcji
� Przyci�nij klawisz    (2w1) lub  (4w1), 

(2w1 dupleks) lub  (4w1 dupleks).

Wybierz rodzaj orygina³u.

� Przyci�nij klawisz  (JEDNOSTRONNY) lub 
(DWUSTRONNY).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

 Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji

Postêpuj wed³ug punktów 2 do 5 podtytu³u �Je�li u¿ywasz
automatycznego podajnika orygina³ów z funkcj¹ obracania
orygina³ów� ze strony  68.

Po³ó¿ orygina³(y) na szybie ekspozycji (strona  31) i przyci�nij
klawisz  (START).

� Po³ó¿ najpierw pierwszy stronê orygina³u.

Po zeskanowaniu pierwszej strony po³ó¿ kolejn¹ i przyci�nij
klawisz  (START).

� Mo¿esz tak¿e przycisn¹æ klawisz  (TAK) i nastêpnie klawisz

 (START).

Powtórz krok 3 dla kolejnych orygina³ów.

Je�li zeskanowany zosta³ ostatni orygina³ to przyci�nij klawisz
 (KONIEC).

1
2
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7. KOPIOWANIE Z UMIESZCZANIEM DATY I GODZINY

Funkcja ta umo¿liwia wprowadzanie na kopii aktualnego czasu i daty kopiowania.

Data i czas bêd¹
umieszczane w dolnej
czê�ci � kopia pionowa

Data i czas bêd¹
umieszczane w górnej
czê�ci � kopia pozioma

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,

a nastêpnie przyci�nij klawisz  (DATA I CZAS)
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

Wybierz sposób zapisu daty i czasu (D£U¯SZA KRAWÊD� lub
KRÓTSZA KRAWÊD�) i pozycjê (GÓRA lub DÓ£). Nastêpnie
przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji

Po zeskanowaniu pierwszej strony po³ó¿ kolejn¹, a nastêpnie
przyci�nij klawisz  (START).

� Mo¿esz tak¿e przycisn¹æ klawisz  (TAK), a nastêpnie klawisz

 (START).

Powtórz krok 5 dla kolejnych orygina³ów.

Po zeskanowaniu ostatniego orygina³u przyci�nij klawisz
 (KONIEC).

1
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8. KOPIOWANIE Z NUMERACJ¥ STRON

Dla orygina³ów poziomych
numer strony wprowadzany
jest w górnej czê�ci z
prawej strony.

Funkcja ta umo¿liwia wprowadzenie numeracji stron w wybranym miejscu.

Dla orygina³ów pionowych numer
strony wprowadzany jest w dolnej
czê�ci po �rodku.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,

a nastêpnie przyci�nij klawisz  (NUMER STRONY)
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij
klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

Wybierz sposób zapisu numeru strony (D£U¯SZA KRAWÊD� lub
KRÓTSZA KRAWÊD�) i pozycjê. Nastêpnie przyci�nij klawisz

 (ZAPISZ).

Wprowad� przy pomocy klawiszy numerycznych numer strony
pocz¹tkowej i nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).
� Je�li pierwsza strona ma mieæ numer 1, to po prostu przyci�nij klawisz

 (ZAPISZ).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
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Po zeskanowaniu pierwszej strony po³ó¿ nastêpn¹, po czym przyci�nij
klawisz  (START).

� Mo¿esz tak¿e przycisn¹æ klawisz  (TAK), a nastêpnie klawisz
 (START).

Powtórz krok 6 dla kolejnych orygina³ów.

Po zeskanowaniu ostatniego orygina³u przyci�nij klawisz 
(KONIEC).8

7

6
Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji
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9. FUNKCJA BROSZURY (W MENU EDYCJI)

Funkcja ta umo¿liwia takie kopiowanie i sortowanie orygina³ów, ¿e kopie wzd³u¿ swojej linii �rodkowej bêd¹ zaginane
i zszywane jak typowe czasopismo.
� Je�li funkcjê t¹ bêdziesz stosowa³ razem z finiszerem MJ-1013 (z zainstalowan¹ funkcj¹ zszywania broszur)

to kopie bêd¹ automatycznie zaginane i zszywane wzd³u¿ linii zagiêcia.
� Je�li zastosujesz t¹ funkcjê razem z funkcj¹ ok³adek to zadrukowane lub nie zadrukowane ok³adki mog¹ byæ

do³¹czane do broszury (strona  75). W takim przypadku tylna strona ok³adki pozostaje pusta.
* S¹ dwa sposoby wykonywania broszur. Na stronie 118 przedstawiona zosta³a metoda wykonywania zszywanych

broszur przy wykorzystaniu menu podstawowego oraz opcjonalnego finiszera.

Przyk³ad 12 stronicowego dokumentu, skopiowanego z u¿yciem funkcji broszury.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie przyci�nij klawisz  (WYKONYWANIE
BROSZURY).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

Ustaw szeroko�æ wewnêtrznego marginesu i przyci�nij klawisz 
(ZAPISZ).
� Standardowe ustawienie szeroko�ci marginesu wynosi 2 mm.
� Je�li chcesz zmieniæ szeroko�æ to ustaw inn¹ warto�æ klawiszami 

lub , a nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

� Je�li zainstalowany jest opcjonalny finisher MJ-1013 z modu³em
zszywania broszur, to kopie bêd¹ automatycznie zszywane wzd³u¿
�rodkowej linii.
A¿eby zszyæ broszurê przyci�nij klawisz  (ZSZYWANIE)

� Maksymalna ilo�æ kopii do zszycia strona  115.
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).
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Po zeskanowaniu pierwszej strony po³ó¿ kolejn¹, a nastêpnie
przyci�nij klawisz  (START).

� Mo¿esz tak¿e przycisn¹æ klawisz  (TAK), a nastêpnie klawisz

  (START).

Powtórz krok 5 dla kolejnych orygina³ów.

Po zeskanowaniu ostatniego orygina³u przyci�nij klawisz 
(KONIEC).

5

7
6

Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji
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10. KOPIOWANIE Z FUNKCJ¥ DODAWANIA OK£ADKI

Do ka¿dego stosu kopii mog¹ byæ dodane dodatkowe arkusze, tj. ok³adki, górna ok³adka lub ok³adka tylna (mo¿e
byæ to papier specjalny, np. papier kolorowy).
Dostêpne s¹ cztery tryby kopiowania z funkcj¹ dodawania ok³adek:
� Pusty arkusz dodawany na górze kompletu kopii,
� Zadrukowany arkusz dodawany na górze kompletu kopii,
� Pusty arkusz dodawany na górze i na dole kompletu kopii,
� Zadrukowany arkusz dodawany na górze i na dole koimpletu kopii.

Przyk³ad niezadrukowanej górnej ok³adki

Przyk³ad zadrukowanej górnej ok³adki

Przyk³ad niezadrukowanej górnej i dolnej ok³adki

Przyk³ad zadrukowanej górnej ok³adki i pustej dolnej.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31
� Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji to po³ó¿ najpierw pierwsz¹ stronê

z orygina³ów.

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie przyci�nij klawisz  (ARKUSZ OK£ADKI).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

1
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Przyci�nij jedn¹ z wybranych klawiszy:
Dla dodania niezadrukowanej górnej ok³adki ...............TOP BLANK
(GÓRA NIEZADRUKOWANA)
Dla dodania zadrukowanej górnej ok³adki .................TOP COPIED
(GÓRA ZADRUKOWANA)
Dla dodania niezadrukowanej górnej i dolnej ok³adki ........BOTH BLANK
(OBIE NIEZADRKUWANE)
Dla dodania zadrukowanej górnej ok³adki i niezadrukowanej
dolnej.................................................. TOP COPIED BACK BLANK
(GÓRNA ZADRUKOWANA I DOLNA NIEZADRUKOWANA)

W³ó¿ arkusze ok³adki do kasety z arkuszami ok³adek lub do
podajnika bocznego.
� Ustawianie kasety na arkusze ok³adkowe (funkcja specjalna)

strona  23
� Wk³adanie arkuszy ok³adkowych do podajnika bocznego

strona  44

Przyci�nij klawisz  (PODSTAWOWY), a¿eby wy�wietliæ ekran
podstawowy i wybierz odpowiedni symbol kasety sk¹d ma byæ
pobierany papier na ok³adki (pamiêtaj o odpowiednim formacie
i kierunku pobierania).
� Kaseta za arkuszami ok³adkowymi.

Przyci�nij klawisz   (START).

Wskazówka:
Je�li wybra³e� tryb  TOP COPIED  (GÓRNA ZADRUKOWANA) lub
TOP COPIED BACK BLANK   (GÓRNA ZADRUKOWANA I DOLNA
NIEZADRUKOWANA) a ustawiony jest tryb kopiowania dwustronnego
z dwustronnych orygina³ów lub dwustronnego z pojedynczych orygina³ów
to i tak ok³adki bêd¹ zadrukowane jednostronnie.
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11. KOPIOWANIE Z FUNKCJ¥ ARKUSZY ROZDZIELAJ¥CYCH (PRZEK£ADEK)

Funkcja ta umo¿liwia umieszczanie specjalnych arkuszy rozdzielaj¹cych (np. papier kolorowy) po wybranych
stronach. Funkcjê ta mo¿na stosowaæ w dwóch trybach.
� Umieszczanie niezadrukowanych arkuszy przed wyszczególnionymi stronami
� Umieszczanie zadrukowanych arkuszy przed wyszczególnionymi stronami

Wskazówka:
Je�li chcesz u¿ywaæ tej funkcji, to w jednej z kaset musz¹ znajdowaæ siê arkusze rozdzielaj¹ce,
a w drugiej normalny papier do kopiowania, formaty obu musz¹ byæ takie same oraz takie samo u³o¿enie
w kasacie.

Przyk³ad: umieszczenia niezadrukowanego arkusza
przed wybrana stron¹

Przyk³ad: umieszczenia zadrukowanego arkusza
przed wybrana stron¹

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

W³ó¿ do kasety arkusze rozdzielaj¹ce. Strona  23

Przyci�nij klawisz   (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie przyci�nij klawisz   SHEET INSERTION
(UMIESZCZANIE ARKUSZY ROZDZIELAJ¥CYCH).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³ a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

1
2
3
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Przyci�nij klawisz dla odpowiedniego trybu funkcji arkuszy
rozdzielaj¹cych
Je�li chcesz wprowadziæ niezadrukowany arkusz........ BLANK
(NIEZADRUKOWANY)
Je�li chcesz wprowadziæ zadrukowany arkusz............. COPIED
(ZADRUKOWANY)

Przy pomocy klawiszy numerycznych podaj numer strony, przed
któr¹ ma znajdowaæ siê arkusz rozdzielaj¹cy i nastêpnie przyci�nij
klawisz  (DALEJ).
� Na wy�wietlaczu zostanie pokazany numer strony, gdzie wprowadzony

zostanie arkusz rozdzielaj¹cy. W przyk³adzie pokazanym po prawej
stronie pierwszy arkusz rozdzielaj¹cy bêdzie umieszczony jako strona
10 (zadrukowana) lub przed 10 (niezadrukowana).

� A¿eby oznaczyæ nastêpne pozycje dla arkuszy rozdzielaj¹cych powtórz
krok 5. Istnieje mo¿liwo�æ wprowadzenia do 15 arkuszy rozdzielaj¹cych.

� ̄ eby wprowadziæ inny arkusz jako arkusz 1 przyci�nij klawisz 
(ARKUSZ 2) i podaj numer strony, gdzie chcesz wprowadziæ arkusz

rozdzielaj¹cy. I nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

� Przyci�nij klawisz , aby skorygowaæ 
(UMIESZCZONA STRONA).

Po tym jak poda³e� wszystkie strony, gdzie maja znajdowaæ siê
arkusze rozdzielaj¹ce przyci�nij dolny klawisz  (ZAPISZ).

Przyci�nij klawisz  (PODSTAWOWY), a¿eby powróciæ do
menu podstawowego.

Przyci�nij symbol kasety z odpowiednim formatem papieru
i odpowiednio umieszczonym jak dla kasety z arkuszami
rozdzielaj¹cymi.

