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Wstęp

Jak czytać niniejszy podręcznik
Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego systemu cyfrowego TOSHIBA.
Aby ułatwić obsługę tego urządzenia, dołączyliśmy do niego niniejszy podręcznik. 

W niniejszej instrukcji opisano:
Jak korzystać z urządzenia
Jak dokonywać przeglądów i przeprowadzać konserwacje urządzenia
Jak rozwiązywać problemy z urządzeniem

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik 
należy umieścić w bezpiecznym miejscu i zachować do wykorzystania w przyszłości.

Symbole przedstawione w podręczniku
Aby zapewnić poprawne i bezpieczne korzystanie z urządzenia, w niniejszej instrukcji wymieniono środki ostrożności 
w trzystopniowej skali, przedstawionej poniżej.
Przed przeczytaniem niniejszego podręcznika należy w pełni zrozumieć znaczenie każdego z tych komunikatów.

Oprócz powyższych, niniejszy podręcznik zawiera również informacje, które mogą okazać się przydatne przy 
użytkowaniu. Zostały one opatrzone następującymi znakami:

Określenie orientacji oryginału/papieru
Papier lub oryginały w formacie A4 lub B5/LT można umieszczać w orientacji pionowej lub poziomej. W niniejszym 
podręczniku do rozmiaru papieru lub rozmiaru oryginału umieszczanego poziomo dodawane jest oznaczenie „-R”.

Np. oryginał w formacie A4/LT na szybie ekspozycyjnej

Papier lub oryginały w formacie A3, B4/LD lub LG mogą być umieszczane jedynie w kierunku poziomym, dlatego do tych 
rozmiarów nie dodaje się „-R”.

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która — w razie niemożności jej uniknięcia 
— może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń, znacznych szkód, pożaru urządzenia 
lub przedmiotów w jego pobliżu.

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która — w razie niemożności jej uniknięcia 
— może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń, częściowego uszkodzenia 
urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu bądź utraty danych.

Wskazuje na informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługiwania urządzenia.

Wskazuje na praktyczne informacje, przydatne podczas obsługi urządzenia.

Wskazuje na strony z informacjami związanymi z wykonywaną czynnością. Przeczytaj te 
strony stosownie do potrzeb.

Ostrzeżenie

Uwaga

Informacja

Porada

Ustawiony pionowo: A4 Ustawiony poziomo: A4-R
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Ekrany
W niniejszej instrukcji ekrany i procedury operacyjne dla systemu Windows opisano na przykładzie systemu 
Windows 7.
Szczegóły ekranów mogą się różnić w zależności od sposobu używania urządzenia, np. od statusu zainstalowanych 
opcji, wersji systemu operacyjnego i wykorzystywanych aplikacji.
Wykorzystane w tej instrukcji zrzuty ilustrujące odpowiadają papierowi formatu A/B. W przypadku korzystania 
z papieru formatu LT wyświetlacz lub kolejność przycisków na rysunkach mogą się różnić od tych w konkretnym 
urządzeniu.

Znaki towarowe
Oficjalna nazwa systemu Windows XP to system operacyjny Microsoft Windows XP.
Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.
Oficjalna nazwa systemu Windows 7 to system operacyjny Microsoft Windows 7.
Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2003 to system operacyjny Microsoft Windows Server 2003.
Oficjalna nazwa systemu Windows Server 2008 to system operacyjny Microsoft Windows Server 2008.
Microsoft, Windows, Windows NT oraz nazwy marek i produktów dotyczące innych produktów Microsoft są znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
Adobe, Acrobat, Reader i PostScript to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Adobe Systems 
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Mozilla, Firefox i logo Firefox są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Mozilla Foundation 
w USA i innych krajach.
Pozostałe nazwy firm oraz produktów, wymienione w tej instrukcji oraz wyświetlane w oprogramowaniu, mogą być 
znakami towarowymi właściwych firm.

Organizacja podręczników
Podręczniki te są przeznaczone dla użytkowników urządzeń e-STUDIO18. Wybierz podręcznik, który najlepiej odpowiada 
Twoim potrzebom, i zapoznaj się z jego treścią. Niniejszy podręcznik to Instrukcja obsługi.

Zasady bezpieczeństwa (w formie drukowanej)
Ten podręcznik zawiera opis niezbędnych środków ostrożności związanych z eksploatacją urządzenia. Dla zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa prosimy najpierw zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika.

Instrukcja obsługi (plik PDF, ten podręcznik)
Ten podręcznik opisuje sposób przygotowania urządzenia e-STUDIO18 oraz obsługi jego różnych funkcji, takich jak 
kopiowanie, drukowanie i skanowanie. Przedstawia również kwestie związane z poprawnym i bezpiecznym korzystaniem 
z urządzenia. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prosimy najpierw zapoznać się z treścią tej broszury.

Szybki przewodnik (w formie drukowanej)
Ten podręcznik zawiera informacje o ogólnych środkach ostrożności, sposobie przygotowania urządzenia, sposobie 
podstawowej obsługi oraz rozwiązywaniu problemów.

Aby przeczytać podręcznik w formacie PDF
Podręcznik w formacie PDF (Portable Document Format) może zostać wyświetlony przy użyciu programu Adobe Reader 
lub Adobe Acrobat Reader. Jeśli na danym komputerze nie zainstalowano żadnego z tych programów, należy pobrać 
jeden z nich. Programy te można pobrać w witrynie firmy Adobe Systems Incorporated.

Ważna informacja prawna
Przedstawione poniżej informacje określają wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności firmy TOSHIBA TEC 
CORPORATION (w tym jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) wobec każdego nabywcy i użytkownika 
(zwanego dalej „Użytkownikiem”) urządzenia e-STUDIO18, łącznie z jego akcesoriami, wyposażeniem opcjonalnym 
i dołączonym oprogramowaniem (zwanego dalej „produktem”).

1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszej informacji, obowiązują w pełnym prawnie 
dopuszczalnym zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości żadne postanowienie niniejszego ograniczenia nie powoduje 
wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności firmy TOSHIBA TEC CORPORATION za śmierć lub uszkodzenie ciała 
spowodowane przez zaniedbanie po stronie firmy TOSHIBA TEC CORPORATION bądź rozmyślne wprowadzenie 
w błąd przez firmę TOSHIBA TEC CORPORATION.
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2. Wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady wynikające z przepisów prawa zostają wyłączone w dopuszczalnie 
najpełniejszym prawnie zakresie. Nie udziela się żadnych domniemanych gwarancji i nie obowiązują one 
w odniesieniu do produktów.

3. Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, koszty, wydatki, roszczenia ani 
odszkodowania wynikające z dowolnej przyczyny wymienionej poniżej:
a) używania produktu lub postępowania z nim w sposób inny niż w zgodzie z podręcznikami, w tym między innymi 
z podręcznikiem operatora, podręcznikiem użytkownika, i/lub nieprawidłowego bądź nieuważnego używania 
produktów;
b) dowolnej przyczyny uniemożliwiającej działanie produktu, wynikającej z czynów, zaniedbań, zdarzeń lub wypadków 
będących poza rozsądną kontrolą firmy TOSHIBA TEC CORPORATION, lub przez nie zawinionej, w tym między 
innymi wypadków losowych, wojny, zamieszek, rozruchów, złośliwego lub rozmyślnego uszkodzenia, pożaru, powodzi, 
burzy, klęski żywiołowej, trzęsień ziemi, nieprawidłowego napięcia lub innych katastrof;
c) rozbudowywania, modyfikacji, demontażu, transportu lub napraw, przeprowadzanych przez osoby inne niż technicy 
serwisowi autoryzowani przez firmę TOSHIBA TEC CORPORATION lub
d) używania papieru, materiałów eksploatacyjnych lub części innych niż zalecane przez firmę TOSHIBA TEC 
CORPORATION.

4. Z zastrzeżeniem akapitu 1, firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za:
a) utratę zysków, utratę sprzedaży lub obrotów, utratę lub uszczerbek reputacji, straty produkcyjne, utratę 
oczekiwanych oszczędności, utratę wartości firmy lub możliwości biznesowych, utratę klientów, utratę 
oprogramowania lub danych lub utratę możliwości ich używania, straty wynikające z kontraktu lub w związku 
z kontraktem ani
b) żadne straty lub szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie, koszty, wydatki, straty finansowe lub 
roszczenia o odszkodowanie za szkody wtórne,

jakiekolwiek i w jakikolwiek sposób spowodowane, wynikające z produktu, używania produktu lub postępowania 
z produktem lub w związku z nimi, nawet jeśli firma TOSHIBA TEC CORPORATION została poinformowana 
o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody, koszty, wydatki, 
roszczenia ani odszkodowania, wynikające z braku umiejętności używania (w tym między innymi awarie, zawieszenia, 
infekcje wirusowe lub inne problemy) w związku z używaniem produktu ze sprzętem, towarem lub oprogramowaniem, 
którego firma TOSHIBA TEC CORPORATION nie dostarczyła pośrednio ani bezpośrednio.
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Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania

ZAINSTALOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ 
PONIŻSZYCH WARUNKÓW (O ILE DOSTAWCA DANEGO OPROGRAMOWANIA NIE DOSTARCZYŁ ODDZIELNEJ 
UMOWY LICENCYJNEJ, GDYŻ W TAKIM WYPADKU ZASTOSOWANIE MA TA ODDZIELNA UMOWA LICENCYJNA). 
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO 
OPROGRAMOWANIA I NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ JE DO MIEJSCA, W KTÓRYM JE UZYSKAŁ.

ZAINSTALOWANE W TYM PRODUKCIE OPROGRAMOWANIE ZAWIERA WIELE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW 
OPROGRAMOWANIA, Z KTÓRYCH KAŻDY POSIADA WŁASNĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA 
KOŃCOWEGO („EULA”). INFORMACJE DOTYCZĄCE TYCH UMÓW EULA MOŻNA ZNALEZĆ W PLIKU 
ELEKTRONICZNYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA DOŁĄCZONYM DYSKU CD-ROM Z DOKUMENTACJĄ UŻYTKOWNIKA. 
NIEMNIEJ OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA OPRACOWANE LUB UTWORZONE PRZEZ FIRMĘ TOSHIBA 
TEC CORPORATION („TTEC”) SĄ ZASTRZEŻONYMI PRODUKTAMI TTEC, CHRONIONYMI PRAWAMI AUTORSKIMI, 
TRAKTATAMI MIĘDZYNARODOWYMI ORAZ INNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI POSTANOWIENIAMI PRAWNYMI.

Przyznanie licencji
Jest to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem końcowym („Użytkownik”) a firmą TTEC i jej dostawcami. Przyznawana 
jest licencja na użytkowanie tego oprogramowania, czcionek (łącznie z ich krojami) oraz powiązanej dokumentacji 
(„oprogramowanie”) na systemowym procesorze CPU, na którym są one zainstalowane („system”), zgodnie z warunkami 
przedstawionymi w tej umowie. Prawa własności do tego oprogramowania posiadają firma TTEC i/lub jej dostawcy.

Firma TTEC oraz jej dostawcy zrzekają się odpowiedzialności za instalację i/lub używanie tego oprogramowania oraz 
wyniki używania tego oprogramowania. Użytkownik może używać jednej kopii oprogramowania, zainstalowanej na 
jednym systemie, i nie może kopiować oprogramowania z żadnego powodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to potrzebne do 
używania go na pojedynczym systemie. Wszelkie kopie oprogramowania podlegają warunkom tej umowy.

Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, łączyć, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać lub dokonywać inżynierii 
wstecznej oprogramowania ani zezwalać na wykonanie tych czynności przez stronę trzecią. Oprogramowania można 
używać wyłącznie w sposób określony w tej umowie licencyjnej. Użytkownik nie zyskuje żadnego tytułu do własności 
intelektualnej zawartej w oprogramowaniu, a pełne prawa do niej zachowuje firma TTEC lub jej dostawcy. Użytkownik nie 
uzyskuje licencji na kod źródłowy oprogramowania. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za naruszenie praw 
autorskich, nieautoryzowany transfer, odtworzenie lub użycie oprogramowania albo jego dokumentacji.

Warunki
Ta umowa licencyjna obowiązuje aż do jej wypowiedzenia przez TTEC lub niespełnienia dowolnego z jej warunków przez 
Użytkownika. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik zobowiązuje się do zniszczenia wszystkich kopii oprogramowania i jego 
dokumentacji.

Użytkownik może rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie, niszcząc oprogramowanie, jego dokumentację oraz 
wszystkie kopie.

Gwarancja – informacje prawne
TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK, JAK JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNEJ 
LUB DOMNIEMANEJ, W TYM TAKŻE, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI 
DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW PATENTOWYCH. TTEC ORAZ JEJ DOSTAWCY 
ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI I DZIAŁANIA 
OPROGRAMOWANIA. JEŚLI OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ WADLIWE, TO UŻYTKOWNIK, A NIE TTEC ANI JEJ 
DOSTAWCY, PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY JEGO SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB REGULACJI. FIRMA TTEC 
ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BĘDĄ SPEŁNIAŁY OCZEKIWANIA 
UŻYTKOWNIKA, ANI NIE GWARANTUJĄ NIEPRZERWANEGO I WOLNEGO OD BŁĘDÓW DZIAŁANIA 
OPROGRAMOWANIA LUB KOREKTY BŁĘDÓW WYSTĘPUJĄCYCH W OPROGRAMOWANIU.

WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE TU PRZEZ FIRMĘ TTEC I JEJ PARTNERÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
EULA SĄ DOSTARCZANE „TAK, JAK SĄ”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAZNEJ CZY DOMNIEMANEJ.

Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TTEC ANI JEJ DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA 
ZA ŻADNE SZKODY, PRZEWIDZIANE UMOWĄ, NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA LUB INNE (Z WYJĄTKIEM 
OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI, SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM ZE STRONY TTEC LUB JEJ DOSTAWCÓW), 
W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE UTRATY ZYSKÓW, UTRACONE DANE, UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI LUB INNE 
SZKODY WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA 
TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA TTEC LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI 
O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI TEŻ ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH.
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Ograniczone prawa rządu USA
Oprogramowanie jest udostępniane z OGRANICZONYMI PRAWAMI. Wykorzystanie, powielenie lub udostępnienie 
informacji z nimi związanych przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w punkcie (b) (3) (ii) 
lub (c)(i)(ii) klauzuli 252.227-7013 prawa o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym lub klauzuli 52.227-19 
(c) (2) regulacji DOD FAR. Producentem jest firma TOSHIBA TEC Corporation, 2-17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, 
Tokyo, 141-8664, Japonia.

Informacje ogólne
Użytkownik nie może udzielać podlicencji, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, cedować ani przekazywać licencji na to 
oprogramowanie. Żadna próba udzielania podlicencji, wynajmowania, dzierżawienia, pożyczania, cedowania lub 
przekazywania licencji nie będzie miała mocy prawnej. Użytkownik zgadza się, że nie będzie dostarczał, wysyłał 
(w sposób bezpośredni lub pośredni) oprogramowania, łącznie z jego kopiami lub danymi technicznymi zawartymi 
w samym oprogramowaniu albo na jego nośnikach, ani żadnego jego produktu do krajów, które są zakazane przez rząd 
USA. Niniejsza umowa licencyjna będzie rozstrzygana w świetle przepisów obowiązujących w Japonii lub kraju, który 
zostanie wybrany przez dostawcę firmy TTEC, będącym stroną w sporze wynikającym lub dotyczącym tej umowy 
licencyjnej. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewiążącą, pozostałe 
postanowienia niniejszej umowy nadal obowiązują.

UŻYTKOWNIK STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ROZUMIE JEJ 
POSTANOWIENIA. ZOBOWIĄZUJE SIĘ TEŻ DO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W NIEJ WARUNKÓW 
I ZASTRZEŻEŃ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ, IŻ NINIEJSZA UMOWA STANOWI PEŁNE I WYŁĄCZNE 
POROZUMIENIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ TTEC I JEJ DOSTAWCAMI ORAZ ŻE ZASTĘPUJE ONA 
WSZYSTKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE UMOWY, USTNE LUB PISEMNE, A TAKŻE WSZELKIE INNE 
POROZUMIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY LICENCYJNEJ.

TOSHIBA TEC Corporation, 2-17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8664, Japonia
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Informacja dla użytkowników

Dotyczy tylko obszaru USA

Dotyczy obszaru USA i Kanady

Po wybraniu odpowiedniego miejsca do instalacji urządzenia e-STUDIO18 nie należy go zmieniać. Należy unikać 
skrajnych temperatur, pyłu, drgań i bezpośredniego światła słonecznego. Należy również zapewnić odpowiednią 
wentylację, ponieważ kopiarka emituje niewielką ilość ozonu.

DEKLARACJA FCC
To urządzenie przebadano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 
zasad FCC. Ograniczenia te ustalono w celu zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami podczas korzystania 
z urządzenia w otoczeniu komercyjnym. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci 
promieniowania radiowego, a w przypadku wykorzystania niezgodnego z instrukcją obsługi może zakłócać 
komunikację radiową. W warunkach domowych produkt może wywoływać zakłócenia radiowe, a w takiej sytuacji 
użytkownik musi wyeliminować te zakłócenia na własny koszt.

OSTRZEŻENIE
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez TOSHIBA TEC lub firmy 
upoważnione przez TOSHIBA TEC, mogą spowodować unieważnienie prawa do korzystania z tego sprzętu.

Bezpieczeństwo użytkownika
Wielofunkcyjny system cyfrowy TOSHIBA nie wytwarza promieniowania laserowego, które jest niebezpieczne dla 
użytkownika. Urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 zgodnie z normą dotyczącą 
działania urządzeń RTG Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych i zgodnie z ustawą 
o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie z 1968 roku wraz z poprawkami.
Obudowa ochronna oraz pokrywy zewnętrzne zapewniają całkowitą ochronę przed wiązką światła laserowego, 
emitowaną przez wielofunkcyjny system cyfrowy. Wiązka światła laserowego nie może wydostać się z urządzenia 
w żadnej fazie obsługiwania go przez użytkownika.
Regulacje wprowadzone 2 sierpnia 1976 roku przez Biuro Zdrowia Radiologicznego Agencji ds. Żywności i Leków 
dotyczą produktów laserowych, wyprodukowanych od 1 sierpnia 1976 roku. Produkty laserowe sprzedawane w USA 
muszą być zgodne z tymi regulacjami.

PRZESTROGA
Stosowanie przyrządów, przeprowadzanie regulacji oraz wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszej 
publikacji może spowodować narażenie na działanie szkodliwego promieniowania.

Informacje o zgodności z normami
Firma TOSHIBA chroni środowisko naturalne, sponsorując Call2Recycle, program Rechargeable Battery Recycling 
Corporation. Więcej informacji na ten temat oraz miejsca punktów zbiórek można znaleźć na stronie www.rbrc.org lub 
uzyskać pod numerem telefonu 1-800-822-8837.
Informacje dotyczące baterii pastylkowych CR, obowiązujące wyłącznie w stanie Kalifornia, USA: Zawiera 
nadchlorany – mogą mieć zastosowanie specjalne procedury obsługi.
Patrz: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Zgodnie z normami IEC60825-1:1993, IEC60825-1:2007 z późniejszymi zmianami urządzenie uznano za produkt 
laserowy klasy 1.
W urządzeniu wykorzystano diodę laserową o mocy wyjściowej maks. 5 mW, długości fali 770–795 nm, o ciągłej 
pulsacji.

Przestroga:
Stosowanie przyrządów, przeprowadzanie regulacji oraz wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszej 
publikacji może spowodować narażenie na działanie szkodliwego promieniowania.
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Dotyczy tylko obszaru Kanady

Obszary z wyjątkiem USA i Kanady

Tylko Unia Europejska

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe A est conforme  la norme NMB-003 du Canada.

Zgodnie z normami IEC60825-1:1993, IEC60825-1:2007 z późniejszymi zmianami urządzenie uznano za produkt 
laserowy klasy 1.
W urządzeniu wykorzystano diodę laserową o mocy wyjściowej maks. 5 mW, długości fali 770–795 nm, o ciągłej 
pulsacji.

Przestroga:
Stosowanie przyrządów, przeprowadzanie regulacji oraz wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszej 
publikacji może spowodować narażenie na działanie szkodliwego promieniowania.

Ostrzeżenie:
Produkt klasy A. W warunkach domowych produkt może wywoływać zakłócenia radiowe, a w takiej sytuacji 
użytkownik może być zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków.

Warunki pracy
Z punktu widzenia EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) używanie tego produktu jest ograniczone 
w następujących warunkach:

Środowiska medyczne: produkt nie jest zatwierdzony jako produkt medyczny według dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów 
medycznych.
Warunki domowe (np. w prywatnym salonie z odbiornikiem telewizyjnym/radiowym w pobliżu), ponieważ urządzenie jest 
produktem EMC klasy A. W warunkach domowych produkt może wywoływać zakłócenia radiowe, a w takiej sytuacji użytkownik 
może być zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków.

Firma TOSHIBA TEC nie odpowiada za żadne skutki wynikające z używania niniejszego produktu w ograniczonych 
warunkach.
Używanie tego produktu w warunkach ograniczonych może powodować zakłócenia elektromagnetyczne w innych 
urządzeniach i maszynach znajdujących się w pobliżu. Może to skutkować nieprawidłowym działaniem, w tym utratą 
danych/błędnymi danymi w tym produkcie lub innych urządzeniach/maszynach dotkniętych zakłóceniami 
elektromagnetycznymi.
Oprócz tego, z uwagi na ogólne bezpieczeństwo zabrania się używania tego produktu w warunkach występowania 
atmosfer wybuchowych.

Zgodność CE
Niniejszy produkt jest opatrzony znakiem CE zgodnie z postanowieniami obowiązujących dyrektyw europejskich, tj. 
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE 
w odniesieniu do tego urządzenia i akcesoriów elektrycznych, dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych 
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w odniesieniu do akcesoriów telekomunikacyjnych.
Za oznaczenie CE odpowiada TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 
Neuss, Niemcy, tel. +49-(0)-2131-1245-0.
Aby otrzymać kopię właściwej deklaracji zgodności CE, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub 
firmą TOSHIBA TEC.

Ostrzeżenie:
Produkt klasy A. W warunkach domowych produkt może wywoływać zakłócenia radiowe, a w takiej sytuacji 
użytkownik może być zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie państw członkowskich UE:
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Produkt jest oznaczony zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2002/96/WE.
(Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego — WEEE)

Użyty symbol oznacza, że tego produktu nie wolno usuwać w postaci nieposegregowanych odpadów komunalnych 
i należy go poddać osobnej utylizacji. Dbając o prawidłowe usunięcie produktu, przyczyniasz się do zapobiegania 
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być wywołane przez nieprawidłowe 
postępowanie z odpadami z tego produktu.
Szczegółowe informacje o zwrocie i recyklingu tego produktu można uzyskać od dostawcy, od którego produkt został 
nabyty.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie państw członkowskich UE:

Utylizacja baterii i/lub akumulatorów
(na podstawie dyrektywy 2006/66/WE,
dyrektywa dotycząca baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów)

Dbając o prawidłowe usunięcie baterii i/lub akumulatorów, przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym 
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby powstać przez nieprawidłowe postępowanie 
z odpadami z tego produktu.
Szczegółowe informacje o zwrocie i recyklingu baterii i/lub akumulatorów można uzyskać od dostawcy, od którego 
produkt został nabyty.
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Jakość TOSHIBA nie ma sobie równych

Zalecane pojemniki z tonerem
Aby zapewnić optymalną wydajność druku, zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerem 
TOSHIBA.

Używanie zalecanego przez firmę TOSHIBA pojemnika z tonerem umożliwia korzystanie z następujących trzech funkcji 
urządzenia:

Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem
Funkcja ta umożliwia sprawdzenie, czy pojemnik z tonerem jest założony prawidłowo.

Funkcja sprawdzania ilości toneru w pojemniku
Funkcja ta służy do powiadamiania użytkownika o małej ilości toneru w pojemniku oraz automatycznego zdalnego 
informowania autoryzowanego przedstawiciela serwisu użytkownika.

Funkcja optymalizacji jakości obrazu
Funkcja ta umożliwia kontrolę jakości obrazu zgodnie z właściwościami używanego toneru oraz drukowanie obrazów 
optymalnej jakości.
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Jeśli korzystasz z innych niż zalecane pojemników z tonerem, urządzenie może nie wykrywać, czy pojemnik został 
założony. Z tego powodu nawet w przypadku prawidłowo założonego pojemnika z tonerem, na wyświetlaczu LCD 
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Nieoryginalny toner” i przeprowadzenie drukowania może nie być możliwe. 
Ponadto mogą być niedostępne funkcje optymalizacji jakości obrazu, sprawdzania ilości toneru w pojemniku oraz 
automatycznego zdalnego powiadamiania przedstawiciela serwisu.
Jeśli korzystasz z pojemników z tonerem innych niż zalecane, pojemniki nie są rozpoznawane. Jeśli stanowi to problem, 
skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Pamiętaj, że w takiej sytuacji nie są dostępne funkcje sprawdzania ilości toneru 
w pojemniku i optymalizacji jakości obrazu.

Materiały eksploatacyjne/części

Niezawodność
Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych TOSHIBA z urządzeniami TOSHIBA zapewnia najlepsze rezultaty.

Wysoka wydajność
Oryginalne materiały eksploatacyjne TOSHIBA są produkowane z myślą o sprostaniu wymaganiom naszego 
konkurencyjnego świata i umożliwieniu szybkiego wykonywania kopii, kiedy są potrzebne.

Stabilna jakość obrazu
Oryginalne materiały eksploatacyjne TOSHIBA są zaprojektowane tak, aby zapewnić spójną i stabilną jakość obrazu.

Materiały eksploatacyjne nieszkodliwe dla kopiarki
Oryginalne materiały eksploatacyjne TOSHIBA są zaprojektowane z myślą o utrzymaniu sprawności urządzenia 
i wszystkich jego części. Ograniczenie zużycia urządzenia jest możliwe dzięki dokładnej znajomości charakterystyki 
urządzeń TOSHIBA, która gwarantuje najwyższy standard dbałości.

Idealnie dobrane materiały eksploatacyjne
Firma TOSHIBA od początku tworzy materiały eksploatacyjne dopasowane do urządzeń. Gdy jest projektowana nowa 
maszyna, przygotowywany jest również nowy toner, specjalnie do tej maszyny. Używając oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych TOSHIBA z urządzeniami TOSHIBA, masz gwarancję optymalnej wydajności.

Toner

Optymalna jakość obrazu
Toner firmy TOSHIBA jest produkowany z materiałów najwyższej jakości w precyzyjnie kontrolowanych warunkach, co 
daje gwarancję uzyskiwania z urządzeń TOSHIBA wyraźnych odbitek o najwyższej jakości.

Oszczędność
Oryginalny toner TOSHIBA zapewnia oszczędność. Podczas powielania używana jest właściwa ilość toneru, dzięki 
czemu urządzenie może działać do momentu zużycia całego toneru. W ten sposób można w pełni wykorzystać każdy 
pojemnik z tonerem.

W harmonii z otoczeniem
Oryginalny toner firmy TOSHIBA jest produkowany z uwzględnieniem ochrony środowiska. W naszych pojemnikach 
z tonerem korzystamy z wytłoczonych lub plastikowych etykiet, co umożliwia ich pełny recykling. Oprócz tego 
zredukowaliśmy poziom pyłu i ozonu, a to zapewnia lepszy komfort pracy.

Nieszkodliwe dla użytkownika
Przed zatwierdzeniem naszych tonerów do sprzedaży testujemy je, aby mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy 
ochrony zdrowia. Dzięki temu można używać tonerów bez obaw.

Informacje ogólne

Zalety serwisu i pomocy technicznej
Technicy serwisowi firmy TOSHIBA mają kwalifikacje, dzięki którym Twoje urządzenia będą pracować optymalnie. Aby 
mieć gwarancję ciągłej jakości kopii, korzystaj z usług autoryzowanego serwisu firmy TOSHIBA, który będzie wykonywać 
przeglądy i okresową konserwację Twoich urządzeń.
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Ogólne środki ostrożności

Podczas instalacji lub przenoszenia

Ostrzeżenie

Dotyczy obszaru USA i Kanady
To urządzenie wymaga zasilania elektrycznego o napięciu 120 V prądu przemiennego, natężeniu 7,8 A i częstotliwości 
60 Hz.

Dotyczy obszaru Unii Europejskiej
To urządzenie wymaga zasilania prądem przemiennym o napięciu 220–240 V, natężeniu 3,7 A i częstotliwości 50–60 Hz.

Dotyczy obszarów innych niż USA, Kanada i Unia Europejska
To urządzenie wymaga zasilania prądem przemiennym o napięciu 220–240 V, natężeniu 3,7 A i częstotliwości 50–60 Hz. 
Wersja 100 V dla Arabii Saudyjskiej wymaga zasilania prądem przemiennym o napięciu 127 V, natężeniu 7,8 A 
i częstotliwości 50–60 Hz.

Nie używaj zasilania o napięciu innym niż podane.
Unikaj wielu podłączeń do tego samego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli trzeba 
zwiększyć liczbę gniazdek, wezwij elektryka.
Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka z uziemieniem, aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem 
elektrycznym w razie zwarcia. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u przedstawiciela serwisu. 
Używaj uziemionego gniazdka ściennego podłączonego do przewodu trójżyłowego.
W regionach, w których stosowane są wtyczki dwubolcowe, urządzenie należy uziemić. Nigdy nie uziemiaj urządzenia 
przez podłączenie do rury z gazem, wodą lub innego przedmiotu, który nie jest odpowiedni do tego celu.
Solidnie podłącz przewód zasilający do gniazdka. Jeśli nie będzie podłączony prawidłowo, może się nagrzać 
i wywołać pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie uszkadzaj ani nie przerywaj przewodu zasilającego, nie podejmuj też prób jego naprawy.
Z przewodem zasilającym nie należy robić następujących rzeczy:
- skręcać
- zginać
- rozciągać
- kłaść na nim różnych przedmiotów
- nagrzewać
- umieszczać w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła

Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się 
z przedstawicielem serwisu.
Nie instaluj urządzenia samodzielnie ani nie przenoś go po zainstalowaniu. Może to doprowadzić do poważnych 
obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. W razie potrzeby zainstalowania lub przeniesienia urządzenia skontaktuj się 
z przedstawicielem serwisu.
Wtyczkę z gniazdka wyjmuj częściej niż raz do roku, aby wyczyścić wtyki i obszar wokół nich. Zbierający się kurz i pył 
może wywołać pożar ze względu na wysoką temperaturę wytwarzaną przez upływ prądu.

Przestroga
Unikaj umieszczania urządzenia w miejscach nieprzystosowanych do jego masy. Upewnij się, że powierzchnia 
podłoża jest płaska.
Pamiętaj, że przewrócenie się urządzenia może spowodować poważne obrażenia.
Masa urządzenia: ok. 30 kg (w UE i Chinach), ok. 29 kg (w Ameryce Północnej i innych krajach)
Pamiętaj o zastosowaniu regulatorów (blokad zabezpieczających) w celu starannego przymocowania urządzenia do 
podłogi po przeniesieniu lub instalacji. Upewnij się, że urządzenie jest stabilne. Poruszenie urządzenia może 
spowodować jego upadek i zranienie użytkownika.
Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nie ciągnij za przewód zasilający. Przytrzymuj wtyczkę podczas wyjmowania jej 
z gniazdka. W przypadku pociągnięcia za przewód może dojść do rozerwania przewodów, co może wywołać pożar lub 
porażenie prądem elektrycznym.
Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
Zbyt wysoka temperatura we wnętrzu urządzenia może spowodować pożar.
Podczas podłączania kabla interfejsu do urządzenia pamiętaj o wyłączeniu zasilania. Niewyłączenie zasilania może 
spowodować porażenie prądem.
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Inne uwagi
Wyjście gniazdka powinno być łatwo dostępne i znajdować się blisko urządzenia.
Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczające miejsce do łatwej wymiany części, konserwacji i usuwania zacięć 
papieru.
Jeżeli miejsce jest ograniczone, niektóre czynności, takie jak używanie podajnika ręcznego, będą utrudnione. Może 
również dojść do awarii urządzenia.
Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, należy zostawić przynajmniej 80 cm wolnego miejsca z prawej strony oraz 
10 cm z lewej strony i z tyłu.

Przewód zasilający należy ułożyć bezpiecznie, aby nikt się o niego nie potknął.
Niekorzystne warunki otoczenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy i wydajność urządzenia. Może również 
dojść do jego awarii.
- Unikaj miejsc w pobliżu okien lub narażonych na bezpośrednie światło słoneczne.
- Unikaj miejsc o dużych wahaniach temperatury.
- Unikaj nadmiernego zapylenia.
- Unikaj miejsc narażonych na wibracje.

Upewnij się, że występuje swobodny przepływ powietrza i dostateczna wentylacja.
Przy niedostatecznej wentylacji będzie się nasilać nieprzyjemny zapach ozonu.
Zablokuj sworznie, aby zamocować stolik.
Na spodzie opcjonalnego stolika znajdują się sworznie. Przed przeniesieniem stolika podnieś i zwolnij blokadę 
sworzni. Po przeniesieniu stolika pamiętaj o ponownym opuszczeniu blokady.