Ustaw ilo�æ kopii (lub stosów).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

4

8
7
6

5

10
9
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12. PAMIÊÆ DOKUMENTÓW

Funkcja ta umo¿liwia zapisywanie dokumentów na twardym dysku kopiarki i pó�niejsze drukowanie prac.
Funkcjê t¹ mo¿na obs³ugiwaæ w dwóch trybach
1 Tryb pamiêci.... s³u¿y do zapisywania poszczególnych prac w odpowiednim miejscu na twardym dysku.
2 Tryb drukowania.... s³u¿y do drukowania zapisanych prac w pamiêci drukarki pod odpowiedni¹ nazw¹.
* Mo¿na zapisaæ do 24 prac do drukowania.
* Ka¿da praca mo¿e mieæ do 400 arkuszy orygina³ów, przy 6% zaciemnienia strony.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie przyci�nij klawisz  DOCUMENT STORAGE
(ZAPISYWANIE DOKUMENTÓW).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz 

Przyci�nij klawisz pozycji zapisu (ID), pod którym chcesz zapisaæ
dan¹ pracê, a nastêpnie podaj nazwê pracy i przyci�nij klawisz 
(ZAPISZ).
� Wybierz pozycjê pod, któr¹ nie s¹ zapisane jeszcze ¿adne prace do

drukowania.
� Obs³uga klawiszy znaków strona  107
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

1
2

3

4

1 Zapisywanie dokumentów w pamiêci kopiarki � tryb pamiêci
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Przyci�nij klawisz  (START).
� Proces zapisywania pracy rozpocznie siê automatycznie.

Wskazówka:
� Je�li chcesz zmieniæ nazwê danej pracy, wybierz z listy ID danego zadania

przyci�nij na pole z nazw¹ danej pracy, a nastêpnie klawiszem B SPACES
(COFNIJ) wykasuj dan¹ nazwê; nastêpnie podaj nowa nazwê dla danej
pracy i przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

� Obs³uga klawiszy znaków strona  107
� Je�li chcesz wykasowaæ dane zadanie do drukowania wybierz z listy na

wy�wietlaczu ID danego zadania a nastêpnie przyci�nij klawisz DELETE
(KASOWANIE), nastêpnie przyci�nij klawisz DELETE (KASOWANIE)
na nastêpnym ekranie.

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu edycji,
a nastêpnie przyci�nij klawisz  DOCUMENT STORAGE
(ZAPISYWANIE DOKUMENTÓW).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij
klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (DRUKUJ).

Wybierz numer identyfikacyjny ID danego zadania, które chcesz

wydrukowaæ i przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).
� Zapamiêtane funkcje zostan¹ ustawione.
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1

2

3

4

2  Drukowanie prac zapisanych w pamiêci � tryb drukowania
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13. KIERUNEK KOPII (OBRACANIE)

Funkcja ta umo¿liwia okre�lanie kierunku skanowania orygina³ów.
W trybie kopiowania jednostronnych orygina³ów na dwustronne kopie, dwustronnych orygina³ów na jednostronne
kopie lub stron podwójnych mo¿na wybraæ kierunek rysunku jak pokazano poni¿ej.

� Kopiowanie z funkcj¹ dupleks orygina³ów jednostronnych.
* Funkcja zale¿na jest od u³o¿enia orygina³u i przyci�niêcia jednego z klawiszy 

(AUTOMATYCZNY UK£AD OBRAZU),  (PORTRETOWY UK£AD OBRAZU)
lub  (KRAJOBRAZOWY UK£AD OBRAZU).

Orygina³y

lub

lub

lub

lub
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Je�li u¿ywasz podajnika RADF (opcja)

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (EDYCJA), a¿eby wy�wietliæ menu
edycji, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(AUTOMATYCZNY KIERUNEK OBRAZU).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (NASTÊPNY), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (PORTRETOWY
UK£AD OBRAZU) lub 
(KRAJOBRAZOWY UK£AD OBRAZU)

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
2

3

4

Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji

Postêpuj podobnie jak opisano w punktach 2 do 4 w przypadku
podajnika RADF.

Po³ó¿ orygina³ na szybie ekspozycji (strona  31), a nastêpnie

przyci�nij klawisz  (START).
� Umie�æ najpierw pierwszy dokument z ca³ego stosu dokumentów.

Po zeskanowaniu pierwszej strony po³ó¿ nastêpn¹ stronê, a nastêpnie

przyci�nij klawisz  (START).

� Mo¿esz tak¿e najpierw przycisn¹æ klawisz  (TAK), a nastêpnie

klawisz  (START).

Powtórz krok 3 dla drugiego i nastêpnych orygina³ów.

1
2
3

4
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Po zeskanowaniu ostatniego orygina³u przyci�nij klawisz 
(KONIEC).5
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5. FUNKCJE SPECJALNE

1. Ci¹g³e pobieranie orygina³ów / pojedyncze pobieranie orygina³ów 85
2. Kopiowanie orygina³ów o ró¿nych formatach 87
3. Programy kopiowania 88
4. Kopiowanie na papierze specjalnym 89
5. Zegar tygodniowy 93
6. Ustawianie innych formatów papieru 95
7. Ustawianie daty i czasu 96
8. Ustawianie trybu automatycznego oszczêdzania energii 97
9. Ustawianie funkcji automatycznego wy³¹czania 98
10 Zmiana jêzyka 99
11. Kody dostêpu 100
12. Wprowadzanie liter 107
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1. CI¥G£E POBIERANIE ORYGINA£ÓW / POJEDYNCZE
POBIERANIE ORYGINA£ÓW

Je�li u¿ywasz podajnika RADF (opcja) mo¿esz wybraæ pomiêdzy ci¹g³ym pobieraniem dokumentów (ustawienie
standardowe), a pojedynczym.

Ci¹g³e pobieranie dokumentów

Umie�æ orygina³(y). Strona  33
� Mo¿na ustawiæ maksymaln¹ liczbê orygina³ów strona  31

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu

programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz .
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz 

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Wskazówka:
Je�li ilo�æ orygina³ów jest wiêksza ni¿ pojemno�æ podajnika to mo¿esz
podzieliæ j¹ na dwie czê�ci, a nastêpnie najpierw w³o¿yæ i zeskanowaæ
pierwsz¹ czê�æ, a po niej drug¹. W takim przypadku przyci�nij klawisz

 (KONTYNUACJA) po tym jak pierwsza czê�æ zostanie
zeskanowana. Po zeskanowaniu pierwszej czê�ci w³ó¿ drug¹ do podajnika
RADF.

1
2

3
4



86

Pobieranie pojedyncze

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu

programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz .
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz 

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Umie�æ orygina³(y). Strona  33
� Orygina³ zostanie automatycznie wci¹gniêty i ekran zmieni siê jak

pokazano na rysunku z prawej strony.
� Umie�æ nastêpne orygina³y w ten sam sposób, co pierwszy (zale¿ne od

tego, czy przyci�niesz klawisz  (TAK), czy nie to skanowanie
rozpocznie siê od nowa)

Po pobraniu wszystkich orygina³ów przez podajnik RADF przyci�nij

klawisz tym  (KONIEC).
� Proces kopiowania rozpocznie siê.

1

2

3

4
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2. KOPIOWANIE ORYGINA£ÓW O RÓ¯NYCH FORMATACH

Je�li u¿ywasz automatycznego podajnika dokumentów z odwracaniem (RADF) to mo¿esz kopiowaæ orygina³y
o ró¿nych formatach. Wa¿ne jest jedynie, aby szeroko�æ orygina³ów wk³adanych do podajnika by³a taka sama.
* Nie wk³adaj do podajnika orygina³ów w ró¿nych szeroko�ciach.
* Nie mo¿na w ten sposób kopiowaæ przy pomocy bocznego podajnika dokumentów.

Umie�æ orygina³(y). Strona  33
� Mo¿liwe jest nastêpuj¹ce mieszanie formatów orygina³ów: A3 i A4 oraz

B4 i B5.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(RÓ¯NE FORMATY ORYGINA£ÓW).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

Przyci�nij klawisz automatycznego wyboru papieru albo
automatycznego ustawiania wspó³czynnika powiêkszenia i ustaw inne
parametry kopiowania.
� Je�li chcesz wykonywaæ kopie w trybie dwustronnym (dupleks),

to wybierz automatyczne ustawianie wspó³czynnika powiêkszenia.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
2

3
4

5
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3. PROGRAMY KOPIOWANIA

Funkcja ta umo¿liwia zapisanie najczê�ciej u¿ywanych parametrów kopiowania oraz pó�niejsze ich wybieranie.
Mo¿na zapamiêtaæ do czterech ró¿nych programów kopiowania.
* Zapisane programy kopiowania nie mog¹ byæ skasowane ale istnieje mo¿liwo�æ zmiany parametrów kopiowania

danego programu.

Zapisywanie parametrów kopiowania

Ustaw parametry kopiowania.
Przyk³ad:
Wspó³czynnik powiêkszenia.........................................71%
Liczba kopii..................................................................10 kopii
Kontrast........................................................................ automatyczny
Format papieru............................................................. A4-R
� Upewnij siê, ¿e ka¿dy parametr zosta³ ustawiony poprawnie.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(ZAPISYWANIE PROGRAMÓW).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (ZAPAMIETAJ).

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM 1) lub  lub
 lub .

� Parametry kopiowania zostan¹ zapisane w MEMORY 1 (PROGRAM
1) lub 2, 3 lub 4.

� Zapisane parametry kopiowania pozostan¹ niezmienione a¿ do czasu
wprowadzenia nowych parametrów. (Pozostan¹ tak¿e w pamiêci po
wy³¹czeniu w³¹cznika g³ównego.)

1

2

3

4
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� Klawisze programów, w które zosta³y zapisane parametry kopiowania
bêd¹ zacienione.

Kopiowanie przy pomocy zapisanego programu kopiowania

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), aby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(ZAPISYWANIE PROGRAMÓW).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (ODTWÓRZ).

Przyci�nij klawisz programu, który zawiera potrzebne w danym
momencie parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).
� Kopiowanie rozpocznie siê z parametrami, które zapisane by³y w danym

programie kopiowania.

1
2

3

4
5
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Potwierdzanie programów kopiowania

Je�li chcesz sprawdziæ jakie parametry zosta³y zapisane w danym programie
kopiowania to postêpuj wed³ug kroków 2 do 4 opisanych na stronie 5-6,
a nastêpnie przyci�nij klawisz SETTINGS (USTAWIENIA).

� Po prawej stronie przedstawiony jest przyk³ad parametrów jednego
z programów.

Ustawiono w nim:
- kasowanie brzegów
- sortowanie
- oraz zadrukowan¹ przek³adkê



91

4. KOPIOWANIE NA PAPIERZE SPECJALNYM

Je�li kopiujesz na papierze specjalnym lub folii OHP to ustaw t¹ funkcjê w celu lepszego utrwalenia toneru.

* Je�li chcesz kopiowaæ na papierze specjalnym lub folii OHP to u¿ywaj podajnika bocznego.
* Do odbierania zadrukowanej folii OHP zamocuj specjalna tackê. Strona  92

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Umie�æ papier w podajniku bocznym i ustaw format papieru.
� Kopiowanie przy pomocy podajnika bocznego strona  44

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (PAPIER
SPECJALNY).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij
klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (GRUBY PAPIER) (lub
 (FOLIA � PRZEZROCZYSTY).

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Wskazówka:
Zadrukowan¹ foliê kopiuj pojedynczo.

1
2
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Odbiór zadrukowanych folii OHP

Je�li kopiujesz na foliach OHP to zainstaluj specjalna tackê kopii.
* Je�li zainstalowany jest opcjonalny finiszer nie musisz tego robiæ, gdy¿ wtedy

zadrukowane folie bêd¹ wyk³adane na pó³ki finiszera.

Zdejmij tackê kopii.

Umie�æ nastêpnie tackê kopii jednym z boków do p³aszczyzny miejsca
odbierania kopii jak pokazano na rysunku obok.

1

2
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5. ZEGAR TYGODNIOWY

Dziêki zintegrowanemu zegarowi tygodniowemu mo¿esz tak ustawiæ kopiarkê, by o odpowiedniej porze w³¹cza³a
siê i wy³¹cza³a automatycznie.
Funkcja ta nie dzia³a je�li kopiarka zosta³a wy³¹czona przy pomocy wy³¹cznika g³ównego lub funkcja ta u¿ywana
jest w po³¹czeniu z automatycznym wy³¹czaniem kopiarki.

Ustawianie timera tygodniowego

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZEGAR
TYGODNIOWY).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

� Je�li chcesz wprowadziæ poprawkê to przyci�nij klawisz 
(ZMIEÑ).

Sprawd� ustawienia na wy�wietlaczu, a nastêpnie je�li wszystkie

ustawienia s¹ prawid³owe przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

Wprowad� ustawienia w³¹czania i wy³¹czania kopiarki dla ka¿dego
dnia.
� Je�li chcesz prze³¹czyæ pomiêdzy poszczególnymi dniami tygodnia

to u¿ywaj klawiszy  (NIEDZIELA) i  (SOBOTA).
� Liczby wprowad� przy pomocy klawiszy numerycznych.

Po wprowadzeniu ka¿dego parametru przyci�nij górny klawisz 
(ZAPISZ).

� Po wprowadzeniu czasów dla ka¿dego dnia tygodnia przyci�nij dolny
klawisz  (ZAPISZ).

� Je�li kopiarka ma w okre�lone dni nie w³¹czaæ siê (np. dni �wi¹teczne)
to dla pozycji ON (W£¥CZ) i OFF (WY£¥CZ) podaj ten sam czas.

1

2

3
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Dezaktywacja zegara tygodniowego

Zegar tygodniowy nie funkcjonuje je�li wy³¹czony jest w³¹cznik g³ówny lub
u¿ywana jest funkcja automatycznego wy³¹czani.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (TIMER
TYGODNIOWY) a¿eby usun¹æ zacienienie klawisza.

Wskazówka:
Podane czasy w³¹czania i wy³¹czania kopiarki pozostaj¹ aktualne do
momentu zmiany tych parametrów. Je�li zostanie ponownie uaktywniony
zegar tygodniowy, to stosowane bêd¹ poprzednie ustawienia.

1
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6. USTAWIANIE INNYCH FORMATÓW PAPIERU

Funkcja ta umo¿liwia ³atwe ustawienie innych formatów papieru ni¿ format A lub B, np. format letter.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Umie�æ papier w bocznym podajniku i dosuñ prowadnice do formatu
papieru. Strona  44.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (INNE
USTAWIENIA).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz  (FORMAT KOPII) odpowiadaj¹cy
formatowi umieszczonego w podajniku bocznym papieru.

Przyci�nij klawisz  (PODSTAWOWY), a¿eby wy�wietliæ menu

podstawowe, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZOOM)

Przyci�nij klawisz  (FORMAT ORYGINA£U)
odpowiadaj¹cy formatowi orygina³u, a nastêpnie przyci�nij klawisz

 (INNY) dla  (FORMATU KOPII)
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

1
2
3
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7. USTAWIANIE DATY I GODZINY

Przy pomocy klawiszy numerycznych mo¿na ustawiæ w kopiarce dok³adny czas, datê i dzieñ tygodnia. Przy pomocy
klawisza mo¿esz tak¿e ³atwo prze³¹czaæ pomiêdzy czasem zimowym a letnim.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz  (DATA/CZAS).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przy pomocy klawiszy numerycznych podaj rok (tylko dwie ostatnie
pozycje), miesi¹c, dzieñ miesi¹ca, dzieñ tygodnia, czas (format 24
godzinny) i minuty w takiej kolejno�ci poczynaj¹c od lewej strony.
� Je�li chcesz przej�æ do nastêpnej pozycji to przyci�nij klawisz .

[Przyk³ad] wprowadzenie daty listopad 2000 rok
0  0    1  1   .......

* liczby odpowiadaj¹ce poszczególnym dniom tygodnia:

Sprawd� ustawienia
� W przypadku b³êdu przyci�nij klawisz  i popraw b³êdnie

wprowadzon¹ liczbê.

Przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

Wskazówka:
� Ustawianie czasu zimowego i letniego
� W krajach, w których wprowadzony zosta³ czas letni i zimowy, przyci�nij

klawisz  a nastêpnie klawisz  (ZAPISZ).
� Je�li symbol jest zacieniony to w czasie letnim godzina 15:45 zostanie

zamieniona na 16:45.

   1  2  3  4    5  6  7

Niedz. Pn. Wt. �r. Czw. Pi. So.

liczba

dzieñ
tygodnia

1

2

3
4
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8. USTAWIANIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO
OSZCZÊDZANIA ENERGII

Je�li funkcja ta jest aktywna i kopiarka przez jaki� czas nie jest u¿ywana to po pewnym, �ci�le okre�lonym czasie,
urz¹dzenie przejdzie do trybu oszczêdzania energii. (standardowe ustawienie 15 min.)
* W przypadku, gdy nie chcesz u¿ywaæ trybu oszczêdzania energii skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym

Twojego dealera  lub serwisantem.

Ustawianie trybu automatycznego oszczêdzania energii

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(OSZCZÊDZANIE ENERGII).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Ustaw na wy�wietlaczu czas (w minutach) po jakim kopiarka
przechodzi w  tryb automatycznego oszczêdzania energii.
� Ustawianie zakoñczy siê i informacje na wy�wietlaczu powróc¹ do menu

programowania.

1

2

Przerywanie trybu automatycznego oszczêdzania energii

Przyci�nij jeden z klawiszy  (START), 

(DRUKOWANIE / SIEÆ),  (KOPIOWANIE),  (FAKS).

� Kopiarka zacznie siê nagrzewaæ i po chwili na wy�wietlaczu uka¿e siê
komunikat

READY (GOTOWY)

� Podczas, gdy kopiarka znajduje siê w fazie nagrzewania mo¿e zostaæ
uruchomiona funkcja autostart. Strona  25
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9. USTAWIANIE FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
WY£¥CZANIA

Je�li zostanie ustawiona funkcja automatycznego wy³¹czania i kopiarka nie bêdzie u¿ywana przez jaki� okre�lony
czas, to prze³¹czy siê automatycznie do trybu OFF (WY£¥CZONY) (uniknie siê niepotrzebnego zu¿ycia energii)
(standardowe ustawienie 60 min.)
Tryb wy³¹czania dzia³a je�li kopiarka u¿ywana jest jako kopiarka, w przypadku gdy w kopiarce zainstalowana jest
funkcja drukowania i / lub faksowania funkcja ta nazywana jest trybem spania. Ustawianie obu trybów jest jednak
jednakowe.

Zalecenie:
W miejscach gdzie napiêcie pr¹du wynosi 200V i je�li nie jest zainstalowana funkcja faksowania i / lub drukowania
to pobór mocy w tym trybie zostanie przerwany, je�li jednak zainstalowane s¹ opcje drukowania lub faksowania
bêdzie pobierana jedynie czê�æ energii.

Ustawianie trybu automatycznego wy³¹czania

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(AUTOMATYCZNE WY£¥CZANIE).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona, dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Ustaw na wy�wietlaczu czas (w minutach) po jakim kopiarka
przechodzi w  tryb automatycznego wy³¹czania.
� Ustawianie zakoñczy siê i informacje na wy�wietlaczu powróc¹ do menu

programowania.

Przerywanie trybu automatycznego wy³¹czania

Przyci�nij jeden z klawiszy  (ZASILANIE), 
(START),  (DRUKOWANIE / SIEÆ), 
(KOPIOWANIE),  (FAKS).
� Kopiarka zacznie siê nagrzewaæ i po chwili na wy�wietlaczu uka¿e siê

komunikat

READY (GOTOWY)

� Podczas, gdy kopiarka znajduje siê w fazie nagrzewania mo¿e zostaæ
uruchomiona funkcja autostart. Strona  25

1

2
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10. ZMIANA JÊZYKA

Informacje pojawiaj¹ce siê na wy�wietlaczu mog¹ byæ wy�wietlane w ró¿nym jêzykach.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(ZMIANA JÊZYKA)
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Przyci�nij klawisz z jêzykiem w jakim chcesz by wy�wietlane by³y
komunikaty.
� Standardowo zainstalowanych jest piêæ jêzyków (w tym angielski,

niemiecki, francuski i hiszpañski). Jêzyk polski jest instalowany na Twoje
¿yczenie.

1

2
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11. KODY DOSTÊPU

Funkcja ta umo¿liwia ograniczenie dostêpu do funkcji kopiarki (kopiowanie, drukowanie, faksowanie) poprzez
ustawienia kodów dostêpu. Mo¿na ustawiæ do 50 kodów dostêpu.
* je�li u¿ywasz tej funkcji po raz pierwszy to musisz podaæ tak¿e specjalny kod.

Przyci�nij klawisz  (PROGRAM), a¿eby wy�wietliæ menu
programu, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(KODY DOSTÊPU).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (WSTECZ), aby zmieniæ ekran.

Podaj piêcio-cyfrowy kod dostêpu.

Pojawi siê menu ustawieñ kodów dostêpu.

1

2

3

Drukowanie stanu dla poszczególnych kodów dostêpu

Funkcja ta umo¿liwia wydrukowanie stanu licznika ka¿dego u¿ytkownika
z kodów dostêpu.

Przyci�nij klawisz  (DRYKUJ
STAN LICZNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH KODÓW DOSTÊPU)
w menu kodów dostêpu.
� Proces drukowania rozpocznie siê, po kilku sekundach.

1



101

Kasowanie liczników

Funkcja ta umo¿liwia skasowanie stanu liczników do pozycji �000000�
* Licznik ogólny nie mo¿e byæ skasowany (strona  20).

Przyci�nij klawisz  (KASOWANIE STANU
LICZNIKÓW) w menu kodów dostêpu

Przyci�nij klawisz  (TAK).
� Licznik zostanie ustawiony w pozycji �000000�.

1

2

Zapisywanie, zmiana, kasowanie kodów dostêpu

Funkcja ta umo¿liwia na zapisywanie, zmianê i kasowanie kodów dostêpu.

Zapisywanie nowego kodu dostêpu

Przyci�nij klawisz  (USTAW KOD
DOSTÊPU) w menu kody dostêpu.

Przyci�nij klawisz  (W£¥CZ), a nastêpnie klawisz 
(ZAPISZ).

1

2
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Przyci�nij klawisz  (ZAPISZ) a¿eby zapisaæ kod g³ówny.
� W przypadku, gdyby nie zosta³ zapisany kod g³ówny to wy�wietlacz

powróci do ustawienia z punktu 6.

Podaj nazwê dla kodu g³ównego, a nastêpnie przyci�nij klawisz 
(ZAPISZ).
� Wprowadzanie liter strona  107

Przy pomocy klawiatury numerycznej podaj kod g³ówny
(piêciocyfrowy) dla pola  (NOWY KOD)
i  (POWTÓRZ KOD), a nastêpnie
przyci�nij dolny klawisz  (ZAPISZ).
� Kod g³ówny jest piêciocyfrowy (kod �00000� jest nie wa¿ny).

Wybierz pole, pod którym chcesz zapisaæ dany kod dostêpu,

a nastêpnie przyci�nij klawisz  (ZMIEÑ).

Podaj nazwê dla kodu dostêpu i przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

3

4

5

7

6
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Przy pomocy klawiszy numerycznych podaj kod dostêpu
(piêciocyfrowy) dla pola  (NOWY KOD)
i  (POWTÓRZ KOD), a nastêpnie
przyci�nij dolny klawisz  (ZAPISZ).
� Kod g³ówny jest piêciocyfrowy (kod �00000� jest nie wa¿ny).

Przyci�nij klawisz  (ZMIANA KODÓW
DOSTÊPU) w menu kodów dostêpu.