Ostrzeżenie
Nie instaluj urządzenia samodzielnie ani nie przenoś go po zainstalowaniu.
Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. W razie potrzeby zainstalowania lub 
przeniesienia urządzenia skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Podczas korzystania z urządzenia

Ostrzeżenie
Nie zdejmuj pokrywy urządzenia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie odłączaj ani nie podłączaj wtyczki mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem.
Nie umieszczaj pojemników z płynami (wazonów z kwiatami, filiżanek kawy itp.) na urządzeniu ani w jego pobliżu. 
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
Spinacze biurowe i zszywki przechowuj z dala od otworu wentylacyjnego. W innym wypadku może to spowodować 
pożar lub porażenie prądem.
Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzeje, wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub dźwięki, wykonaj 
czynności przedstawione poniżej.
Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłużej niż miesiąc, na ten czas ze względów bezpieczeństwa wyjmij wtyczkę 
z gniazdka.
Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przestroga
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie i nie naciskaj jej, używając siły. Rozbicie szyby może 
spowodować obrażenia.
Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów (4 kg i więcej). Upadek przedmiotu może spowodować obrażenia.
Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas zamykania kasety. Może to spowodować obrażenia.

10 cm (3.9”)

80 cm (31.5”)

10 cm (3.9”)
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Nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych części wokół niego. Ze względu na to, że są one silnie rozgrzane, 
grozi to poparzeniem, a wstrząs może doprowadzić do dodatkowych obrażeń rąk w urządzeniu.
Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. Może to spowodować obrażenia.

Umiejscowienie etykiety certyfikacyjnej itp.

Inne uwagi
Nie wyłączaj zasilania z zaciętym papierem wewnątrz urządzenia. Może to spowodować awarię przy następnym 
włączeniu głównego zasilania.
Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie przed wyjściem z biura lub w razie awarii zasilania.
Zachowaj ostrożność, ponieważ obszar wyjścia papieru i papier zaraz po wyprowadzeniu jest gorący.
Nie kładź na tacy odbiorczej innych przedmiotów niż papier. Może to zakłócić normalne działanie i spowodować 
awarię.
Nie dotykaj powierzchni bębna światłoczułego ani elektrody transferowej. Może to spowodować problemy 
z przenoszeniem obrazu.
Nie otwieraj/nie zamykaj pokryw ani podajnika ręcznego ani nie wyciągaj kaset podczas drukowania.

Etykieta identyfikacyjna

Etykieta objaśniająca

Etykieta ostrzegawcza

Ostrzeżenie dotyczące wysokiej temperatury (zespół utrwalający)

Ostrzeżenie dotyczące wysokiej temperatury (otwory wentylacyjne)

Dla EU

Except for EU
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Podczas konserwacji lub przeglądu

Ostrzeżenie
Nigdy nie podejmuj prób naprawy, demontażu ani modyfikacji urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie 
prądem elektrycznym.
Do wykonania konserwacji lub naprawy wewnętrznych elementów urządzenia zawsze wzywaj przedstawiciela 
serwisu.
Nie dopuszczaj do tego, aby płyny, takie jak woda lub olej, dostawały się do systemu podczas sprzątania podłogi. 
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przestroga
Dbaj o czystość wtyczki i gniazdka elektrycznego. Zapobiegaj gromadzeniu się na nich pyłu i kurzu. Może to wywołać 
pożar lub porażenie prądem elektrycznym ze względu na wysoką temperaturę wytwarzaną przez upływ prądu.

Inne uwagi
Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać takich środków, jak rozpuszczalnik czy alkohol.
- Powierzchnia może ulec zniekształceniu lub odbarwieniu.
- W przypadku używania ściereczek do czyszczenia nasączanych środkiem chemicznym należy zwrócić uwagę na 

wszelkie ostrzeżenia.

Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi

Ostrzeżenie
Nigdy nie próbuj palić pojemników z tonerem. Może to spowodować wybuch. Nie wyrzucaj zużytych pojemników 
z tonerem. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Inne uwagi
Należy uważnie przeczytać tę instrukcję, tak aby przy zmianie kasety toneru zastosować właściwą procedurę. 
Zastosowanie niewłaściwej procedury może spowodować wyciekanie lub rozsypanie się toneru.
Nie należy otwierać pojemnika z tonerem na siłę. Może to spowodować wyciekanie lub rozsypanie się toneru.
Pojemnik z tonerem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Jeśli toner zabrudzi ubrania, należy go zmyć zimną wodą. Użycie ciepłej wody sprawi, że na ubraniach pozostaną 
plamy po tonerze.
Należy uważać, by nie wdychać ani nie dotykać toneru w razie jego wycieku z kasety.

Pierwsza pomoc
Po wdychaniu, dotykaniu itp. toneru należy zastosować następujące środki.

Po wdychaniu: Poszkodowany powinien natychmiast oddalić się z miejsca, w którym narażony jest na wdychanie oparów, i udać 
się na świeże powietrze. W razie jakichkolwiek problemów z oddychaniem lub innych niepokojących objawów należy skonsultować 
się z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: Należy umyć miejsce wodą z mydłem. Ubrania należy wyprać przed ponownym ich założeniem. 
W razie pojawienia się podrażnień lub jeśli podrażnienia nie ustępują, należy udać się do lekarza.
Po dostaniu się do oczu: Należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Czynność powinna trwać co najmniej 15 minut. 
Jeśli podrażnienia nie ustępują, należy wezwać lekarza.
Po połknięciu: Należy rozcieńczyć zawartość żołądka kilkoma szklankami wody.
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Informacje o ochronie środowiska

Program ENERGY STAR®

Firma Toshiba Tec Corporation, członek programu ENERGY STAR, umieszcza logo ENERGY STAR na wszystkich 
produktach, które spełniają wymagania tego programu.

Program ENERGY STAR ma na celu promocję projektowania i wprowadzania na rynek energooszczędnego sprzętu 
biurowego, w tym energooszczędnych komputerów, aby przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska naturalnego, takim 
jak globalne ocieplenie klimatu. Producenci, którzy uczestniczą w tym programie, mogą dołączać logo ENERGY STAR do 
produktów po potwierdzeniu, że spełniają one normy oszczędności energii określane przez ten program. Normy te i logo 
są także używane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz kraje współpracujące.
Mogą nie być uwzględnione określone produkty, obszary sprzedaży lub dane regiony.
Aby sprawdzić, czy dany produkt spełnia wymagania programu ENERGY STAR, należy odszukać na nim odpowiednie 
logo.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem serwisu.

Funkcje oszczędzania energii
Niniejszy produkt wyposażono w funkcje oszczędzania energii, pozwalające na ograniczenie zużycia energii podczas 
użytkowania.

Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi w ten tryb po upływie określonego czasu*1 od ostatniego użycia. Na wyświetlaczu 
LCD wyświetlany jest komunikat OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII.

Tryb uśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w ten tryb po upływie określonego czasu*1 od ostatniego użycia*2. W trybie ekran 
LCD jest wyłączany i świeci tylko lampka ostrzegawcza.

*1 Istnieje możliwość zmiany czasu, po jakim urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru energii i tryb uśpienia.
 s. 132 “Ustawianie liczników automatycznego kasowania i oszczędzania energii”

*2 Warunki wymagane do anulowania trybu uśpienia można znaleźć na stronie:
 s. 28 “Anulowanie warunków trybu oszczędzania energii”
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Opis poszczególnych elementów

Przód/strona prawa

1. Pokrywa szyby
Umieść oryginał na szybie ekspozycyjnej i rozpocznij kopiowanie lub skanowanie przy zamkniętej pokrywie.

2. Kieszeń na podręcznik operatora (tylna) (opcjonalna, KK-1660)
Należy w niej przechowywać instrukcję obsługi.

3. Pokrywa boczna

4. Podajnik ręczny
Służy do wykonywania kopii lub wydruków na specjalnych nośnikach, takich jak papier gruby, folie do przezroczy lub 
kalka techniczna.

 s. 33 „Wkładanie papieru do podajnika ręcznego”
 s. 34 „Wkładanie kopert do podajnika ręcznego”

5. Kaseta
Jednocześnie można włożyć maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru.

 s. 30 „Wkładanie papieru do kasety”

6. Pokrywa przednia
Pokrywę tę należy otworzyć podczas wymiany pojemnika z tonerem.

 s. 148 „Wymiana pojemnika z tonerem”

1

2

3

4

6

5
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Strona lewa/wewnętrzna

1. Szyba ekspozycyjna
Służy do kopiowania lub skanowania trójwymiarowych oryginałów, oryginałów w formie książkowej i specjalnych 
nośników, takich jak folie do przezroczy lub kalka kreślarska, a także zwykłego papieru.

2. Panel sterowania
Umożliwia wykonywanie kopiowania, wprowadzanie liczby kopii oraz konfigurację innych funkcji.

 s. 24 „Panel sterowania”

3. Pojemnik z tonerem
 s. 13 „Zalecane pojemniki z tonerem”
 s. 148 „Wymiana pojemnika z tonerem”

4. Wyjściowa taca pomocnicza
Ta taca wyrównuje zadrukowane arkusze.

 s. 154 „Montaż i zdejmowanie wyjściowej tacy pomocniczej”

5. Wyłącznik zasilania
Służy do WŁĄCZANIA lub WYŁĄCZANIA urządzenia.

 s. 27 „Przygotowanie 1: włączanie zasilania”

6. Gniazdo AC-IN
Umożliwia podłączenie do urządzenia dołączonego kabla zasilania.

7. Złącze USB (4-stykowe)
Za pomocą tego złącza można podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, dostępnego w handlu.

Informacja

Należy stosować certyfikowane kable USB2.0 Hi-Speed: kable USB obsługujące tryb USB2.0 Hi-Speed 
(szybkość transferu 480 Mb/s), certyfikowane przez USB Implementers Forum.
Urządzenie należy łączyć z komputerem bezpośrednio przy użyciu kabla USB. W przypadku zastosowania 
koncentratora USB urządzenie może nie zostać poprawnie rozpoznane.

8. Taca odbiorcza

9. Skala oryginału
Służy do sprawdzania formatu oryginału umieszczonego na szybie ekspozycyjnej.

10. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
 s. 160 „Regularne czyszczenie”

6
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Konfiguracja opcji
Dostępne są opcje wymienione poniżej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u technika lub 
przedstawiciela serwisu.

Panel sterowania
Funkcja i wskazania przycisku  zależą od regionu. O ile nie określono inaczej, ten podręcznik wykorzystuje ilustracje 
panelu sterowania dla regionów innych niż Europa.

Dla regionów innych niż Europa

Stolik
(MH-1640)

Kieszeń na podręcznik operatora
(tylna) (KK-1660)

Główny korpus

4 51 3

8910

2

67
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Dla Europy

1. Lampka ostrzegawcza
Miga lub świeci, gdy wystąpi błąd.

 s. 142 „W przypadku wyświetlenia tego komunikatu”

2. Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD umożliwia sprawdzenie poszczególnych menu i komunikatów o błędach.

 s. 26 „Ekran podstawowy”

3. Przycisk 
Naciśnięcie tego przycisku jeden raz spowoduje wyświetlenie ekranu KARTA ID dla regionów innych niż Europa lub 
ekranu GESTOSC dla Europy. Przytrzymanie go przez sekundę spowoduje wyświetlenie ekranu FUNKCJA1 
(domyślnie: GĘSTOŚĆ dla regionów innych niż Europa lub KARTA ID dla Europy). Dostępność funkcji zależy od 
regionu — dalsze informacje są dostępne na następujących stronach. Naciśnięcie tego przycisku na ekranie menu 
innym niż ekran podstawowy spowoduje przejście do elementu nadrzędnego.

 s. 62 „Szybki dostęp do funkcji KARTA ID lub GĘSTOŚĆ”
 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”

4. Przycisk SETTING/OK
Naciśnięcie tego przycisku na ekranie podstawowym spowoduje wejście do menu ustawień podstawowych. 
Naciśnięcie tego przycisku na ekranie menu innym niż ekran podstawowy spowoduje uaktywnienie wybranego 
elementu.

5. Przycisk CLEAR/STOP
Naciśnięcie tego przycisku jeden raz na ekranie podstawowym spowoduje zatrzymanie kopiowania lub przywrócenie 
ustawienia 1 kopii. Przytrzymanie tego przycisku przez sekundę spowoduje anulowanie ustawienia. Naciśnięcie tego 
przycisku na ekranie menu innym niż ekran podstawowy spowoduje powrót do ekranu podstawowego bez 
zapisywania ustawień.

6. Przycisk START
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje rozpoczęcie kopiowania. Informacje na temat podstawowych działań 
kopiowania można znaleźć na następnej stronie.

 s. 50 „Podstawowa procedura kopiowania”

7. Przycisk 
Naciśnięcie tego przycisku jeden raz na ekranie podstawowym spowoduje zwiększenie liczby kopii o jedną. 
Przytrzymanie tego przycisku przez sekundę na ekranie podstawowym spowoduje zwiększenie liczby kopii o dziesięć. 
Naciśnięcie tego przycisku na ekranie menu innym niż ekran podstawowy spowoduje przejście do elementu po prawej 
stronie lub zwiększenie ustawienia.

8. Przycisk 
Naciśnięcie tego przycisku jeden raz spowoduje wyświetlenie ekranu TRYB ORYGINAŁU. Przytrzymanie go przez 
sekundę spowoduje wyświetlenie ekranu FUNKCJA2 (domyślnie: ZOOM). Naciśnięcie tego przycisku na ekranie 
menu innym niż ekran podstawowy spowoduje przejście do elementu umieszczonego poniżej.

 s. 63 „Szybkie wybranie opcji TRYB ORYGINAŁU”
 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”

4 51 3
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9. Przycisk 
Naciśnięcie tego przycisku jeden raz na ekranie podstawowym spowoduje zmniejszenie liczby kopii o jedną. 
Przytrzymanie tego przycisku przez sekundę na ekranie podstawowym spowoduje zmniejszenie liczby kopii 
o dziesięć. Naciśnięcie tego przycisku na ekranie menu innym niż ekran podstawowy spowoduje przejście do 
elementu po lewej stronie lub zmniejszenie ustawienia.

10. Przycisk MENU
Naciśnij ten przycisk, aby wejść do trybu MENU.

 s. 65 „Zaawansowane funkcje kopiowania”
 s. 124 „Funkcja menu”

Ekran podstawowy
Po włączeniu zasilania urządzenia i zakończeniu nagrzewania na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest ekran 
przedstawiony poniżej. Ten początkowy ekran jest nazywany „ekranem podstawowym”.

1. Komunikat
W tym obszarze wyświetlane są informacje na temat bieżącego stanu urządzenia i komunikaty o błędach.

2. Liczba kopii
W tym obszarze jest wyświetlana liczba kopii.

3. Ustaw liczbę kopii
Ta ikona oznacza, że możesz nacisnąć przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii.

4. Skala reprodukcji
W tym obszarze jest wyświetlana skala reprodukcji (powiększenia) kopii.

5. Ikona kursora
Ta ikona przedstawia przyciski , ,  i , które można nacisnąć na bieżącym ekranie lub w bieżącym menu.

6. Ikona ustawień
Ta ikona jest wyświetlana po ustawieniu funkcji i ustawień.

7. Ikona informacyjna
Ta ikona pojawia się, gdy wystąpi błąd.

8. Tryb oryginału
W tym obszarze jest wyświetlany tryb kopiowania oryginału.

9. Gęstość
W tym obszarze jest wyświetlana gęstość kopii.

10. Rozmiar papieru
W tym obszarze jest wyświetlany rozmiar papieru określony dla kasety lub podajnika ręcznego.

2GOTOWA
KASETA:A4-R
AUTO 100%

TEKST/FOTO

1 2
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Przygotowanie 1: włączanie zasilania

Włączanie zasilania

1 Naciśnij stronę „ ” (WŁĄCZONE) wyłącznika zasilania.

Urządzenie zacznie się nagrzewać. Nagrzewanie trwa ok. 25 sekund. Po zakończeniu nagrzewania lampka 
ostrzegawcza zostaje wyłączona i urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia kopiowania.

Porada

W przypadku położenia oryginału i naciśnięcia przycisku START podczas nagrzewania kopiowanie rozpocznie 
się automatycznie po zakończeniu nagrzewania. Funkcja ta nosi nazwę automatycznego rozpoczynania 
zadań. Po zarezerwowaniu zadania na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat ROZGRZEWANIE 
i aktualny status.
Funkcja ta jednak jest niedostępna, gdy wyświetlany jest komunikat „Proszę czekać” (ok. 15 sekund).

Wyłączanie zasilania

Naciśnij stronę „ ” (WYŁĄCZONE) wyłącznika zasilania.

Oszczędzanie energii, gdy urządzenie nie jest w użyciu: tryb oszczędzania 
energii

Aby zmniejszyć zużycie energii, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii po upływie 
określonego czasu od ostatniego użycia. Istnieje także możliwość ręcznego włączenia tego trybu.

Typy trybu oszczędzania energii
Dostępne są dwa typy trybu oszczędzania energii, opisane poniżej.
Tryb niskiego poboru energii:na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII.
Tryb uśpienia: ekran LCD jest wyłączany i świeci tylko lampka ostrzegawcza.

Porada

Liczniki funkcji NISKI POBÓR ENERGII i AUTOUŚPIENIE zostały domyślnie ustawione odpowiednio na 5 minut 
i 1 minutę. Ustawienia te można zmienić w trybie MENU.

 s. 132 „Ustawianie liczników automatycznego kasowania i oszczędzania energii”

Aby ręcznie przełączyć urządzenie w tryb oszczędzania energii:
W trybie MENU można wprowadzić ustawienie, które pozwoli na ręczne przełączanie urządzenia w tryb oszczędzania 
energii. Opis procedury znajduje się poniżej.

 s. 137 „Włączanie trybu uśpienia”

1GOTOWA
KASETA:A4-R
AUTO 100%

TEKST/FOTO
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Anulowanie warunków trybu oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii jest anulowany w następujących sytuacjach. Po zakończeniu nagrzewania urządzenie 
przechodzi w tryb gotowości.

Tryb niskiego poboru energii/tryb uśpienia
Naciśnięcie dowolnego przycisku na panelu sterowania
Drukowanie z komputera podłączonego do urządzenia
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Przygotowanie 2: wkładanie papieru do kopiowania

Włóż papier odpowiedniego rodzaju do kasety lub podajnika ręcznego.

Dopuszczalne typy nośników
Dopuszczalne typy nośników różnią się w zależności od źródła papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 
poniżej.

*1 „Maksymalna pojemność” dotyczy maksymalnej liczby arkuszy, jeżeli używany jest papier zalecany przez firmę TOSHIBA. Informacje na 
temat papieru zalecanego przez firmę TOSHIBA można znaleźć na stronie: 

 s. 29 „Papier zalecany”
*2 Papier o gramaturze 50–63 g/m2 (papier typu bond 13–16 funtów) może być stosowany w przypadku wkładania pojedynczych arkuszy do 

podajnika ręcznego.
*3 Należy pamiętać o używaniu folii zalecanych przez firmę TOSHIBA. Korzystanie z folii innych niż zalecane może spowodować awarię 

urządzenia.
*4 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE i Ameryki Północnej.

Informacja

Nie istnieje możliwość mieszania różnych rozmiarów papieru w jednej kasecie.
„Format LT” to standardowy rozmiar papieru tylko w Ameryce Północnej.
„Format K” to standardowy rozmiar papieru w Chinach.

Porada

Skróty nazw formatów papieru LT:
LT: Letter, LD: Ledger, LG: Legal, ST: Statement, COMP: Computer

Papier zalecany
Aby zapewnić najlepszą jakość kopii, firma TOSHIBA zaleca stosowanie typów papieru opisanych poniżej. Jeśli chcesz 
użyć papieru innego niż zalecany, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Podajnik Typ nośnika Rozmiar papieru Maksymalna pojemność 
papieru*1

Kaseta 
urządzenia

Papier zwykły
(64–80 g/m2, papier typu bond 
17–20 funtów)

Format A/B:
A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13"LG*4

Format K:
8K, 16K, 16K-R

250 arkuszy
(80 g/m2, papier typu bond 20 
funtów)

Podajnik 
ręczny

Papier zwykły
(64–80 g/m2, papier typu bond 
17–20 funtów)*2

Format A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Format LT:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13"LG*4

Format K:
8K, 16K, 16K-R

100 arkuszy
(80 g/m2, papier typu bond 20 
funtów)

GRUBY 1
(81–105 g/m2, papier typu bond 
21–28 funtów)

1 arkusz
(81–105 g/m2, papier typu bond 21–
28 funtów)

GRUBY 2
(106–163 g/m2, papier typu bond 
29 funtów – papier typu index 90 
funtów)

1 arkusz
(106–163 g/m2, papier typu bond 29 
funtów – papier typu index 90 
funtów)

Kalka kreślarska
(75 g/m2, papier typu bond 20 
funtów)

1 arkusz

Etykiety samoprzylepne 1 arkusz

Folie*3 Wyłącznie A4/LT 1 arkusz

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

1 arkusz

Typ nośnika Nazwa produktu
Papier zwykły Format A/B: Papier TGIS/Mondi

Format LT: TIDAL/Hammermill
80 g/m2, papier typu bond 20 funtów

GRUBY 1 Format A/B: Color Copy/Mondi
Format LT: Laser/Hammermill

90 g/m2, papier typu bond 24 funty

Format A/B: Color Copy/Mondi 100 g/m2
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*1 Należy pamiętać o używaniu folii zalecanych przez firmę TOSHIBA. Korzystanie z folii innych niż zalecane może spowodować awarię 
urządzenia.

Niedopuszczalne typy papieru
Nie należy stosować typów papieru wymienionych poniżej, ponieważ może to spowodować zacięcia.

Papier wilgotny
Papier zmięty
Papier pomarszczony lub podatny na zwijanie
Papier bardzo gładki lub szorstki

Nie należy stosować typów papieru wymienionych poniżej, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia.
Papier o powierzchniach specjalnych
Papier, który został zadrukowany na innych kopiarkach lub drukarkach

Przechowywanie papieru
Przy przechowywania papieru należy pamiętać o następujących środkach ostrożności:

Zapakuj papier do kopiowania w papier pakowy, aby zapobiec zbieraniu się kurzu.
Nie wystawiaj papieru do kopiowania na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
Przechowuj papier do kopiowania w suchym miejscu.
Przechowuj papier do kopiowania na płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego pomarszczeniu lub zagięciu.

Wkładanie papieru do kasety
Aby włożyć papier do kasety, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Informacje na temat dopuszczalnego papieru można znaleźć na stronie:

 s. 29 „Dopuszczalne typy nośników”

1 WŁĄCZ zasilanie urządzenia.

2 Ostrożnie wysuń kasetę.

Informacja

Wyciągnij kasetę do zatrzymania.

GRUBY 2 Format A/B: Color Copy/Mondi
Format LT: Laser/Hammermill

120 g/m2, papier typu bond 32 funty

Format A/B: Color Copy/Mondi
Format LT: Exact Index/WAUSAU

160 g/m2, papier typu index 90 funtów

Kalka kreślarska Kalka kreślarska / Ostrich International 75 g/m2, papier typu bond 20 funtów

Etykiety samoprzylepne Format A/B: 3478/ZWECH-AVERY
Format LT: 5165/AVERY

Folie*1 Format A/B: PP2500/3M
Format LT: X-10.0/Folex

Typ nośnika Nazwa produktu
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3 Naciśnij płytę papieru.

Informacja

Naciskaj ją, aż usłyszysz kliknięcie i przestanie się ona podnosić.

4 Włóż papier do kasety.

Informacja

Można umieścić maksymalnie 250 arkuszy (64–80 g/m2, papier typu bond 17–20 funtów). Upewnij się, że 
wysokość stosu papieru nie przekracza wysokości linii po wewnętrznej stronie prowadnic.

 s. 29 „Dopuszczalne typy nośników”
Starannie przekartkuj papier przed umieszczeniem go w kasecie, aby zapobiec podawaniu większej liczby 
stron. Uważaj, aby nie przeciąć palców.
Umieść papier stroną do drukowania w górę. Stronę do drukowania można rozpoznać po oznaczeniach na 
opakowaniu.

5 Przesuń prowadnicę końcową do tylnej krawędzi papieru, popychając jej dolną część 
w kierunku wskazanym przez strzałki.

Informacja

Przy użyciu obu rąk rozszerz odstęp.
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6 Trzymając zieloną dźwignię prowadnicy przedniej, dostosuj prowadnice boczne do 
rozmiaru papieru.

Porada

Rozstaw prowadnic należy regulować oburącz.

7 Dostosuj prowadnice boczne do odpowiedniego rozmiaru papieru.
Upewnij się, że pomiędzy papierem i prowadnicami bocznymi („A” na ilustracji) zachowane są odstępy 
o szerokości ok. 0,5 mm (łącznie poniżej 1,0 mm). Nieodpowiedni odstęp może spowodować błąd podawania 
papieru.

8 Powoli wsuń kasetę prosto do urządzenia, aż do zatrzymania.

Uwaga
Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas zamykania kasety.
Może to spowodować obrażenia.

Zarejestruj rozmiar papieru w urządzeniu.
Podczas wkładania papieru do kasety zarejestruj w urządzeniu rozmiar papieru. Sprawdź, czy rejestracja została 
wykonana prawidłowo. Pozwoli to uniknąć zacięć papieru.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji można znaleźć na stronie:

 s. 37 „Rejestrowanie rozmiaru papieru włożonego do kasety”

Informacja

Pamiętaj o zarejestrowaniu rozmiaru papieru w przypadku jego zmiany w kasecie oraz umieszczania papieru 
w odpowiedniej kasecie po raz pierwszy.

Porada

Funkcja UST. WYC. KASETY jest przydatna, jeśli papier w kasecie jest często wymieniany. Menu rejestracji rozmiaru 
papieru może być wyświetlane automatycznie przy każdym zamknięciu kasety. Według domyślnych ustawień ta 
funkcja jest włączona w produktach przeznaczonych dla Ameryki Północnej i wyłączona dla innych regionów.

 s. 132 „Ustawianie komunikatu dotyczącego zmiany papieru w kasecie”

A
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Wkładanie papieru do podajnika ręcznego
Aby włożyć papier do podajnika ręcznego, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Poniższy rysunek przedstawia 
wkładanie papieru w rozmiarze A4/LT.
Informacje na temat dopuszczalnego papieru można znaleźć na stronie:

 s. 29 „Dopuszczalne typy nośników”

1 Otwórz podajnik ręczny.

2 Włóż papier na podajnik ręczny stroną do zadruku skierowaną do dołu i wyrównaj 
boczne prowadnice z krawędziami papieru.

Informacja

W podajniku można umieścić do 100 arkuszy papieru zwykłego (64–80 g/m2, papier typu bond 17–20 
funtów). W tym przypadku upewnij się, że wysokość stosu papieru nie przekracza wskaźników na 
prowadnicach bocznych. Stosując papier inny niż zwykły, umieszczaj w podajniku pojedyncze arkusze.
Starannie przekartkuj papier przed włożeniem go do podajnika ręcznego.

Nie wpychaj papieru do wejścia podajnika ręcznego. Może to spowodować błąd podawania papieru.

Porada

Przy wkładaniu papieru dłuższego niż rozmiar podajnika ręcznego wyciągnij z podajnika ogranicznik papieru.

Zarejestruj rozmiar i typ papieru w urządzeniu.
Podczas wkładania papieru do podajnika ręcznego zarejestruj w urządzeniu rozmiar i typ papieru. Sprawdź, czy 
rejestracja została wykonana prawidłowo. Pozwoli to uniknąć zacięć papieru.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji można znaleźć na stronie:

 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego”
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Informacja

Pamiętaj o zarejestrowaniu rozmiaru papieru i typu w przypadku zmiany rozmiaru papieru w podajniku ręcznym oraz 
umieszczania papieru w odpowiednim podajniku ręcznym po raz pierwszy.

Wkładanie kopert do podajnika ręcznego

Informacja

Dopuszczalne rozmiary koperty:
DL (110 mm x 220 mm), COM10 (4 1/8 x 9 1/2 cala), Monarch (3 7/8 x 7 1/2 cala), CHO-3 (120 mm x 235 mm), 
YOU-4 (105 mm x 235 mm)

Uwagi dotyczące używania kopert
Nie używaj poniższych kopert, ponieważ ich użycie może spowodować zacięcie papieru lub awarię urządzenia.
1. Zmięte, pomarszczone i pofałdowane koperty
2. Bardzo grube lub bardzo cienkie koperty
3. Mokre lub wilgotne koperty
4. Podarte koperty
5. Koperty z zawartością
6. Koperty o niestandardowym rozmiarze (o nietypowym kształcie)
7. Koperty dziurkowane i z okienkami
8. Koperty sklejane klejem lub taśmą klejącą
9. Koperty częściowo otwarte lub perforowane
10. Koperty powlekane
11. Koperty z klejem lub dwustronną taśmą klejącą

Informacja

Przechowuj koperty w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
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1 Usuń powietrze z koperty. W tym celu połóż ją na płaskiej, czystej powierzchni 
i naciśnij rękami w kierunku wskazywanym strzałką.
Dociśnij dobrze, aby skrzydełko nie zawijało się do góry.

Popraw zagięte rogi koperty.

2 Otwórz podajnik ręczny.

3 Połóż kopertę na tacy podajnika ręcznego kopiowaną stroną w dół.
Połóż kopertę skrzydełkiem do przodu, jak na rysunku poniżej.

Informacja

Nie należy wykonywać kopii ani wydruków na odwrocie koperty. Może to spowodować zacięcie papieru, 
zabrudzenie papieru lub zabrudzenie wnętrza urządzenia.
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4 Wyrównaj prowadnice boczne do brzegów koperty.

Zarejestruj rozmiar i typ papieru w urządzeniu.
Podczas wkładania papieru do podajnika ręcznego zarejestruj w urządzeniu rozmiar i typ papieru. Sprawdź, czy 
rejestracja została wykonana prawidłowo. Pozwoli to uniknąć zacięć papieru.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji można znaleźć na stronie:

 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego”

Informacja

Pamiętaj o zarejestrowaniu rozmiaru papieru i typu w przypadku zmiany rozmiaru papieru w podajniku ręcznym oraz 
umieszczania papieru w odpowiednim podajniku ręcznym po raz pierwszy.
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Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru

Podczas wkładania papieru do kasety albo podajnika ręcznego lub zmiany papieru zarejestruj w urządzeniu rozmiar i typ 
papieru. Pamiętaj o określeniu poprawnego rodzaju papieru w urządzeniu.

 s. 37 „Rejestrowanie rozmiaru papieru włożonego do kasety”
 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego”

Rejestrowanie rozmiaru papieru włożonego do kasety

Porada

Jeśli funkcja UST. WYC. KASETY jest włączona, po zmianie papieru w kasecie na ekranie LCD zawsze będzie 
wyświetlany monit o zmianie rozmiaru papieru. Funkcja ta jest przydatna, gdy często zmieniasz rozmiar papieru 
w kasecie.

 s. 132 „Ustawianie komunikatu dotyczącego zmiany papieru w kasecie”

Aby zarejestrować w kasecie rozmiar papieru (np. A4), wykonaj poniższe czynności.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić ekran USTAW. PAPIERU.

3 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Upewnij się, że wybrano polecenie ROZMIAR PAPIERU.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Upewnij się, że wybrano polecenie KASETA.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub .

1
3

MENU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW
USTAW. PAPIERU

USTAW. PAPIERU

TYP PAPIERU
ROZMIAR PAPIERU

ANULUJ

ROZMIAR PAPIERU

PODAJNIK RECZNY
KASETA

ANULUJ
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7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

8 W celu wybrania rozmiaru papieru włożonego do kasety naciśnij przyciski , ,  lub 
.

Na wyświetlaczu LCD (poniżej) pokazano wybranie formatu A4.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Od teraz możesz już używać wybranego rozmiaru papieru.

Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego
Aby zarejestrować rozmiar i typ papieru, wykonaj poniższe czynności. W podanym przykładzie jest ustawiany papier A3 
oraz papier gruby (81–105 g/m2, papier typu bond 21–28 funtów) dla podajnika ręcznego.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić ekran USTAW. PAPIERU.

3 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Upewnij się, że wybrano polecenie ROZMIAR PAPIERU.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

1
3

KASETA

FOLIO 8K    16K
B4    B5    B5-R
A3    A4    A4-R

1
3

MENU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW
USTAW. PAPIERU

USTAW. PAPIERU

TYP PAPIERU
ROZMIAR PAPIERU

ANULUJ
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6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić ekran PODAJNIK RĘCZNY.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

8 W celu wybrania rozmiaru papieru włożonego do podajnika ręcznego naciśnij przyciski 
, ,  lub .

Na wyświetlaczu LCD (poniżej) pokazano wybranie formatu A3.

9 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

10 W celu wybrania typu papieru włożonego do podajnika ręcznego naciśnij przyciski , 
,  lub .

Na wyświetlaczu LCD (poniżej) pokazano wybranie formatu ZWYKŁY.

11 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Od teraz możesz już używać wybranego rozmiaru i typu papieru.

ROZMIAR PAPIERU
KASETA

ANULUJ
PODAJNIK RECZNY

1
4

PODAJNIK RECZNY

FOLIO 8K    16K
B4    B5    B5-R
A3    A4    A4-R

1
2

PAPIER W RECZNEJ

FOLIA
GRUBY 2   KOPERTA
ZWYKLY    GRUBY 1
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Przygotowanie 4: instalacja sterowników drukarki i skanera

Niniejszy rozdział przedstawia sposób instalacji sterownika drukarki i skanera. Sterowniki drukarki i skanera to specjalne 
programy, które umożliwiają współpracę między aplikacjami użytkownika oraz funkcjami drukowania i skanowania.

Wymagania systemowe
Aby zainstalować sterownik drukarki i skanera na komputerze z systemem Windows, sprawdź, czy spełnia on 
następujące wymagania systemowe.

Procesor
min. Pentium 200 MHz (zalecany Pentium 4/1,6 GHz)
Pamięć
min. 128 MB (zalecane 256 MB)
Interfejs
USB 2.0 (Hi-Speed)
System operacyjny
Konkretne edycje i dodatki Service Pack zależą od określonego systemu.
- Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym
- Windows Vista, wszystkie dodatki Service Pack
- Windows 7, wszystkie dodatki Service Pack
- Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym
- Windows Server 2003 R2, wszystkie dodatki Service Pack
- Windows Server 2008, wszystkie dodatki Service Pack
- Windows Server 2008 R2, wszystkie dodatki Service Pack

Podłączanie urządzenia do komputera
Przed rozpoczęciem instalacji sterowników drukarki i skanera upewnij się, że kabel USB jest podłączony zarówno do 
urządzenia, jak i komputera. Na poniższym rysunku pokazano sposób łączenia urządzenia z komputerem.

Informacja

Nie włączaj na tym etapie głównego włącznika zasilania. W trakcie instalacji pojawi się monit o włączenie urządzenia. 
Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami.

Instalowanie sterowników
Zainstaluj sterowniki drukarki i skanera przy użyciu funkcji Plug and Play systemu Windows.

Informacja

Przed rozpoczęciem instalacji sterowników zakończ działanie aplikacji rezydentnych, takich jak na przykład 
program antywirusowy.
W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zainstaluj sterowniki przy użyciu instalatora.

 s. 40 „Instalacja sterowników przy użyciu instalatora”

Instalacja sterowników przy użyciu instalatora
Jeśli chcesz zainstalować sterowniki drukarki i skanera przy użyciu instalatora, wykonaj poniższe czynności.

1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
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2 Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera.
Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji.
Jeśli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku CD i dwukrotnie kliknij 
ikonę Setup.exe.

3 Upewnij się, że została wybrana opcja Install All Drivers (Zainstaluj wszystkie 
sterowniki), i kliknij przycisk Install (Instaluj).
Można też wybrać oddzielnie opcje Install Scanner Driver (Zainstaluj sterownik skanera) lub Install Printer Driver 
(Zainstaluj sterownik drukarki), jednak wybranie opcji Install All Drivers (Zainstaluj wszystkie sterowniki) pozwoli na 
kolejne zainstalowanie sterownika skanera i drukarki.

4 Przeczytaj komunikat i kliknij polecenie Install (Instaluj).
Instalator wykona najpierw instalację sterownika skanera, a następnie sterownika drukarki. Poczekaj na 
wyświetlenie następnego komunikatu.
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5 Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do komputera, włącz urządzenie i kliknij 
polecenie Finish (Zakończ).

Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 lub Windows Server 
2008 R2, przejdź do punktu 10.
Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 R2, 
przejdź do następnego punktu. Po podłączeniu urządzenia do komputera i włączeniu go system Windows 
wykryje nowy sprzęt i uruchomi kreatora. Kreator zostanie uruchomiony dwa razy, aby zainstalować sterowniki 
skanera i drukarki.

6 Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja No, not this time (Nie, nie tym razem), i kliknij 
przycisk Next (Dalej).
System Windows automatycznie wykryje urządzenie. Zostanie uruchomiony kreator, który wykona dalszą część 
procedury instalacyjnej.
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7 Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Install the software automatically (Recommended) 
(Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)), i kliknij przycisk Dalej.
Poczekaj na wyszukanie i zainstalowanie oprogramowania przez kreator.

8 Kliknij polecenie Finish (Zakończ).

9 Powtórz kroki 6–8, aby zakończyć działanie kreatora.

10 Aby zamknąć instalator, kliknij polecenie Exit (Zamknij).

Po zakończeniu instalacji sterowników możesz wyjąć dysk CD z napędu.
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11 Ponownie uruchom system Windows.
Możesz zacząć drukowanie i skanowanie dokumentów.

 s. 83 „FUNKCJE DRUKU”
 s. 115 „FUNKCJE SKANOWANIA”

Instalowanie sterowników przy użyciu technologii Plug and Play
Sterowniki drukarki i skanera można zainstalować przy użyciu technologii Plug and Play. Wymaga to uprawnień 
administratora. Gdy sterowniki są instalowane przy użyciu technologii Plug and Play, najpierw instalowany jest sterownik 
skanera, a następnie sterownik drukarki. Procedura opisana w niniejszej instrukcji przedstawia najpierw instalację 
sterownika skanera, a następnie sterownika drukarki.

Porada

Technologia Plug and Play pozwala na prostą instalację sterowników. Niemniej do instalacji sterowników drukarki 
można także użyć dodatkowego kreatora. Aby użyć dodatkowego kreatora, w opcji Wybierz port drukarki wskaż port 
USB.

Instalacja sterowników w systemie Windows Vista/Server 2008

1 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB i uruchom komputer.

Informacja

Podczas uruchamiania komputera nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych kabli.

2 WŁĄCZ zasilanie urządzenia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Znaleziono nowe urządzenie.
Jeśli okno dialogowe Znaleziono nowe urządzenie nie zostanie wyświetlone, wyłącz urządzenie i włącz je 
ponownie. Przed włączeniem poczekaj 10 sekund. Włączenie urządzenia bezpośrednio po jego wyłączeniu może 
doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy.

3 Kliknij opcję Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o włożenie dysku CD.

Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Zezwalaj lub Kontynuuj.
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4 Kliknij opcję Nie mam dysku. Pokaż mi inne opcje.

5 Włóż dysk CD ze sterownikami do napędu CD-ROM komputera.

6 Wybierz opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika 
(zaawansowane).

7 Wskaż na dysku CD folder, w którym znajdują się sterowniki.
Wybierz folder pasujący do używanego języka i systemu operacyjnego.
Przykład: jeśli używasz 32-bitowego systemu w wersji anglojęzycznej, wybierz folder \Driver\English\i386.

8 Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij polecenie Zainstaluj 
oprogramowanie sterownika mimo to.
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9 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

Instalacja sterownika skanera została zakończona. Okno dialogowe Znaleziono nowe urządzenie zostanie 
wyświetlone ponownie i rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

10 Aby zainstalować sterownik drukarki, powtórz kroki 4–9.

11 Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy w oknie Drukarki jest widoczna ikona 
zainstalowanej drukarki.

12 Wyjmij dysk CD z napędu CD-ROM komputera.
Instalacja sterownika skanera i drukarki została zakończona.

Instalacja sterowników w systemie Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2

1 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB i uruchom komputer.

Informacja

Podczas uruchamiania komputera nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych kabli.

2 Włóż dysk CD ze sterownikami do napędu CD-ROM komputera.

3 WŁĄCZ zasilanie urządzenia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator znajdowania nowego sprzętu.

Jeśli okno dialogowe Kreator znajdowania nowego sprzętu nie zostanie wyświetlone, wyłącz urządzenie i włącz 
je ponownie. Przed włączeniem poczekaj 10 sekund. Włączenie urządzenia bezpośrednio po jego wyłączeniu 
może doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem Windows Update (Aktualizacja Windows), kliknij 
przycisk Nie.
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4 Kliknij polecenie Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej.

5 Kliknij polecenie Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane). Następnie 
kliknij przycisk Dalej.

6 Kliknij polecenie Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach. Następnie 
zaznacz pole wyboru Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu: i kliknij przycisk 
Przeglądaj.
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7 Wskaż na dysku CD folder, w którym znajdują się sterowniki, i kliknij przycisk OK.
Wybierz folder pasujący do używanego języka i systemu operacyjnego.
Przykład: jeśli używasz 32-bitowego systemu w wersji anglojęzycznej, wybierz folder \Driver\English\i386.

8 Kliknij przycisk Next (Dalej) i poczekaj na znalezienie i zainstalowanie sterownika.

9 Kliknij polecenie Finish (Zakończ).
Instalacja sterownika skanera została zakończona. Okno dialogowe Kreator znajdowania nowego urządzenie 
zostanie wyświetlone ponownie i rozpocznie się instalacja sterownika drukarki.

10 Aby zainstalować sterownik drukarki, powtórz kroki 4–9.

11 Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy w oknie Drukarki i faksy jest widoczna ikona 
zainstalowanej drukarki.

12 Wyjmij dysk CD z napędu CD-ROM komputera.
Instalacja sterownika skanera i drukarki została zakończona.
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Podstawowa procedura kopiowania

Oryginały można kopiować z zastosowaniem różnych funkcji. W tej części opisano podstawową procedurę kopiowania. 
Opis innych funkcji znajduje się na dalszych stronach.

 s. 62 „Szybki dostęp do przydatnych funkcji”
 s. 65 „Zaawansowane funkcje kopiowania”

Przed rozpoczęciem kopiowania:
Upewnij się, że urządzenie jest przygotowane do kopiowania.

 s. 27 „Przygotowanie 1: włączanie zasilania”
 s. 29 „Przygotowanie 2: wkładanie papieru do kopiowania”
 s. 37 „Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru”

Gdy na ekranie LCD jest widoczna gwiazdka:
Urządzenie ma w każdej funkcji wprowadzone ustawienie domyślne. Gdy na ekranie LCD obok ustawienia jest widoczna 
gwiazdka, oznacza to, że jego wartość została zmieniona z wartości domyślnej. Wartości domyślne przedstawiono 
poniżej.

 s. 124 „Funkcje dostępne w trybie MENU”
 s. 128 „Ustawienia domyślne”

Obsługiwane oryginały
Urządzenie może obsługiwać oryginały następujących typów.

* Urządzenie nie oferuje funkcji automatycznego wykrywania rozmiaru oryginału. Upewnij się, że papier wybrany na kopie jest takiego samego 
rozmiaru jak oryginały. Rozmiar oryginału należy ustawić ręcznie tylko przy funkcji 2 W 1/4 W 1. Gdy używasz funkcji 2 W 1/4 W 1, musisz 
ustawić rozmiar oryginału. Jest to potrzebne do automatycznego zmniejszania rozmiaru kopii odpowiednio do bieżącego ustawienia papieru.

Uwaga
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie ani nie naciskaj jej, używając siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

Maksymalna liczba oryginałów skanowanych w jednym przebiegu
Gdy używasz funkcji 2 W 1/4 W 1 lub WYKAŃCZ (SORT/SORTUJ Z OBROTEM), urządzenie najpierw zeskanuje 
oryginały. Jednocześnie może zostać zeskanowanych do 120 oryginałów. Gdy liczba arkuszy do zeskanowania 
przekroczy 120 lub pamięć wewnętrzna urządzenia zapełni się, skanowanie jest zatrzymywane, a na wyświetlaczu LCD 
wyświetlana jest informacja KONIEC PAMIĘCI NACIŚNIJ DOW KLAWISZ. Naciśnij dowolny klawisz na panelu 
sterowania. Zeskanowane strony zostaną anulowane.

Typ Maksymalny rozmiar*

Papier zwykły
Specjalne typy nośników
Broszury
Przedmioty trójwymiarowe

A3 lub LD
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Wykonywanie jednej kopii lub większej liczby kopii
Aby zrobić kopię, wykonaj poniższe czynności wspólne dla wszystkich procedur kopiowania. Jeśli chcesz wykonać więcej 
niż jedną kopię, zmień liczbę kopii.

1 Połóż oryginały stroną do skanowania skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Połóż na szybie oryginał stroną do skanowania skierowaną w dół.
3) Wyrównaj oryginał do lewego tylnego rogu szyby.

Uwaga
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie ani nie naciskaj jej, używając siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

Porada

W przypadku kopiowania przezroczystych oryginałów, np. folii do slajdów lub kalki kreślarskiej, połóż na 
oryginale czystą kartę papieru o takim samym rozmiarze jak oryginał lub większą.

Jeśli wykonujesz jedną kopię, pomiń następny krok.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii.

Porada

Jednokrotne naciśnięcie przycisku zmienia liczbę kopii o jeden. Przytrzymanie przycisku szybko zmienia tę 
wartość.

Liczbę kopii do wydrukowania można także zmienić w menu ustawień podstawowych.
1) Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.
2) Przy użyciu przycisku , ,  lub  wybierz widoczny w prawym górnym rogu menu wskaźnik dużej liczby.

1GOTOWA
KASETA:A4-R
AUTO 100%

TEKST/FOTO
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3) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
4) Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii.

Aby szybciej zmienić liczbę kopii, przytrzymaj przycisk.
5) Aby wrócić do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk SETTING/OK. Jeśli naciśniesz przycisk START, 

urządzenie rozpocznie kopiowanie i odliczanie kopii.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć menu ustawień podstawowych bez zmieniania ustawień, przy użyciu przycisków  lub 
 wybierz polecenie ANULUJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. Z menu można także wyjść, naciskając 

przycisk CLEAR/STOP, jeśli jest aktywny.

3 Naciśnij przycisk START.

Urządzenie rozpocznie kopiowanie i odliczanie liczby kopii. Gdy w kasecie zabraknie papieru, kopiowanie jest 
zatrzymywane, a na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat o błędzie. Włóż papier do kasety. Urządzenie 
automatycznie wznowi kopiowanie.

Informacja

Taca odbiorcza mieści do 250 arkuszy. Jeśli wystąpi błąd związany ze zbyt dużą ilością papieru, lampka zacznie 
mrugać a na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wyjmij papier z tacy odbiorczej i naciśnij przycisk 
START. Kopiowanie zostanie wznowione.

Zatrzymywanie i wznawianie operacji kopiowania
Gdy chcesz zatrzymać lub wznowić kopiowanie, wykonaj poniższe czynności.

1 Podczas kopiowania naciśnij przycisk CLEAR/STOP.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję NIE lub TAK, i naciśnij przycisk SETTING/
OK.

Naciśnięcie opcji NIE pozwoli wznowić operację. Przejdź do następnego kroku.
Naciśnięcie opcji TAK anuluje kopiowanie. Ekran LCD wróci do stanu początkowego.

3 Aby wznowić kopiowanie, naciśnij przycisk START.
Naciśnięcie przycisku CLEAR/STOP pozwoli wrócić do poprzedniego kroku i ponownie wybrać operację.
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Wybieranie kasety lub podajnika ręcznego do kopiowania
Urządzenie jest wyposażone w dwa źródła papieru: kasetę i podajnik ręczny. Zazwyczaj kopie są wykonywane z kasety, 
jednak czasami konieczne może być użycie innego papieru niż włożony do kasety. Przy określonych rozmiarach i typach 
papieru konieczne jest użycie podajnika ręcznego.

 s. 29 „Dopuszczalne typy nośników”

Informacja

Podczas wydruku na foliach pamiętaj, aby każdy zadrukowany arkusz wyjąć z urządzenia. Sytuacja, w której arkusze 
leżą na sobie, może spowodować ich wygięcie i utrudnienia podczas korzystania z projektora.

Gdy w źródle papieru zabraknie papieru, kopiowanie jest zatrzymywane, a na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest 
komunikat o błędzie. Włóż papier. Urządzenie automatycznie wznowi kopiowanie.

Automatyczne wybieranie źródła papieru
Podajnik ręczny, do którego włożono papier, jest automatycznie wybierany zamiast kasety jako źródło papieru. 
Wyświetlacz LCD zmieni się automatycznie, umożliwiając łatwe ustawienie rozmiaru i typu papieru w podajniku ręcznym.

1 W celu wybrania rozmiaru papieru włożonego do podajnika ręcznego naciśnij przyciski 
, ,  lub .

Na wyświetlaczu LCD (poniżej) pokazano wybranie formatu NONSIZE.

2 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

3 W celu wybrania typu papieru włożonego do podajnika ręcznego naciśnij przyciski , 
,  lub .

Na wyświetlaczu LCD (poniżej) pokazano wybranie formatu ZWYKŁY.

4 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Od teraz możesz już używać wybranego rozmiaru i typu papieru.

Po zakończeniu kopiowania wyjmij papier z podajnika ręcznego. Dzięki temu jako źródło papieru zostanie z powrotem 
wybrana kaseta.

Ręczne wybieranie źródła papieru
Aby ręcznie wybrać źródło papieru i wykonać kopiowanie, wykonaj poniższe kroki.

1 Połóż oryginał.

2 Włóż papier do źródła papieru, którego chcesz użyć.
 s. 30 „Wkładanie papieru do kasety”
 s. 33 „Wkładanie papieru do podajnika ręcznego”
 s. 34 „Wkładanie kopert do podajnika ręcznego”

4
4

PODAJNIK RECZNY

 
  ANULUJ
COM10 NONSIZE

1
2

PAPIER W RECZNEJ

FOLIA
GRUBY 2  KOPERTA
ZWYKLY   GRUBY 1
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3 Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do używanego źródła papieru.
 s. 37 „Rejestrowanie rozmiaru papieru włożonego do kasety”
 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego”

Informacja

Ustawienie innego typu papieru niż umieszczony w podajniku ręcznym może spowodować zacięcie papieru lub 
obniżenie jakości kopii.

4 Wybierz, czy chcesz użyć kasety, czy podajnika ręcznego.
Zródło papieru można także zmienić w menu ustawień podstawowych.
1) Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

2) Upewnij się, że wybrano polecenie KASETA:xx.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub . Może być dostępna opcja RĘCZNA:xx, jeśli została 
ustawiona jako domyślna. Zmienna xx oznacza rozmiar papieru ustawiony jako domyślny.

3) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
4) Wybierz opcję KASETA:xx lub RĘCZNA:xx, naciskając przycisk  lub .

Zmienna xx oznacza rozmiar papieru ustawiony jako domyślny.
5) Aby wrócić do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk SETTING/OK. Jeśli naciśniesz przycisk START, 

urządzenie natychmiast rozpocznie kopiowanie.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć menu ustawień podstawowych bez zmieniania ustawień, przy użyciu przycisków  lub 
 wybierz polecenie ANULUJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. Z menu można także wyjść, naciskając 

przycisk CLEAR/STOP.

5 Naciśnij przycisk START.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

1GOTOWA

AUTO 100%
TEKST/FOTO

KASETA:A4-R
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Zmiana gęstości kopii
Dzięki zmianie gęstości kopii można je rozjaśnić albo przyciemnić. Dostępnych jest dziewięć ustawień: od -4 do +4. 
Automatyczne ustawienie gęstości pozwala na kopiowanie ze średnią gęstością. Aby zmienić gęstość, wykonaj poniższe 
czynności:

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku . Działanie przycisku zależy od regionu.
 s. 62 „Szybki dostęp do funkcji KARTA ID lub GĘSTOŚĆ”
 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”

Gęstość można zmienić także przy użyciu menu FUNKCJA ZAAWANSOW.
 s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

1 Połóż oryginał.

2 Wybierz gęstość, z jaką mają być wykonywane kopie.
Gęstość można zmienić także w menu ustawień podstawowych.
1) Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

2) Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie AUTO.
Jako opcja do wyboru może być dostępna skala gęstości, jeśli została ustawiona jako domyślna.

3) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
4) Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję AUTO lub skalę gęstości.

Jeśli wybrano opcję AUTO, pomiń następne kroki 5 i 6.
5) Jeśli w poprzednim kroku została wybrana skala gęstości, naciśnij przycisk  lub  i zwiększ lub zmniejsz 

poziom gęstości.
6) Aby wrócić do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk SETTING/OK. Jeśli naciśniesz przycisk START, 

urządzenie natychmiast rozpocznie kopiowanie.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć menu ustawień podstawowych bez zmieniania ustawień, przy użyciu przycisków  lub 
 wybierz polecenie ANULUJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. Z menu można także wyjść, naciskając 

przycisk CLEAR/STOP, jeśli jest aktywny.

3 Naciśnij przycisk START.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

1GOTOWA

100%
TEKST/FOTO

KASETA:A4-R
AUTO
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Zmiana trybu kopiowania oryginału
Dostępnych jest wiele trybów oryginału, które można wybrać odpowiednio do kopiowanego obrazu.
TEKST/FOTO: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał zawierający zarówno tekst, jak i zdjęcia.
TEKST: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał zawierający sam tekst lub tekst i precyzyjne rysunki.
FOTO: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał zawierający same zdjęcia.
USUŃ TŁO: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał z ciemnym tłem.
Aby zmienić tryb oryginału, wykonaj poniższe czynności.

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku .
 s. 63 „Szybkie wybranie opcji TRYB ORYGINAŁU”

Tryb oryginału można także zmienić przy użyciu menu FUNKCJA ZAAWANSOW.
 s. 68 „Wybieranie trybu kopiowania oryginału”

1 Połóż oryginał.

2 Wybierz tryb kopiowania oryginału.
Tryb oryginału można także zmienić w menu ustawień podstawowych.
1) Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

2) Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie TEKST/FOTO.
Jeśli ta opcja została ustawiona jako domyślna, dostępne opcje to TEKST, FOTO i USUŃ TŁO.

3) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
4) Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać tryb oryginału.
5) Aby wrócić do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk SETTING/OK. Jeśli naciśniesz przycisk START, 

urządzenie natychmiast rozpocznie kopiowanie.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć menu ustawień podstawowych bez zmieniania ustawień, przy użyciu przycisków  lub 
 wybierz polecenie ANULUJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. Z menu można także wyjść, naciskając 

przycisk CLEAR/STOP.

3 Naciśnij przycisk START.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

1GOTOWA

AUTO 100%
TEKST/FOTO

KASETA:A4-R
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Powiększanie i pomniejszanie kopii
Kopie można powiększyć lub pomniejszyć na dwa sposoby:

Przez zmianę skali powiększenia od 25 do 400%
 s. 57 „Zmiana skali powiększenia kopii”

Przez wybranie stałego poziomu powiększenia
 s. 58 „Wybieranie stałego poziomu powiększenia kopii”

Informacja

Użycie tej funkcji nie jest możliwe łącznie z niektórymi innymi funkcjami.
 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku , chyba że ustawienia domyślne zostały 
zmienione.

 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”
Stopień powiększenia można także zmienić przy użyciu menu FUNKCJA ZAAWANSOW.

 s. 71 „Powiększanie lub zmniejszanie kopii”

Zmiana skali powiększenia kopii
Kopie można powiększyć lub pomniejszyć, zmieniając skalę powiększenia. Wykonaj poniższe czynności.

1 Połóż oryginał.

2 Wybierz skalę powiększenia kopii.
Skalę powiększenia można także zmienić w menu ustawień podstawowych.
1) Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

2) Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać skalę powiększenia.
Skala powiększenia wynosi 100%, jeśli nie została zmieniona.

3) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
4) Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę powiększenia.

Aby szybciej zmienić liczbę skalę powiększenia, przytrzymaj przycisk.
5) Aby wrócić do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk SETTING/OK. Jeśli naciśniesz przycisk START, 

urządzenie natychmiast rozpocznie kopiowanie.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć menu ustawień podstawowych bez zmieniania ustawień, przy użyciu przycisków  lub 
 wybierz polecenie ANULUJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. Z menu można także wyjść, naciskając 

przycisk CLEAR/STOP.

1GOTOWA

AUTO 100%
TEKST/FOTO

KASETA:A4-R
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3 Naciśnij przycisk START.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

Wybieranie stałego poziomu powiększenia kopii
Kopie można także wykonać, wybierając stały poziom powiększenia. Wykonaj poniższe czynności.

1 Połóż oryginał.

2 Wybierz stały poziom powiększenia kopii.
Stały poziom powiększenia można także zmienić w menu ustawień podstawowych. Na przykład po wybraniu 
stałego stopnia powiększenia A3->A4 oryginał w formacie A3 zostanie zmniejszony do formatu A4.
1) Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

2) Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać skalę powiększenia.
Skala powiększenia wynosi 100%, jeśli nie została zmieniona.

3) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
4) Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie STAŁE POW.
5) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
6) Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać stały poziom powiększenia.
7) Aby wrócić do najwyższego poziomu menu, naciśnij przycisk SETTING/OK. Jeśli naciśniesz przycisk START, 

urządzenie natychmiast rozpocznie kopiowanie.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć menu ustawień podstawowych bez zmieniania ustawień, przy użyciu przycisków  lub 
 wybierz polecenie ANULUJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. Z menu można także wyjść, naciskając 

przycisk CLEAR/STOP.

3 Naciśnij przycisk START.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

1GOTOWA

AUTO 100%
TEKST/FOTO

KASETA:A4-R
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Sprawdzanie informacji o stanie i ustawień funkcji
Dostępna jest funkcja umożliwiająca sprawdzenie bieżącego stanu urządzenia i bieżących ustawień funkcji w menu 
ustawień podstawowych.

Sprawdzanie informacji o stanie
Aby sprawdzić informacje o stanie, wykonaj poniższe czynności:

1 Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

2 Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać ikonę informacyjną.

3 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

1GOTOWA
KASETA:A4-R
AUTO

TEKST/FOTO
100%
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4 Naciśnij przycisk  lub , aby przewinąć menu INFORMACJA. Pozwoli to zapoznać się 
z następującymi informacjami o stanie.

5 Gdy zakończysz sprawdzanie ustawień, wybierz polecenie ZAMKNIJ, naciskając 
przycisk  lub .

6 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk CLEAR/STOP.

Sprawdzanie ustawień funkcji
Aby sprawdzić ustawienia funkcji, wykonaj poniższe czynności:

1 Aby wyświetlić menu ustawień podstawowych, naciśnij przycisk SETTING/OK.

Ikona 
informacyjna Komunikat (stan) Opis

Świeci CZAS NA KONSERWACJĘ Wymagana jest konserwacja urządzenia.

Miga NIEORYGINALNY TONER Toner nie został rozpoznany.

Świeci NIEDŁUGO ZABRAKNIE 
TONERU

Wkrótce zabraknie toneru w pojemniku.

Miga NIE MOŻNA UŻYĆ TEGO 
ROZMIARU

W wybranej funkcji nie można użyć papieru o bieżącym rozmiarze.

Miga Poza Ameryką Północną
FORMAT:
A4/A4-R, B5/B5-R
LT/LT-R, 16K/16K-R
Ameryka Północna
FORMAT:
LT/LT-R, A4/A4-R
B5/B5-R, 16K/16K-R

Komunikat jest wyświetlany, gdy włączono funkcję SORTUJ 
Z OBROTEM. Wyświetlana kolejność dostępnych formatów zależy od 
regionu.

 s. 69 „Sortowanie stron w kolejności oryginału”

Miga Poza Ameryką Północną
FORMAT:
A4, B5
LT, 16K
Ameryka Północna
FORMAT:
LT, A4
B5, 16K

Komunikat jest wyświetlany, gdy używana jest funkcja PODWÓJNA 
STRONA. Wyświetlana kolejność dostępnych formatów zależy od 
regionu.

 s. 78 „Oddzielne kopiowanie lewej i prawej strony książki”

Świeci F1: GĘSTOŚĆ
F1: KARTA ID

Domyślne funkcje przycisków F1 i F2 można zmienić. Zostanie 
wówczas wyświetlona odpowiednia nazwa. Domyślna funkcja F1 
zależy od regionu: jest to GĘSTOŚĆ dla regionów innych niż Europa 
lub KARTA ID dla Europy. Domyślna funkcja F2 to ZOOM dla 
wszystkich regionów.

 s. 135 „Wybieranie ustawienia domyślnego FUNKCJA1/
FUNKCJA2”

Świeci F2: ZOOM
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2 Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać ikonę ustawień.

3 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby przewinąć menu USTAWIENIA. Pozwoli to zapoznać się 
z następującymi informacjami o stanie.

5 Gdy zakończysz sprawdzanie ustawień, wybierz polecenie ZAMKNIJ, naciskając 
przycisk  lub .

6 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk CLEAR/STOP.

FUNKCJA Komunikat (ustawienie) Opis
WYKAŃCZANIE BEZ SORTOW., SORT, 

SORTUJ Z OBROTEM
Bieżąca wartość ustawienia WYKAŃCZ.

 s. 69 „Sortowanie stron w kolejności oryginału”

2 W 1/4 W 1 2 W 1, 4 W 1 Bieżące wartość ustawienia funkcji 2 W 1/4 W 1.
 s. 72 „Kopiowanie dwóch lub czterech stron na jeden arkusz”

PRZ. OBRAZU LEWY MARGINES, PRAWY 
MARGINES

Bieżąca wartość ustawienia PRZ. OBRAZ.
 s. 79 „Przesuwanie stron w prawo lub w lewo”

OBRZEŻA OBRZEŻA Komunikat wyświetlany, gdy funkcja OBRZEŻA jest włączona.
 s. 77 „Usuwanie cienia na obrzeżach”

TYP PAPIERU ZWYKŁY, GRUBY 1, GRUBY 
2, FOLIA, KOPERTA

Bieżące ustawienie typu papieru w podajniku ręcznym.
 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do 

podajnika ręcznego”

KARTA ID KARTA ID Komunikat wyświetlany, gdy funkcja KARTA ID jest włączona.
 s. 75 „Szybkie kopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na 

jednym arkuszu”

PODWOJNA 
STRONA

PODWOJNA STRONA Komunikat wyświetlany, gdy funkcja PODWOJNA STRONA jest 
włączona.

 s. 78 „Oddzielne kopiowanie lewej i prawej strony książki”

1GOTOWA
KASETA:A4-R
AUTO 100%

TEKST/FOTO
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Szybki dostęp do przydatnych funkcji

Urządzenie jest wyposażone w różne funkcje kopiowania. Można ich szybko użyć, naciskając jeden przycisk.

Szybki dostęp do funkcji KARTA ID lub GĘSTOŚĆ
Działanie przycisku  zależy od regionu. Przycisk może mieć przypisaną opcję KARTA ID dla regionów innych niż Europa 
lub GĘSTOŚĆ dla Europy. Naciśnięcie jednego przycisku pozwala uzyskać szybki dostęp do funkcji KARTA ID lub 
GĘSTOŚĆ, które umożliwiają skopiowanie przedniej i tylnej strony karty identyfikacyjnej na jednym arkuszu papieru lub 
zmianę gęstości kopii.

 s. 75 „Szybkie kopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednym arkuszu”
 s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

Dla regionów innych niż Europa

Dla Europy

Porada

Przycisk  może działać jako przycisk F1 wywołujący FUNKCJĘ 1. 
 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”
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Szybkie wybranie opcji TRYB ORYGINAŁU
Przycisk  może działać jako przycisk wywołujący funkcję TRYB ORYGINAŁU. Naciśnij przycisk, aby szybko uzyskać 
dostęp do funkcji TRYB ORYGINAŁU w celu zmiany trybu oryginału na kopiowanie. Dostępna funkcja jest wspólna we 
wszystkich regionach.

 s. 68 „Wybieranie trybu kopiowania oryginału”

Dla regionów innych niż Europa

Dla Europy

Porada

Przycisk  może działać jako przycisk F2 wywołujący FUNKCJĘ 2. 
 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”
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Szybki dostęp do funkcji F1 i F2
Przycisk  i  może działać jako przycisk F1 lub przycisk F2, wywołujący FUNKCJĘ 1 i FUNKCJĘ 2. Domyślne funkcje 
zależą od regionu, jak przedstawiono poniżej.

Porada

Domyślną funkcję przypisaną do każdego przycisku można zmienić.
 s. 135 „Wybieranie ustawienia domyślnego FUNKCJA1/FUNKCJA2”

Dla regionów innych niż Europa

Dla Europy

Przycisk F1
Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez sekundę, aby użyć opcji FUNKCJA1 lub wywołać domyślną funkcję:

Dla regionów innych niż Europa: GĘSTOŚĆ
 s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

Dla Europy: KARTA ID
 s. 75 „Szybkie kopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednym arkuszu”

Przycisk F2
Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez sekundę, aby użyć opcji FUNKCJA2 lub wywołać domyślną funkcję ZOOM, 
która jest wspólna dla wszystkich regionów.

 s. 71 „Powiększanie lub zmniejszanie kopii”
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Zaawansowane funkcje kopiowania

Urządzenie jest wyposażone w różne zaawansowane funkcje kopiowania. Sposób użycia części z tych funkcji został już 
wyjaśniony, a wszystkie można ustawić przy użyciu menu FUNKCJA ZAAWANSOW.

Wybieranie funkcji kopiowania w menu FUNKCJA ZAAWANSOW

Funkcje dostępne w menu FUNKCJA ZAAWANSOW
W menu FUNKCJA ZAAWANSOW dostępne są następujące funkcje i ustawienia. Ustawienia domyślne są wyróżnione 
pogrubieniem i podkreśleniem.

Ogólny sposób obsługi menu FUNKCJA ZAAWANSOW
Przed rozpoczęciem używania menu FUNKCJA ZAAWANSOW zapoznaj się z poniższą ogólną procedurą. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie z opisem każdej funkcji.

Informacja

Podczas kopiowania, drukowania i skanowania oraz z poziomu menu podstawowych ustawień kopiowania nie jest 
możliwe wejście do trybu MENU.
Jeśli niektóre funkcje zostały już ustawione, nie można później ustawić pozostałych funkcji. Informacje na temat 
dozwolonych kombinacji funkcji zaawansowanych można znaleźć na stronie poniżej.

 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

Urządzenie ma w każdej funkcji wprowadzone ustawienie domyślne. Gdy na ekranie LCD obok ustawienia jest widoczna 
gwiazdka, oznacza to, że jego wartość została zmieniona z wartości domyślnej. Wartości domyślne przedstawiono 
poniżej.

 s. 124 „Funkcje dostępne w trybie MENU”
 s. 128 „Ustawienia domyślne”

Porada

Jeśli chcesz zamknąć to menu, wybierz polecenie ANULUJ (jeśli jest dostępne) i naciśnij przycisk SETTING/OK. 
Z menu można także wyjść, naciskając przycisk CLEAR/STOP, jeśli jest aktywny.