Wybierz kod, który chcesz zmieniæ, a nastêpnie przyci�nij klawisz

 (ZMIEÑ).

Wy�wietlony zostanie ekran potwierdzaj¹cy zmianê kodu dostêpu.

Przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

1

2

3

8

Zmiana wybranych kodów dostêpu
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Podaj nazwê danego kodu i przyci�nij klawisz  (ZAPISZ).

• Klawisze literowe strona  107

Przy pomocy klawiatury numerycznej podaj aktualny kod dostêpu
dla  (AKTUALNY KOD) oraz nowy dla 
(NOWY KOD) i przyci�nij dolny klawisz  (ZAPISZ).

� Kod dostêpu jest piêciocyfrowy (kod �00000� jest nie wa¿ny).

Kasowanie kodów dostêpu

Przyci�nij klawisz  (ZMIANA KODÓW
DOSTÊPU) w menu kodów dostêpu.

Przyci�nij klawisz  (W£¥CZ), a nastêpnie klawisz 
(ZAPISZ).

1

2

4

5
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Wybierz kod, który chcesz skasowaæ, a nastêpnie przyci�nij klawisz
 (KASUJ).

Przyci�nij klawisz  (TAK)

Ustawianie specjalnych funkcji kaset

Przyci�nij klawisz  (ZMIANA KODÓW
DOSTÊPU) w menu kodów dostêpu.

Przyci�nij klawisz  (W£¥CZ). a nastêpnie klawisz 
(ZAPISZ).

1

2

3

4
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Wybierz kod dostêpu, którego licznik chcesz skasowaæ i nastêpnie

przyci�nij klawisz  (KASOWANIE LICZNIKÓW)

Przyci�nij klawisz  (TAK)

Dezaktywacja funkcji kodów dostêpu

Przyci�nij klawisz  (ZMIANA KODÓW
DOSTÊPU) w menu kodów dostêpu.

Przyci�nij klawisz  (W£¥CZ).
� Je�li nacisn¹³e� ten klawisz to musisz tak¿e od nowa zapisaæ kod g³ówny.

1

2

3

4
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12. WPROWADZANIE LITER

Ekran widoczny po prawej stronie pojawi siê je�li bêdziesz
wprowadza³ litery.
* Do wprowadzania cyfr u¿ywaj klawiatury numerycznej.

Nastêpuj¹ce klawisze s³u¿¹ do wprowadzania liter.
� Caps Lock  (Du¿e litery)............... Przyci�nij ten klawisz, a¿eby prze³¹czyæ z du¿ych liter na ma³e.
� Space  (Cofnij).............................. U¿yj tego klawisza je�li chcesz skasowaæ litery przed kursorem.
� B Space  (Spacja).......................... Przyci�nij ten klawisz, a¿eby wprowadziæ wolne miejsce.

�  ...........................................Klawisze te s³u¿¹ do poruszania siê kursorem.
� SET  (Zapisz)................................ Przyci�nij ten klawisz, a¿eby zapisaæ wprowadzone litery.
� Cancel  (Anuluj)............................ Przyci�nij ten klawisz, a¿eby skasowaæ wprowadzone litery.

Wprowadzanie liter

Przyk³ad: Wprowadzanie s³owa �Toshiba�

Przyci�nij klawisza T na ekranie literowym.

Przyci�nij klawisz Caps Lock, a¿eby prze³¹czyæ na ma³e litery,
a nastêpnie przyci�nij klawisz O.

1

2
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Przyci�nij klawisze S, H, I, B i A

Przyci�nij klawisz SET (ZAPISZ) a¿eby zapisaæ wprowadzone litery.

Korekcja wprowadzonych liter

Przyci�nij klawisz  B Space  (Cofnij), a¿eby skasowaæ �oshiba�.

Przyci�nij klawisz Caps Lock (Du¿e litery), a¿eby prze³¹czyæ na
pisanie du¿ymi literami.

1

2

3

4

Przyk³ad: zamiana wyrazu �Toshiba� na �TOSHIBA�.
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Przyci�nij klawisze O, S, H, I, V, A.

Przycisnij klawisz , a¿eby cofn¹æ siê przed �A�.

Przyci�nij klawisz  B Space  (Cofnij), a¿eby skasowaæ �V�.

Przyci�nij klawisz �B� a¿eby wprowadziæ literê �B� a nastêpnie
przyci�nij klawisz  (ZAPISZ), a¿eby zapamiêtaæ wprowadzone
s³owo.

3

4

5

6
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6. RÓ¯NE TRYBY PRACY
FINISZERÓW

1. Rodzaje i modele finiszerów (opcje) 111
2. Sortowanie / Grupowanie 112
3. Zszywanie 114
4. Uk³adanie stosów 116
5. Dziurkowanie 117
6. Ustawienia funkcji broszury 118
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1. RODZAJE I MODELE FINISZERÓW (OPCJA)

Istniej¹ trzy opcjonalne typu finiszerów (MJ-1011, MJ 1012, MJ 1013).
Dostêpne funkcje zale¿ne s¹ od zainstalowanego typu finiszera.
� Przyci�nij prawy klawisz (zacieniony) na ekranie podstawowym

i potwierd� rodzaj wykoñczenia pracy na panelu sterowniczym.
� Ekrany, które zosta³y przedstawione w tym rozdziale s¹ wy�wietlane

je�li pod³¹czony opcjonalny finisher (MJ-1013) oraz opcjonalna
jednostka dziurkuj¹ca.

� Typ konsolowy
� MJ-1012 (wielopozycyjny)
� MJ-1013 (wielopozycyjny z funkcj¹ zszywania broszur)

� Typ podwieszany
� MJ-1011 (jednopozycyjny)

pó³ka wyk³adania kopii, miejsce
zszywania kopii (tylko MJ-1013)

pó³ki wyk³adania kopii
górna pokrywa

jednostka dziurkuj¹ca
(dostêpna jako opcja)

pokrywa frontowa

dolna pokrywa

pó³ki wyk³adania
kopii

Rodzaje finiszerów
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2. SORTOWANIE / GRUPOWANIE

Ustawieniem podstawowym dla finiszera jest tryb nie sortowania; je�li jednak potrzebujesz mo¿esz ustawiæ tryb
kopiowania z jednoczesnym sortowaniem lub grupowaniem.

• sortowanie • grupowanie

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij na ekranie podstawowym zacieniony klawisz (patrz
rysunek po prawej stronie)

Przyci�nij klawisz  (SORTOWANIE) (lub 
(GRUPOWANIE))
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START)

1
2

3
4
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Umie�æ kolejne orygina³y (lub drug¹ stronê pierwszego), a nastêpnie
przyci�nij klawisz  (START).

� Mo¿esz tak¿e przycisn¹æ klawisz  (TAK), a nastêpnie klawisz

 (START).
� Powtórz opisane wy¿ej kroki, a¿ wszystkie orygina³y zostan¹

zeskanowane.

Je�li orygina³y zosta³y ju¿ zeskanowane przyci�nij klawisz
 (ZAKOÑCZ).

� Kopiowanie rozpocznie siê.

5

6

Je�li kopiujesz z szyby ekspozycji
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3. ZSZYWANIE

Je�li zainstalowany zosta³ opcjonalny finiszer, to mo¿esz korzystaæ z funkcji automatycznego zszywania.
Kopie mog¹ byæ zszywane w jednym z trzech miejsc.
* Dla finiszera podwieszanego (MJ-1011) dostêpne jest jedynie jedno miejsce zszywania kopii 
(POJEDYÑCZY 1).

� wybrany zosta³  (POJEDYÑCZY 1):

� wybrane zosta³o  (POJEDYÑCZY 2):

kopia je�li umieszczasz
orygina³y w
podajniku RADF

kopiuj¹c z szyby
ekspozycji

� wybrane zosta³o  (PODWÓJNE):

* zale¿nie od formatu papieru istnieje mo¿liwo�æ zszywania pionowego lub uko�nego.

Umie�æ orygina³(y).  Strona 311
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Przyci�nij zacieniony klawisz na ekranie podstawowym (patrz
rysunek po prawej stronie)

Przyci�nij klawisz  (POJEDYÑCZY 1) (lub 

(PODWÓJNE) lub  (POJEDYÑCZY 2)).
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Maksymalna ilo�æ arkuszy, które mog¹ byæ zszyte, pozycja zszywania oraz dostêpne formatu papieru

2

3
4

Model

MJ-1011

MJ-1012
Mj-1013

Maksymalna ilo�æ arkuszy

30 kartek:         A4, A4-R, B5
20 kartek:         B4
15 kartek:         A3, Folio

50 kartek:         A4, B5
30 kartek:         A3, A4-R, B4, Folio

Pozycja zszywania oraz dostêpny format papieru

� SINGLE 1 (POJEDYÑCZY 1): A3, A4, A4-R, B4, B5, Folio

� SINGLE 1 (POJEDYÑCZY 1): A3, A4, A4-R, B4, B5, Folio
� DOUBLE (PODWÓJNE): A3, A4, A4-R, B4, B5, Folio
� SINGLE (POJEDYÑCZY 2): (pionowo) A4-R, Folio

(uko�nie) A3, A4, B4, B5
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4. UK£ADANIE STOSÓW

Je�li kopiujesz na papierze w formacie A4 lub A4-R z funkcj¹ sortowania lub grupowania i je�li u¿yjesz funkcji
uk³adania stosów,s to powstaj¹ce kopie bêd¹ uk³adane w naprzemiennych stosach, dziêki czemu ³atwiej je pó�niej
rozdzielaæ.
Tak¿e je�li zainstalowany jest opcjonalny finisher to kopie w tym trybie wyk³adane bêd¹ na tacê kopii.
* Funkcja ta nie mo¿e byæ ³¹czona z funkcj¹ automatycznego wybory papieru.

Umie�æ orygina³(y).  Strona  31.

Przyci�nij na ekranie podstawowym zacieniony klawisz (patrz
rysunek po prawej stronie).

Przyci�nij klawisz  (ZMIANA U£O¯ENIA).

Wybierz format papieru A4.
� Je�li wybra³e� papier formatu A4 to zwróæ uwagê, czy zainstalowana

jest tak¿e kaseta z papierem A4-R.
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz 

1
2

3

4

5
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Japonia i wiêksza czê�æ Europy
MJ-6001E)

Ameryka Pó³nocna (MJ-6001N)

Francja (MJ-6001F)

Szwecja (MJ-6001S)

5. DZIURKOWANIE

Je�li do finiszera (MJ-1012 lub MJ-1013) zainstalowana zosta³a jednostka dziurkuj¹ca (wyposa¿enie dodatkowe) to
kopie mog¹ byæ dziurkowane.
* grubo�æ papieru powinna byæ w przedziale od 64 do 200 g/m2. Papier specjalny, folia OHP nie mog¹ byæ dziurkowane.

Umie�æ orygina³(y). Strona  31.

Przyci�nij zacieniony klawisz na ekranie podstawowym (patrz
rysunek po prawej stronie).

Przyci�nij klawisz    (DZIURKOWANIE).
� W przypadku, gdyby dana funkcja nie zosta³a wy�wietlona to dotknij

klawisz  (DALEJ), aby zmieniæ ekran.
� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

Wskazówka:
Ilo�æ dziurek i dostêpne formaty papieru
Je�li kupujesz jednostkê dziurkuj¹c¹ to zwróæ uwagê na to, i¿ w ró¿nych
krajach rozstaw mo¿e byæ nieco inny (szczegó³owe informacje uzyskasz
od serwisanta).

1
2

3

4

Liczba dziurek i �rednica

2 dziurki (�r. 6,5 mm)

2 lub 3 dziurki (�r. 8 mm)

4 dziurki (�r. 6,5 mm; odstêp
pomiêdzy dziurkami 80 mm)

4 dziurki (�r. 6,5 mm; odstêp
pomiêdzy dziurkami 70,21 mm)

Dostêpne formaty papieru

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, Folio

2 dziurki: LG, LT-R, COMP
3 dziurki: LD, LT

A3, A4

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, Folio
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6. USTAWIENIA FUNKCJI BROSZURY

Funkcja ta umo¿liwia takie dostosowanie kopii, ¿e bêd¹ wygl¹da³y tak jak gazeta. Je�li dodatkowo zainstalowany
jest finiszer z funkcj¹ zszywania broszur (opcja MJ-1013) to mo¿esz wybraæ tryb zszywania broszur i wtedy kopie
bêd¹ zszywane po �rodku.
* je�li bêdziesz u¿ywa³ tej funkcji z funkcj¹ ok³adek (strona  75) to zadrukowane lub niezadrukowane arkusze

mog¹ byæ umieszczane na pocz¹tku (strona  75). W takim przypadku druga strona bêdzie niezadrukowana.

* Funkcjê zszywania broszur mo¿na obs³ugiwaæ w dwóch trybach. Patrz strona 73 menu edycyjnego .
� Przyk³ad dwunastostronicowej broszury.

� Je�li wybrana zosta³a funkcja  (BROSZURA)

� Je�li wybrane zosta³y funkcje  (BROSZURA & ZSZYWANIE)

� Je�li wybrana zosta³a funkcja  (ZSZYWANIE)

Umie�æ orygina³(y). Strona  31

Przyci�nij na ekranie podstawowym zacieniony klawisz. (patrz
rysunek po prawej stronie).

1
2
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Przyci�nij klawisz  (BROSZURA)
lub  (BROSZURA / ZSZYWANIE)
lub  (ZSZYWANIE).

� Ustaw pozosta³e parametry kopiowania.

Przyci�nij klawisz  (START).

3

4



120

7. MIGANIE SYMBOLI
GRAFICZNYCH

1. Opis symboli graficznych 121
2. Symbol uzupe³nienia papieru 122

� Umieszczanie papieru w kasetach 122
� Wk³adanie papieru do kasety du¿ej pojemno�ci 123

3. Symbol wymiany toneru 124
4. Symbol zablokowanego arkusza 129

1. Blokada papieru w podajniku RADF (opcja) 129
2. Blokada papieru w obszarze pobierania papieru z kaset 131
3. Blokada papieru w kasecie du¿ej pojemno�ci (opcja) 132
4. Blokada papieru w bocznym podajniku orygina³ów 132
5. Blokada papieru w dupleksie 133
6. Blokada papieru w zespole odblokowywania papieru 133
7. Blokada papieru w jednostce utrwalaj¹cej 134
8. Blokada papieru w jednostce odbierania zadrukowanych kopii 135
9. Blokada papieru w jednostce dziurkuj¹cej (opcja) 136
10. Blokada papieru w finiszerze 136
11. Blokada papieru w jednostce zszywaj¹cej broszury (opcja) 138

5. Uzupe³nianie zszywek 140
6. Usuwanie zablokowanych zszywek 144
7. Usuwanie resztek papieru (po dziurkowaniu) 147
8. Symbol wzywania serwisu 148
9. Komunikat regularna konserwacja 149
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1. OPIS SYMBOLI GRAFICZNYCH

Graficzny schemat kopiarki na wy�wietlaczu pokazuje stan
urz¹dzenia. Je�li miga jaki� z symboli, to postêpuj wed³ug opisanych
w tym rozdziale punktów.

Symbol 
Miga je�li zosta³ zablokowany arkusz na drodze
podawania papieru (w pobli¿u jednostki utrwalaj¹cej).
Strona  134

Symbol 
Miga je�li papier zosta³ zablokowany w dupleksie.
Strona  133

Symbol 
Miga je�li w trakcie kopiowania przy pomocy
podajnika bocznego nie jest pobierany z niego papier.
Strona  132

Symbol 
Miga je�li papier zaci¹³ siê w jednej z kaset.
Strona   131

Symbol 
Miga je�li papier zaci¹³ siê w kasecie du¿ej pojemno�ci
(opcja) lub jednej z wybranych kaset (opcja).
Strona  132

Symbol 
Miga je�li papier zaci¹³ siê w zespole odblokowywania
papieru na drodze podawania papieru.
Strona  133

Symbol 
Miga je�li brak jest toneru.
Strona  124

Symbol 
Miga, je�li pe³ny jest pojemnik na zu¿yty toner.
Strona  127

Symbol 
Miga je�li arkusz zablokowa³ siê w jednostce
zszywaj¹cej broszury.
Strona  138

Symbol 
Miga w przypadku blokady papieru w finiszerze lub
jednostce dziurkuj¹cej.
Strona  136

Symbol 
Miga je�li papier zablokowa³ siê na drodze odbioru
papieru (w pobli¿u miejsca odbierania kopii).
Strona  135

Symbol 
Miga je�li papier zablokowa³ siê w podajniku RADF.
Strona  129

Symbol 
Miga je�li urz¹dzenia wymaga przejrzenia przez
serwisanta.
Strona   148

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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2. SYMBOL UZUPE£NIENIA PAPIERU
Umieszczanie papieru w kasetach

Je�li ilo�æ papieru w kasetach lub kasecie du¿ej pojemno�ci zbli¿a siê do zera to na wy�wietlaczu zaczyna migaæ
odpowiedni symbol i pojawia siê nastêpuj¹cy komunikat:

Add paper (dodaj papier)

Do³ó¿ papier w sposób jaki opisano poni¿ej.

Wyci¹gnij kasetê przy pomocy uchwytu, a¿ do klikniêcia.

Otwórz opakowanie z papierem, wyjmij ca³y papier i umie�æ
go w kasecie.
� Do kasety mo¿na w³o¿yæ 550 arkuszy papieru (60 mm wysoko�ci)

(zalecanego przez firmê Toshiba).
� Nie przekraczaj maksymalnej granicy wype³nienia.
� Nie wk³adaj podartego, zrolowanego, wilgotnego i pociêtego papieru.

Zalecenie:
Zwróæ uwagê, a¿eby pomiêdzy papierem a prowadnicami zachowaæ odstêp
0,5 mm (w sumie 1mm). W przeciwnym wypadku mo¿e doj�æ do
zablokowania arkusza w trakcie pobierania.

Wsuñ z powrotem kasetê do momentu charakterystycznego klikniêcia.
� Wsuwaj kasetê bardzo ostro¿nie.
� W ten sam sposób umieszczaj papier w pozosta³ych kasetach na papier

�szafki papieru�(opcja).

1

2

3
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Wk³adanie papieru do kasety du¿ej pojemno�ci

Wyci¹gnij kasetê przy pomocy uchwytu, a¿ do klikniêcia.

Otwórz kilka paczek papieru i umie�æ papier (w odpowiednim
kierunku) do pó³ek A i B w kasecie.
� W³ó¿ papier do przegródki A (z prawej strony) i przegródki B (lewa

strona). Zwróæ uwagê, czy dzwignia po �rodku nie jest w po³o¿eniu
�otwarte�. (Przestrzegaj zaleceñ jakie umieszczone s¹ na nalepkach
w kasecie du¿ej pojemno�ci)

� Nie przekraczaj linii oddzielaj¹cych.
� W kasecie mo¿na umie�ciæ do 2500 arkuszy papieru (papieru polecanego

przez firmê Toshiba).
� Papier bêdzie pobierany najpierw z przegródki A, a nastêpnie papier

znajduj¹cy siê w przegrodzie B zostanie przesuniêty do przegrody A.
� Nie wk³adaj podartego, zrolowanego, wilgotnego i pociêtego papieru.

Zamknij pokrywê kasety du¿ej pojemno�ci
� Zamknij ca³kowicie pokrywê kasety pojemnika du¿ej pojemno�ci. Pó³ka

przesuwu zostanie automatycznie ustawiona w pozycji pobierania
papieru.

1

2

3
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3. SYMBOL  WYMIANY TONERU

Kiedy ilo�æ toneru w kopiarce zbli¿a siê do zera to wy�wietlaczu zaczyna
migaæ nastêpuj¹cy symbol  REPLACE TONER CARTRIDGE
(WYMIEÑ CARTRIDGE Z TONEREM), a na wy�wietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat:

Add toner (uzupe³nij toner)

Wymieñ jednocze�nie pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zu¿yty toner.

Firma Toshiba gwarantuje najwy¿sz¹ jako�æ kopii. U¿ywaj¹c tonerów
firmy Toshiba otrzymujesz nie tylko wysokiej jako�ci kopie, ale tak¿e
masz pewno�æ, ¿e u¿ywasz materia³ów, które s¹ przyjazne dla
�rodowiska. U¿ycie toneru niewiadomego pochodzenia niszczy
urz¹dzenie. Oryginalny toner powinien byæ oznaczony hologramow¹
etykiet¹,która w promieniach UV uwidacznia napis �TBM S.A.� oraz
�TOSHIBA�.

Otwórz przedni¹ pokrywê.1
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Wyjmowanie pojemnika ze zu¿ytym tonerem

Przesuñ pojemnik w kierunku wskazanym strza³k¹ i zwolnij czê�æ
�A�.

Trzymaj¹c mocno czê�æ �B� pojemnika jedn¹ rêk¹ i poci¹gnij
pojemnik do siebie, a¿eby wyj¹æ go z zamocowania.
� Zamknij pojemnik ze zu¿ytym tonerem pokrywk¹ i oddaj go

serwisantowi.
� Nie wyrzucaj pojemnik ze zu¿ytego toneru do �mieci.

Wyjmowanie pojemnika z tonerem

Przyci�nij zaczep i poci¹gnij cartridge do siebie.

2

3

4
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Przekrêcaj pojemnik w ten sposób, aby strza³ka znajduj¹ca siê na
jednej ze �cianek pojemnika ustawi siê w pozycji wskazanej na
rysunku obok.

Wysuñ pojemnik bardzo ostro¿nie.

Zalecenie:
Zu¿yty toner oraz pojemnik ze zu¿ytym tonerem oddaj serwisantowi.

5
6

Umieszczanie nowego toneru

Poruszaj nowym tonerem w t¹ i z powrotem.

Wyci¹gnij zabezpieczenie w kierunku wskazanym strza³k¹ (patrz
rysunek po prawej stronie).8

7
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Trzymaj toner w ten sposób, aby strza³ka znajdowa³a siê na górnej
stronie pojemnika (jak na rysunku obok) i wsuñ go do kopiarki.

Ustaw zabezpieczenia toneru w pozycji pierwotnej.

Wskazówka:
Zu¿ycie toneru zale¿ne jest od orygina³ów oraz pozosta³ych parametrów
kopiowania.

11

10

9

Umieszczanie nowego pojemnika na zu¿yty toner

Umie�æ pojemnik na zu¿yty toner w kolejno�ci odwrotnej do
demonta¿u pojemnika.
� Patrz punkty 2 i 3 na stronie 125.

� Je�li na wy�wietlaczu miga symbol  REPLACE TONER BAG
(WYMIEÑ POJEMNIK NA ZU¯YTY TONER):

Je�li pojemnik na zu¿yty toner jest pe³ny to na wy�wietlaczu miga symbol
 REPLACE TONER BAG (WYMIEÑ POJEMNIK NA ZU¯YTY

TONER) i pojawia siê nastêpuj¹cy komunikat:

Dispose of used Toner (Usuñ zu¿yty toner)

Wymieñ pojemnik ze zu¿ytym tonerem zgodnie z opisem a stronie 125.

Zalecenie:
Zaleca siê wymienianie pojemnika ze zu¿ytym tonerem razem z wymian¹
toneru.
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Informacje dodatkowe

¯ywotno�æ cartridgea (ilo�æ wykonanych kopii) zale¿na jest od nastêpuj¹cych warunków

1. Ilo�æ zadrukowanej powierzchni orygina³ów oraz jasno�æ t³a.
2. Format i wielko�æ orygina³ów.
3. Ilo�æ zaczernionego miejsc podczas kopiowania (np. podczas kopiowania z ksi¹¿ek przy czê�ciowo otwartej pokrywie

orygina³ów).
4. Temperatura i wilgotno�æ.
5. Jasno�æ  i pozosta³e parametry kopiowania.

¯ywotno�æ cartridgea zale¿na jest od parametrów kopiowania oraz powierzchni krycia (patrz poni¿szy rysunek).