Funkcje Ustawienia Strony referencyjne
GĘSTOŚĆ AUTO, ręczne (9 wartości)  s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

TRYB ORYGINAŁU TEKST/FOTO, TEKST, FOTO, USUŃ 
TŁO

 s. 68 „Wybieranie trybu kopiowania oryginału”

WYKAŃCZANIE BEZ SORTOW., SORT, SORTUJ 
Z OBROTEM

 s. 69 „Sortowanie stron w kolejności oryginału”

ZOOM Ręczne powiększenie (25–100–
400%), STAŁE POW.

 s. 71 „Powiększanie lub zmniejszanie kopii”

2 W 1/4 W 1 2 W 1, 4 W 1, WYŁĄCZONA  s. 72 „Kopiowanie dwóch lub czterech stron na jeden arkusz”

KARTA ID WLACZONA, WYLACZONA  s. 75 „Szybkie kopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na 
jednym arkuszu”

OBRZEŻA WŁĄCZONA (4–15 mm), 
WYŁĄCZONA

 s. 77 „Usuwanie cienia na obrzeżach”

DWUSTRONNIE ŁĄCZENIE Z LEWEJ (8–30 mm), 
ŁĄCZENIE Z PRAWEJ (8–30 mm), 
WYŁĄCZONA

 s. 78 „Oddzielne kopiowanie lewej i prawej strony książki”

PRZ. OBRAZU LEWY MARGINES (4–15 mm), 
PRAWY MARGINES (4–15 mm), 
WYŁĄCZONA

 s. 79 „Przesuwanie stron w prawo lub w lewo”

PAMIĘĆ PRACY PRZYWOŁAJ, ZAPISZ  s. 81 „Zapisywanie funkcji kopiowania w celu częstego użycia”

Porada

Możesz zapisać kombinacje niektórych z powyższych funkcji 
w celu częstego użycia. 
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1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Aby przewinąć menu i uzyskać dostęp do funkcji, którą chcesz zmienić, naciśnij 
przycisk  lub .

5 Aby wejść do ustawień wybranej funkcji, naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  albo  lub , aby wybrać ustawienie.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Nie jest to możliwe w funkcji 2 W 1/4 W 1. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem 
kopiowania położyć oryginał.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Jeśli wybrane ustawienie nie ma dalszych opcji lub wartości do ustawienia, naciśnięcie przycisku SETTING/OK 
spowoduje zamknięcie tego menu. Ustawianie zostało zakończone.
Jeśli wybrane ustawienie ma dalsze opcje lub wartości do ustawienia, naciśnięcie przycisku SETTING/OK 
pozwoli je ustawić. Przejdź do następnego kroku.

8 Przy użyciu przycisku , ,  lub  ustaw odpowiednie opcje lub wartości.
Dostępne opcje i wartości zależą od konkretnej funkcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
z opisem każdej funkcji.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

Porada

Jeśli chcesz użyć kilku funkcji łącznie, ustaw je.
 s. 81 „Zapisywanie funkcji kopiowania w celu częstego użycia”
 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
1
4TRYB ORYGINALU

WYKANCZ

GESTOSC
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Ustawienie funkcji można sprawdzić na ekranie LCD.
 s. 60 „Sprawdzanie ustawień funkcji”

Zmiana gęstości kopii
Dzięki funkcji GĘSTOŚĆ możesz rozjaśnić albo przyciemnić kopie. Dostępnych jest dziewięć ustawień: od -4 do +4. 
Automatyczne ustawienie gęstości pozwala na kopiowanie ze średnią gęstością. Aby zmienić gęstość, wykonaj poniższe 
czynności:

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku . Działanie przycisku zależy od regionu.
- Dla regionów innych niż Europa, jeżeli nie zmieniono ustawień domyślnych:

Naciskaj przycisk  przez sekundę.
 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”

- Dla Europy:
Naciśnij przycisk .

 s. 62 „Szybki dostęp do funkcji KARTA ID lub GĘSTOŚĆ”
Gęstość można także zmienić w menu ustawień podstawowych.

 s. 55 „Zmiana gęstości kopii”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Upewnij się, że wybrano funkcję GĘSTOŚĆ.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję AUTO lub skalę gęstości.
Gdy została wybrana opcja AUTO, pomiń następny krok.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem kopiowania położyć oryginał.

7 Jeśli w poprzednim kroku została wybrana skala gęstości, naciśnij przycisk  lub  
i zwiększ lub zmniejsz poziom gęstości.

8 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
1
4TRYB ORYGINALU

WYKANCZ

GESTOSC
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Wybieranie trybu kopiowania oryginału
Funkcję TRYB ORYGINAŁU można ustawić tak, aby odpowiadała rodzajowi kopiowanego oryginału.
TEKST/FOTO: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał zawierający zarówno tekst, jak i zdjęcia.
TEKST: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał zawierający sam tekst lub tekst i precyzyjne rysunki.
FOTO: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał zawierający same zdjęcia.
USUŃ TŁO: wybierz ten tryb, aby skopiować oryginał z ciemnym tłem.

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku .
 s. 63 „Szybkie wybranie opcji TRYB ORYGINAŁU”

Tryb oryginału można także zmienić w menu ustawień podstawowych.
 s. 56 „Zmiana trybu kopiowania oryginału”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie TRYB ORYGINAŁU.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk , ,  lub  i wybierz polecenie TEKST/FOTO, TEKST, FOTO lub 
USUŃ TŁO.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem kopiowania położyć oryginał.

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
1
4TRYB ORYGINALU

WYKANCZ

GESTOSC
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Sortowanie stron w kolejności oryginału
Ustawienie WYKAŃCZ pozwala na posortowanie skopiowanych stron w kolejności oryginału.
BEZ SORTOW.: wybierz to ustawienie, jeśli nie chcesz sortować skopiowanych stron. Najpierw zostaną 

wysunięte wszystkie kopie pierwszej strony, następnie wszystkie kopie następnej strony itd.

SORT: wybierz to ustawienie, aby strony kopii były wysuwane w kolejności oryginału, a wszystkie 
zestawy kopii były odwrócone w tę samą stronę.

SORTUJ Z OBROTEM: wybierz to ustawienie, aby strony kopii były wysuwane w kolejności oryginału, natomiast każdy 
kolejny zestaw był inaczej ułożony. Pozwoli to na ich łatwą separację. Aby było to możliwe, 
potrzebne są dwa źródła papieru: kaseta i podajnik ręczny. Do każdego z nich musi być włożony 
papier tego samego rozmiaru i typu, przy czym do jednego poziomo, a do drugiego pionowo. 
Gdy funkcja ta jest używana łącznie z funkcją 2 W 1/4 W 1, oryginał musi mieć przynajmniej trzy 
strony (dla funkcji 2 W 1) lub pięć stron (dla funkcji 4 W 1).

Ustawianie funkcji WYKAŃCZ
Aby ustawić tę funkcję, wykonaj poniższe czynności.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW
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4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie WYKAŃCZ.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję BEZ SORTOW., SORT lub SORTUJ 
Z OBROTEM.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Przed rozpoczęciem kopiowania przeczytaj następną część i sprawdź, czy wszystkie 
elementy zostały przygotowane.

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

Wykonywanie sortowanych kopii
Aby po wybraniu polecenia SORT lub SORTUJ Z OBROTEM wykonać kopie z sortowaniem, wykonaj poniższe kroki.

Informacja

Przed użyciem funkcji SORTUJ Z OBROTEM sprawdź, czy do kasety i podajnika ręcznego został włożony papier tego 
samego rozmiaru i typu, przy czym do jednego poziomo, a do drugiego pionowo. Jeżeli wykonujesz funkcję SORTUJ 
Z OBROTEM z nieprawidłowym rozmiarem papieru lub przy nieodpowiedniej orientacji, zostanie wyświetlony monit 
z prośbą o użycie prawidłowego rozmiaru papieru lub załadunek papieru w prawidłowej orientacji.

 s. 29 „Przygotowanie 2: wkładanie papieru do kopiowania”
 s. 37 „Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru”

1 Sprawdź, czy ustawiono opcję SORT lub SORTUJ Z OBROTEM.

2 Ustaw liczbę kopii na 2 lub więcej.
 s. 51 „Wykonywanie jednej kopii lub większej liczby kopii”

3 Połóż pierwszą stronę oryginału na szybie, stroną do skopiowania skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Połóż pierwszą stronę na szybie, stroną do skopiowania skierowaną w dół.
3) Wyrównaj oryginał do lewego tylnego rogu szyby, zgodnie z ilustracją na ekranie LCD.

4 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie zacznie skanować oryginał. Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat 
NASTĘPNY ORYGINAŁ?

Naciśnij przycisk SETTING/OK. Zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie. Aby rozpocząć 
skanowanie, naciśnij przycisk START.
Naciśnięcie przycisku START pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie skanowania.

5 Upewnij się, że wybrano opcję TAK.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub , i kontynuuj pracę.

6 Połóż następną stronę na szybie, stroną do skopiowania skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby i usuń zablokowany oryginał.
2) Połóż następną stronę na szybie, stroną do skopiowania skierowaną w dół.
3) Wyrównaj oryginał do lewego tylnego rogu szyby, tak samo jak poprzednio.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie zacznie skanować oryginał. Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat 
NASTĘPNY ORYGINAŁ?

FUNKCJA ZAAWANSOW
1
4TRYB ORYGINALU

WYKANCZ

GESTOSC
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8 Powtórz kroki od 5 do 7 dla wszystkich stron, które chcesz skopiować.
Po zakończeniu kopiowania ostatniej strony przejdź do następnego kroku.

Informacja

Jednocześnie może zostać zeskanowanych do 120 oryginałów. Gdy liczba arkuszy do zeskanowania 
przekroczy 120 lub pamięć wewnętrzna urządzenia zapełni się, skanowanie jest zatrzymywane, a na 
wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja KONIEC PAMIĘCI NACIŚNIJ DOW KLAWISZ. Naciśnij dowolny 
klawisz na panelu sterowania. Zeskanowane strony zostaną anulowane.

9 Naciśnij przycisk  lub , aby w menu NASTĘPNY ORYGINAŁ? wybrać opcję NIE.

10 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie zacznie automatycznie drukować posortowane strony.

Powiększanie lub zmniejszanie kopii
Funkcja ZOOM pozwala powiększyć lub pomniejszyć kopie na dwa sposoby: przez zmianę skali powiększenia z 25 do 
400% lub wybranie stałego poziomu powiększenia.

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku , chyba że ustawienia domyślne zostały 
zmienione.

 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”
Skalę powiększenia można także zmienić w menu ustawień podstawowych.

 s. 57 „Powiększanie i pomniejszanie kopii”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie ZOOM.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Wybierz skalę powiększenia lub opcję STAŁE POW., naciskając przycisk  lub .

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem kopiowania położyć oryginał.

7 Wybierz skalę powiększenia kopii.
Gdy w poprzednim kroku została wybrana skala powiększenia:
Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę powiększenia. Aby szybciej zmienić liczbę skalę 
powiększenia, przytrzymaj przycisk.
Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję STAŁE POW.:

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
2
42 W 1/4 W 1

KARTA ID

ZOOM
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1) Naciśnij przycisk SETTING/OK.
2) Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać stały poziom powiększenia.

Na przykład po wybraniu stałego stopnia powiększenia A3->A4 oryginał w formacie A3 zostanie zmniejszony 
do formatu A4.

8 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

Kopiowanie dwóch lub czterech stron na jeden arkusz
Dzięki opcji 2 W 1/4 W 1 możesz szybko skopiować dwa lub cztery oryginały na każdym arkuszu papieru.

Porada

Kolejność stron na arkuszu zależy od ustawienia domyślnego, wprowadzonego w menu USTAW. DOMYŚLNE.
 s. 130 „Wybieranie domyślnego ustawienia opcji 2 W 1/4 W 1”

2 W 1: wybierz to ustawienie, aby skopiować dwie strony na jednym arkuszu papieru. Domyślnąkolejność stron 

przedstawiono na tej  ilustracji.

4 W 1: wybierz to ustawienie, aby skopiować cztery strony na jednym arkuszu papieru. Domyślna kolejność stron została 

przedstawiona na tej  ilustracji.

WYŁĄCZONA:wybierz to ustawienie, aby wyłączyć funkcję.

Informacja

Ta funkcja nie jest dostępna przy wszystkich rozmiarach papieru. Po ustawieniu rozmiaru, dla którego funkcja jest 
niedostępna, na ekranie LCD pojawi się komunikat o błędzie, a jej użycie nie będzie możliwe. Przerwij pracę 
i zmień papier oraz jego ustawiony rozmiar.

 s. 29 „Przygotowanie 2: wkładanie papieru do kopiowania”
 s. 37 „Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru”

Użycie tej funkcji nie jest możliwe łącznie z niektórymi innymi funkcjami.
 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW
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4 Aby wybrać funkcję 2 W 1/4 W 1, naciśnij przycisk  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Aby wybrać opcję 2 W 1, 4 W 1 lub WYŁĄCZONA, naciśnij przycisk  lub .
Ustawienie 2 W 1 pozwala skopiować dwie strony na jednym arkuszu papieru.
Ustawienie 4 W 1 pozwala skopiować cztery strony na jednym arkuszu papieru.
Ustawienie WYŁĄCZONA dezaktywuje tę funkcję.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Po wybraniu ustawienia 2 W 1 lub 4 W 1 na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat ORIENTACJA 
ORYGINAŁU. Wykonaj kolejne kroki.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WYŁĄCZONA wrócisz do głównego menu. Ustawianie zostało 
zakończone.

8 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać orientację pionową ( ) lub poziomą ( ) 
kopiowanego oryginału.

9 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat FORMAT ORYG. 

10 Wybierz rozmiar kopiowanego oryginału, naciskając przycisk , ,  lub .

11 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Na ekranie LCD pojawi się komunikat POŁÓŻ ORYGINAŁ oraz ilustracja przedstawiająca sposób umieszczenia 
karty na szybie.

FUNKCJA ZAAWANSOW
2
42 W 1/4 W 1

KARTA ID

ZOOM
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12 Połóż na szybie pierwszy oryginał stroną do skopiowania skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Połóż na szybie oryginał stroną do skanowania skierowaną w dół.
3) Wyrównaj oryginał do lewego tylnego rogu szyby, zgodnie z ilustracją na ekranie LCD.

Układanie oryginału w orientacji pionowej

Układanie oryginału w orientacji poziomej

Informacja

Pamiętaj, aby umieścić oryginał w takiej samej orientacji, jaką wybrano w kroku 8.

13 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie zacznie skanować oryginał. Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat 
NASTĘPNY ORYGINAŁ?

Naciśnij przycisk SETTING/OK. Zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie. Aby rozpocząć 
skanowanie, naciśnij przycisk START.
Naciśnięcie przycisku START pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie skanowania.

14 Połóż na szybie następny oryginał stroną do skopiowania skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Połóż na szybie oryginał stroną do skanowania skierowaną w dół.
3) Wyrównaj oryginał do lewego tylnego rogu szyby, tak samo jak poprzednio.

Informacja

Pamiętaj, aby umieścić oryginał w takiej samej orientacji, jaką wybrano w kroku 8.

15 Upewnij się, że wybrano opcję TAK.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub , i kontynuuj pracę.

16 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie zacznie skanować oryginał. Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat 
NASTĘPNY ORYGINAŁ?

17 Powtórz kroki od 14 do 16 dla każdego oryginału, który chcesz skopiować.
Po zakończeniu kopiowania ostatniego oryginału przejdź do następnego kroku.

Informacja

Jednocześnie może zostać zeskanowanych do 120 oryginałów. Gdy liczba arkuszy do zeskanowania 
przekroczy 120 lub pamięć wewnętrzna urządzenia zapełni się, skanowanie jest zatrzymywane, a na 
wyświetlaczu LCD wyświetlana jest informacja KONIEC PAMIĘCI NACIŚNIJ DOW KLAWISZ. Naciśnij dowolny 
klawisz na panelu sterowania. Zeskanowane strony zostaną anulowane.

18 Naciśnij przycisk  lub , aby w menu NASTĘPNY ORYGINAŁ? wybrać opcję NIE.

19 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie automatycznie rozpocznie drukowanie dwóch lub czterech oryginałów na każdym arkuszu papieru. 
Kopiowane strony zostaną pomniejszone tak, aby mieściły się na jednym arkuszu.
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Szybkie kopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednym arkuszu
Dzięki funkcji KARTA ID można skopiować przód i tył karty identyfikacyjnej na jednym arkuszu papieru.

Informacja

Maksymalny rozmiar karty to 74 mm x 106 mm. Korzystając z funkcji KARTA ID, należy pamiętać, że rozmiar 
papieru musi być większy niż 126 mm x 178 mm.
Użycie tej funkcji nie jest możliwe łącznie z niektórymi innymi funkcjami.

 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

Porada

Szybki dostęp do tej funkcji możliwy jest po naciśnięciu przycisku . Działanie przycisku zależy od regionu.
- Dla regionów innych niż Europa:

 s. 62 „Szybki dostęp do funkcji KARTA ID lub GĘSTOŚĆ”
- Dla Europy, jeżeli nie zmieniono ustawień domyślnych:

 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie KARTA ID.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA.
Ustawienie WŁĄCZONA uaktywnia tę funkcję.
Ustawienie WYŁĄCZONA dezaktywuje tę funkcję.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WŁĄCZONA na ekranie LCD pojawi się komunikat POŁÓŻ 
PRZÓD KARTY ID oraz ilustracja przedstawiająca sposób umieszczenia karty na szybie. Wykonaj kolejne 
kroki.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WYŁĄCZONA wrócisz do głównego menu. Ustawianie zostało 
zakończone.

Przód Tył

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
2
42 W 1/4 W 1

KARTA ID

ZOOM
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8 Połóż na szybie kartę przednią stroną skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Połóż na szybie kartę przednią stroną skierowaną w dół.
3) Wyrównaj dłuższy brzeg karty do lewego tylnego rogu szyby.

Pamiętaj, aby umieścić kartę w takiej samej orientacji, jaką przedstawiono na poniższej ilustracji.

Informacja

Pamiętaj, aby umieścić kartę w ramach skali oryginału.

9 Naciśnij przycisk SETTING/OK lub przycisk START.
Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony karty. Poczekaj, aż na ekranie LCD pojawi się komunikat 
POŁÓŻ TYŁ KARTY ID oraz ilustracja przedstawiająca sposób umieszczenia karty na szybie.

Naciśnij przycisk SETTING/OK. Zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie. Aby rozpocząć 
skanowanie, naciśnij przycisk START.
Naciśnięcie przycisku START pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie skanowania.

10 Połóż na szybie kartę tylną stroną skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Obróć kartę i połóż ją na szybie tylną stroną skierowaną w dół.
3) Wyrównaj dłuższy brzeg karty do lewego tylnego rogu szyby.

Pamiętaj, aby umieścić kartę w takiej samej orientacji, jaką przedstawiono na poniższej ilustracji.

11 Naciśnij przycisk START.
Urządzenie zeskanuje tylną stronę karty i wydrukuje obie strony na jednym arkuszu papieru.
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Usuwanie cienia na obrzeżach
Dzięki opcji OBRZEŻA można usunąć cienie widoczne na obrzeżach kopii. Powstają one na przykład podczas kopiowania 
grubych książek. Obszar do usunięcia można zmienić w zakresie od 4 mm do 15 mm z krokiem 1 mm.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie OBRZEŻA.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem kopiowania położyć oryginał.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WŁĄCZONA na ekranie LCD zostanie wyświetlona wartość 
obszaru do usunięcia. Przejdź do następnego kroku.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WYŁĄCZONA wrócisz do głównego menu. Ustawianie zostało 
zakończone.

8 Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wartość określającą 
obszar do usunięcia.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
3
4PODWOJNA STRONA

PRZ. OBRAZ

OBRZEZA
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Oddzielne kopiowanie lewej i prawej strony książki
Dzięki funkcji PODWÓJNA STRONA możesz oddzielnie skopiować lewą i prawą stronę książki. Dzięki temu po położeniu 
książki na płycie oryginałów otrzymasz oddzielny arkusz z kopią lewej strony i oddzielny z kopią prawej strony. Nie musisz 
przesuwać książki na prawo i na lewo. Obszar między dwoma stronami lub obszar marginesu, który nie ma być 
kopiowany, można zmienić w zakresie od 8 mm do 30 mm z krokiem 1 mm.

Informacja

Ta funkcja nie jest dostępna przy wszystkich rozmiarach papieru. Po ustawieniu rozmiaru, dla którego funkcja jest 
niedostępna, na ekranie LCD pojawi się komunikat o błędzie, a jej użycie nie będzie możliwe. Przerwij pracę 
i zmień papier oraz jego ustawiony rozmiar.

 s. 29 „Przygotowanie 2: wkładanie papieru do kopiowania”
 s. 37 „Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru”

Użycie tej funkcji nie jest możliwe łącznie z niektórymi innymi funkcjami.
 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie PODWÓJNA STRONA.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Wybierz opcję ŁĄCZENIE Z LEWEJ, ŁĄCZENIE Z PRAWEJ lub WYŁĄCZONA, 
naciskając przycisk  lub .

Po wybraniu opcji ŁĄCZENIE Z LEWEJ kopie są wykonywane od lewej do prawej.
Po wybraniu opcji ŁĄCZENIE Z PRAWEJ kopie są wykonywane od prawej do lewej.
Ustawienie WYŁĄCZONA dezaktywuje tę funkcję.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem kopiowania położyć oryginał.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU
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7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia ŁĄCZENIE Z LEWEJ lub ŁĄCZENIE Z PRAWEJ na ekranie LCD 
zostanie wyświetlony MARG. KSIĄŻKI lub wartość obszaru do usunięcia. Wykonaj kolejne kroki.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WYŁĄCZONA wrócisz do głównego menu. Ustawianie zostało 
zakończone.

8 Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość marginesu książki, 
który ma nie być kopiowany.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.

Przesuwanie stron w prawo lub w lewo
Dzięki funkcji PRZ. OBRAZ można przesunąć strony w prawo lub w lewo. Obszar przesunięcia może zostać 
wykorzystany do dziurkowania lub zszywania. Szerokość marginesu można zmienić w zakresie od 4 mm do 15 mm 
z krokiem 1 mm.

Informacja

Użycie tej funkcji nie jest możliwe łącznie z niektórymi innymi funkcjami.
 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie PRZ. OBRAZ.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

MENU
1
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6 Wybierz opcję LEWY MARGINES, PRAWY MARGINES lub WYŁĄCZONA, naciskając 
przycisk  lub .

Po wybraniu opcji LEWY MARGINES strony zostaną przesunięte w prawo, aby utworzyć margines z lewej 
strony
Po wybraniu opcji PRAWY MARGINES strony zostaną przesunięte w lewo, aby utworzyć margines z prawej 
strony.
Ustawienie WYŁĄCZONA dezaktywuje tę funkcję.

Porada

Po wybraniu ustawienia i naciśnięciu przycisku START można od razu rozpocząć kopiowanie z ustawieniem 
domyślnym lub bieżącym. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem kopiowania położyć oryginał.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia LEWY MARGINES lub PRAWY MARGINES na ekranie LCD 
zostanie wyświetlona wartość określająca szerokość marginesu. Wykonaj kolejne kroki.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia WYŁĄCZONA wrócisz do głównego menu. Ustawianie zostało 
zakończone.

8 Naciśnij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wartość określającą 
szerokość marginesu.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu wybranej funkcji.
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Zapisywanie funkcji kopiowania w celu częstego użycia
Po wprowadzeniu wszystkich funkcji i ustawień można je zapisać w jednym z trzech obszarów PAMIĘĆ PRACY i szybko 
później przywołać. Zapisane funkcje i ustawienia są przechowywane, dopóki nie zostaną zmienione. Wyłączenie zasilania 
nie powoduje ich usunięcia.

*1 Ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem i podkreśleniem.
*2 Opcję TYP PAPIERU można ustawić tylko dla podajnika ręcznego. Ponieważ do kasety można włożyć tylko zwykły papier, ustawienie trybu 

papieru nie jest dostępne.

Zapisywanie ustawień w pamięci
Trzy dostępne obszary: PAMIĘĆ PRACY1, PAMIĘĆ PRACY2 i PAMIĘĆ PRACY3 umożliwiają zapisanie trzech zestawów 
funkcji i ustawień. Aby zapisać ustawienia w pamięci, wykonaj poniższe czynności.

1 Ustaw funkcje i ustawienia, które chcesz zapisać w pamięci.
Bieżące funkcje i ustawienia zostaną zapisane w pamięci pracy.

2 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

3 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

4 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

5 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję PAMIĘĆ PRACY.

Funkcje Ustawienia*1 Strona referencyjna

Ilość (liczba kopii) 1–99 kopii  s. 51 „Wykonywanie jednej kopii lub większej liczby kopii”

TYP PAPIERU*2 ZWYKŁY, GRUBY 1, GRUBY 2, 
KOPERTA, FOLIA

 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika 
ręcznego”

GĘSTOŚĆ AUTO, ręczne (9 wartości)  s. 55 „Zmiana gęstości kopii”
 s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

TRYB ORYGINAŁU TEKST/FOTO, TEKST, FOTO, 
USUŃ TŁO

 s. 56 „Zmiana trybu kopiowania oryginału”
 s. 68 „Wybieranie trybu kopiowania oryginału”

WYKAŃCZANIE BEZ SORTOW., SORT, SORTUJ 
Z OBROTEM

 s. 69 „Sortowanie stron w kolejności oryginału”

ZOOM Ręczne powiększenie (25–100–
400%), STAŁE POW.

 s. 57 „Powiększanie i pomniejszanie kopii”
 s. 71 „Powiększanie lub zmniejszanie kopii”

2 W 1/4 W 1 2 W 1, 4 W 1, WYŁĄCZONA  s. 72 „Kopiowanie dwóch lub czterech stron na jeden arkusz”

KARTA ID WLACZONA, WYLACZONA  s. 75 „Szybkie kopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na 
jednym arkuszu”

OBRZEŻA WŁĄCZONA (4–15 mm), 
WYŁĄCZONA

 s. 77 „Usuwanie cienia na obrzeżach”

PODWOJNA 
STRONA

ŁĄCZENIE Z LEWEJ (8–30 mm), 
ŁĄCZENIE Z PRAWEJ (8–30 
mm), WYŁĄCZONA

 s. 78 „Oddzielne kopiowanie lewej i prawej strony książki”

PRZ. OBRAZU LEWY MARGINES (4–15 mm), 
PRAWY MARGINES (4–15 mm), 
WYŁĄCZONA

 s. 79 „Przesuwanie stron w prawo lub w lewo”

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
4
4  ANULUJ
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6 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

7 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie ZAPISZ.

8 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

9 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję PAMIĘĆ PRACY1, PAMIĘĆ PRACY2 lub 
PAMIĘĆ PRACY3.
Bieżące funkcje i ustawienia zostaną zapisane w wybranej pamięci pracy.

10 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu funkcji zapisanych w wybranej pamięci pracy.

Przywoływanie ustawień z pamięci
Po zapisaniu funkcji i ustawień w obszarze PAMIĘĆ PRACY1, PAMIĘĆ PRACY2 i PAMIĘĆ PRACY3 można je szybko 
przywołać. Wykonaj poniższe czynności.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Upewnij się, że wybrano polecenie FUNKCJA ZAAWANSOW.
Aby przewinąć menu, naciśnij przycisk  lub .

3 Aby wyświetlić menu FUNKCJA ZAAWANSOW, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję PAMIĘĆ PRACY.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie PRZYWOLAJ.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

8 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję PAMIĘĆ PRACY1, PAMIĘĆ PRACY2 lub 
PAMIĘĆ PRACY3.
Wybrana pamięć pracy zostanie przywołana.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Możesz rozpocząć kopiowanie przy użyciu funkcji zapisanych w przywołanej pamięci pracy.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

FUNKCJA ZAAWANSOW
4
4  ANULUJ
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Podstawowa procedura drukowania

To urządzenie obsługuje drukowanie z aplikacji systemu Windows. Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź, czy 
zainstalowano sterownik drukarki.

 s. 40 „Przygotowanie 4: instalacja sterowników drukarki i skanera”

Przed użyciem sterownika drukarki
Przed rozpoczęciem drukowania skonfiguruj urządzenie na karcie Konfiguracja sterownika drukarki.

 s. 104 „Karta Configuration (Konfiguracja)”

Informacja

Podczas konfiguracji urządzenia należy zalogować się do systemu Windows z konta użytkownika, które umożliwia 
instalację lub dezinstalację oprogramowania klienckiego (tj. ma uprawnienia administratora). Jeśli używasz systemu 
Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, możesz przy użyciu funkcji Kontrola 
konta użytkownika tymczasowo przełączyć się na takie konto. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się 
z administratorem.

1 Otwórz folder Urządzenia i drukarki, Drukarki i faksy lub Drukarki.
Nazwa folderu zależy od wersji systemu Windows. 

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i z wyświetlonego menu wybierz polecenie 
Właściwości drukarki lub Drukarka.

W systemie Windows 7 niektóre menu mają we właściwościach sterownika drukarki przycisk . Aby zmienić 
właściwości, kliknij go. Jeśli zmiana właściwości nie jest możliwa, skontaktuj się z administratorem systemu.
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3 Otwórz kartę Configuration (Konfiguracja).

4 Kliknij polecenie Drawer Setting (Ustawienia kasety).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drawer Settings (Ustawienia kasety).

5 Ustaw następujące opcje i kliknij przycisk OK.

Paper Size (Rozmiar papieru)
Wybierz rozmiar papieru włożonego do każdej kasety. Rozmiar papieru dla podajnika ręcznego jest stale 
ustawiony na opcję Auto (Automatyczne).
Paper Type (Typ papieru)
Wybierz typ papieru włożonego do podajnika ręcznego. Typ papieru dla kasety jest stale ustawiony na opcję Plain 
(Zwykły).
Restore Defaults (Przywróć domyślne)
Jeśli chcesz przywrócić ustawienia, kliknij ten przycisk.

Informacja

Rozmiar papieru w podajniku ręcznym, wybierany po wskazaniu opcji Auto (Automatyczne), zależy od papieru 
włożonego do urządzenia. Pamiętaj, aby ustawić rozmiar papieru w trybie MENU.

 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego”

6 Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj) i OK.

Drukowanie z aplikacji systemu Windows
Po zainstalowaniu sterownika drukarki można zacząć realizować wydruki bezpośrednio z aplikacji systemu Windows. 
Wystarczy wybrać w aplikacji polecenie Print (Drukuj). Sterownik drukarki oferuje szereg opcji drukowania, które można 
odpowiednio dostosować. Nazwy operacji i poleceń zależą od aplikacji. Poniższa procedura przedstawia sposób 
drukowania z aplikacji Adobe Reader. Informacje na temat innych aplikacji można znaleźć w odpowiednich instrukcjach 
obsługi.

Uwagi dotyczące ustawień aplikacji i sterownika drukarki
Niektóre opcje sterownika drukarki, takie jak sortowanie, można ustawić także z aplikacji. Włączenie sortowania 
w aplikacji może jednak spowodować problemy. W takiej sytuacji należy wykonać tę czynność z opcji sterownika, a nie 
z aplikacji. Przy niektórych aplikacjach konieczne ustawienie niektórych opcji drukowania, takich jak orientacja papieru, 
musi być wykonane w aplikacji, w sterowniku lub w obu tych miejscach. Aplikacja może nie przygotować pliku do 
poprawnego wydruku na urządzeniu, a drukowanie może trwać dłużej. Aby prawidłowo drukować z używanej aplikacji, 
zapoznaj się z jej instrukcją obsługi.
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1 Otwórz plik i z menu File (Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print (Drukowanie).

2 Wybierz odpowiedni sterownik drukarki i kliknij opcję Preferences (Preferencje).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe właściwości drukarki.

3 Na poszczególnych kartach skonfiguruj opcje drukowania.

Ustawienie opcji zależy od wybranego sposobu drukowania.
 s. 94 „Opcje drukowania”

Opcje drukowania można ustawić także przy użyciu profili ustawień.
 s. 91 „Używanie profilów drukowania”

4 Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk OK.
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5 Aby wydrukować dokument, kliknij przycisk [Print] (Drukuj).
Nazwa przycisku drukowania zależy od aplikacji. 

Informacja

Jeżeli urządzenie nie posiada wystarczającej pamięci, aby zapisać otrzymywane dane wydruku, na ekranie 
LCD pojawi się komunikat o błędzie. Urządzenie może wydrukować otrzymane dane wydruku, ale nie może 
wydrukować danych otrzymanych po wystąpieniu błędu pamięci. Naciśnij dowolny przycisk na panelu 
sterowania, aby urządzenie powróciło do trybu oczekiwania. Błąd może zostać usunięty również przez 
wyłączenie i włączenie urządzenia, ale wszystkie zadania drukowania znajdujące się w pamięci zostaną 
usunięte.

Po rozpoczęciu drukowania monitor stanu (program narzędziowy instalowany ze sterownikiem drukarki) uaktywni się. 
Pozwoli to na monitorowanie bieżącego zadania wydruku.

 s. 88 „Monitor stanu”

Anulowanie zadania wydruku
Zadanie drukowania uruchomione z aplikacji można anulować na dwa sposoby:

Z kolejki wydruków w systemie Windows
Oczekujące na realizację zadania wydruku można usunąć z kolejki wydruków systemu Windows. Otwórz kolejkę 
wydruków ze sterownika drukarki (okno Drukarki i faksy) i usuń te zadania wydruku, które chcesz anulować. Szczegółowe 
informacji można znaleźć w pomocy do systemu Windows.

Za naciśnięciem jednego przycisku
Aby anulować zadanie drukowania, które zostało przesłane do pamięci urządzenia, możesz także nacisnąć odpowiednie 
przyciski urządzenia.
1. Podczas drukowania naciśnij przycisk CLEAR/STOP.
2. Gdy pojawi się komunikat USUNĄĆ PRACĘ?, wybierz opcję TAK.
3. Naciśnij przycisk SETTING/OK.
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Monitor stanu

Monitor stanu to program narzędziowy, instalowany ze sterownikiem drukarki. Przy jego użyciu można monitorować 
bieżące zadanie wydruku oraz aktualny stan urządzenia.