Typy orygina³ów
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4. SYMBOL  ZABLOKOWANEGO ARKUSZA

W przypadku zaciêcia siê papieru w kopiarce zaczyna migaæ symbol 
CLEAR PAPER (USUÑ ZABLOKOWANY PAPIER) w miejscu, gdzie
zosta³ zablokowany papier. Gdy miga jeden z symboli oznaczonych
numerami 1 do 8 na wy�wietlaczu uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:

Misfeed in copier � zablokowany arkusz w kopiarce

Je�li pojawi siê jeden z symboli oznaczonych numerami 9 do 11 to na
wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Misfeed in Finisher � zablokowany arkusz w finiszerze

Usuñ zablokowany arkusz odpowiednio do diagramu obok.

Blokada papieru w podajniku RADF (opcja)1

Przyci�nij przycisk na podajniku RADF.

� Usuñ wszystkie zablokowane arkusze.

Przekrêæ pokrêt³o w kierunku wskazanym strza³k¹, a nastêpnie usuñ
wszystkie zablokowane orygina³y.

1

2
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� Je�li bêdziesz krêci³ pokrêt³em w kierunku przeciwnym (patrz rysunek
obok), to bêdziesz móg³ usun¹æ zablokowane orygina³y z drugiej strony.

Odci¹gnij niebiesk¹ d�wigienkê.

Przekrêæ niebieskim pokrêt³em w swoj¹ stronê, a¿eby usun¹æ
wszystkie zablokowane orygina³y.

Otwórz pó³kê podajnika.

Usuñ wszystkie zablokowane tam arkusze.

3

4

5

6
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Przesuñ niebieski guzik do przodu.

Usuñ wszystkie zablokowane arkusze.8

7

Blokada papieru w obszarze pobierania papieru z kaset2

1

2

Otwórz pokrywê �A�.

Usuñ zablokowany arkusz.
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Blokada papieru w kasecie du¿ej pojemno�ci (opcja)3

Otwórz pokrywê �B�

Usuñ zablokowany papier.

Wskazówka:
� Blokada papieru w szafce papieru (opcja)
� Otwórz pokrywê, jak pokazano na rysunku obok, a nastêpnie usuñ

zablokowany papier.
� Je�li papier zablokowa³ siê w górnej kasecie to otwórz pokrywê �A�

i usuñ zablokowany arkusz.

1

2

Blokada papieru w bocznym podajniku orygina³ów4

Usuñ znajduj¹ce siê w podajniku bocznym zablokowane arkusze.
� W³ó¿ ponownie papier do bocznego podajnika.1



133

Blokada papieru w dupleksie5

Upewnij siê, ¿e prowadnice bocznego podajnika s¹ otwarte. Nastêpnie
odci¹gnij r¹czkê klapy dupleksu i otwórz go.

Podnie� oznaczony niebiesk¹ strza³k¹ uchwyt, a nastêpnie usuñ
zablokowany papier.
� Po usuniêciu papieru zwróæ uwagê na dok³adne zamkniêcie obu stron

dupleksu.

1

2

Blokada papieru w zespole odblokowywania papieru6

Upewnij siê, ¿e prowadnice bocznego podajnika oraz dupleks s¹
otwarte, wyci¹gnij dwa niebieskie przyciski i przyci�nij dwa trzpienie
zwalniaj¹ce jednostki utrwalaj¹cej.

Przytrzymaj dobrze jednostkê odblokowywania arkuszy i otwórz j¹.

1

2
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Blokada papieru w jednostce utrwalaj¹cej7

Przekrêæ do wewn¹trz oznaczony niebiesk¹ strza³k¹ przyciski usuñ
papier.
� Po usuniêciu papieru zwróæ uwagê, czy obie strony pokrywy zespo³u

odblokowywania papieru s¹ dobrze zamkniête.

3

Upewnij siê, ¿e prowadnice bocznego podajnika, dupleks oraz
jednostka odblokowywania arkuszy s¹ otwarte i otwórz pokrywê
jednostki utrwalaj¹cej.

Usuñ zablokowany we wnêtrzu jednostki utrwalaj¹cej papier.

1

2
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Blokada papieru w jednostce odbierania zadrukowanych kopii8

Trzymaj mocno pokrywê jednostki odbierania kopii i nastêpnie
otwórz j¹.

Usuñ zablokowany papier w obszarze jednostki odbierania kopii.

� W przypadku, gdy papier zablokowany jest we wnêtrzu jednostki
odbierania papieru, usuñ go przyciskaj¹c bia³y zatrzask do do³u.

� Usuñ zablokowany papier od strony jednostki utrwalaj¹cej, je�li jest
to ³atwiejsze.

1

2
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Blokada papieru w jednostce dziurkuj¹cej (opcja)9

Przyci�nij oznaczony strza³k¹ guzik i oddziel finiszer od kopiarki.

Otwórz klapkê jednostki dziurkuj¹cej

Przekrêæ niebieskie pokrêt³o do po³o¿enia strza³k¹ w kierunku pola
 .

� W takim stanie jednostka dziurkuj¹ca jest otwarta i teraz mo¿esz usun¹æ
papier jak pokazano na rysunku.

1

2

3

Blokada papieru w finiszerze10

� Je�li u¿ywasz finiszera typu konsolowego:

Podnie� jednostkê dziurkuj¹c¹ (opcja).1
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Otwórz pokrywê finiszera.

Wyci¹gnij guzik 1 lub guziki 2 oraz 3 i usuñ zablokowany papier.

Usuñ zablokowany papier w obszarze wyk³adania kopii.

� Je�li u¿ywasz finiszera typu podwieszanego:

Ci¹gn¹c dzwignie finiszera odsuñ finiszer ostro¿nie od kopiarki.1

2

3

4
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Blokada papieru w jednostce zszywaj¹cej broszury (opcja)

Podnie� niebieskie dzwignie i usuñ zablokowany papier.

Usuñ zablokowany papier w obszarze wyk³adania kopii.

2

3

1

2

11

Przyci�nij oznaczony strza³k¹ guzik, a nastêpnie odsuñ ostro¿nie
finiszer od kopiarki.

Otwórz klapê jednostki zszywaj¹cej i usuñ zablokowany papier.
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Otwórz doln¹ klapê finiszera.

Przekrêæ prawe pokrêt³o w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Przyci�nij lewy przycisk, a nastêpnie przekrêæ w kierunku ruchu
wskazówek zegara.

Usuñ zablokowany papier od strony odbierania kopii zszywacza
broszur.

Otwórz pokrywê jednostki wydawania kopii zszywacza broszur,
a nastêpnie usuñ zablokowany papier.

3

4

5

7

6
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5. UZUPE£NIANIE ZSZYWEK

Je�li zabraknie zszywek w pojemniku zszywek to na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Set staple cartridge - Umie�æ nowy pojemnik ze zszywkami

W celu uzupe³nienia zszywek postêpuj zgodnie z poni¿szymi punktami.

Je�li u¿ywasz finiszera typu konsolowego

Otwórz pokrywê finiszera.

Przyci�nij niebiesk¹ dzwigniê w zszywaczu i wyci¹gnij magazynek
na zszywki.

Wyci¹gnij do góry pusty pojemnik zszywek.

1

2

3
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W³ó¿ nowy pojemnik zszywek do magazynku a¿ do
charakterystycznego klikniêcia.
� Usuñ dopiero teraz zabezpieczenia.

Poci¹gnij do góry zabezpieczenie trzymaj¹c jednocze�nie zszywacz.

W³ó¿ z powrotem magazynek zszywek do finiszera.
� Wk³adaj magazynek w ten sposób, a¿ zaskoczy pod klemami i bêdzie

s³yszalny charakterystyczny d�wiêk.

Zalecenie:
Je�li na wy�wietlaczu pojawi siê ponownie komunikat to powtórz kroki 1
do 6.

Set staple cartridge - Umie�æ nowy pojemnik ze zszywkami

4

5

6
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Jednostka zszywaj¹ca broszury

Otwórz doln¹ klapê finiszera.

Wysuñ do siebie bardzo ostro¿nie jednostkê zszywaj¹c¹ broszury.

Wysuñ do siebie dzwigniê uchwytu jednostki zszywaj¹cej broszury
i przekrêæ o 90 stopni zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Usuñ pusty magazynek zszywek i umie�æ nowy.
� Wymieñ oba puste magazynki zszywek na nowe.

Przesuñ w pierwotne po³o¿enie uchwyt jednostki zszywaj¹cej
broszury oraz sam¹ jednostkê.

Upewnij siê, ¿e finiszer jest dobrze zamocowany do kopiarki oraz,
¿e w kasetach znajduje siê papier w formacie A3, B4 lub A4-R.
� Nie mo¿na przeprowadziæ testu zszywacza je�li w kopiarce brak jest

wy¿ej wyszczególnionych formatów papieru (A3, B4, lub A4-R).

Zamknij doln¹ klapê finiszera. Nastêpnie automatycznie zostanie
przeprowadzony test na pustym arkuszu papieru.
� Test ten s³u¿y unikniêciu �pustego� zszywania.

1

2

3

4
5

7

6
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Zalecenie:
W przypadku, gdyby nie zosta³ przeprowadzony test zszywacza a na
wy�wietlaczu dalej pojawia³by siê komunikat:

Set staple cartridge - Umie�æ nowy pojemnik ze zszywkami

powtórz kroki  1 do 7.

Je¿eli u¿ywasz finiszera typu podwieszanego

Ci¹gn¹c dzwigniê finiszera odsuñ finiszer ostro¿nie od kopiarki.

Trzymaj¹c magazynek zszywek z obu stron wyci¹gnij go.

Przekrêæ magazynek zszywek a nastêpnie powtórz kroki 3-5
uzupe³niania zszywek w finiszerze typu konsolowego (Console-Typ
Finisher) (strona  140).

Przekrêæ magazynek zszywek do normalnej pozycji a nastêpnie
umie�æ go z powrotem w zszywaczu.
� Wk³adaj magazynek w ten sposób, aby dobrze dopasowa³ siê do

zszywacza i s³yszalne by³o charakterystyczne klikniêcie.

Zalecenie:
Je�li na wy�wietlaczu dalej bêdzie pojawia³ siê nastêpuj¹cy komunikat to
powtórz kroki 1 do 4.

Set staple cartridge - Umie�æ nowy pojemnik ze zszywkami

1

2
3

4
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6. USUWANIE ZABLOKOWANYCH ZSZYWEK

Je�li mimo aktywnej funkcji zszywania kopie nie s¹ zszywane, sprawd�, czy na wy�wietlaczu nie pojawia siê
nastêpuj¹cy komunikat.

Examine stapler (Skontroluj zszywacz)

Je�li na wy�wietlaczu pojawi³ siê powy¿szy komunikat, oznacza to, i¿ nast¹pi³o zablokowanie siê zszywek. Usuñ
zablokowane zszywki wed³ug poni¿szych zaleceñ.

Je�li u¿ywasz finiszera typu konsolowego

Postêpuj wed³ug punktów 1 i 2 rozdzia³u �5. Uzupe³nianie zszywek�
(Console-Typ Finisher) finiszer konsolowy (strona  140)

Przytrzymaj mocno d�wignie, a nastêpnie przesuñ do do³u czê�æ A.

Usuñ zablokowane zszywki przy pomocy czubka palca lub innego
ostro zakoñczonego przedmiotu.

Trzymaj¹c mocno d�wigniê umie�æ czê�æ �A� z powrotem na swoim
miejscu.

1
2

3

4
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Wsuñ pojemnik zszywek z powrotem do zszywacza.
� Wk³adaj magazynek w ten sposób, aby dobrze dopasowa³ siê do

zszywacza i s³yszalne by³o charakterystyczne klikniêcie.

Zamknij pokrywê przedni¹ finiszera.

5
6

Je�li u¿ywasz jednostki zszywaj¹cej broszury

Postêpuj wed³ug zaleceñ opisanych w punktach 1 do 3 rozdzia³u �5
uzupe³niania zszywek� dla jednostki zszywaj¹cej broszury SADDLE
STITICH UNIT (JEDNOSTKA ZSZYWAJ¥CA BROSZURY)
(strona  142).

Usuñ pusty magazynek zszywek.

Przyci�nij dzwigniê 1 i wyci¹gnij guzik 2.

Usuñ zablokowane zszywki i ustaw z powrotem guzik w po³o¿enie
pocz¹tkowe.

1

2

3

4
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Ustaw z powrotem magazynek zszywek w jego pierwotnym po³o¿eniu.

Ustaw z powrotem �uchwyt zszywacza� oraz jednostkê zszywaj¹c¹
w ich pierwotnych ustawieniach.

Zamknij doln¹ klapê finiszera.

5

7
6

Je�li u¿ywasz finiszera wisz¹cego

Postêpuj wed³ug punktów 1 i 2 rozdzia³u �5 uzupe³nianie zszywek�
dla finiszera podwieszanego Hanging-Type Finisher) (strona  143)

Nastêpnie postêpuj wed³ug kroków 2 do 4 rozdzia³u �6 Usuwanie
zablokowanych zszywek� dla finiszera konsolowego (Console-Type
Finisher) (strona  144).

Umie�æ z powrotem magazynek zszywek w jego pozycji pocz¹tkowej.
� Wk³adaj magazynek w ten sposób, aby dobrze dopasowa³ siê do

zszywacza i s³yszalne by³o charakterystyczne klikniêcie.

Zamocuj finiszer do kopiarki.

1
2
3
4
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7. USUWANIE RESZTEK PAPIERU (PO DZIURKOWANIU)

Je�li ilo�æ zebranych w urz¹dzeniu resztek papieru po dziurkowaniu osi¹gnie okre�lon¹ ilo�æ to na wy�wietlaczu
pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Please Dispose of Hole Punch Dust (usuñ papier pozosta³y
po dziurkowaniu)

Usuñ resztki papieru w sposób jaki opisano poni¿ej

W finiszerze

Otwórz pokrywê jednostki dziurkuj¹ce.

Trzymaj mocno czarn¹ dzwigniê, wyci¹gnij pojemnik na resztki
papieru i opró¿nij go.

W³ó¿ z powrotem pojemnik na resztki papieru na soje miejsce.

Zamknij pokrywê jednostki dziurkuj¹cej.

1

2
3
4
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8. SYMBOL  WZYWANIA SERWISU

Je�li zacznie migaæ symbol WEZWIJ SERWIS  to na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat i kopiowanie
nie bêdzie mo¿liwe. Wy³¹cz w³¹cznik g³ówny i zadzwoñ do serwisu.

Call for sevice (zadzwoñ po serwis)

Je�li na wy�wietlaczu pojawia siê migaj¹cy symbol WEZWIJ SERWIS 
lub USUÑ ZABLOKOWANY PAPIER  to w miejscu licznika kopii
pojawi siê odpowiedni kod usterki, je�li przyci�niesz klawisz

 (KASUJ/STOP) oraz klawisz numer 8 na klawiaturze
numerycznej. Przeka¿ serwisowi informacje o numerze usterki.

Zalecenie:
Do utrwalania toneru na kopiach u¿ywane s¹ gor¹ce elementy, kopiarka wyposa¿ona jest w specjaln¹ funkcjê
�wy³¹cznika bezpieczeñstwa�. Je�li w³¹czysz drukarkê (* klawisz  (MOC) na panelu steruj¹cym, gdy
kopiarka znajduje siê trybie automatycznego wy³¹czania) i po pewnym czasie nie zostanie osi¹gniêta odpowiednia
temperatura, to praca kopiarki zostanie przerwana przez �wy³¹cznik bezpieczeñstwa�. Do takiej sytuacji mo¿e
dochodziæ je�li za niska jest temperatura w otoczeniu kopiarki, mimo ¿e kopiarka funkcjonuje normalnie. Wy³¹cz
w takim przypadku w³¹cznik i w³¹cz ponownie (* patrz powy¿ej). Powtórz w³¹czanie i wy³¹czanie dwukrotnie; je�li
problem nie zniknie, wy³¹cz urz¹dzenie i zadzwoñ do serwisu.
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9. KOMUNIKAT REGULARNA - KONSERWACJA

Je�li na wy�wietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Time for periodic maintenance (Czas na okresow¹ konserwacjê)

Oznacza to, i¿ nale¿y wezwaæ serwis w celu przeprowadzania okresowej konserwacji. Zadzwoñ po serwis.
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8. KONSERWACJA
URZ¥DZENIA

1. Codzienna konserwacja urz¹dzenia 151
2. Proste usterki 153
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Rzeczy, które nale¿y sprawdzaæ codziennie

1. CODZIENNA KONSERWACJA URZ¥DZENIA

Czy urz¹dzenie jest w³¹czone, czy wy³¹czone?
� Polecamy w³¹czaæ kopiarkê ka¿dego dnia rano, tak aby by³a gotowa do

pracy. Przed opuszczeniem wieczorem biura wy³¹cz kopiarkê.
� W przypadku korzystania z trybu automatycznego wy³¹czania i / lub

zegara tygodniowego lub opcjonalnie ustawionej funkcji drukowania
sieciowego i / lub funkcji faks, nie wy³¹czaj g³ównego w³¹cznika.

Rzeczy, które nale¿y sprawdzaæ raz w tygodniu

Zalecamy czy�ciæ niektóre elementy kopiarki raz w tygodniu w celu
zagwarantowania najwy¿szej jako�ci kopii
* Podczas czyszczenia urz¹dzenia postêpuj bardzo ostro¿nie, aby nie

zarysowaæ powierzchni, które czy�cisz.

Czyszczenie szyby ekspozycji

Je�li szyba ekspozycji jest zanieczyszczona to powstaj¹ce kopie mog¹
byæ zaplamione.
� Szybê ekspozycji czy�æ odpowiednim do tego �rodkiem do czyszczenia,

a nastêpnie przetrzyj such¹ szmatk¹.

Czyszczenie pokrywy orygina³ów

Je�li wewnêtrzna strona pokrywy orygina³ów nie jest czysta to
powstaj¹ce kopie mog¹ byæ zabrudzone lub nie bêdzie rozpoznawana
wielko�æ orygina³u.
� Wewnêtrzn¹ powierzchniê pokrywy orygina³ów czy�æ przy pomocy

wody, alkoholu lub innego odpowiedniego p³ynu, a nastêpnie przetrzyj
sucha szmatk¹.
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Czyszczenie podajnika RADF (opcja)

W przypadku zabrudzonej powierzchni skanuj¹cej (ta�ma
transportuj¹ca) mo¿e dochodziæ do blokowania siê papieru. Mo¿e
siê te¿ zdarzyæ, ¿e zabrudzona folia prowadziæ bêdzie do powstawania
zabrudzonych kopii.
� Ta�mê transportuj¹c¹ czy�æ przy pomocy wody, alkoholu lub innego

odpowiedniego p³ynu, a nastêpnie przetrzyj sucha szmatk¹.

Czyszczenie elektrody

Je�li wnêtrze zespo³u elektrody  jest  zabrudzone to zabrudzenia mog¹
byæ tak¿e widoczne na kopiach.
* Zanim rozpoczniesz czyszczenie i otworzysz klapê wy³¹cz kopiarkê.

Otwórz pokrywê przedni¹.

Wyczy�æ zespó³ elektrody.

� Trzymaj mocno trzpieñ czyszcz¹cy, wyci¹gnij go ca³kiem do siebie,
a nastêpnie popchnij go z powrotem. Powtórz t¹ czynno�æ dwa, trzy
razy.

Zalecenie:
Zwróæ uwagê, czy po skoczeniu czyszczenia trzpieñ czyszcz¹cy wsuniêty
jest do koñca.

Zamknij pokrywê przedni¹.

1
2

3
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2. PROSTE USTERKI

Przejrzyj poni¿sze punkty i zadzwoñ po serwis, w przypadku, gdy nie uda ci siê samodzielnie znale�æ przyczyny usterki

Kopiarka nie chce zacz¹æ funkcjonowaæ

Strony informacyjne

Strony 14, 124, 152

Punkty do sprawdzenia

Czy kabel zasilaj¹cy jest prawid³owo w³o¿ony do gniazdka?

Czy pokrywa przednia jest prawid³owo zamkniêta?

Postêpowanie

W³ó¿ poprawnie kabel.

Zamknij poprawnie pokrywê.

Na wy�wietlaczu nie zmieniaj¹ siê ekrany mimo przyciskania klawiszy lub symboli

Strona 97

Strona 26

Strona 27

Strona 25

Czy kopiarka znajduje siê w trybie
oszczêdzania energii?

Czy podany zosta³ kod dostêpu?
Czy podany kod dostêpu jest
prawid³owy?

Czy u¿ywany jest licznik kopii

Czy wy�wietlany jest komunikat?
�warming up� (nagrzewanie).

Przyci�nij klawisz  (START), 

(DRUKOWANIE SIECIOWE),  (KOPIOWANIE)

lub  (FAKSOWANIE) lub klawisz na panelu steruj¹cym,

a¿eby skasowaæ tryb oszczêdzania energii. (Kopiarka bêdzie

gotowa do pracy po maksymalnie 30 sekundach).

Podaj poprawny kod dostêpu.

W przypadku, gdy u¿ywasz licznika kopii, zamocuj go
w odpowiednim miejscu.

Poczekaj, a¿ kopiarka bêdzie w trybie gotowym do pracy.

Kontrast kopii jest za ma³y

Strona 124

Strona 56

Czy na wy�wietlaczu pojawi³ siê komunikat �add
toner� (dodaj toner)?

Czy nasycenie ustawione jest prawid³owo?

Wymieñ pojemnik toneru.

Ustaw jasno�æ kopii przy pomocy klawiszy
jasno�ci.

Kontrast kopii jest zbyt du¿y

Strona 56Czy nasycenie ustawione jest prawid³owo? Ustaw jasno�æ kopii przy pomocy klawiszy jasno�ci.
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Kopie s¹ zabrudzone

Strony informacyjne

Strona 14

Strona 151

Strona 151

Strona 152

Strona 55

Punkty do sprawdzenia

Czy pokrywa orygina³ów jest prawid³owo
zamkniêta?

Czy nie jest zabrudzona szyba ekspozycji?

Czy nie jest zabrudzona pokrywa
orygina³ów?

Czy ta�ma transportuj¹c¹ podajnika
RADF nie jest zabrudzona?

Czy na�wietlenie zosta³o ustawione
prawid³owo?

Postêpowanie

Zamknij poprawnie pokrywê orygina³ów, a¿eby
unikn¹æ niepo¿¹danego dop³ywu �wiat³a.

Wyczy�æ szybê ekspozycji odpowiednim �rodkiem,
a nastêpnie wytrzyj such¹ szmatk¹.

Wyczy�æ pokrywê orygina³ów odpowiednim
�rodkiem, a nastêpnie wytrzyj such¹ szmatk¹.

Ustaw na�wietlenie przyciskaj¹c klawisz AUTO
(AUTO) lub klawiszami ustawienia rêcznego.

Kopie nie s¹ ostre

Strona 14

Strona 21

Czy ca³a kopia le¿y poprawnie na szybie
ekspozycji?

Czy papier do kopiowanie jest
wilgotny?

Umie�æ poprawnie orygina³ na szklanej szybie
ekspozycji i zamknij pokrywê orygina³ów.

W³ó¿ nowy papier.

Brakuje elementów rysunków orygina³u na kopiach

Strona 46

Strona 59

Czy wielko�æ orygina³ów i kierunek
u³o¿enia zgadza siê z wybranym papierem
(format i kierunek u³o¿enia)?

Czy dobrze zosta³y ustawione marginesy?

Wybierz papier do kopiowania odpowiadaj¹cy
wielko�ci i u³o¿eniu orygina³ów lub ustaw
odpowiedni wspó³czynnik powiêkszenia.

Ustaw mniejsz¹ szeroko�æ marginesu.