Monitorowanie stanu wydruku i raportowanie błędów drukarki
Jeżeli dokument jest drukowany po raz pierwszy, w obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows zostanie 
wyświetlona ikona powiadomienia.

Wygląd ikony zmienia się stosownie do stanu urządzenia.

: ikona „Gotowe”, oznaczająca, że urządzenie jest gotowe do realizacji wydruków.

: ikona „Ostrzeżenie”, informująca o konieczności podjęcia szybkich działań.

: ikona „Błąd”, informująca o konieczności szybkiego rozwiązania problemu.
W przypadku wystąpienia dowolnego błędu na ekranie LCD zostanie wyświetlony także jego komunikat.

Możesz dwukrotnie kliknąć ikonę lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Start, aby otworzyć okno 
dialogowe monitora stanu i wyświetlić szczegółowe informacje.

Porada

Jeżeli klikniesz prawym przyciskiem myszy ikonę powiadomienia i wybierzesz opcję Zamknij, monitor stanu zakończy 
operację.

Komunikaty monitora stanu
Monitor stanu może wyświetlać następujące komunikaty.

Ikona stanu Stan drukarki Przywracanie pracy po błędzie
Brak ikony GOTOWA -

Brak ikony ROZGRZEWANIE -

Brak ikony ANULOWANIE ZADANIA -

Brak ikony KOPIOWANIE -

Brak ikony SKANOWANIE -

Brak ikony DRUKOWANIE -

Brak ikony DODAWANIE TONERU -

Drukarka wyłączona (błąd komunikacji) 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Sprawdź kabel zasilający drukarki.
3. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do portu we/wy.

Tryb niskiego poboru energii -

Zacięcie papieru w kasecie Otwórz pokrywę i wyjmij papier.

Zacięcie papieru w podajniku ręcznym Otwórz pokrywę i wyjmij papier.
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* Komunikat wyświetlany podczas używania ręcznego drukowania dwustronnego.

Zacięcie papieru w drukarce Otwórz pokrywę i wyjmij papier.

Zacięcie papieru przy wysuwaniu Otwórz pokrywę i wyjmij papier.

Błąd rozmiaru papieru Ustaw poprawny rozmiar lub anuluj zadanie.

Otwarta pokrywa przednia Zamknij pokrywę.

Otwarta pokrywa boczna Zamknij pokrywę.

Wyczerpuje się toner (czarny) -

Brak czarnego toneru Uzupełnij czarny toner.

Toner nie został rozpoznany Sprawdź toner.

Brak papieru w kasecie Uzupełnij papier.

Standardowa taca wyjścia pełna Wyjmij papier.

Błąd głównego napędu Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Błąd napędu wielokątnego Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Błąd utrwalacza Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Błąd krytyczny Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Błąd typu papieru Naciśnij klawisz Start lub anuluj zadanie.

Brak pamięci Naciśnij dowolny przycisk.

Brak papieru w podajniku ręcznym Uzupełnij papier.

Wydruk przedniej strony wykonany*. Obróć stronę i włóż ją do podajnika ręcznego. Następnie 
naciśnij przycisk Start.

Ikona stanu Stan drukarki Przywracanie pracy po błędzie
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Jak ustawić opcje drukowania

Opcje drukowania to elementy sterujące zadaniami wydruku. 

Porada

Aby dopasować instrukcje drukowania do określonych potrzeb, zapoznaj się z poniższą stroną.
 s. 105 „Jak używać przydatnych funkcji drukarki”

Ustawanie opcji drukowania
Dostępna jest możliwość ustawienia opcji drukowania zarówno dla wszystkich zadań, jak i dla każdego oddzielnie. 
Dostępne karty ustawień zależą od sposobu wyświetlenia okna dialogowego.

Ustawianie początkowych opcji drukowania dla wszystkich zadań wydruku
Po kliknięciu menu Start, wybraniu polecenia Urządzenia i drukarki lub folderu Drukarki oraz wybraniu drukarki otwórz 
okno dialogowe preferencji lub właściwości drukarki. Pozwoli to na ustawienie opcji ustawień drukowania dla wszystkich 
zadań. Część ustawień, takich jak rozmiar papieru lub jego orientacja, nie musi być zmieniana za każdym razem. Dlatego 
warto wprowadzić te opcje jako wartości początkowe.

Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki i wprowadź różne ustawienia na kartach Basic (Podstawowe), Finishing 
(Wykańczanie), Paper Handling (Obsługa papieru), Image Quality (Jakość obrazu), Effect (Efekty) i Others (Inne).
Aby wprowadzić ustawienia urządzenia na karcie Configuration (Konfiguracja), otwórz okno dialogowe właściwości 
drukarki.

Informacja

Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie lub potwierdzenie hasła administratora, wprowadź je. Szczegółowe informacji 
można znaleźć w pomocy do systemu Windows.

Jak ustawić opcje drukowania w systemie Windows 7

1 Kliknij menu Start i wybierz polecenie Urządzenia i drukarki.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i z wyświetlonego menu wybierz polecenie 
Preferencje drukowania lub Właściwości drukarki.

3 Ustaw opcje drukowania i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
 s. 94 „Opcje drukowania”

Jak ustawić opcje drukowania w systemie Windows Vista/Server 2008

1 Kliknij menu Start, opcję Panel sterowania, Urządzenia i dźwięk i wybierz polecenie 
Drukarka.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszki wybraną drukarkę i wybierz polecenie Printing 
Preferences (Preferencje drukowania) lub Properties (Właściwości).

3 Ustaw opcje drukowania i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
 s. 94 „Opcje drukowania”

Jak ustawić opcje drukowania w systemie Windows 2000/XP/Server 2003

1 Kliknij menu Start, menu Settings (Ustawienia) i wybierz polecenie Printers and Faxes 
(Drukarki i faksy).
W niektórych wersjach wybranie menu Settings (Ustawienia) nie jest konieczne.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszki wybraną drukarkę i wybierz polecenie Printing 
Preferences (Preferencje drukowania) lub Properties (Właściwości).

3 Ustaw opcje drukowania i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
 s. 94 „Opcje drukowania”
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Ustawianie opcji drukowania dla każdego zadania wydruku
Po wyświetleniu okna dialogowego Print (Drukowanie) z aplikacji można ustawić opcje drukowania bieżącego zadania. 
Jest to przydatne, gdy bieżące zadanie ma mieć inne ustawienia niż standardowe. Sposób wyświetlania okna 
dialogowego drukowania zależy od konkretnej aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich 
instrukcjach obsługi. Poniżej została przedstawiona typowa procedura.

1 W używanej aplikacji kliknij menu File (Plik) i wybierz polecenie Print (Drukuj).

2 Wybierz drukarkę i kliknij polecenie Właściwości (Preferences).

3 Ustaw opcje drukowania i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
 s. 94 „Opcje drukowania”

Po ustawieniu opcji kliknięcie przycisku Print (Drukuj) spowoduje realizację zadania wydruku z bieżącymi 
ustawieniami.

Używanie profilów drukowania
Określone opcje można zapisać jako profile. Pozwoli to łatwo załadować konfigurację przeznaczoną do określonego 
zadania.
Przed wydrukiem dokumentu przy użyciu profilu należy najpierw utworzyć odpowiedni profil.

 s. 91 „Zapisywanie profilów”
Po zapisaniu profilu można go wczytać w określonym zadaniu.

 s. 92 „Ładowanie profilów”
Zbędne profile można usunąć.

 s. 93 „Usuwanie profilów”

Zapisywanie profilów
Możesz zapisać do 20 profili.

1 Na poszczególnych kartach skonfiguruj opcje drukowania.
Ustaw opcję drukowania, korzystając z poniższych stron.

 s. 94 „Opcje drukowania”

2 W grupie Profile (Profil) kliknij polecenie Save Profile (Zapisz profil).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Profile Name (Nazwa profilu).
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3 Wpisz nazwę profilu i kliknij przycisk OK.
Nazwa pliku może mieć do 63 znaków.

Porada

Po wpisaniu istniejącej nazwy profilu zostanie wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie nadpisania profilu.

Ładowanie profilów

1 Z listy Profile (Profil) wybierz odpowiedni profil.

Informacja

Wybranie profilu None (Brak) nie oznacza przywrócenia początkowych ustawień drukowania. Jeśli chcesz 
przywrócić profil, wybierz go i kliknij polecenie Restore Defaults (Przywróć domyślne).

2 Kliknij przycisk OK.
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Usuwanie profilów

1 Na liście Profile (Profil) wybierz profil, który chcesz usunąć, i kliknij polecenie Delete 
(Usuń).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Confirm Delete (Potwierdź usunięcie).

2 Aby usunąć wybrany profil, kliknij przycisk Yes (Tak).
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W tej części opisano opcje drukowania dostępne na poszczególnych kartach sterownika drukarki. Przedstawione poniżej 
ekranu systemu Windows 7 są wyświetlane po kliknięciu drukarki w folderze Urządzenia i drukarki i wybraniu z menu 
polecenia Printing preferences (Preferencje drukowania). Określone nazwy metod i poleceń zależą od wersji systemu 
Windows. Informacje o innych wersjach przedstawiono poniżej.

 s. 90 „Ustawianie początkowych opcji drukowania dla wszystkich zadań wydruku”

1) Nazwa drukarki
Nazwa sterownika drukarki jest wyświetlana na górze.

2) Karty menu
Elementy menu sterownika drukarki są wyświetlane jako karty. Aby wyświetlić dostępne na karcie opcje drukowania, 
kliknij ją.
- Karta Basic (Podstawowe)

Karta Basic (Podstawowe) zawiera podstawowe ustawienia drukowania, takie jak rozmiar oryginału, rozmiar 
wydruku, źródło i typ papieru, liczba kopii, ułożenie itd.

 s. 96 „Karta Basic (Podstawowe)”
- Karta Finishing (Wykańczanie)

Karta Finishing (Wykańczanie) zawiera opcje umożliwiające włączenie drukowania z sortowaniem, ręcznego 
drukowania dwustronnego oraz wydruku wielu stron na jednym arkuszu.

 s. 97 „Karta Finishing (Wykańczanie)”
- Karta Paper Handling (Obsługa papieru)

Karta Paper Handling (Obsługa papieru) zawiera opcje dotyczące drukowania okładki.
 s. 99 „Karta Paper Handling (Obsługa papieru)”

- Karta Image Quality (Jakość obrazu)
Karta Image Quality (Jakość obrazu) umożliwia sposób wyboru obrazów. Możesz łatwo wybrać ustawienia jakości 
odpowiednie do każdego typu zadania drukowania.

 s. 100 „Karta Image Quality (Jakość obrazu)”
- Karta Effect (Efekty)

Karta Effect (Efekty) pozwala na użycie znaków wodnych, nakładek i innych efektów drukowania.
 s. 101 „Karta Effect (Efekty)”

- Karta Others (Inne)
Karta Others (Inne) umożliwia wprowadzenie opcji dotyczących oszczędzania toneru, pomijania pustych stron, 
wyświetlania informacji o wersji oraz przywrócenia ustawień domyślnych.

 s. 103 „Karta Others (Inne)”
- Karta Configuration (Konfiguracja)

Karta Configuration (Konfiguracja) umożliwia skonfigurowanie ustawień kasety, wyświetlenie informacji o wersji 
oraz przywrócenie domyślnych ustawień drukowania. Jest wyświetlana tylko po otwarciu okna dialogowego 
właściwości drukarki z folderu Urządzenia, folderu Właściwości lub przy użyciu polecenia Właściwości w folderze 
Drukarki i faksy. Nazwa polecenia zależy od wersji systemu Windows.

 s. 104 „Karta Configuration (Konfiguracja)”

3) Print Job (Zadanie wydruku)
To menu umożliwia skonfigurowanie następujących pozycji.
- Normal Print (Wydruk normalny)

Wybierz tę opcję, aby wydrukować zadanie normalnie. Jest to opcja przydatna przy większości zadań.

1
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- Print to Overlay File (Drukuj do pliku nakładki)
Wybierz tę opcję, aby zapisać zadanie wydruku jako plik, który można nałożyć na inne dokumenty. Po wybraniu tej 
opcji kliknij przycisk po prawej stronie i wprowadź nazwę pliku docelowego. Gdy chcesz na przykład wydrukować 
obraz jako tło, utwórz plik nakładki z danym obrazem przy użyciu tej opcji, a następnie wybierz go na karcie Effect 
(Efekty), w menu Overlay Image (Obraz nakładki).

 s. 110 „Drukowanie nakładek”

Informacja

Jeśli plik z obrazem zawiera więcej niż jedną stronę, jako nakładka zostanie zapisana tylko pierwsza strona.
Plik z obrazem nakładki oraz plik, na który obraz jest nakładany, muszą mieć taki sam rozmiar papieru i taką 
samą orientację.

4) Okno Preview (Podgląd)
W oknie Preview (Podgląd) można sprawdzić bieżące ustawienia sterownika drukarki. Kliknij polecenie Graphics 
(Graficznie), aby wyświetlić ustawienia w postaci graficznej, lub Text (Tekst), aby przedstawić je słownie.

5) Profil
Często używane opcje drukowania można zapisać jako profil. Aby to zrobić, kliknij polecenie Save Profile (Zapisz 
profil). W przyszłości będziesz mógł łatwo wczytać dane ustawienia, wybierając z menu odpowiednią nazwę.

 s. 91 „Używanie profilów drukowania”

6) [Restore Defaults (Przywróć domyślne)
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić domyślne ustawienia opcji drukowania.

7) OK
Kliknij ten przycisk, aby zakończyć ustawianie opcji drukowania.

8) Cancel (Anuluj)
Kliknij ten przycisk, aby anulować wykonane czynności i zamknąć okno dialogowe.

9) Apply (Zastosuj)
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić wybrane opcje drukowania bez zamykania okna dialogowego. Jeśli nie zostanie 
zmienione żadne ustawienie, przycisk ten będzie wyświetlany na szaro. Przycisk Apply (Zastosuj) jest wyświetlany 
tylko po otwarciu okna dialogowego właściwości drukarki z folderu Urządzenia, folderu Właściwości lub przy użyciu 
polecenia Właściwości w folderze Drukarki i faksy. Nazwa polecenia zależy od wersji systemu Windows.

10) [Help (Pomoc)
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić pomoc do sterownika drukarki.
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Karta Basic (Podstawowe)
Karta Basic (Podstawowe) zawiera podstawowe ustawienia drukowania, takie jak rozmiar oryginału, rozmiar wydruku, 
źródło i typ papieru, liczba kopii, ułożenie itd.

1) Original Paper Size (Oryginalny rozmiar papieru)
Przy użyciu tej opcji można wybrać rozmiar drukowanego dokumentu. Dostępne rozmiary papieru przedstawiono 
poniżej:

2) Print Paper Size (Rozmiar wydruku)
Wybierz tę opcję, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz strony tak, aby dokładnie pasował do wybranego rozmiaru 
oryginału. Jeśli nie chcesz drukować z pomniejszeniem ani z powiększeniem, wybierz opcję Same as Original Size 
(Rozmiar oryginału).

3) Manual Scale (Ręczne powiększenie)
Zaznacz to pole wyboru, aby ręcznie wprowadzić skalę powiększenia lub pomniejszenia obrazu. Możesz wprowadzić 
wartość z zakresu od 25 do 400%. Użycie tej funkcji nie jest możliwe, gdy jako źródło papieru została wybrana kaseta.

4) Paper Source (Zródło papieru)
Przy użyciu tej opcji można wybrać źródło papieru. Wybierz źródło, które odpowiada rozmiarem do formatu wydruku.
- Auto: papier będzie wybierany automatycznie, stosownie do rozmiaru wydruku.
- Bypass Tray (Podajnik ręczny): papier będzie podawany z tacy ręcznej. Podajnik ręczny obsługuje papier 

zwykły, gruby 1, gruby 2 i folię.
- Drawer (Szuflada): papier będzie podawany z kasety. Kaseta obsługuje tylko zwykły papier.

5) Paper Type (Typ papieru)
Przy użyciu tej opcji można ustawić typ papieru. Po wybraniu typu Thick 1 (Gruby 1), Thick 2 (Gruby 2) lub 
Transparency (Folia) opcja Paper Source (Zródło papieru) jest automatycznie ustawiana na wartość Bypass Tray 
(Podajnik ręczny).
- Plain (Zwykły): wybierz tę opcję podczas wydruku na zwykłym papierze (64–80 g/m2, papier typu bond 

17–20 funtów).
- Thick 1 (Gruby 1): wybierz tę opcję podczas drukowania na grubym papierze (81–105 g/m2, papier typu bond 

21–28 funtów).
- Thick 2 (Gruby 2): wybierz tę opcję podczas drukowania na grubym papierze (106–163 g/m2, papier typu bond 

29–90 funtów).
- Transparency (Folia): wybierz tę opcję podczas wydruku na foliach. Obsługiwany rozmiar papieru to wyłącznie A4 

lub Letter.

6) Number of Copies (Liczba kopii)
Przy użyciu tej opcji można określić liczbę kopii wydruku. Możesz wprowadzić wartość z zakresu od 1 do 999.

A3 (297 x 420 mm)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B4 (257 x 364 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Folio (210 x 330 mm)
Ledger (11 x 17")

Legal (8 1/2 x 14")
Letter (8 1/2 x 11")
Statement (5 1/2 x 8 1/2")
Computer (10 1/8 x 14")
13"LG (8 1/2 x 13")
8K (270 x 390 mm)
16K (195 x 270 mm)

Env-Com10 (4 1/8 x 9 1/2")
Env-Monarch (3 7/8 x 7 1/2")
Envelope DL (110 x 220 mm)
Envelope You-4 (105 x 235 mm)
Envelope Cho-3 (120 x 235 mm)
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Informacja

Jeśli dokument ma wiele stron i zostanie wprowadzona duża liczba kopii, może dojść do wyczerpania się pamięci 
urządzenia. Monitor stanu wyświetli błąd, lampka zacznie mrugać, a na ekranie LCD zostanie wyświetlony 
komunikat o błędzie. Aby anulować to zadanie, naciśnij dowolny przycisk urządzenia.

7) Orientation (Orientacja)
Przy użyciu tej opcji można ustawić kierunek drukowania.
- Portrait (Pionowo): dokumenty będą drukowane w pionie.
- Landscape (Poziomo): dokumenty będą drukowane w poziomie.

Karta Finishing (Wykańczanie)
Karta Finishing (Wykańczanie) zawiera opcje umożliwiające włączenie drukowania z sortowaniem, ręcznego drukowania 
dwustronnego oraz wydruku wielu stron na jednym arkuszu.

1) Copy Handling (Obsługa kopii)
Przy użyciu tej opcji można ustawić sposób sortowania dokumentów podczas drukowania wielu kopii.
- Sort Copies (Sortuj kopie): wybierz tę opcję, aby grupować ze sobą kolejne strony (1, 2, 3... 1, 2, 3...).

- Group Copies (Grupuj kopie): wybierz tę opcję, aby grupować ze sobą kolejne strony (1, 1, 1... 2, 2, 2... 3, 3, 
3...).

- Rotated Sort Copies (Sortuj kopie z odwracaniem): wybierz tę opcję, aby sortować wydruki z odwracaniem.

1

2

3

4
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Informacja

Aby były dostępne opcje Group Copies (Grupuj kopie) i Rotated Sort Copies (Sortuj kopie z odwracaniem), 
należy ustawić przynajmniej trzy kopie.
Aby użyć opcji Rotated Sort Copies (Sortuj kopie z odwracaniem), wybierz rozmiar papieru A4, B5, Letter lub 
16K. Sprawdź, czy do kasety i podajnika ręcznego został włożony papier tego samego rozmiaru i typu, przy 
czym do jednego poziomo, a do drugiego pionowo.

2) Manual 2-Sided Printing (Ręczne drukowanie dwustronne)
Dzięki tej opcji możesz wybrać pozycję łączenia stron oraz (ręcznie) drukować jednocześnie na dwóch stronach 
papieru. Po zadrukowaniu przednich stron arkuszy odwróć je i naciśnij przycisk START. Rozpocznie się wydruk na 
tylnych stronach.
- None (Brak): zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz drukować na dwóch stronach papieru.
- Book (Książka): w celu wydrukowania dokumentu tak, aby można go było złączyć wzdłuż dłuższego brzegu 

i obracać strony w lewo lub w prawo, zaznacz to pole wyboru i kliknij ikonę po lewej stronie.

- Tablet (Notatnik): w celu wydrukowania dokumentu tak, aby można go było złączyć wzdłuż krótszego brzegu 
i obracać strony w górę lub w dół, zaznacz to pole wyboru i kliknij ikonę po lewej stronie.

Informacja

Pamiętaj, aby na karcie Basic (Podstawowe) wprowadzić następujące ustawienia:
Print Paper Size (Rozmiar papieru): każda opcja inna niż koperty. Nie jest możliwe używanie kopert.
Paper Source (Zródło papieru): Bypass Tray (Podajnik ręczny). Papier musi być podawany z podajnika 
ręcznego.
Paper Type (Typ papieru): Plain (Zwykły) lub Thick 1 (Gruby 1). Nie jest możliwe użycie opcji Thick 2 (Gruby 2) 
ani Transparency (Folia).

3) Number of pages per Sheet (Liczba stron na arkusz)
Przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie wielu stron na jednym arkuszu. Wielkość stron zostanie 
automatycznie zmniejszona tak, aby pasowała do wybranego rozmiaru arkusza.
- 2 pages (2 strony): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu.
- 4 pages (4 strony): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie czterech stron na jednym arkuszu.
- 6 pages (6 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie sześciu stron na jednym arkuszu.
- 8 pages (8 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie ośmiu stron na jednym arkuszu.
- 9 pages (9 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie dziewięciu stron na jednym arkuszu.
- 16 pages (16 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie szesnastu stron na jednym arkuszu.

Direction of print (Kierunek wydruku)
Przy użyciu tej opcji można ustawić sposób układania wielu stron na jednym arkuszu.
- Left to Right (Od lewej do prawej): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były ułożone od lewej do 

prawej (w przypadku dwóch stron) lub od lewej do prawej i od góry do dołu (w przypadku czterech stron lub 
więcej).

- Right to Left (Od prawej do lewej): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były ułożone od prawej do 
lewej (w przypadku dwóch stron) lub od prawej do lewej i od góry do dołu (w przypadku czterech stron lub więcej).

- Left to Right by column (Od lewej do prawej kolumnami): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były 
ułożone od góry do dołu i od lewej do prawej.

- Right to Left by column (Od prawej do lewej kolumnami): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były 
ułożone od góry do dołu i od prawej do lewej.

Draw Borders Around Pages (Narysuj obramowania wokół stron)
Zaznacz to pole wyboru, aby wokół każdej strony było rysowane obramowanie.

1 2

Portrait

1 2

Landscape
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Landscape
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4) Use Custom Margin (Podaj własny margines)
Przy użyciu tej opcji można ustawić własne marginesy. Marginesy są zazwyczaj ustawiane w aplikacji. Jeśli nie można 
ustawić ich w aplikacji, użyj tej opcji. Aby otworzyć okno dialogowe, zaznacz to pole wyboru i kliknij polecenie Detalis 
(Szczegóły). Ustaw opcję Units (Jednostki), ustaw prawy, lewy, górny i dolny margines oraz włącz je, klikając przycisk 
OK. 
- Margin (Margines): wprowadź wartość z zakresu od 4,2 do 100 mm (od 0,17 do 3,94 cala).
- Units (Jednostki): wybierz jednostkę: inch (cale) lub mm.
- Restore Defaults (Przywróć domyślne): kliknięcie tego przycisku pozwala przywrócić domyślne ustawienia 

marginesów.

Informacja

Jeśli aplikacja oferuje funkcję ustawiania marginesów, skorzystaj z niej.

Karta Paper Handling (Obsługa papieru)
Karta Paper Handling (Obsługa papieru) zawiera opcje dotyczące drukowania okładki. Przy użyciu tych opcji można 
wstawić między dokumentami lub rozdziałami papier innego typu.

1) Use Front Cover (Użyj przedniej okładki)
Przy użyciu tej opcji można wstawić przednią okładkę drukowaną na papierze pobranym z innego źródła niż wybrany 
w opcji Paper Source (Zródło papieru) na karcie Basic (Podstawowe). Zaznacz to pole wyboru i wybierz źródło papieru 
oraz styl drukowania.

Source (Zródło)
Wybierz źródło papieru, z którego mają być podawane przednie okładki.

Informacja

Po wybraniu ustawienia Auto (Automatyczne) źródło papieru będzie wybierane automatycznie, stosownie do 
rozmiaru dokumentu.

Print Style (Styl wydruku)
Wybierz sposób wydruku tylnej okładki.
- Do not print on page (Nie drukuj na tej stronie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz wstawić pustą przednią okładkę.
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- Print one side of the page (Drukuj po jednej stronie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz na przedniej stronie okładki 
wydrukować pierwszą stronę.

Informacja

Po wybraniu opcji Manual 2-Side Printing (Ręczne drukowanie dwustronne) oraz Print one side of the page (Drukuj 
po jednej stronie) na przedniej stronie okładki zostanie wydrukowana pierwsza strona, natomiast tylna strona 
okładki pozostanie pusta.

2) Use Back Cover (Użyj tylnej okładki)
Przy użyciu tej opcji można wstawić tylną okładkę drukowaną na papierze pobranym z innego źródła niż wybrany 
w opcji Paper Source (Zródło papieru) na karcie Basic (Podstawowe). Zaznacz to pole wyboru i wybierz źródło papieru 
oraz styl drukowania.

Source (Zródło)
Wybierz źródło papieru, z którego ma być podawana tylna okładka.

Informacja

Po wybraniu ustawienia Auto (Automatyczne) źródło papieru będzie wybierane automatycznie, stosownie do 
rozmiaru dokumentu.

Print Style (Styl wydruku)
Wybierz sposób wydruku tylnej okładki.
- Do not print on page (Nie drukuj na tej stronie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz wstawić pustą tylną okładkę.
- Print one side of the page (Drukuj po jednej stronie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz na przedniej stronie okładki 

wydrukować pierwszą stronę.

Informacja

Po wybraniu opcji Manual 2-Side Printing (Ręczne drukowanie dwustronne) oraz Print one side of the page (Drukuj 
po jednej stronie) na tylnej stronie okładki zostanie wydrukowana pierwsza strona, natomiast druga strona okładki 
pozostanie pusta.

Karta Image Quality (Jakość obrazu)
Karta Image Quality (Jakość obrazu) umożliwia sposób wyboru wydruku obrazów. Odpowiednią jakość obrazu można 
łatwo wybrać stosownie do typu dokumentu.

1) Contrast (Kontrast)
Przy użyciu tej opcji można ustawić kontrast wydruków od -50 do 50.

2) Brightness (Jasność)
Przy użyciu tej opcji można ustawić jasność wydruków od -50 do 50.

3) Smoothing (Wygładzanie)
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wygładzić wygląd drukowanych tekstów i obrazów.

4) Distinguish Thin Lines (Odróżnij cienkie linie)
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wyraźniej drukować cienkie linie.
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5) Use Black for All Text (Użyj czerni dla całego tekstu)
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować wszystkie teksty (poza białymi) na czarno.

Karta Effect (Efekty)
Karta Effect (Efekty) zawiera opcje drukowania pozwalające na dodanie do zadań takich efektów, jak znaki wodne, 
drukowanie nakładek itd.

1) Watermark (Znak wodny)
Przy użyciu tej opcji można dodać tekstowy znak wodny do pierwszej strony dokumentu lub do wszystkich stron 
dokumentów. Z kolei opcja nakładek pozwala na drukowanie obrazów. Wybierz z listy znak wodny, którego chcesz 
użyć.
- None (Brak): wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować znaku wodnego.

Dostępne są następujące predefiniowane znaki wodne:
- TOP SECRET
- CONFIDENTIAL
- DRAFT
- ORIGINAL
- COPY

Add (Dodaj)
Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy znak wodny. Możesz dodać maksymalnie 15 znaków wodnych.

 s. 102 „Dodawanie/edycja znaku wodnego”

Edit (Edycja)
Aby zmodyfikować znak wodny, wybierz go z listy i kliknij ten przycisk.

 s. 102 „Dodawanie/edycja znaku wodnego”

Delete (Usuń)
Aby usunąć wybrany znak wodny, wybierz go z listy i kliknij ten przycisk.

Informacja

Nie można przywrócić usuniętych predefiniowanych znaków wodnych.
Nie jest możliwe wybranie opcji None (Brak).

Print on First Page Only (Wydrukuj tylko na pierwszej stronie)
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować znak wodny tylko na pierwszej stronie. To ustawienie jest dostępne po 
wybraniu z listy znaków wodnych dowolnego znaku.

2) Overlay Image (Obraz nakładki)
Przy użyciu tej opcji można dodać do dokumentów obraz nakładki. Z kolei opcja znaku wodnego pozwala wyłącznie 
na nałożenie tekstu.

Porada

Jeśli chcesz wykonać wydruki z nakładaniem obrazu, utwórz w aplikacji obraz nakładki i wydrukuj go jako plik 
nakładki. Szczegóły na temat wydruków z nakładaniem obrazu znajdują się na poniższej stronie.

 s. 110 „Drukowanie nakładek”
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Delete (Usuń)
Kliknij ten przycisk, aby usunąć wybrany z listy obraz nakładki.

Print over the document (Drukuj nad dokumentem)
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować obraz na dokumencie.

3) Rotate 180 Degrees (Obróć o 180 stopni)
Zaznacz to pole wyboru, aby obrócić wydruk o 180 stopni.

4) Mirror (Odbicie lustrzane)
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wydrukować lustrzane odbicie obrazu.

5) Negative/Positive (Negatyw/pozytyw)
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wydrukować obraz w negatywie lub pozytywie.

Dodawanie/edycja znaku wodnego
Po kliknięciu przycisku Add (Dodaj) lub Edit (Edytuj) zostanie wyświetlone okno dialogowe Watermark (Znak wodny), 
pozwalające na utworzenie nowego znaku wodnego lub edycję istniejącego.

1) X Position (Położenie X)
Położenie znaku wodnego w poziomie. Można je zmienić przy użyciu suwaka poziomego.

2) Y Position (Położenie Y)
Pionowe położenie znaku wodnego. Można je zmienić przy użyciu suwaka pionowego.

3) Units (Jednostki)
Wybierz jednostki dla wartości podawanych w polach X Position (Położenie X) i Y Position (Położenie Y).

4) Center Watermark (Wypośrodkuj znak wodny)
Kliknięcie tego przycisku spowoduje automatyczne przeniesienie znaku wodnego na środek.

5) Restore Defaults (Przywróć domyślne)
Kliknięcie tego przycisku pozwoli przywrócić domyślne ustawienia okna dialogowego Watermark (Znak wodny).

6) Caption (Napis)
Wprowadź tekst znaku wodnego. Możesz wprowadzić do 63 znaków. Podczas edycji znaku wodnego tekst wybranego 
znaku zostanie wyświetlony w polu.

7) Font name (Nazwa czcionki)
Wybierz czcionkę używaną do wydruku znaku wodnego.

8) Style (Styl)
Wybierz styl czcionki używanej do wydruku znaku wodnego.
- Regular (Zwykły): wybierz tę opcję, aby wybrać zwykły tekst.
- Bold (Pogrubiony): wybierz tę opcję, aby zastosować pogrubiony tekst.
- Italic (Kursywa): wybierz tę opcję, aby zastosować tekst z kursywą.
- Bold Italic (Pogrubiony i kursywa): wybierz tę opcję, aby zastosować pogrubiony tekst z kursywą.

9) Font size (Rozmiar czcionki)
Wprowadź rozmiar czcionki używanej do wydruku znaku wodnego. Dostępny rozmiar czcionki wynosi od 6 do 300 
punktów z krokiem wynoszącym 1 punkt.

10) Angle (Kąt)
Wpisz kąt, pod jakim chcesz obrócić tekst znaku wodnego. Kąt można ustawić od -90 do 90 stopni z krokiem 
wynoszącym 1 stopień. Kąt możesz także ustawić przy użyciu suwaka.
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11) Solid (Wypełniony)
Wybierz tę opcję, aby wydrukować wypełniony znak wodny.

12) Draw as Outline (Zarys)
Wybierz tę opcję, aby wydrukować zarys znaku wodnego.

13) Transparency (Przezroczysty)
Wybierz tę opcję, aby wydrukować przezroczysty znak wodny. Po wybraniu tej opcji ustaw przezroczystość z zakresu 
od 0 (najciemniejsza) do 100% (najjaśniejsza) z krokiem wynoszącym 1%. Jasność możesz także ustawić przy użyciu 
suwaka.

Karta Others (Inne)
Karta Others (Inne) umożliwia wprowadzenie opcji dotyczących oszczędzania toneru, pomijania pustych stron, 
wyświetlania informacji o wersji oraz przywrócenia ustawień domyślnych.

1) Default Menu Setting (Domyślne ustawienia menu)
Przy użyciu tej opcji można wybrać zakładkę wyświetlają po otwarciu okna dialogowego jako pierwszą.

2)  Toner Save (Oszczędzanie toneru)
Zaznacz to pole wyboru, aby zrealizować wydruki w trybie oszczędzania toneru.

Informacja

Po włączeniu trybu oszczędzania toneru wydruki mogą stać się jaśniejsze.

3) Do not Print Blank Pages (Nie drukuj pustych stron)
Zaznacz to pole wyboru, aby pominąć podczas drukowania puste strony.

Informacja

Gdy została włączona funkcja drukowania znaku wodnego na wszystkich stronach, obejmuje to także puste 
strony.
Puste strony z nagłówkiem lub stopką zostaną wydrukowane.

4) Version Information (Informacje o wersji)
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić wersję sterownika drukarki.

5) Restore All Defaults (Przywróć wszystkie wartości domyślne)
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić domyślne ustawienia opcji drukowania. Aby rozpocząć przywracanie, kliknij 
przycisk OK. Aby je zatrzymać, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
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Karta Configuration (Konfiguracja)
Karta Configuration (Konfiguracja) umożliwia skonfigurowanie ustawień kasety, wyświetlenie informacji o wersji oraz 
przywrócenie domyślnych ustawień drukowania. Jest wyświetlana tylko po otwarciu okna dialogowego właściwości 
drukarki z folderu Urządzenia, folderu Właściwości lub przy użyciu polecenia Właściwości w folderze Drukarki i faksy. 
Nazwa polecenia zależy od wersji systemu Windows.

Informacja

Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie lub potwierdzenie hasła administratora, wprowadź je. Szczegółowe 
informacji można znaleźć w pomocy do systemu Windows

W systemie Windows 7 niektóre menu mają we właściwościach sterownika drukarki przycisk . Aby zmienić 
właściwości, kliknij go. Jeśli zmiana właściwości nie jest możliwa, skontaktuj się z administratorem systemu.

1) Drawer Setting (Ustawienia kasety)
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe, które umożliwi ustawienie rozmiaru i typu papieru w kasecie i 
podajniku ręcznym.

Paper Size (Rozmiar papieru)
Wybierz rozmiar papieru włożonego do każdej kasety. Rozmiar papieru dla podajnika ręcznego jest stale ustawiony na 
opcję Auto (Automatyczne).

Paper Type (Typ papieru)
Wybierz typ papieru włożonego do podajnika ręcznego. Typ papieru dla kasety jest stale ustawiony na opcję Plain 
(Zwykły).

Restore Defaults (Przywróć domyślne)
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić domyślne ustawienia kasety.

Informacja

Rozmiar papieru w podajniku ręcznym, wybierany po wskazaniu opcji Auto (Automatyczne), zależy od papieru 
włożonego do urządzenia. Pamiętaj, aby ustawić rozmiar papieru w trybie MENU.

 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do podajnika ręcznego”
Można użyć tylko papieru włożonego do kasety.

2) Version Information (Informacje o wersji)
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić wersję sterownika drukarki.
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W tej części opisano procedury stosowania opcji drukowania. Przy ich użyciu można użyć różnych funkcji drukowania.

Sortowanie stron do wydruku
Przy użyciu opcji Copy Handling (Obsługa kopii) można wydrukować wiele kopii jednego dokumentu, sortując oddzielnie 
każdą kopię, grupując te same strony wszystkich kopii drukowanego dokumentu lub obracając naprzemiennie każdą 
kolejną kopię.

Sortowanie stron w każdej kopii
Gdy drukujesz więcej niż jedną kopię dokumentu, możesz posortować jej strony w takiej samej kolejności jak 
w oryginalnym dokumencie.

1 Otwórz kartę Basic (Podstawowe) i w polu Number of Copies (Liczba kopii) wpisz liczbę 
kopii.

2 Otwórz kartę Finishing (Wykańczanie) i w części Copy Handling (Obsługa kopii) 
wybierz widoczną po lewej stronie ikonę Sort Copies (Sortuj kopie).

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Wszystkie kopie zostaną wydrukowane z sortowaniem każdej kopii.

Drukowanie tych samych stron w grupie
Gdy drukujesz więcej niż jedną kopię dokumentu, możesz wydrukować najpierw wszystkie pierwsze strony, potem drugie 
itd. Kopie można wydrukować, grupując je numerami stron.

1 Otwórz kartę Basic (Podstawowe) i w polu Number of Copies (Liczba kopii) wpisz liczbę 
kopii.

2 Otwórz kartę Finishing (Wykańczanie) i w części Copy Handling (Obsługa kopii) 
wybierz widoczną po lewej stronie ikonę Group Copies (Grupuj kopie).

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Najpierw zostaną wydrukowane wszystkie kopie pierwszej strony, następnie wszystkie kopie następnej strony itd.

Naprzemienne obracanie każdej kopii
Gdy drukujesz więcej niż jedną kopię dokumentu, dzięki temu ustawieniu możesz zrealizować wydruk z sortowaniem 
stron w kolejności stron oryginału i obracaniem każdego kolejnego zestawu. Aby było to możliwe, potrzebne są dwa 
źródła papieru: kaseta i podajnik ręczny. Do każdego z nich musi być włożony papier tego samego rozmiaru i typu, przy 
czym do jednego poziomo, a do drugiego pionowo.

Informacja

Ta funkcja jest dostępna tylko dla papieru w formacie Letter, A4, B5 lub 16K.
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1 Otwórz kartę Basic (Podstawowe) i w polu Number of Copies (Liczba kopii) wpisz liczbę 
kopii.

2 Otwórz kartę Finishing (Wykańczanie) i w części Copy Handling (Obsługa kopii) 
wybierz widoczną po lewej stronie ikonę Rotated Sort (Sortowanie z obracaniem).

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Wydruk zostanie posortowany według kopii całego dokumentu, a każda kolejna kopia będzie obracana.

Powiększanie i pomniejszanie wydruków
Istnieje możliwość automatycznego powiększenia lub pomniejszenia obrazu przez wybranie rozmiaru oryginału i wydruku 
lub ręczną zmianę stopnia powiększenia.

Wybieranie rozmiaru oryginału i elementu docelowego, aby powiększyć lub 
pomniejszyć obraz

1 Otwórz kartę Basic (Podstawowe) i w polu Original Paper Size (Oryginalny rozmiar 
papieru) wybierz rozmiar dokumentu. 

2 Z listy Print Paper Size (Rozmiar wydruku) wybierz rozmiar papieru.

Dokument zostanie automatycznie powiększony lub pomniejszony, stosownie do rozmiaru oryginału i rozmiaru 
wydruku.

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Drukowanie powiększonego lub zmniejszonego obrazu dopasowanego do określonego rozmiaru papieru.

Wybieranie wartości procentowej powiększenia lub pomniejszenia wydruku

1 Otwórz kartę Basic (Podstawowe) i w polu Original Paper Size (Oryginalny rozmiar 
papieru) wybierz rozmiar dokumentu.

2 Zaznacz pole wyboru Manual Scale (Ręczne powiększenie) i wprowadź wartość 
procentową.

Wartość procentową można ustawić w przedziale od 25 do 400% z krokiem wynoszącym 1%.

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Obraz zostanie wydrukowany z powiększeniem lub pomniejszeniem, stosownie do określonej wartości 
procentowej.
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Drukowanie na dwóch stronach jednego arkusza papieru
Istnieje możliwość realizacji wydruku na dwóch stronach jednego arkusza papieru. Pamiętaj, aby uprzednio włożyć 
określony w kroku 1 papier do podajnika ręcznego.

1 Otwórz kartę Basic (Podstawowe) i wybierz następujące ustawienia.
Na liście Print Paper Size (Rozmiar wydruku) wybierz dowolny format papieru inny niż koperta. Nie jest 
możliwe używanie kopert.
Paper Source (Zródło papieru): Bypass Tray (Podajnik ręczny). Papier musi być podawany z podajnika 
ręcznego.
Paper Type (Typ papieru): Plain (Zwykły) lub Thick 1 (Gruby 1). Nie jest możliwe użycie opcji Thick 2 (Gruby 2) 
ani Transparency (Folia).

2 Otwórz kartę Finishing (Wykańczanie), zaznacz pole wyboru Manual 2-Side Printing 
(Ręczne drukowanie dwustronne) i wybierz pozycję łączenia.

Book (Książka): wybierz ikonę po prawej stronie w celu wydrukowania dokumentu tak, aby można go było złączyć 
wzdłuż dłuższego brzegu i obracać strony w lewo lub w prawo, zaznacz to pole wyboru i kliknij ikonę po lewej 
stronie.
Tablet (Notatnik): wybierz ikonę po lewej stronie w celu wydrukowania dokumentu tak, aby można go było złączyć 
wzdłuż krótszego brzegu i obracać strony w górę lub w dół, zaznacz to pole wyboru i kliknij ikonę po lewej stronie.

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Po zadrukowaniu przednich stron arkuszy odwróć je i naciśnij przycisk START. Rozpocznie się wydruk na tylnych 
stronach. Po zrealizowaniu wydruku można go złączyć w wybranym miejscu.

Drukowanie przedniej i tylnej okładki
Istnieje możliwość wydrukowania przedniej i tylnej okładki dokumentu. Można je podać z innego źródła papieru. 

1 Otwórz kartę Paper Handling (Obsługa papieru).

2 Zaznacz pole wyboru Use Front Cover (Użyj przedniej okładki), z listy Source (Zródło) 
wybierz źródło papieru, a z listy Print Style (Styl wydruku) wybierz stronę. 

Do not print on page (Nie drukuj na tej stronie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz wstawić pustą okładkę.
Print on one side of the page (Drukuj po jednej stronie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz na przedniej stronie 
okładki wydrukować pierwszą stronę.

Informacja

 Po wybraniu ustawienia Auto (Automatyczne) źródło papieru będzie wybierane automatycznie, stosownie 
do rozmiaru dokumentu.
Po wybraniu opcji Manual 2-Side Printing (Ręczne drukowanie dwustronne) oraz Print one side of the page 
(Drukuj po jednej stronie) na przedniej stronie okładki zostanie wydrukowana pierwsza strona, natomiast 
tylna strona okładki pozostanie pusta.

3 Zaznacz pole wyboru Use Back Cover (Użyj tylnej okładki) i ustaw opcje Source 
(Zródło) oraz Print Style (Styl wydruku).
Ustawienia tylnej okładki są analogiczne do ustawień przedniej okładki.

4 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.
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5 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Przednia i tylna okładka zostaną wydrukowane lub wstawione.

Drukowanie kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu
Dzięki funkcji N-na-1 można wydrukować kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Jest to przydatna funkcja do 
szybkiego przejrzenia dużej liczby stron. Dzięki niej można również sprawdzić ścieżki nawigacyjne na stronach WWW lub 
poprawność kolejność prezentacji. Dodatkowo można dzięki niej zaoszczędzić papier.

Informacja

Jeśli jednocześnie z funkcją N-na-1 wybrano nakładanie obrazu, obraz ten zostanie wydrukowany na całym arkuszu, 
a nie na każdej drukowanej na nim stronie.

1 Otwórz kartę Finishing (Wykańczanie).

2 Zaznacz pole wyboru Number of pages per sheet (Liczba stron na arkuszu) i kliknij 
ikonę odpowiadającą liczbie stron, które chcesz wydrukować na jednym arkuszu.

2 pages (2 strony): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie dwóch stron na jednym arkuszu.
4 pages (4 strony): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie czterech stron na jednym arkuszu.
6 pages (6 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie sześciu stron na jednym arkuszu.
8 pages (8 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie ośmiu stron na jednym arkuszu.
9 pages (9 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie dziewięciu stron na jednym arkuszu.
16 pages (16 stron): przy użyciu tej opcji można włączyć drukowanie szesnastu stron na jednym arkuszu.

3 Kliknij ikonę Direction of Print (Wybierz układ stron) i wskaż sposób układu stron.

Left to Right (Od lewej do prawej): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były ułożone od lewej do 
prawej (w przypadku dwóch stron) lub od lewej do prawej i od góry do dołu (w przypadku czterech stron lub 
więcej).
Right to Left (Od prawej do lewej): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były ułożone od prawej do 
lewej (w przypadku dwóch stron) lub od prawej do lewej i od góry do dołu (w przypadku czterech stron lub więcej).
Left to Right by column (Od lewej do prawej kolumnami): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były 
ułożone od góry do dołu i od lewej do prawej.
Right to Left by column (Od prawej do lewej kolumnami): wybierz tę opcję, aby strony na jednym arkuszu były 
ułożone od góry do dołu i od prawej do lewej.

4 Jeśli chcesz, aby każda strona została obramowana, zaznacz pole wyboru Draw 
Borders Around Pages (Narysuj obramowania wokół stron).

5 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

6 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Zostanie wykonany wydruk z wieloma stronami na każdym arkuszu.

Drukowanie ze znakami wodnymi
Znaki wodne pozwalają nałożyć na dokument ważne informacje, takie jak Confidential (Poufne), Draft (Wersja robocza) 
lub Original (Oryginał). Można wybrać jeden ze zdefiniowanych znaków wodnych lub utworzyć i zapisać własny.

Informacja

Znak wodny nie może być użyty jako plik nakładki. Po wybraniu na liście Print Job (Zadanie wydruku) opcji Print to 
Overlay File (Drukuj do pliku nakładki) opcje dotyczące znaku wodnego zostaną wygaszone, a ich wybranie nie będzie 
możliwe. 



3.FUNKCJE DRUKU

Jak używać przydatnych funkcji drukarki    109

3 FUNKCJE DRUKU

Porada

Znaki wodne mogą być tylko tekstowe. Aby dodać elementy graficzne lub inne elementy dokumentu, użyj nakładania 
obrazu.

 s. 111 „Drukowanie z plikiem nakładki”

Drukowanie znaku wodnego
Wybierz znak wodny do wydruku. Jeśli nie chcesz używać znaków wodnych, wybierz z listy opcję None (Brak).

1 Otwórz kartę Effect (Efekty) i w polu Watermark (Znak wodny) wybierz znak wodny.

2 Jeśli chcesz wydrukować znak wodny tylko na pierwszej stronie, zaznacz pole wyboru 
Print on First Page Only (Wydrukuj tylko na pierwszej stronie).

3 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

4 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Zadanie zostanie wydrukowane z nałożonym znakiem wodnym.

Tworzenie i edycja znaków wodnych
Możesz dodać maksymalnie 15 znaków wodnych.

1 Otwórz kartę Effect (Efekty) i kliknij polecenie Add (Dodaj), aby utworzyć nowy znak 
wodny, lub wybierz istniejący znak i kliknij polecenie Edit (Edytuj).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Watermark (Znak wodny).

Porada

Kliknij polecenie Restore Defaults (Przywróć domyślne), aby przywrócić domyślne ustawienia kasety.
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2 W polu Caption (Napis) wprowadź tekst znaku wodnego.
Do pola z tekstem znaku wodnego można wprowadzić do 63 znaków.

3 W polu Font Name (Nazwa czcionki) wybierz czcionkę, przy użyciu której ma być 
drukowany znak wodny.

4 W polu Style (Styl) wybierz styl czcionki, przy użyciu której ma być drukowany znak 
wodny.

5 W polu Font Size (Rozmiar czcionki) wprowadź rozmiar czcionki.
Możesz wprowadzić dowolną liczbę całkowitą z zakresu od 6 do 300 punktów z krokiem wynoszącym 1 punkt.

6 Aby obrócić znak wodny, w polu Angle (Kąt) wprowadź liczbę stopni.
Kąt można ustawić od -90 do 90 stopni z krokiem wynoszącym 1 stopień.

7 Aby wybrać styl wydruku znaku wodnego, kliknij opcję Solid (Wypełniony), Draw as 
Outline (Zarys) i Transparency (Przezroczysty).
Solid (Wypełniony): wybierz tę opcję, aby wydrukować wypełniony tekst.
Draw as Outline (Zarys): wybierz tę opcję, aby wydrukować zarys tekstu.
Transparency (Przezroczysty): wybierz tę opcję aby wydrukować przezroczysty tekst. Wprowadź wartość 
przezroczystości lub ustaw ją na suwaku z zakresu od 0% (najciemniejszy) do 100% (najjaśniejszy) z krokiem 
wynoszącym 1%.

8 Aby ustawić pozycję znaku wodnego, wpisz wartości X i Y lub ustaw pozycję pasków.
Oś X służy do ustawienia pozycji w poziomie, a Y – w pionie.
Wybierz jednostki: inch (cale) lub mm.
Kliknij polecenie Centre Watermark (Wypośrodkuj znak wodny), aby umieścić tekst znaku wodnego na środku 
w poziomie lub w pionie.

9 Aby zapisać ustawienia znaku wodnego, kliknij przycisk OK.
Znak wodny zostanie dodany lub zmieniony.

Usuwanie znaku wodnego

Informacja

Domyślne znaki wodne mogą zostać usunięte. Nie jest możliwe przywrócenie usuniętych znaków wodnych przy 
użyciu przycisku Restore Defaults (Przywróć domyślne).

1 Otwórz kartę Effect (Efekty) i w polu Watermark (Znak wodny) wybierz znak wodny do 
usunięcia.

2 Kliknij polecenie Delete (Usuń).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem.

3 Aby usunąć znak wodny, kliknij przycisk OK.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Anuluj.

Drukowanie nakładek
Sterownik drukarki pozwala na drukowanie dokumentów z nałożonymi obrazami.

Tworzenie pliku nakładki
Przed użyciem funkcji drukowania nakładki należy utworzyć plik z obrazem nakładki. Można utworzyć maksymalnie 
20 plików z obrazem nakładki.

1 Utwórz w wybranej aplikacji plik z obrazem nakładki.
Wybierz taki obraz, który będzie mógł być nakładany na inne dokumenty.
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Informacja

Jeśli plik z obrazem zawiera więcej niż jedną stronę, jako nakładka zostanie zapisana tylko pierwsza strona.
Plik z obrazem nakładki oraz plik, na który obraz jest nakładany, muszą mieć taki sam rozmiar papieru i taką samą 
orientację.

2 Na liście Print Job (Zadanie drukowania) wybierz opcję Print to Overlay File (Drukuj do 
pliku nakładki).

3 Kliknij przycisk [...] po prawej stronie listy.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Overlay Image Name (Nazwa obrazu nakładki).

4 Wpisz nazwę obrazu nakładki i kliknij przycisk OK.

Można wprowadzić do 63 znaków.

5 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

6 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Dokument zostanie zapisany jako plik nakładki.

Drukowanie z plikiem nakładki
Po utworzeniu pliku z obrazem nakładki można zastosować go do wydruku dokumentów.

Informacja

Plik z obrazem nakładki oraz plik, na który obraz jest nakładany, muszą mieć taki sam rozmiar papieru i taką samą 
orientację.
Jeśli jednocześnie z funkcją N-na-1 wybrano nakładanie obrazu, obraz ten zostanie wydrukowany na całym 
arkuszu, a nie na każdej drukowanej na nim stronie.
Rozmiar i orientacja pliku nakładki muszą być takie same jak dokumentu, na który ma być nakładany.

Porada

Nakładki z obrazami to oddzielne dokumenty, które są łączone z innymi drukowanymi dokumentami. Dlatego czas 
realizacji takiego zadania wydruku jest dłuższy. W celu nałożenia na dokumenty samego tekstu szybsze może być 
użycie funkcji znaków wodnych.

1 Otwórz kartę Effect (Efekty) i w polu Overlay Image (Obraz nakładki) wybierz nazwę 
obrazu nakładki.

2 Ustaw pozostałe opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

3 Aby rozpocząć wydruk, kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
Zadanie zostanie wydrukowane z nakładką.

Usuwanie plików nakładki
Zbędne obrazy nakładki można usunąć.
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1 Otwórz kartę Effect (Efekty) i w polu Overlay Image (Obraz nakładki) wybierz nazwę 
obrazu nakładki.

2 Kliknij polecenie Delete (Usuń).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem.

3 Aby usunąć wybrany obraz nakładki, kliknij przycisk Tak.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Nie.



3 FUNKCJE DRUKU

 Dezinstalacja sterownika drukarki    113

Dezinstalacja sterownika drukarki

Sterownik drukarki można odinstalować, wyłącznie jeżeli został wcześniej zainstalowany. Program instalacyjny 
automatycznie wykrywa i dezinstaluje obecny sterownik. Wykonaj poniższe czynności.

1 Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera.
Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji.
Jeśli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku CD i dwukrotnie kliknij 
ikonę Setup.exe.

2 Kliknij polecenie Install Printer Driver (Zainstaluj sterownik drukarki) i polecenie Install 
(Instaluj).
Po kliknięciu polecenia Install Printer Driver (Zainstaluj sterownik drukarki) można zdezinstalować tylko sterownik 
drukarki. Po kliknięciu polecenia Install All Drivers (Zainstaluj wszystkie sterowniki drukarki) można zdezinstalować 
kolejno sterownik drukarki i skanera.
Jeśli sterownik jest zainstalowany, rozpocznie się jego dezinstalacja. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu 
o dezinstalacji.

3 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij polecenie Execute (Wykonaj).
Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o zakończeniu dezinstalacji.
Aby zakończyć procedurę dezinstalacji, kilkukrotnie kliknij polecenie Exit (Zamknij).
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4 Kliknij polecenie Finish (Zakończ).

5 Aby zakończyć procedurę, kliknij polecenie Exit (Zamknij).
Jeśli chcesz następnie zainstalować nowy sterownik, wybierz opcję instalacji sterownika i kliknij polecenie Install 
(Instaluj). Szczegóły dotyczące procedury instalacji przedstawiono w dalszej części dokumentu.

 s. 40 „Przygotowanie 4: instalacja sterowników drukarki i skanera”
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Podstawowa procedura skanowania

To urządzenie obsługuje skanowanie z aplikacji obsługujących standard TWAIN. TWAIN to standard, który łączy ze sobą 
aplikację i urządzenia zapisujące obraz. Szczegółowe informacje na temat obsługi standardu TWAIN można znaleźć 
w odpowiednich instrukcjach obsługi. Przed rozpoczęciem skanowania sprawdź, czy został zainstalowany sterownik 
skanera.

 s. 40 „Przygotowanie 4: instalacja sterowników drukarki i skanera”

Informacja

Domyślny rozmiar oryginału zależy od wybranego w systemie Windows systemu miar: A4 dla systemu metrycznego 
lub LT dla systemu imperialnego. Wartość domyślną można zmienić wyłącznie przed pierwszym uruchomieniem 
zainstalowanego programu. Szczegółowe informacji można znaleźć w pomocy do systemu Windows.

Skanowanie obrazów
Aby zeskanować oryginał, wykonaj poniższe czynności.

1 Połóż oryginały stroną do skanowania skierowaną w dół.
1) Otwórz pokrywę szyby.
2) Połóż na szybie oryginał stroną do skanowania skierowaną w dół.
3) Wyrównaj oryginał do lewego tylnego rogu szyby.

Uwaga
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) na szybie ani nie naciskaj jej, używając siły.
Rozbicie szyby może spowodować obrażenia.

Porada

W przypadku kopiowania przezroczystych oryginałów, np. folii do slajdów lub kalki kreślarskiej, połóż na 
oryginale czystą kartę papieru o takim samym rozmiarze jak oryginał lub większą.

2 Uruchom aplikację obsługującą standard TWAIN i wybierz w niej polecenie pobierania 
obrazu.
Polecenie do wykonania skanu lub pobierania obrazu jest z reguły dostępne w menu File (Plik). Położenie tego 
polecenia oraz sposób wyboru skanera zależy od konkretnej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją obsługą aplikacji.
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3 Aby wykonać podgląd oryginału, kliknij polecenie Pre-Scan (Skanowanie wstępne).
Dostępnych jest wiele opcji pozwalających zmodyfikować skanowany obraz. Informacje o oknach dialogowych, 
opcjach skanowania oraz funkcji Easy Set (Prosta konfiguracja) znajdują się na dalszych stronach.

 s. 118 „Jak ustawić opcje skanowania”

4 Aby zeskanować oryginał, kliknij polecenie Scan (Skanuj).
Trwające skanowanie możesz przerwać, naciskając przycisk Cancel (Anuluj). Po zakończeniu skanowania okno 
podglądu zostanie zamknięte, a zeskanowany obraz zostanie wyświetlony w oknie aplikacji.

5 Zapisz zeskanowany obraz w aplikacji.
Polecenie, które służy do zapisu obrazu, zależy od aplikacji. Z reguły należy wybrać menu File (Plik) i polecenie 
Save (Zapisz) lub Save as (Zapisz jako). Jeśli konieczna jest zmiana zeskanowanego obrazu, użyj poleceń 
dostępnych w aplikacji.
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Jak ustawić opcje skanowania

Po zeskanowaniu oryginału możesz wprowadzić różne opcje dotyczące skanu. Często używane opcje można zapisać 
w oddzielnych plikach. Pozwoli to na ich szybkie przywoływanie.

Ustawianie opcji skanowania
Opcje skanowania są dostępne w podstawowym i zaawansowanym oknie dialogowym.

Podstawowe okno dialogowe skanowania
Po wybraniu polecenia pobierania obrazu z aplikacji obsługującej standard TWAIN zostanie wyświetlone pokazane 
poniżej podstawowe okno dialogowe.

1) Easy Set (Szybka konfiguracja)
Wprowadzone opcje skanowania można zapisać.

 s. 120 „Używanie szybkiej konfiguracji”

2)
Aby usunąć obraz podglądu, kliknij tę ikonę.

3) Ekran podglądu
W obszarze ekranu podglądu zostanie wyświetlony wstępnie zeskanowany obraz. Kropkowane obramowanie 
pokazuje obszar skanowania lub rozmiar oryginału. Pod ekranem podglądu zostaną wyświetlone informacje o obrazie.

4)
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje o wersji sterownika drukarki.

5)
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić pomoc do sterownika drukarki.

6) Close (Zamknij)
Kliknij ten przycisk, aby zakończyć skanowanie.

7) Pre-Scan (Skanowanie wstępne)
Kliknij ten przycisk, aby wykonać skanowanie wstępne oryginału.

8) Scan (Skanuj)
Kliknij ten przycisk, aby wykonać zeskanować oryginał. 

9) Measurement unit (Jednostki miary)
Wybierz jedną z następujących jednostek miary: inch (cale), mm lub pixel (piksele).

10)
Kliknij tę ikonę, aby otworzyć zaawansowane okno dialogowe skanowania.

 s. 119 „Zaawansowane okno dialogowe skanowania”
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Zaawansowane okno dialogowe skanowania
Po otwarciu okna podglądu kliknij umieszczony po prawej stronie obszaru podglądu i skierowany w prawo trójkąt. Pozwoli 
to na wprowadzenie różnych opcji skanowania. Ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem i podkreśleniem.

1) Rozdzielczość
Rozdzielczość poziomą i pionową można ustawić w kropkach na cal: 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi lub 600 x 600 dpi.

2) Tryb oryginału
Tryb oryginału można dopasować do zawartości oryginału: samego tekstu lub tekstu i zdjęć. Wybierz opcję Text 
(Tekst) lub Text/Photo (Tekst/zdjęcia).

3) Original Size (Rozmiar oryginału)
Rozmiar oryginalnego dokumentu lub obszaru skanowania do ustawienia: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 13” LG, 8K, 16K lub 16K-R.

4) Rotation (Obrót)
Obraz można obrócić w prawo o 90 stopni, w lewo o 90 stopni lub o 180 stopni. Ustawienie tej opcji ma wpływ na 
skanowany obraz, ale nie na obraz podglądu: WYŁ., w prawo o 90 stopni, w lewo o 90 stopni lub o 180 stopni.

5) Negative/Positive (Negatyw/pozytyw)
Przy użyciu tej opcji można wybrać zastosowanie do obrazu negatywu lub pozytywu. Zaznacz pole wyboru, aby ją 
włączyć, lub usuń zaznaczenie, aby ją wyłączyć. Ta opcja dotyczy zarówno obrazu zeskanowanego, jak i obrazu 
podglądu. Off (Wył.) lub On (Wł.)

6)
Kliknij tę ikonę, aby zamknąć zaawansowane okno dialogowe skanowania i powrócić do podstawowego okna 
dialogowego.

 s. 118 „Podstawowe okno dialogowe skanowania”

7) Brightness (Jasność)
Jasność obrazu można zmienić w zakresie od -100 (jasno) do +100 (ciemno). Wprowadź wartość bezpośrednio lub 
przesuń pasek w prawo albo w lewo. Jasność obrazu podglądu zmienia się powoli, nie w czasie rzeczywistym.

8) Default (Ustawienie domyślne)
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić domyślną wartość jasności 0%.

1
2
3

4

5

7

6

8
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Używanie szybkiej konfiguracji
Po wprowadzeniu opcji skanowania możesz je zapisać w pliku szybkiej konfiguracji. Ponieważ można zapisać więcej niż 
jeden plik szybkiej konfiguracji, pozwala to łatwo i szybko wybrać odpowiednie opcje do każdego skanowanego 
dokumentu.

Zapisywanie pliku szybkiej konfiguracji
Aby zapisać ustawienia szybkiej konfiguracji w pliku, wykonaj poniższe czynności.

1 Otwórz zaawansowane okno dialogowe w aplikacji.
 s. 116 „Skanowanie obrazów”

2 Ustaw wybrane opcje skanowania.
 s. 118 „Ustawianie opcji skanowania”

3 Kliknij umieszczoną obok menu Easy Set (Szybka konfiguracja) ikonę .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania.

4 Wpisz nazwę pliku, wybierz folder, do którego chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk 
Save (Zapisz).

Używanie pliku szybkiej konfiguracji
Aby otworzyć ustawienia szybkiej konfiguracji z pliku, wykonaj poniższe czynności.

1 Umieść oryginał na szybie ekspozycyjnej.

2 Otwórz w aplikacji okno podglądu.
 s. 116 „Skanowanie obrazów”

3 Wybierz zdefiniowany wstępnie plik z szybką konfigurację lub kliknij widoczną obok 
menu ikonę  i wybierz odpowiedni plik.

Dostępne są dwa zdefiniowane wstępnie pliki.

Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz, wybierz folder z docelowym plikiem szybkiej konfiguracji 
i kliknij przycisk Open (Otwórz).

4 Aby wykonać podgląd oryginału, kliknij polecenie Pre-Scan (Skanowanie wstępne).
Jeśli obraz podglądu został wygenerowany przed wybraniem pliku szybkiej konfiguracji, ponowne kliknięcie 
przycisku Pre-scan (Skanowanie wstępne) pozwoli na aktualizację obrazu podglądu.

5 Aby zeskanować oryginał, kliknij polecenie Scan (Skanuj).
Jeśli wyświetlony obraz podglądu jest odpowiedni, kliknij przycisk Scan (Skanuj). Oryginał zostanie zeskanowany. 
W przeciwnym razie zmień niektóre opcje skanowania, tak aby uzyskany obraz był odpowiedniej jakości. 
Zmienione opcje są zapamiętywane tylko w zakresie bieżącego skanowania. Ustawienia te nie są zapisywane 
w pliku szybkiej konfiguracji do momentu zapisania ich pod nową lub istniejącą nazwą pliku.

Usuwanie pliku szybkiej konfiguracji
Plik szybkiej konfiguracji można usunąć tak samo jak każdy inny plik. Znajdź folder, w którym został zapisany plik szybkiej 
konfiguracji, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Delete (Usuń). Aby usunąć 
plik, kliknij przycisk Yes (Tak). Gdy pracujesz w oknie podglądu, kliknij widoczną obok menu szybkiej konfiguracji ikonę 
folderu. Pozwoli to na usunięcie pliku w ten sam sposób. Po usunięciu pliku zamknij okno dialogowe, klikając przycisk 
Cancel (Anuluj).

Zdefiniowany wstępnie 
plik Rozdzielczość Tryb oryginału Inne opcje skanowania

Obraz 150 x 150 dpi Tekst/zdjęcia Ustawienia domyślne

Tekst 600 × 600 dpi Tekst
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Dezinstalacja sterownika skanera

Sterownik skanera można odinstalować, wyłącznie jeżeli został wcześniej zainstalowany. Program instalacyjny 
automatycznie wykrywa i dezinstaluje obecny sterownik. Wykonaj poniższe czynności.

1 Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera.
Instalator zostanie automatycznie uruchomiony i zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji.
Jeśli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku CD i dwukrotnie kliknij 
ikonę Setup.exe.

2 Kliknij polecenie Install Scanner Driver (Zainstaluj sterownik skanera) i polecenie 
Install (Instaluj).
Po kliknięciu polecenia Install Scanner Driver (Zainstaluj sterownik skanera) można zdezinstalować tylko sterownik 
skanera. Po kliknięciu polecenia Install All Drivers (Zainstaluj wszystkie sterowniki drukarki) można zdezinstalować 
kolejno sterownik drukarki i skanera.
Jeśli sterownik jest zainstalowany, rozpocznie się jego dezinstalacja. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu 
o dezinstalacji.

3 Zapoznaj się z komunikatem i kliknij polecenie Execute (Wykonaj).
Poczekaj na wyświetlenie komunikatu o zakończeniu dezinstalacji.
Aby zakończyć procedurę dezinstalacji, kilkukrotnie kliknij polecenie Exit (Zamknij).
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4 Kliknij polecenie Finish (Zakończ).

5 Aby zakończyć procedurę, kliknij polecenie Exit (Zamknij).
Jeśli chcesz następnie zainstalować nowy sterownik, wybierz opcję instalacji sterownika i kliknij polecenie Install 
(Instaluj). Szczegóły dotyczące procedury instalacji przedstawiono w dalszej części dokumentu.

 s. 40 „Przygotowanie 4: instalacja sterowników drukarki i skanera”
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Funkcja menu

Funkcji menu można użyć w trybie MENU.

Funkcje dostępne w trybie MENU
Po naciśnięciu na urządzeniu przycisku MENU zostanie włączony tryb MENU, który umożliwia zmianę zaawansowanych 
funkcji kopiowania, wprowadzenie ustawień domyślnych oraz wykonanie funkcji urządzenia. W poniższej tabeli 
przedstawiono funkcje i ustawienia dostępne w trybie MENU; ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem 
i podkreśleniem.

Informacja

W tym rozdziale przedstawiono procedurę wprowadzania ustawień domyślnych oraz koleje funkcje. Szczegóły na 
temat opcji FUNKCJA ZAAWANSOW i USTAW. PAPIERU znajdują się na dalszych stronach.

Funkcja menu Ustawienia Opis i strony z dalszymi informacjami
FUNKCJA 
ZAAWANSOW

GĘSTOŚĆ AUTO, ręczne (9 wartości) Ustawienie gęstości, z którym jest realizowane 
kopiowanie.

 s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

TRYB ORYGINAŁU TEKST/FOTO, TEKST, FOTO, 
USUN TLO

Tryb oryginału, z którym jest realizowane 
kopiowanie.

 s. 68 „Wybieranie trybu kopiowania oryginału”

WYKAŃCZANIE BEZ SORTOW., SORT, SORTUJ 
Z OBROTEM

Ustawienie funkcji wykańczania, z którym jest 
realizowane kopiowanie.

 s. 69 „Sortowanie stron w kolejności 
oryginału”

ZOOM Ręczne powiększenie (25–100–
400%), STAŁE POW.

Ustawienie powiększenia, z którym jest 
realizowane kopiowanie.

 s. 71 „Powiększanie lub zmniejszanie kopii”

2 W 1/4 W 1 2 W 1, 4 W 1, WYŁĄCZONA Ustawienie funkcji 2 W 1 lub 4 W 1, z którym jest 
realizowane kopiowanie.

 s. 72 „Kopiowanie dwóch lub czterech stron 
na jeden arkusz”

KARTA ID WLACZONA, WYLACZONA Ustawienie funkcji KARTA ID, z którym jest 
realizowane kopiowanie.

 s. 75 „Szybkie kopiowanie dwóch stron karty 
identyfikacyjnej na jednym arkuszu”

OBRZEŻA WŁĄCZONA (4–15 mm), 
WYŁĄCZONA

Ustawienie funkcji usuwania obrzeż, z którym 
jest realizowane kopiowanie.

 s. 77 „Usuwanie cienia na obrzeżach”

PODWOJNA STRONA ŁĄCZENIE Z LEWEJ (8–30 mm), 
ŁĄCZENIE Z PRAWEJ (8–30 mm), 
WYŁĄCZONA

Ustawienie funkcji podwójnej strony, z którym 
jest realizowane kopiowanie.

 s. 78 „Oddzielne kopiowanie lewej i prawej 
strony książki”

PRZ. OBRAZU LEWY MARGINES (4–15 mm), 
PRAWY MARGINES (4–15 mm), 
WYŁĄCZONA

Ustawienie funkcji przesunięcia obrazu, 
z którym jest realizowane kopiowanie.

 s. 79 „Przesuwanie stron w prawo lub w lewo”

PAMIĘĆ PRACY PRZYWOŁAJ, ZAPISZ Ustawienie funkcji pamięci pracy, z którym jest 
realizowane kopiowanie.

 s. 81 „Zapisywanie funkcji kopiowania w celu 
częstego użycia”

USTAW. 
PAPIERU

ROZMIAR 
PAPIERU

KASETA A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, 
FOLIO, 8K, 16K, 16K-R, LD, LG, 
LT, LT-R, COMP, 13”LG

Rozmiar papieru jest ustawiany dla kasety. 
Domyślny rozmiar papieru zależy od regionu.
Poza Ameryką Północną: A4
Ameryka Północna: LT

 s. 37 „Rejestrowanie rozmiaru papieru 
włożonego do kasety”

PODAJNIK 
RĘCZNY

A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, A5-R, 
FOLIO, 8K, 16K, 16K-R, CHO-3, 
YOU-4, DL, LD, LG, LT, LT-R, 
COMP, 13”LG, ST-R, MONARCH, 
COM10, NONSIZE

Rozmiar papieru ustawiony dla podajnika 
ręcznego.

 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru 
włożonego do podajnika ręcznego”

TYP PAPIERU ZWYKŁY, GRUBY 1, GRUBY 2, 
KOPERTA, FOLIA

Typ papieru ustawiony dla podajnika ręcznego.
 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru 

włożonego do podajnika ręcznego”
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USTAW. 
DOMYŚLNE

GĘSTOŚĆ AUTO, ręczne (9 wartości) Domyślne ustawienie gęstości.
 s. 128 „Wybieranie domyślnego ustawienia 

gęstości”

TRYB ORYGINAŁU TEKST/FOTO, TEKST, FOTO, 
USUN TLO

Domyślne ustawienie trybu oryginału.
 s. 128 „Wybieranie domyślnego trybu 

oryginału”

WYKAŃCZANIE BEZ SORTOW., SORT, SORTUJ 
Z OBROTEM

Domyślne ustawienie trybu wykańczania.
 s. 129 „Wybieranie domyślnego ustawienia 

wykańczania”

2 W 1/4 W 1 2 W 1, 4 W 1 Domyślne ustawienie funkcji 2 W 1 lub 4 W 1.
 s. 130 „Wybieranie domyślnego ustawienia 

opcji 2 W 1/4 W 1”

PODWOJNA STRONA ŁĄCZENIE Z LEWEJ, ŁĄCZENIE 
Z PRAWEJ

Domyślne ustawienie łączenie w funkcji 
podwójnej strony.

 s. 130 „Wybranie domyślnego ustawienia 
podwójnych stron”

JĘZYK ANGIELSKI, FRANCUSKI, 
WŁOSKI, NIEMIECKI, 
HISZPAŃSKI, IRLANDZKI, 
BUŁGARSKI, SŁOWACKI, 
SERBSKI, NIDERLANDZKI, 
POLSKI, ROSYJSKI, 
PORTUGALSKI, CZESKI, 
WĘGIERSKI, TURECKI, 
RUMUŃSKI, SŁOWEŃSKI, 
LITEWSKI, ŁOTEWSKI, CHIŃSKI 
UPROSZCZONY, CHIŃSKI 
TRADYCYJNY

Domyślne ustawienie języka. Język domyślny 
i kolejność wyświetlania zależą od regionu.

 s. 131 „Wybieranie języka”

TIMERY AUTOKASO
WANIE

15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 
135, 150, 180, 210, 240, 270, 300 s

Domyślne ustawienie czasu w funkcji 
automatycznego kasowania.

 s. 132 „Ustawianie liczników automatycznego 
kasowania i oszczędzania energii”

AUT.TR.
NISK.POB.

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 
110, 120, 150, 180, 210, 240 min

Domyślne ustawienie czasu w funkcji 
automatycznego trybu niskiego poboru energii.

 s. 132 „Ustawianie liczników automatycznego 
kasowania i oszczędzania energii”

AUTO-
UŚPIENIE

1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 
120, 150, 180, 210, 240 min

Domyślne ustawienie czasu w funkcji 
automatycznego uśpienia.

 s. 132 „Ustawianie liczników automatycznego 
kasowania i oszczędzania energii”

UST. WYC. KASETY WŁĄCZONA, WYŁĄCZONA Domyślna czynność w funkcji wyciągania kasety. 
Wartość domyślna zależy od regionu.
Ameryka Północna: WŁĄCZONA
Poza Ameryką Północną: WYŁĄCZONA

 s. 132 „Ustawianie komunikatu dotyczącego 
zmiany papieru w kasecie”

PRZYWR. PO ZAKL. RĘCZNIE, AUTO Domyślne akcja ustawiona dla funkcji 
przywracania pracy po zakleszczeniu.

 s. 134 „Wybieranie ustawienia funkcji 
przywracania po zakleszczeniu”

KONTRAST LCD -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Kontrast wyświetlacza LCD nie został poprawnie 
ustawiony.

 s. 134 „Ustawianie kontrastu ekranu LCD”

FUNKCJA1 Opcje dostępne funkcjach menu, 
np. GĘSTOŚĆ lub KARTA ID

Wybrana funkcja menu zostanie przypisana do 
FUNKCJI1. Wartość domyślna zależy od 
regionu.
Poza Europą: GĘSTOŚĆ
Europa: KARTA ID

 s. 135 „Wybieranie ustawienia domyślnego 
FUNKCJA1/FUNKCJA2”

FUNKCJA2 Opcje dostępne jako funkcje menu, 
np. ZOOM. 

Wybrana funkcja menu zostanie przypisana do 
opcji FUNKCJA2.

 s. 135 „Wybieranie ustawienia domyślnego 
FUNKCJA1/FUNKCJA2”

Funkcja menu Ustawienia Opis i strony z dalszymi informacjami
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Ogólny sposób obsługi trybu Menu
Przed rozpoczęciem używania trybu MENU zapoznaj się z poniższą ogólną procedurą. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie z opisem każdej funkcji.

Informacja

Podczas kopiowania, drukowania i skanowania oraz z poziomu menu podstawowych ustawień kopiowania nie jest 
możliwe wejście do trybu MENU.

Urządzenie ma wprowadzone w każdej funkcji ustawienie domyślne. Gdy na ekranie LCD obok ustawienia jest widoczna 
gwiazdka, oznacza to, że wartość ustawień została zmieniona z wartości domyślnej lub wcześniejszych ustawień.

Porada

Jeśli chcesz zamknąć to menu, wybierz polecenie ANULUJ (jeśli jest dostępne) i naciśnij przycisk SETTING/OK. 
Z menu można także wyjść, naciskając przycisk CLEAR/STOP, jeśli jest aktywny.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Aby przewinąć menu i uzyskać dostęp do elementu, który chcesz zmienić, naciśnij 
przycisk  lub . Wybierz opcję USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE TAK We wszystkich ustawieniach i funkcjach zostaną 
przywrócone wartości domyślne.

 s. 137 „Przywracanie wartości domyślnych”

WŁĄCZ TR UŚPIENIA TRYB UŚPIENIA Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.
 s. 137 „Włączanie trybu uśpienia”

ŁĄCZNY 
LICZNIK

ŁĄCZNY LICZNIK - Liczba zrealizowanych stron wydruków i kopii.
 s. 138 „Wyświetlanie licznika całkowitego”

WERSJA MODUŁU ROM - Informacja o wersji systemu i mechanizmu.
 s. 138 „Wyświetlanie wersji modułu ROM”

Funkcja menu Ustawienia Opis i strony z dalszymi informacjami

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW
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4 Aby przewinąć menu i uzyskać dostęp do ustawienia domyślnego, którą chcesz 
zmienić, naciśnij przycisk  lub .

 s. 124 „Funkcje dostępne w trybie MENU”

5 Aby wejść do wybranego ustawienia, naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk , ,  lub , aby wybrać ustawienie.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Jeśli wybrane ustawienie nie ma dalszych opcji lub wartości do ustawienia, naciśnięcie przycisku SETTING/OK 
spowoduje zamknięcie tego menu. Ustawianie zostało zakończone.
Jeśli wybrane ustawienie ma dalsze opcje lub wartości do ustawienia, naciśnięcie przycisku SETTING/OK 
pozwoli je ustawić. Przejdź do następnego kroku.

8 Przy użyciu przycisku , ,  lub  ustaw odpowiednie opcje lub wartości.
Dostępne opcje i wartości zależą od konkretnego ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
z opisem ustawienia domyślnego.

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona.

USTAW. DOMYSLNE
1
5TRYB ORYGINALU

WYKANCZ

GESTOSC
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Ustawienia domyślne

W trybie MENU istnieje możliwość wprowadzenia ustawień domyślnych dla różnych opcji.

Wybieranie domyślnego ustawienia gęstości
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji GĘSTOŚĆ.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Upewnij się, że wybrano funkcję GĘSTOŚĆ.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję AUTO lub skalę gęstości.
Gdy została wybrana opcja AUTO, pomiń następny krok. Szczegóły na temat ustawień i sposobu pracy znajdują 
się na dalszych stronach.

 s. 55 „Zmiana gęstości kopii”
 s. 67 „Zmiana gęstości kopii”

7 Jeśli w poprzednim kroku została wybrana skala gęstości, naciśnij przycisk  lub  
i zwiększ lub zmniejsz poziom gęstości.

8 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Wybieranie domyślnego trybu oryginału
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji TRYB ORYGINAŁU.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

MENU
1
3USTAW. PAPIERU

USTAW. DOMYSLNE

FUNKCJA ZAAWANSOW

USTAW. DOMYSLNE
1
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4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie TRYB ORYGINAŁU.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk , ,  lub  i wybierz polecenie TEKST/FOTO, TEKST, FOTO lub 
USUN TLO.
Szczegóły na temat ustawień i sposobu pracy znajdują się na dalszych stronach.

 s. 56 „Zmiana trybu kopiowania oryginału”
 s. 68 „Wybieranie trybu kopiowania oryginału”

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Wybieranie domyślnego ustawienia wykańczania
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji WYKAŃCZ.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie WYKAŃCZ.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję BEZ SORTOW., SORT lub SORTUJ 
Z OBROTEM.
Szczegóły na temat ustawień i sposobu pracy znajdują się na dalszych stronach.

 s. 69 „Sortowanie stron w kolejności oryginału”

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

USTAW. DOMYSLNE
1
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Wybieranie domyślnego ustawienia opcji 2 W 1/4 W 1
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji 2 W 1/4 W 1.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Aby wybrać funkcję 2 W 1/4 W 1, naciśnij przycisk  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Aby wybrać funkcję 2 W 1 lub 4 W 1, naciśnij przycisk  lub .

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

8 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz ikonę przedstawiającą sposób układu stron na 
arkuszu.
Przy ustawieniu 2 W 1 dostępne są dwie opcje, a przy ustawieniu 4 W 1 – cztery. Szczegóły na temat ustawień 
i sposobu pracy znajdują się na dalszych stronach.

 s. 72 „Kopiowanie dwóch lub czterech stron na jeden arkusz”

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Wybranie domyślnego ustawienia podwójnych stron
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji PODWÓJNA STRONA.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.
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4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie PODWÓJNA STRONA.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Wybierz opcję ŁĄCZENIE Z LEWEJ lub ŁĄCZENIE Z PRAWEJ, naciskając przycisk  
lub .
Szczegóły na temat ustawień i sposobu pracy znajdują się na dalszych stronach.

 s. 78 „Oddzielne kopiowanie lewej i prawej strony książki”

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Wybieranie języka
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji JĘZYK.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić ekran JĘZYK.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Wybierz język, naciskając przycisk  lub .

7 Aby wrócić do ekranu podstawowego, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu LCD w wybranym języku

USTAW. DOMYSLNE
2
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JEZYK
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Ustawianie liczników automatycznego kasowania i oszczędzania energii
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji AUTOKASOWANIE, AUT.TR.NISK.POB. 
i AUTOUŚPIENIE.
AUTOKASOWANIE: Gdy przez określony czas nie wykonasz w wybranym menu żadnej czynności, urządzenie 

automatycznie usunie wprowadzone zmiany i zamknie menu.
AUT.TR.NISK.POB.: Gdy pozostawisz urządzenie i przez określony czas nie dotkniesz żadnego przycisku, zostanie 

automatycznie włączony tryb niskiego poboru energii. Po dotknięciu przycisku lub przesłaniu 
danych wydruku urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.

AUTOUŚPIENIE: Gdy pozostawisz urządzenie na określony czas, zostanie automatycznie włączony tryb uśpienia. 
Po dotknięciu przycisku lub przesłaniu danych urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie TIMERY.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Wybierz opcję AUTOKASOWANIE, AUT.TR.NISK.POB. lub AUTOUŚPIENIE, naciskając 
przycisk  lub .

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

8 Naciśnij przycisk  lub  i ustaw czas.
 s. 124 „Funkcje dostępne w trybie MENU”

9 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Ustawianie komunikatu dotyczącego zmiany papieru w kasecie
Po włożeniu do kasety papieru o innym rozmiarze, niż został wcześniej ustawiony, należy go zmienić na ekranie LCD. 
Jeśli funkcja UST. WYC. KASETY jest włączona, po zmianie papieru w kasecie na ekranie LCD zawsze będzie 
wyświetlany monit o zmianie rozmiaru papieru. W przeciwnym razie kopiowanie jest zatrzymywane, a na wyświetlaczu 
LCD wyświetlany jest następujący komunikat: remember to change the paper size (pamiętaj o zmianie rozmiaru papieru).

Wybieranie domyślnego ustawienia funkcji komunikatu o wyciągnięciu 
kasety

Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji UST. WYC. KASETY.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.
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2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Wybierz opcję UST. WYC. KASETY, naciskając przycisk  lub .

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA.
Szczegóły na temat sposobu pracy znajdują się na dalszych stronach.

 s. 133 „Zmiana rozmiaru papieru zgodnie z wyświetlonym komunikatem”

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Zmiana rozmiaru papieru zgodnie z wyświetlonym komunikatem
Po włączeniu funkcji UST. WYC. KASETY przy każdej zmianie papieru w kasecie na ekranie LCD zostanie wyświetlony 
komunikat. Wykonaj poniższe czynności.

 s. 30 „Wkładanie papieru do kasety”

1 Otwórz kasetę.

2 Włóż papier do kasety.

3 Zamknij kasetę.
Gdy ta funkcja jest włączona, na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat ZMIENIONO ROZMIAR? 
Przejdź do następnego kroku.
Gdy ta funkcja jest wyłączona, na ekranie LCD nie zostanie wyświetlony żaden komunikat. Ustawianie zostało 
zakończone. Pamiętaj o ustawieniu rozmiaru papieru. Jeśli to konieczne, wprowadź rozmiar papieru 
odpowiadający formatowi arkuszy włożonych do kasety.

 s. 37 „Rejestrowanie rozmiaru papieru włożonego do kasety”

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie TAK lub NIE.
Po zmianie rozmiaru papieru włożonego do kasety wybierz opcję TAK.
W przeciwnym razie wybierz opcję NIE.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia TAK przejdź do następnego kroku.
Po wybraniu w poprzednim kroku ustawienia NIE procedura została zakończona.
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6 W celu wybrania rozmiaru papieru włożonego do kasety naciśnij przyciski , ,  lub 
.

7 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Procedura została zakończona. Możesz rozpocząć kopiowanie na papierze o wybranym rozmiarze.

Wybieranie ustawienia funkcji przywracania po zakleszczeniu
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji PRZYWR. PO ZAKL.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie PRZYWR. PO ZAKL.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie RĘCZNIE lub AUTO.
Po wybraniu opcji RĘCZNIE konieczne jest ręczne przywrócenie normalnej pracy po usunięciu zakleszczenia. 
Gdy zakleszczenie zostanie usunięte, naciśnij przycisk START. Zostanie wznowione drukowanie kolejnych 
stron.
Po wybraniu opcji AUTO urządzenie automatycznie wraca do normalnej pracy po usunięciu zakleszczenia. 
Gdy zakleszczenie zostanie usunięte, drukowanie kolejnych stron zostanie wznowione automatycznie.

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Ustawianie kontrastu ekranu LCD
Poniżej opisano sposób wprowadzania ustawienia domyślnego opcji KONTRAST LCD.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.
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3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie KONTRAST LCD.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

6 Aby ustawić wartość kontrastu w zakresie od -3 (jasny) do +3 (ciemny), naciśnij 
przycisk  lub .

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.

Wybieranie ustawienia domyślnego FUNKCJA1/FUNKCJA2
Domyślna funkcja przypisana do ustawienia FUNKCJA1 zależy od regionu: jest to GĘSTOŚĆ dla regionów innych niż 
Europa lub KARTA ID dla Europy. Domyślna funkcja przypisana do ustawienia FUNKCJA2 to ZOOM dla wszystkich 
regionów. Poniżej opisano sposób wprowadzania zmian domyślnych ustawień opcji FUNKCJA1 i FUNKCJA2. Naciśnięcie 
przycisku F1 lub F2 pozwala szybko wywołać przypisaną funkcję. Opis procedury znajduje się poniżej.

 s. 64 „Szybki dostęp do funkcji F1 i F2”

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie USTAW. DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu USTAW. DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz opcję FUNKCJA1 lub FUNKCJA2.

5 Naciśnij przycisk SETTING/OK.

USTAW. DOMYSLNE
4
5FUNKCJE1

FUNKCJE2

KONTRAST LCD
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6 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do opcji FUNKCJA1 
lub FUNKCJA2.
Można przypisać funkcje dostępne w trybie MENU, takie jak FUNKCJA ZAAWANSOW, USTAW. PAPIERU, 
USTAW. DOMYŚLNE, PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE, WŁĄCZ TR UŚPIENIA, ŁĄCZNY LICZNIK i WERSJA MODUŁU 
ROM.

 s. 124 „Funkcje dostępne w trybie MENU”
Szczegółowe informacje na temat każdej funkcji można znaleźć na stronie z jej opisem.

 s. 65 „Zaawansowane funkcje kopiowania”
 s. 37 „Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru”
 s. 128 „Ustawienia domyślne”
 s. 137 „Inne funkcje urządzenia”

7 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Wybrane ustawienie stanie się ustawieniem domyślnym.
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Inne funkcje urządzenia

Inne funkcje urządzenia dostępne w trybie MENU obejmują przywrócenie ustawień domyślnych, przejście do trybu 
uśpienia oraz wyświetlenie łącznego licznika i informacji o wersji module ROM.

Przywracanie wartości domyślnych
Wykonanie polecenia PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE pozwala przywrócić domyślne wartości wszystkich funkcji i ustawień.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać polecenie PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE.

3 Aby wybrać menu PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Upewnij się, że wybrano opcję TAK.
Jeśli nie, wybierz ją, naciskając przyciski  lub .

5 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. We wszystkich ustawieniach i funkcjach zostaną przywrócone wartości 
domyślne.

Włączanie trybu uśpienia
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia, wykonaj polecenie WŁĄCZ TR UŚPIENIA zgodnie z poniższą procedurą.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie WŁĄCZ TR UŚPIENIA.

3 Aby wyświetlić menu WŁĄCZ TR UŚPIENIA, naciśnij przycisk SETTING/OK.

4 Upewnij się, że wybrano polecenie TRYB UŚPIENIA.
Jeśli nie, wybierz je, naciskając przyciski  lub .

MENU
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3WLACZ TR USPIENIA

LACZNY LICZNIK

PRZYWROC DOMYSLNE

PRZYWROC DOMYSLNE
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5 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona. Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.

Wyświetlanie licznika całkowitego
Aby wyświetlić liczbę stron w zrealizowanych wydrukach i kopiach, wykonaj polecenie ŁĄCZNY LICZNIK.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie ŁĄCZNY LICZNIK.

3 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony licznik.

4 Zapoznaj się z wartością licznika i naciśnij przycisk CLEAR/STOP lub SETTING/OK.
Aby od razu zamknąć menu, naciśnij przycisk CLEAR/STOP. Ustawianie zostało zakończone.
Aby wrócić do trybu MENU, naciśnij przycisk SETTING/OK. Przejdź do następnej czynności.
Przedstawiony ekran LCD jest przykładem.

5 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk  lub , wybierz opcję ANULUJ i naciśnij 
przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona.

Wyświetlanie wersji modułu ROM
Aby wyświetlić informacje o wersji modułu ROM, wykonaj polecenie WERSJA MODUŁU ROM.

1 Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlony tryb MENU.

2 Naciśnij przycisk  lub  i wybierz polecenie WERSJA MODUŁU ROM.

3 Naciśnij przycisk SETTING/OK.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony informacja o wersji modułu ROM.

MENU
2
3WLACZ TR USPIENIA

LACZNY LICZNIK

PRZYWROC DOMYSLNE

LACZNY LICZNIK
3
3CANCEL

  ZAMKNIJ

1234500012345

MENU
3
3  ZAMKNIJ

 

WERSJA MODULU ROM
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5 USTAWIENIA URZĄDZENIA

4 Zapoznaj się z informacjami i naciśnij przycisk CLEAR/STOP lub SETTING/OK.
Aby od razu zamknąć menu, naciśnij przycisk CLEAR/STOP. Ustawianie zostało zakończone.
Aby wrócić do trybu MENU, naciśnij przycisk SETTING/OK. Przejdź do następnej czynności.
Przedstawiony ekran LCD jest przykładem.

5 Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk  lub , wybierz opcję ANULUJ i naciśnij 
przycisk SETTING/OK.
Praca w trybie MENU została zakończona.

WERSJA MODULU ROM
3
3SYSTEM T180MWW.***

  ZAMKNIJ

MECH. T180SYWW.***
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W przypadku wyświetlenia tego komunikatu

W razie problemów z urządzeniem wyświetlane są odpowiednie komunikaty. Sprawdź komunikat na przedstawionej 
poniżej liście i zastosuj odpowiednie środki zaradcze.

Komunikat Znaczenie Środek zaradczy
ZAKL. PAPIERU Doszło do zakleszczenia arkusza 

papieru.
Usuń zacięty papier.

 s. 143 „Zacięcia papieru”
ZAMKNIJ *** Ten komunikat jest wyświetlany 

wówczas, gdy oznaczona symbolem 
*** pokrywa urządzenia nie jest 
odpowiednio zamknięta.

Zamknij pokrywę.

PUSTA KASETA W kasecie zabrakło papieru. Włóż papier do kasety.
 s. 30 „Wkładanie papieru do kasety”

WEZWIJ SERWIS Ten komunikat jest wyświetlany 
wówczas, gdy wymagana jest 
naprawa lub regulacja 
przeprowadzana przez technika 
serwisowego.

Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Podaj przedstawicielowi serwisu kod błędu (składający się 
z liter i cyfr), wyświetlony w prawym górnym rogu 
wyświetlacza LCD.

Uwaga
Nigdy nie podejmuj prób naprawy, demontażu ani 
modyfikacji urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne 
obrażenia. W razie nietypowego zachowania urządzenia lub 
awarii skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

CZAS NA KONSERWACJĘ Ten komunikat jest wyświetlany 
wówczas, gdy wymagana jest 
konserwacja przeprowadzana przez 
technika serwisowego.

Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

RĘCZNA PUSTA Brak papieru w podajniku ręcznym. Włóż papier do podajnika ręcznego.
 s. 33 „Wkładanie papieru do podajnika ręcznego”

NIEDŁUGO ZABRAKNIE 
TONERU

W pojemniku z tonerem znajduje się 
jedynie niewielka ilość toneru.

W pojemniku z tonerem nadal znajduje się niewielka ilość 
toneru. Wymiana pojemnika z tonerem nie jest konieczna do 
momentu wyświetlenia na wyświetlaczu LCD komunikatu 
PUSTY TONER.

Informacja

Komunikat może nie zostać wyświetlony, ponieważ 
toner znajdujący się w pojemniku nie rozkłada się 
równomiernie.
W przypadku wyświetlenia komunikatu zaleca się 
zakup nowego pojemnika z tonerem zalecanego 
przez firmę TOSHIBA i przygotowanie się do wymiany 
pojemnika.

NIEORYGINALNY TONER Pojemnik z tonerem nie został 
prawidłowo założony.

Załóż prawidłowo pojemnik z tonerem.

Używany jest pojemnik z tonerem 
niezalecany przez firmę TOSHIBA.

Jeśli korzystasz z innych niż zalecane pojemników z tonerem, 
urządzenie może nie wykrywać, czy pojemnik został założony.

 s. 13 „Zalecane pojemniki z tonerem”
PUSTY TONER Wyczerpał się toner w pojemniku 

z tonerem.
Wymień pojemnik z tonerem na nowy. 

 s. 148 „Wymiana pojemnika z tonerem”
KONIEC PAMIĘCI
NACIŚNIJ DOW KLAWISZ

Pamięć wewnętrzna urządzenia 
została zapełniona.

Naciśnij dowolny klawisz na panelu sterowania. Zeskanowane 
strony zostaną anulowane.

USUŃ PAPIER Z TACY
WYJŚCIA
NACIŚNIJ START

Wyprowadzono ok. 250 arkuszy 
papieru. Urządzenie wstrzymało 
kopiowanie lub drukowanie ze 
względu na potencjalne zapełnienie 
tacy odbiorczej.

Usuń papier z tacy odbiorczej i naciśnij przycisk START. 
Kopiowanie lub drukowanie zostanie wznowione. 
Naciśnij przycisk CLEAR/STOP, aby zakończyć zadanie 
kopiowania lub drukowania. Na wyświetlaczu LCD zostanie 
wyświetlony komunikat USUNĄĆ PRACĘ?. Wybierz opcję 
TAK i naciśnij przycisk SETTING/OK.

NIE MOŻNA UŻYĆ TEGO 
ROZMIARU

Został wybrany papier, którego nie 
można użyć w wybranej funkcji.

Wybierz opcję ZAMKNIJ i naciśnij przycisk SETTING/OK. 
Jeśli chcesz zrealizować wydruk na papierze o innym 
rozmiarze, naciśnij przycisk MENU i wybierz papier w 
formacie pasującym do wybranej funkcji. Naciśnij przycisk 
CLEAR/STOP, aby anulować zadanie drukowania.
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Zacięcia papieru

Sprawdzanie położenia zaciętego papieru
W razie wystąpienia w urządzeniu zacięcia papieru realizacja zadania zostanie wstrzymana, lampka alarmowa zacznie 
migać, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony poniższy komunikat, wskazujący lokalizację zacięcia.

Sprawdź kod błędu, usuń zacięty papier i naciśnij przycisk START, aby wznowić pracę. Po wybraniu opcji AUTO dla 
funkcji PRZYWR. PO ZAKL. urządzenie automatycznie wraca do normalnej pracy po usunięciu zakleszczenia.

 s. 134 „Wybieranie ustawienia funkcji przywracania po zakleszczeniu”

Porada

W razie wystąpienia w urządzeniu zacięcia papieru, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona procedura usuwania 
zaciętego papieru. Naciskaj przyciski  i , aby przewijać procedurę w górę i w dół.

W przypadku często występujących zacięć papieru
Jeśli zacięcia papieru występują często, może to być spowodowane jedną z wymienionych poniżej przyczyn. W takiej 
sytuacji należy sprawdzić następujące kwestie:

Zastosowano papier, który nie jest obsługiwany przez urządzenie.
 s. 30 „Niedopuszczalne typy papieru”

Rozmiar papieru umieszczonego w kasecie lub podajniku ręcznym nie został poprawnie zarejestrowany w urządzeniu.
 s. 37 „Przygotowanie 3: rejestrowanie włożonego papieru”

Po usunięciu zacięcia papieru w urządzeniu nadal znajduje się zacięty papier.
Nie ma odstępu między prowadnicami bocznymi i papierem w kasecie lub odstęp jest zbyt duży.
Stos papieru wystaje ponad znaczniki w kasecie.

Podczas usuwania zaciętego papieru
Podczas usuwania zaciętego papieru zachowaj następujące środki ostrożności:

Nie rozdzieraj zaciętego papieru.
Ostrożnie wyciągnij papier obiema rękami, starając się go nie rozedrzeć. W przypadku zastosowania zbyt dużej siły 
papier zostanie podarty, co utrudni jego usunięcie. Usuń z urządzenia wszystkie fragmenty.

Uwaga
Nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych części wokół niego.
Podczas usuwania papieru zaciętego wewnątrz zespołu utrwalającego nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych 
części wokół niego. W razie dotknięcia wnętrza urządzenia może dojść do oparzenia lub obrażenia dłoni.

Kod błędu Położenie zaciętego papieru
E01 Wewnątrz zespołu utrwalającego (  P.146)

E02

E03

E40

E41

E09 Wewnątrz zespołu transferowego (  P.144)

E13

E12 Podajnik ręczny (  P.144)

1
5

ZAKL. PAPIERU
OTWORZ BOCZNA
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Nie dotykaj bębna światłoczułego.
Podczas usuwania papieru zaciętego wewnątrz zespołu transferowego lub zespołu utrwalającego unikaj dotykania bębna 
światłoczułego. Może to spowodować pojawienie się plam na kopiowanych obrazach.

Zacięcia papieru w podajniku ręcznym

1 Wyciągnij zacięty papier z podajnika ręcznego.

2 Sprawdź pod prowadnicą transportową w obszarze podawania papieru.
Sprawdź, czy pod prowadnicą transportową za zespołem transferowym nie znajduje się zacięty papier.

 s. 144 „Zacięcie papieru za zespołem transferowym”

Zacięcie papieru za zespołem transferowym

Uwaga
Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. 
Może to spowodować obrażenia.

1 Otwórz pokrywę boczną.
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2 Ostrożnie wysuń zespół transferowy i połóż go, przytrzymując uniesioną zieloną 
dźwignię.

3 Usuń zacięty papier.

Uwaga
Podczas wyciągania zaciętego papieru uważaj, aby nie dotknąć bębna światłoczułego.

4 Otwórz prowadnicę transportową obszaru podawania papieru i sprawdź, czy znajduje 
się pod nią zacięty papier. Jeśli tak jest, usuń zacięty papier.

5 Jeśli nie widzisz zaciętego papieru lub masz trudności z jego wyjęciem, otwórz kasetę 
i wówczas go wyjmij.

2

1



6 ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

146    Zacięcia papieru

6 Zamknij kasetę.

7 Zamknij zespół transferowy i pokrywę boczną.

Zacięcia papieru w zespole utrwalającym

Uwaga
Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. 
Może to spowodować obrażenia.
Nie dotykaj zespołu utrwalającego ani metalowych części wokół niego.
W razie dotknięcia wnętrza urządzenia może dojść do oparzenia lub obrażenia dłoni.

1 Otwórz pokrywę boczną i połóż zespół transferowy. Następnie naciśnij w dół do oporu 
dwie dźwignie (koloru zielonego), przytrzymujące zespół utrwalający.

Informacja

Naciskaj dźwignie do momentu ich zatrzymania.

2 Otwórz prowadnicę transportową, trzymając gałkę.



6.ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

Zacięcia papieru    147

6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

3 Usuń zacięty papier.
Pociągnij papier w górę lub w dół, w zależności od miejsca, w którym się znajduje, tak jak pokazano poniżej.

Uwaga
Podczas wyciągania zaciętego papieru uważaj, aby nie dotknąć bębna światłoczułego.

4 Przesuń prowadnicę transportową do pozycji pierwotnej, a następnie zamknij zespół 
transferowy i pokrywę boczną.

Pociągnięcie w górę Pociągnięcie w dół
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Wymiana pojemnika z tonerem

W razie braku toneru w pojemniku z tonerem na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony 
poniżej, a lampka alarmu na panelu sterowania zacznie migać.

W takim przypadku wymień pojemnik z tonerem na nowy.

Porada

W razie braku toneru w pojemniku z tonerem na ekranie LCD zostanie wyświetlona procedura wymiany pojemnika. 
Naciskaj przyciski  i , aby przewijać procedurę w górę i w dół.

Ostrzeżenie
Nigdy nie próbuj palić pojemników z tonerem. Może to spowodować wybuch.

Informacja

Przed włożeniem nowego pojemnika z tonerem sprawdź nazwę produktu. Jeśli widoczna jest nazwa „T-1800”, 
produkt może być używany.
Nie wyrzucaj zużytych pojemników z tonerem. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Nie dotykaj płytek drukowanych na pojemniku z tonerem, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.

PUSTY TONER
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Aby zapewnić optymalną wydajność druku, zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych pojemników z tonerem TOSHIBA.

Zalecane pojemniki z tonerem
Aby zapewnić optymalną wydajność druku, zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerem TOSHIBA. Używanie 
zalecanego przez firmę TOSHIBA pojemnika z tonerem umożliwia korzystanie z następujących trzech funkcji urządzenia:

Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem: funkcja ta umożliwia sprawdzenie, czy pojemnik z tonerem jest założony prawidłowo.
Funkcja sprawdzania ilości toneru w pojemniku: funkcja ta służy do powiadamiania użytkownika o małej ilości toneru w pojemniku 
oraz automatycznego zdalnego informowania autoryzowanego przedstawiciela serwisu użytkownika.
Funkcja optymalizacji jakości obrazu: funkcja ta umożliwia kontrolę jakości obrazu zgodnie z właściwościami używanego toneru 
i drukowanie obrazów w optymalnej jakości.

Jeśli korzystasz z innych niż zalecane pojemników z tonerem, urządzenie może nie wykrywać, czy pojemnik został założony. Z tego 
powodu nawet w przypadku prawidłowo założonego pojemnika z tonerem, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat 
o błędzie „Nieoryginalny toner” i przeprowadzenie drukowania może nie być możliwe. Ponadto mogą być niedostępne funkcje 
optymalizacji jakości obrazu, sprawdzania ilości toneru w pojemniku oraz automatycznego zdalnego powiadamiania przedstawiciela 
serwisu.
Jeśli korzystasz z pojemników z tonerem innych niż zalecane, pojemniki nie są rozpoznawane. Jeśli stanowi to problem, skontaktuj się 
z przedstawicielem serwisu. Pamiętaj, że w takiej sytuacji nie są dostępne funkcje sprawdzania ilości toneru w pojemniku 
i optymalizacji jakości obrazu.
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1 Otwórz pokrywę przednią.

2 Naciśnij i przytrzymaj zieloną dźwignię.
Następuje nieznaczne wysunięcie pojemnika z tonerem.

3 Wyciągnij pojemnik z tonerem.

Ostrzeżenie
Nigdy nie próbuj palić pojemników z tonerem. Może to spowodować wybuch.

Informacja

Nie wyrzucaj zużytych pojemników z tonerem. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
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4 Aby przemieszać toner w pojemniku, potrząśnij mocno nowym pojemnikiem z tonerem, 
trzymając pojemnik zwrócony stroną z etykietą w dół.

5 Wyciągnij zabezpieczenie w kierunku wskazanym strzałką.

6 Wsuń pojemnik z tonerem wzdłuż szyny.

Informacja

Wsuwaj pojemnik z tonerem aż do usłyszenia kliknięcia.

101010
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7 Wyczyść elektrodę.
Trzymając gałkę do czyszczenia elektrody, ostrożnie pociągnij elektrodę do oporu. Następnie wsuń ją ostrożnie na 
miejsce. Powtórz tę czynność dwa lub trzy razy.

Informacja

Sprawdź, czy gałka do czyszczenia została po czyszczeniu całkowicie wsunięta.

Po wymianie pojemnika z tonerem pamiętaj o wyczyszczeniu przewodu elektrody transferowej zgodnie 
z przedstawioną poniżej procedurą, aby zapobiec nierównemu nasyceniu obrazów.

8 Otwórz pokrywę boczną.

9 Ostrożnie wysuń zespół transferowy i połóż go, przytrzymując uniesioną zieloną 
dźwignię.
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10 Wyjmij szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej z przedniej kieszeni zespołu 
transferowego.

11 Przetrzyj przewód elektrody transferowej szmatką do czyszczenia elektrody 
transferowej.
1) Włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej do przedniej części elektrody transferowej.
2) Popchnij szmatkę do przedniej ścianki i sprawdź, czy zetknęła się z przewodem elektrody transferowej.
3) Całkowicie wyczyść przewód, wykonując dwa ruchy od przodu do tyłu i z powrotem.
4) Po zakończeniu czyszczenia wyjmij szmatkę z przedniej części elektrody transferowej.

12 Ponownie włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej do kieszeni i zamknij 
zespół transferowy.

13 Zamknij pokrywę boczną.

14 Zamknij pokrywę przednią.
Urządzenie zacznie podawać toner.
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Montaż i zdejmowanie wyjściowej tacy pomocniczej

Jeżeli zadrukowane arkusze nie są układane równo względem siebie, zainstaluj wyjściową tacę pomocniczą, będącą 
częścią niniejszego urządzenia.

Instalacja wyjściowej tacy pomocniczej
Zamontuj wyjściową tacę pomocniczą na tacy odbiorczej, wkładając występy w tylnej części wyjściowej tacy pomocniczej 
do otworów w tacy odbiorczej. 

Zdejmowanie wyjściowej tacy pomocniczej
Podnieś wyjściową tacę pomocniczą i zdejmij ją z tacy odbiorczej.
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Przed wezwaniem technika serwisowego

W razie problemów należy sprawdzić poniższe elementy.

Ogólna obsługa urządzenia

Kwestie związane z tonerem

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Urządzenie w ogóle nie działa. Nie włączono zasilania 

urządzenia.
WŁĄCZ zasilanie urządzenia.

Kabel zasilania nie został 
prawidłowo podłączony.

Podłącz kabel zasilania w poprawny sposób.

Przycisk nie reaguje na 
naciskanie.

Od włączenia urządzenia minęła 
jedynie chwila.

Poczekaj na zakończenie nagrzewania i spróbuj ponownie.

Wyświetlacz LCD jest zbyt jasny/
ciemny.

Kontrast wyświetlacza LCD nie 
został poprawnie wyregulowany.

Ustaw kontrast ekranu LCD.
 s. 134 „Ustawianie kontrastu ekranu LCD”

Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat.

Urządzenie wykryło błąd. Znaczenie komunikatu można znaleźć na przedstawionej 
poniżej liście.

 s. 142 „W przypadku wyświetlenia tego komunikatu”
na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII.

Urządzenie znajduje się w trybie 
niskiego poboru energii.

Urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po 
upływie określonego czasu od jego ostatniego użycia. 
Włączono kopiowanie.

Wyświetlacz LCD jest pusty. Urządzenie znajduje się w trybie 
uśpienia.

Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 
określonego czasu od jego ostatniego użycia. Informacje na 
temat anulowania tego trybu można znaleźć na dalszych 
stronach.

 s. 27 „Oszczędzanie energii, gdy urządzenie nie jest w 
użyciu: tryb oszczędzania energii”

Skanowanie zatrzymuje się przed 
zakończeniem. (Na wyświetlaczu 
LCD wyświetlany jest komunikat 
KONIEC PAMIĘCI NACIŚNIJ 
DOW KLAWISZ).

Pamięć wewnętrzna urządzenia 
została zapełniona.

Naciśnij dowolny klawisz na panelu sterowania. Zeskanowane 
strony zostaną anulowane.

Kopiowanie lub drukowanie 
zatrzymuje się przed 
zakończeniem. (Na wyświetlaczu 
LCD zostanie wyświetlony 
komunikat „USUŃ PAPIER 
Z TACY WYJŚCIA NACIŚNIJ 
START”.)

Wyprowadzono ok. 250 arkuszy 
papieru. Urządzenie wstrzymało 
kopiowanie lub drukowanie ze 
względu na potencjalne 
zapełnienie tacy odbiorczej.

Usuń papier z tacy odbiorczej i naciśnij przycisk START. 
Kopiowanie lub drukowanie zostanie wznowione. 
Naciśnij przycisk CLEAR/STOP, aby zakończyć zadanie 
kopiowania lub drukowania. Na wyświetlaczu LCD zostanie 
wyświetlony komunikat USUNĄĆ PRACĘ?. Wybierz opcję 
TAK i naciśnij przycisk SETTING/OK.

Nie można ustawić funkcji 
kopiowania.

Ustawiono funkcje, które nie 
mogą być stosowane 
jednocześnie.

Niektórych funkcji kopiowania nie można łączyć.
 s. 167 „Matryca łączenia funkcji kopiowania”

Urządzenie nie jest 
rozpoznawane nawet 
w przypadku podłączenia go do 
komputera przy użyciu kabla 
USB.

Kabel nie ma certyfikatu USB 2.0 
Hi-Speed. 

Należy stosować certyfikowane kable USB 2.0 Hi-Speed.

Urządzenie podłączono do 
komputera przez koncentrator 
USB.

W przypadku zastosowania koncentratora USB urządzenie 
może nie zostać poprawnie rozpoznane. Należy je łączyć 
z komputerem bezpośrednio przy użyciu kabla USB.

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
NIEDŁUGO ZABRAKNIE 
TONERU.

W pojemniku z tonerem znajduje 
się jedynie niewielka ilość toneru.

W pojemniku z tonerem nadal znajduje się pewna ilość 
toneru. Wymiana pojemnika z tonerem nie jest konieczna do 
momentu wyświetlenia komunikatu PUSTY TONER.

Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
PUSTY TONER.

Wyczerpał się toner w pojemniku 
z tonerem.

Wymień pojemnik z tonerem na nowy.

Na wyświetlaczu LCD 
wyświetlany jest komunikat 
NIEORYGINALNY TONER.

Nie założono pojemnika 
z tonerem lub założono go 
nieprawidłowo.

Załóż prawidłowo pojemnik z tonerem.

Używany jest pojemnik z tonerem 
niezalecany przez firmę 
TOSHIBA.

Jeśli korzystasz z innych niż zalecane pojemników z tonerem, 
urządzenie może nie wykrywać, czy pojemnik został założony.

 s. 13 „Zalecane pojemniki z tonerem”
Na wyświetlaczu LCD nie jest 
wyświetlany komunikat 
NIEDŁUGO ZABRAKNIE 
TONERU, choć toner zaraz się 
skończy.

Używany jest pojemnik z tonerem 
niezalecany przez firmę 
TOSHIBA.

 s. 13 „Zalecane pojemniki z tonerem”
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Kwestie związane z oryginałami i papierem do kopiowania

Problemy z obrazem

Urządzenie nie przechodzi w stan 
gotowości po włożeniu pojemnika 
z tonerem.

Włożony pojemnik z tonerem nie 
może być używany 
z urządzeniem.

Sprawdź nazwę produktu na pojemniku z tonerem. Jeśli 
widoczna jest nazwa „T-1800”, produkt może być używany.

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Papier do kopiowania zacina się. Zastosowano nieobsługiwany 

przez urządzenie papier do 
kopiowania.

Sprawdź, czy papier do kopiowania jest obsługiwany przez 
urządzenie. 

 s. 30 „Niedopuszczalne typy papieru”
Rozmiar papieru do kopiowania 
umieszczonego w kasecie lub 
podajniku ręcznym nie został 
poprawnie zarejestrowany w 
urządzeniu. 

Poprawnie zarejestruj rozmiar włożonego papieru. 
 s. 37 „Rejestrowanie rozmiaru papieru włożonego do 

kasety”
 s. 38 „Rejestrowanie rozmiaru i typu papieru włożonego do 

podajnika ręcznego”
Papier zaciął się w miejscu, które 
nie jest zbyt dobrze widoczne.

Ponownie sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD, 
wskazujący lokalizację zaciętego papieru.

 s. 143 „Zacięcia papieru”
Sprawdź, czy może nie ma 
odstępu między prowadnicami 
bocznymi i papierem w kasecie. 
Być może też odstęp jest zbyt 
szeroki.

Wyreguluj odstęp między prowadnicami bocznymi i papierem.
 s. 30 „Wkładanie papieru do kasety”

Jednocześnie podawanych jest 
kilka stron.

Arkusze papieru skleiły się. Starannie przekartkuj papier i ponownie umieść go w kasecie.

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
Kopie są bardzo jasne. Skończył się toner. Gdy zabraknie toneru, na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany 

komunikat PUSTY TONER. W przypadku wyświetlenia tego 
komunikatu wymień pojemnik z tonerem.

 s. 148 „Wymiana pojemnika z tonerem”
Ustawiono niższe nasycenie 
kopii.

Jeśli używasz trybu ręcznego ustawienia gęstości, ustaw 
wyższą gęstość lub użyj automatycznego trybu gęstości 
obrazu.

Przewód elektrody transferowej 
jest brudny.

Wyczyść przewód elektrody transferowej.
 s. 161 „Czyszczenie elektrody transferowej”

Kopie są bardzo ciemne. Ustawiono wyższe nasycenie 
kopii.

Jeśli używasz trybu ręcznego ustawienia gęstości, ustaw 
niższą gęstość lub użyj automatycznego trybu gęstości 
obrazu.

Skopiowany obraz jest 
poplamiony.

Pokrywa nie została całkowicie 
opuszczona.

Opuść ją całkowicie, aby światło z zewnątrz nie miało 
dostępu.

Szyba oryginałów lub arkusz 
dociskowy są brudne.

Wyczyść je.
 s. 160 „Regularne czyszczenie”

Ustawiono wyższe nasycenie 
kopii.

Jeśli używasz trybu ręcznego ustawienia gęstości, ustaw 
niższą gęstość lub użyj automatycznego trybu gęstości 
obrazu.

Zastosowano przezroczyste 
oryginały, takie jak folia lub kalka 
kreślarska.

Na oryginał połóż pustą kartkę formatu oryginału lub większą.

Skopiowany obraz jest zamglony. Między szybą ekspozycyjną a 
oryginałem wystąpiła niewielka 
szczelina.

Opuść pokrywę szyby tak, aby oryginał stykał się z szybą 
ekspozycyjną.

Papier jest wilgotny. Wymień go na suchy papier.
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Poziom nasycenia kopii jest 
nierówny (w poziomie).

Przewód elektrody transferowej 
jest brudny.

Wyczyść przewód elektrody transferowej.
 s. 161 „Czyszczenie elektrody transferowej”

Brakuje części obrazu. Format lub kierunek kopii 
i oryginału albo skala kopiowania 
są nieodpowiednio ustawione.

Użyj papieru tego samego formatu co oryginał lub ustaw skalę 
kopiowania stosownie do formatu papieru.

Margines na oprawę jest zbyt 
szeroki.

Ponownie wyreguluj wartość przesunięcia obrazu.
 s. 79 „Przesuwanie stron w prawo lub w lewo”

Na kopii wystąpiły czarne 
poprzeczne smugi.

Elektroda jest brudna. Wyczyść elektrodę.
 s. 160 „Czyszczenie elektrody”

Na kopii wystąpiły białe 
poprzeczne smugi.

Przewód elektrody transferowej 
jest brudny.

Wyczyść przewód elektrody transferowej.
 s. 161 „Czyszczenie elektrody transferowej”

Problem Najczęstsza przyczyna Środek zaradczy
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Regularne czyszczenie

Zaleca się czyszczenie wymienionych niżej elementów raz na tydzień. Dzięki temu oryginały będzie można skanować 
w warunkach wolnych od zanieczyszczeń. Należy uważać, aby nie zarysować czyszczonych elementów.

Informacja

Należy uważać, aby nie zarysować obszarów czyszczonych elementów.
Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie używaj takich środków, jak rozpuszczalnik czy benzyna.
- Powierzchnia może ulec zniekształceniu lub odbarwieniu.

W przypadku używania nasączanych ściereczek czyszczących należy dokładnie przestrzegać instrukcji.

1. Szyba ekspozycyjna
Czyść miękką szmatką. Jeśli nadal pozostały plamy, wyczyść ją miękką szmatką, zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.
Nie używaj płynów innych niż woda (takich jak alkohol, rozpuszczalniki organiczne lub detergenty neutralne).

2. Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej
W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy oczyścić powierzchnię w następujący sposób:
- Czyść miękką szmatką.
- Czyść miękką szmatką lekko nawilżoną wodą.
- Czyść miękką szmatką lekko nawilżoną alkoholem, następnie wytrzyj suchą szmatką.
- Czyść miękką szmatką lekko nawilżoną rozcieńczonym w wodzie neutralnym detergentem, następnie wytrzyj 

suchą szmatką.

Czyszczenie elektrody
Jeżeli wewnętrzna część elektrody jest zabrudzona, na kopiowanym obrazie mogą się pojawić plamy. Wyczyść elektrodę 
zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

1 Otwórz pokrywę przednią.

21
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2 Wyczyść elektrodę.
Trzymając gałkę do czyszczenia elektrody, ostrożnie pociągnij elektrodę do oporu. Następnie wsuń ją ostrożnie na 
miejsce. Powtórz tę czynność dwa lub trzy razy.

Informacja

Sprawdź, czy gałka do czyszczenia została po czyszczeniu całkowicie wsunięta.

3 Zamknij pokrywę przednią.

Czyszczenie elektrody transferowej
Jeśli przewód elektrody transferowej jest brudny, na kopiach mogą pojawić się białe smugi bądź nasycenie kopiowanych 
obrazów może być niejednolite albo zbyt słabe. Wyczyść przewód elektrody transferowej w następujący sposób.

Uwaga
Uważaj, aby nie zakleszczyć palców między urządzeniem a pokrywą boczną. 
Może to spowodować obrażenia.

1 Otwórz pokrywę boczną.

2 Ostrożnie wysuń zespół transferowy i połóż go, przytrzymując uniesioną zieloną 
dźwignię.
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3 Wyjmij szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej z przedniej kieszeni zespołu 
transferowego.

4 Przetrzyj przewód elektrody transferowej szmatką do czyszczenia elektrody 
transferowej.
1) Włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej do przedniej części elektrody transferowej.
2) Popchnij szmatkę do przedniej ścianki i sprawdź, czy zetknęła się z przewodem elektrody transferowej.
3) Całkowicie wyczyść przewód, wykonując dwa ruchy od przodu do tyłu i z powrotem.
4) Po zakończeniu czyszczenia wyjmij szmatkę z przedniej części elektrody transferowej.

5 Ponownie włóż szmatkę do czyszczenia elektrody transferowej do kieszeni i zamknij 
zespół transferowy.

6 Zamknij pokrywę boczną.
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Dane techniczne urządzenia e-STUDIO18

*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE i Ameryki Północnej.

Dane zależą od warunków kopiowania oraz otoczenia.
W związku z podwyższaniem jakości produktu dane techniczne oraz wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.

Nazwa modelu e-STUDIO18
Typ Konsola
Szyba ekspozycyjna Stała
System drukowania (kopiowania) Metoda pośrednia elektrofotograficzna
System wywoływania Dwuskładnikowe wywoływanie szczotką magnetyczną
Metoda utrwalania 2 lampy halogenowe
Typ czujnika fotoelektrycznego OPC
System skanowania oryginału System skanowania płaskiego
Czujnik skanujący Liniowy czujnik CIS
Zródło światła Dioda LED
Rozdzielczość Skanowanie 600 dpi x 600 dpi

Zapis 600 dpi x 600 dpi
Obsługiwane oryginały Arkusze, książki i obiekty trójwymiarowe
Dopuszczalny rozmiar oryginałów Maks. A3 lub LD
Dopuszczalny format kopii Kaseta A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, COMP, 13”LG*1, 8K, 

16K, 16K-R
Podajnik 
ręczny

A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO, LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP, 
13”LG*1, 8K, 16K, 16K-R, COM10, MONARCH, DL, YOU-4, CHO-3

Dopuszczalna gramatura kopii Kaseta 64–80 g/m2 (papier typu bond 17–20 funtów)
Podajnik 
ręczny

64–80 g/m2 (papier typu bond 17–20 funtów): przy podawaniu ciągłym
50–163 g/m2 (papier typu bond 13 funtów – papier typu index 90 funtów): do 
podawania pojedynczego

Czas nagrzewania Ok. 25 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii (pionowo A4/LT) LT: ok. 7,4 s

A4: ok. 7,3 s
Szybkość kopiowania ciągłego Patrz  s. 165 „Szybkość kopiowania ciągłego”.
Kopiowanie wielokrotne Maks. 99 znaków
Szerokość stałego marginesu Kopia Krawędź wiodąca: 3,0 ± 2,0 mm (0,12 ± 0,08 cala)

Krawędź tylna: 2,0 ± 2,0 mm (0,08 ± 0,08 cala)
Obie krawędzie: 2,0 ± 2,0 mm (0,08 ± 0,08 cala)

Drukarka Krawędź wiodąca: 3,0 ± 2,0 mm (0,12 ± 0,08 cala)
Krawędź tylna: 2,0 ± 2,0 mm (0,08 ± 0,08 cala)
Obie krawędzie: 2,0 ± 2,0 mm (0,08 ± 0,08 cala)

Skala reprodukcji Rozmiar 
rzeczywisty

100±0.5% 

Powięk-
szenie

25–400% (przyrost co 1%)

Pojemność Maks. 250 arkuszy lub do zapełnienia pamięci (według danych własnych firmy 
TOSHIBA)

Zasoby papieru Kaseta 250 arkuszy (80 g/m2, papier typu bond 20 funtów)
Podajnik 
ręczny

100 arkuszy (80 g/m2, papier typu bond 20 funtów)

Pojemność tacy odbiorczej Około 250 arkuszy (64 g/m2, papier typu bond 17 funtów)
Regulacja nasycenia toneru Automatycznie — czujnik magnetyczny
Kontrola ekspozycji Automatyczny i ręczny wybór z 9 stopni ekspozycji
Pamięć Pamięć stron: 64 MB
Interfejs USB USB 2.0 (Hi-Speed)
Otoczenie (w przypadku normalnego użytkowania) Temperatura: 10–30°C, wilgotność: 20–85% (bez kondensacji)
Pobór i zużycie mocy
(w tym opcjonalne podzespoły)

220–240 V ±10% prądu przemiennego, 3,7 A (50–60 Hz): do 1,0 kW
AC 120 V ± 10%, 7,8 A (60 Hz): do 1,0 kW
127 V ±10% prądu przemiennego, 7,8 A (50–60 Hz): do 1,0 kW (tylko w wersji 
100 V dla Arabii Saudyjskiej)

Wymiary (samo urządzenie) 600 mm (szer.) x 578 mm (gł.) x 451 mm (wys.)
Masa (włączając urządzenie i bęben) Europa i Chiny: ok. 30 kg

Ameryka Północna i inne kraje: ok. 29 kg
Zajmowana przestrzeń (samo urządzenie) 948 mm (szer.) x 643 mm (gł.)
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Szybkość kopiowania ciągłego
arkuszy na minutę

*1 Papier o rozmiarze 13"LG może być stosowany jedynie w urządzeniach przeznaczonych na rynek UE i Ameryki Północnej.
*2 Papier o rozmiarze A5-R i ST-R może być umieszczany jedynie w podajniku ręcznym.

Powyższe wartości mierzy się, gdy oryginał jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej i wykonuje się wiele kopii 
w skali 100% i trybie bez sortowania.
Dla wartości określonych powyżej użyto papieru zalecanego przez firmę TOSHIBA.
Szybkość kopiowania z użyciem podajnika ręcznego jest taka, jak podano wyżej dla podanego formatu papieru.
Przedstawione powyżej dane mogą się różnić zależnie od warunków kopiowania oraz otoczenia.

Rozmiar papieru Podajnik Prędkość kopiowania
A4, B5, LT Kaseta 18

Podajnik ręczny 16
A4-R, B5-R, LT-R Kaseta 15.5

Podajnik ręczny 15.5
A5-R, ST-R Kaseta – *2

Podajnik ręczny 16
B4, FOLIO, LG, COMP, 13"LG*1 Kaseta 13

Podajnik ręczny 13
A3, LD Kaseta 11

Podajnik ręczny 11
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Zawartość opakowania

Zawartość 
opakowania

Zasady bezpieczeństwa
Szybki przewodnik
Kabel zasilania
Raport konfiguracji
CD-ROM
Wyjściowa taca pomocnicza
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Matryca łączenia funkcji kopiowania

Matryca łączenia
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INDEKS

LICZBY
2 W 1/4 W 1 .........................65, 72, 81, 124, 125, 130

A
Angle (Kąt) ..................................................... 102, 110
Arkusz dociskowy szyby ekspozycyjnej ........................23
AUT.TR.NISK.POB. ........................................ 125, 132
AUTOKASOWANIE ......................................... 125, 132
AUTOUŚPIENIE ............................................. 125, 132

B
Brightness (Jasność) ....................................... 100, 119

C
Caption (Napis) ............................................... 102, 110
Center Watermark (Wypośrodkuj znak wodny) ............102
Contrast (Kontrast) ...................................................100
Copy Handling (Obsługa kopii) ........................... 97, 105

D
Dane techniczne ......................................................164
Default Menu Setting (Domyślne ustawienia menu) .....103
Direction of print (Kierunek wydruku) ............................98
Distinguish Thin Lines (Odróżnij cienkie linie) ..............100
Do not Print Blank Pages (Nie drukuj pustych stron) ....103
Draw as Outline (Zarys) ................................... 103, 110
Draw Borders Around Pages (Narysuj obramowania 

wokół stron) ............................................................98
Drawer Setting (Ustawienia kasety) ............................104

E
Easy Set (Szybka konfiguracja) .................................120
Ekran podstawowy .....................................................26
Elektroda ................................................................160
Elektroda transferowa ...............................................161
Etykieta certyfikacyjna ................................................17
Etykiety samoprzylepne ..............................................29

F
Folie .........................................................................29
Font name (Nazwa czcionki) ............................ 102, 110
Font Size (Rozmiar czcionki) ............................ 102, 110
FORMAT PAPIERU .................................................124
funkcja N-na-1 .........................................................108
Funkcja optymalizacji jakości obrazu ............................13
Funkcja sprawdzania ilości toneru w pojemniku .............13
Funkcja wykrywania pojemnika z tonerem ....................13
FUNKCJA ZAAWANSOW .................................. 65, 124
FUNKCJA1 .............................................. 64, 125, 135
FUNKCJA2 .............................................. 64, 125, 135

G
GĘSTOŚĆ .....................62, 65, 67, 81, 124, 125, 128
Gęstość ....................................................................26
Gniazdo AC-IN ..........................................................23

H
Help (Pomoc) ............................................................95

I
Ikona informacyjna .....................................................26
Ikona kursora .............................................................26
Ikona ustawień .................................................... 26, 61
Instalator ...................................................................40

J
JĘZYK ........................................................... 125, 131

K
Kalka kreślarska ........................................................ 29
Karta Basic (Podstawowe) ................................... 94, 96
Karta Configuration (Konfiguracja) ........................ 85, 94
Karta Effect (Efekty) .................................................. 94
Karta Finishing (Wykańczanie) ................................... 94
KARTA ID ......................................62, 65, 75, 81, 124
Karta Image Quality (Jakość obrazu) ........................... 94
Karta Others (Inne) .................................................... 94
Karta Paper Handling (Obsługa papieru) ...................... 94
Karty menu ............................................................... 94
Kaseta ............................................................... 22, 29
Kieszeń na podręcznik operatora ................................ 22
Komunikat ........................................................ 26, 142
Konfiguracja opcji ...................................................... 24
KONTRAST LCD ............................................ 125, 134
Koperta .............................................................. 29, 34

L
Lampka ostrzegawcza ............................................... 25
ŁĄCZNY LICZNIK ........................................... 126, 138
Liczba kopii .............................................................. 26

M
Manual 2-Sided Printing (Ręczne drukowanie 

dwustronne) .................................................. 98, 107
Manual Scale (Ręczne powiększenie) ................. 96, 106
Mirror (Odbicie lustrzane) ......................................... 102

N
Negative/Positive (Negatyw/pozytyw) ................ 102, 119
Niedopuszczalne typy papieru .................................... 30
Number of Copies (Liczba kopii) ................................. 96
Number of pages per sheet (Liczba stron na arkusz) ..... 98

O
OBRZEŻA ............................................65, 77, 81, 124
Okładka tylna .......................................................... 107
Okno Preview (Podgląd) ............................................ 95
Opcja drukowania ............................................... 90, 94
Opcje skanowania ................................................... 118
Orientation (Orientacja) .............................................. 97
Original Paper Size (Oryginalny rozmiar papieru) .. 96, 106
Original Size (Rozmiar oryginału) .............................. 119
Overlay Image (Obraz nakładki) ................ 101, 111, 112

P
PAMIĘĆ PRACY ......................................... 65, 81, 124
Panel sterowania ................................................ 23, 24
Paper Source (Zródło papieru) .................................... 96
Paper Type (Typ papieru) .......................................... 96
PAPIER GRUBY ....................................................... 29
Papier zwykły ............................................................ 29
Plik nakładki ........................................................... 110
Początkowe opcje drukowania .................................... 90
Podajnik ręczny ............................................ 22, 29, 53
PODWÓJNA STRONA ..........65, 78, 81, 124, 125, 130
Pojemnik z tonerem ................................... 23, 148, 149
Pokrywa boczna ........................................................ 22
Pokrywa przednia ...................................................... 22
Pokrywa szyby .......................................................... 22
Pomniejszanie kopii ............................................. 57, 71
Powiększanie kopii .............................................. 57, 71
Pre-Scan (Skanowanie wstępne) .............................. 117
Print Job (Zadanie wydruku) ....................................... 94
Print on First Page Only (Wydrukuj tylko na pierwszej 

stronie) ....................................................... 101, 109
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Print over the document (Drukuj na dokumencie) .........102
Print Paper Size (Rozmiar wydruku) .................... 96, 106
Profil .................................................................. 91, 95
PRZ. OBRAZU ..................................... 65, 79, 81, 124
Przechowywanie papieru ............................................30
przycisk CLEAR/STOP ...............................................25
Przycisk F1 ........................................................ 62, 64
Przycisk F2 ........................................................ 63, 64
Przycisk GĘSTOŚĆ ...................................................62
Przycisk KARTA ID ....................................................62
Przycisk MENU ................................................. 26, 124
Przycisk SETTING/OK ................................................25
Przycisk START .........................................................25
Przycisk TRYB ORYGINAŁU .......................................63
PRZYWR. PO ZAKL. ....................................... 125, 134
PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE ............................... 126, 137
PUSTY TONER .......................................................148

R
Restore All Defaults (Przywróć wszystkie wartości 

domyślne) ............................................................103
Restore Defaults (Przywróć domyślne) .........................95
Rotate 180 degrees (Obróć o 180 stopni) ...................102
Rotation (Obrót) .......................................................119
Rozdzielczość .........................................................119
Rozmiar papieru ................................................. 26, 29

S
Scan (Skanuj) ..........................................................117
Skala oryginału ..........................................................23
Skala powiększenia ....................................................57
Skala reprodukcji .......................................................26
Smoothing (Wygładzanie) .........................................100
Solid (Wypełniony) .......................................... 103, 110
Stały poziom powiększenia .........................................58
Sterownik drukarki ......................................................40
Sterownik skanera ......................................................40
Style (Styl) ..............................................................102
Szyba ekspozycyjna ...................................................23
Szybkość kopiowania ciągłego ..................................165

T
Taca odbiorcza ..........................................................23
TIMERY ..................................................................125
Toner Save (Oszczędzanie toneru) ............................103
Transparency (Przezroczysty) .......................... 103, 110
Tryb niskiego poboru energii ................................ 19, 27
TRYB ORYGINAŁU .........63, 65, 68, 81, 124, 125, 128
Tryb oryginału ............................................. 26, 56, 119
Tryb uśpienia ...................................................... 19, 27
TWAIN ....................................................................116
TYP PAPIERU .................................................. 81, 124

U
Units (Jednostki) ......................................................102
Use Back Cover (Użyj tylnej okładki) ................. 100, 107
Use Black for All Text (Użyj czerni dla całego tekstu) ...101
Use Custom Margin (Podaj własny margines) ...............99
Use Front Cover (Użyj przedniej okładki) ............. 99, 107
UST. WYC. KASETY ....................................... 125, 132
USTAW. DOMYŚLNE ..................................... 125, 128
USTAW. PAPIERU ..................................................124

V
Version Information (Informacje o wersji) ........... 103, 104

W
WŁĄCZ TR UŚPIENIA ..................................... 126, 137

Watermark (Znak wodny) ................................. 101, 109
WERSJA MODUŁU ROM ................................ 126, 138
Wyłącznik zasilania ............................................. 23, 27
Wyjściowa taca pomocnicza ............................... 23, 154
WYKAŃCZANIE ....................65, 69, 81, 124, 125, 129
Wymagania systemowe ............................................. 40
wyświetlacz LCD ....................................................... 25
Wznawianie .............................................................. 52

X
X Position (Położenie X) .......................................... 102

Y
Y Position (Położenie