Informacje na wy�wietlaczu s¹ niewyra�ne

Strona 14Czy ustawiona zosta³a odpowiednia
jasno�æ wy�wietlacza?

Ustaw odpowiedni¹ jasno�æ wy�wietlacza
pokrêt³em znajduj¹cym siê na spodniej stronie
panelu steruj¹cego.
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9. DANE TECHNICZNE ORAZ
URZ¥DZENIA OPCJONALNE

1. Dane techniczne kopiarki e-STUDIO35/45 156
2. Dane techniczne wyposa¿enia dodatkowego 157
3. Dostarczanie 160
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1. DANE TECHNICZNE KOPIARKI e-STUDIO35/45

Oznaczenie modelu

Typ

Szyba ekspozycji

Sposób kopiowania

System wywo³uj¹cy

System utrwalaj¹cy

Bêben �wiat³oczu³y

System skanowania orygina³ów

Rozdzielczo�æ

Rodzaje orygina³ów

Rozmiary kopii

Czas nagrzewania

Czas pierwszej kopii

Liczba maksymalna kopii

Wspó³czynnik powiêkszenia

Pojemno�æ kaset

Ustawianie gêsto�ci toneru

Regulacja na�wietlenia

�ród³o �wiat³a

Zasilanie

Pobór pr¹du

Wymiary

Waga

Pojemno�æ pamiêci

e-STUDIO 35/45

Stacjonarna (typ konsolowy je�li zainstalowana jest szafka na papier)

Stacjonarna (orygina³y skierowane do górnego lewego rogu, po �rodku
w przypadku korzystania podajnika RADF)

Suche elektrostatyczne nanoszenie toneru

Toner dwusk³adnikowy, magnetyczne

Gor¹cy element indukcyjny

OPC

Liniowy sensor CCD

2400dpi x 600dpi z wyg³adzaniem krawêdzi

Pojedyncze kartki, ksi¹¿ki oraz obiekty trójwymiarowe

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

Podajnik rêczny: formaty papieru: d³. 100-297 mm, sz. 148-432 mm

Oko³o 30 s.

Oko³o 3 s.

Do 999 kopii (podawanie liczby kopii przy pomocy klawiszy numerycznych)

Format bie¿¹cy: 100 % 0,5±0,5 %

Formaty orygina³ów: A3, A4, A5, B4, B5

Formaty papieru: A3, A4, A5, B4, B5, Folio

25~400 % ( w krokach 1 %)
(do 200 % je�li u¿ywasz podajnika RADF)

Kaseta: 500 arkuszy

Boczny podajnik papieru: 100 arkuszy

Kaseta du¿ej pojemno�ci: 2500 arkuszy

System magnetyczny

Ustawienie automatyczne i rêczne w 11 krokach

Lampa halogenowa

220 � 240 V, 50/60 Hz, 8A

maks. 1,5 kW

szer. 660 mm x g³êb. 673 mm x wys. 741 mm (tylko kopiarka)

szer. 1400 mm x g³êb. 755 mm x wys. 1221 mm (z elementami wyposa¿enia
dodatkowego)

oko³o 73 kg (sama kopiarka), 180 kg (z elementami wyposa¿enia dodatkowego)

maks. 2000 arkuszy formatu A4 (orygina³y Toshiba)
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2. DANE TECHNICZNE WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO

Automatyczny podajnik orygina³ów z funkcj¹ obracania orygina³ów

Oznaczenie modelu

Ilo�æ stron kopiowania

Ilo�æ arkuszy orygina³ów

Prêdko�æ pobierania (A4,
jednostronnie)

Dostêpne formaty

Zasilanie

Wymiary

Waga

MR-3012

Jednostronny, tryb dupleks

Do 100 orygina³ów (50~80 g/m2) lub do 16 mm wysoko�ci

Oko³o 45 orygina³ów na minutê (e-STUDIO35/45)

Minimalny..........A5-R

Maksymalny................A3

Grubo�æ papieru.....50~127 g/m2 (jednostronne), (duplex) 50~105 g/m2

Z kopiarki

szer. 545 mm x g³êb. 500 mm x wys. 165 mm

13,6 kg

Szafka na papier, Kaseta du¿ej pojemno�ci

Oznaczenie modelu

Typ

Liczba kaset

Formaty papieru

Grubo�æ papieru

Maksymalna pojemno�æ

Zasilanie

Wymiary

Waga

KD-1009 (Szafka na papier) KD-1010 (Kaseta du¿ej pojemno�ci)

Konsolowy

Jedna

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

64~80 g/m2

550 arkuszy 2500 arkuszy
(maksymalna wysoko�æ 60,5 mm)

Z kopiarki

szer. 530 mm x g³êb. 536 mm x wys. 305 mm

17 kg 23 kg

Modu³ kaset (opcja dla KD-1009)

Oznaczenie modelu

Formaty papieru

Grubo�æ papieru

Maksymalna pojemno�æ

Zasilanie

Wymiary

Waga

MY-1017

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

64~80 g/m2

550 arkuszy (maksymalna wysoko�æ 60,5 mm) 2500 arkuszy

Z kopiarki

szer. 525 mm x g³êb. 529 mm x wys. 107 mm

3,7 kg
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Finiszer

Oznaczenie modelu

Typ

Papier do kopiowania

Liczba kopii

Liczba pozszywanych
kopii
(6480 g/m2)

Miejsce zszywania

Zasilanie

Wymiary

Masa

Zszywacz broszur

Dziurkacz

MJ-1011

Podwieszany

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

64~80g/m2

30 arkuszy (A4, A4-R, B5)

20 arkuszy (B4)

15 arkuszy (A3)

z ty³u

z kopiarki

431 x 541 x 413 mm

18.6 kg

nie

nie

MJ-1012

Stoj¹cy

60~200g/m2

50 arkuszy (A4, B5)

30 arkuszy (A3,A4-R, B4)

z ty³u, z przodu, z przodu uko�nie, podwójnie

641 x 582 x 1200 mm

37 kg

nie

opcja

MJ-1013

Stoj¹cy

641 x 582 x 1200 mm

57 kg

tak

Formaty
papieru

Grubo�æ
papieru

Pojemno�æ na pó³kach (MJ-1012 / MJ 1013)
Pojemno�æ zale¿na jest od wysoko�ci stosu w ka¿dym module.

Jednostki w mm ± 7mm
* warto�ci w nawiasach (  ) = odpowiednia im ilo�æ arkuszy.

Tryb

Pó³ka nr

A5-R

B5-R

A4, B5

A3, B4, A4-R,
Folio

1

147
(1000)

74
(500)

147
(1000)

74
(500)

1

x

x

147
(1000)

74
(500)

Papier tego samego formatu

1,2

x

x

zale¿ne od kolejno�ci albo 74
mm albo 500 arkuszy albo 50
kopii (jaka sytuacja zaistnieje
pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 74
mm albo 500 arkuszy albo 50
kopii (jaka sytuacja zaistnieje
pierwsza)

2

147
(1000)

74
(500)

147
(1000)

74
(500)

Nieposortowane

2

x

x

147
(1000)

74
(500)

Posortowane /
pogrupowane

Zszywanie
Ró¿ne formaty papieru

1,2

x

x

zale¿ne od kolejno�ci albo
110 mm albo 750 arkuszy
albo 50 kopii (jaka sytuacja
zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 74
mm albo 500 arkuszy albo 50
kopii (jaka sytuacja zaistnieje
pierwsza)

Kiedy w³o¿one s¹ zszywki oraz ró¿ne rozmiary papieru, maksymalna liczba zszytych stron to 30.
Specyfikacja, mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia, w szczególno�ci ze wzglêdu na uleprzenie poszczególnych
parametrów.
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(Mj-1011 papier tego samego formatu)

Tryb

Pó³ka nr

A5-R
B5-R

A4, A4-R, B5

B4

A3, Folio

1

30
(200)

30
(200)

20
(140)

15
(100)

1

x

30
(200)

20
(140)

15
(100)

2

x

zale¿ne od kolejno�ci albo 50
kopii albo 600 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 50
kopii albo 400 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 50
kopii albo 300 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

2

99
(700)

99
(700)

70
(490)

49
(350)

Nieposortowane

2

x

99
(700)

70
(490)

49
(350)

Posortowane /
pogrupowane

Zszywanie

1

x

zale¿ne od kolejno�ci albo 50
kopii albo 170 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 15
kopii albo 110 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 15
kopii albo 80 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

(MJ-1011 � papier ró¿nych formatów)

Tryb

Pó³ka nr

Papier ró¿nej
szeroko�ci

A3 i A4

B4 i B5

1

15
(100)

1

x

15
(100)

2

x

zale¿ne od kolejno�ci albo 15
kopii albo 300 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 15
kopii albo 400 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

2

49
(350)

Nieposortowane

2

x

49
(350)

Posortowane /
pogrupowane

Zszywanie

1

x

zale¿ne od kolejno�ci albo 15
kopii albo 80 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

zale¿ne od kolejno�ci albo 15
kopii albo 110 arkuszy (jaka
sytuacja zaistnieje pierwsza)

Dziurkacz (opcja do MJ-1012/MJ-1013)

Japonia oraz wiêksza czê�æ
Europy (MJ-6001E)

Ameryka Pó³nocna (MJ-6001N)

Francja (MJ-6001F)

Szwecja (MJ-6001S)

Liczba dziurek i �rednica

2 dziurki (�r. 6,5 mm)

2 lub 3 dziurki (�r. 8 mm)

4 dziurki (�r. 6,5 mm; odstêp pomiêdzy
dziurkami 80 mm)

4 dziurki (�r. 6,5 mm; odstêp pomiêdzy
dziurkami 70,21 mm)

Dostêpne formaty papieru

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, Folio

2 dziurki: LG, LT-R, COMP
3 dziurki: LD, LT

A3, A4

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, Folio

* zastrzega siê mo¿liwo�æ zmian, w szczególno�ci gdy producent ulepszy parametry urz¹dzenia.
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3. DOSTARCZANIE

Lista zawarto�ci opakowania

Instrukcja jak nale¿y rozpakowaæ opakowania

Instrukcje ustawiania kopiarki

Karta gwarancyjna

Pojemnik na instrukcjê obs³ugi
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REGULARNE PRZEGL¥DY

Regularne przegl¹dy

Kopiarka firmy Toshiba spe³nia najwy¿sze techniczne standardy, dziêki zastosowaniu komponentów doskona³ej
jako�ci. Wszystkie komponenty s¹ tak skonstruowane, ¿e spe³niaj¹ normy bezpieczeñstwa elektrycznego oraz ochrony
�rodowiska.

Je�li chcesz d³ugo zachowaæ wysok¹ jako�æ kopii wykonywanych przez e-STUDIO35/45 to firma Toshiba zaleca
wykonywanie regularnych przegl¹dów. Przegl¹dy zalecamy wykonywaæ co:

150.000 kopii (e-STUDIO45) / 120.000 kopii (e-STUDIO35)

W modelach, gdzie na wy�wietlaczu pojawia siê komunikat �TIME FOR PERIODIC MAINTENANCE� (CZAS
NA OKRESOWY PRZEGL¥D), oznacza to i¿ w danym momencie wymagane jest przeprowadzenie przegl¹du.

W celu zachowania jak najlepszej pracy urz¹dzenia zaleca stosowanie siê materia³ów eksploatacyjnych i czê�ci
zamiennych firmy Toshiba.

Przy instalacji oraz po ka¿dorazowo przeprowadzonym przegl¹dzie okresowym serwisant zobowi¹zany jest zmieniaæ
naklejki kontrolne.

Dla serwisanta:

Przy instalacji oraz po ka¿dorazowo przeprowadzonym przegl¹dzie nale¿y zaznaczyæ ca³kowit¹ ilo�æ wykonanych
kopii, datê i podpis osoby przeprowadzaj¹cej przegl¹d. Nastêpnie nale¿y oderwaæ górn¹ czê�æ naklejki na nastêpny
przegl¹d i przyklej w nastêpuj¹cym miejscu.

1. Wype³nianie naklejki       2. Miejsce naklejenia naklejki

Licznik

Data

Podpis


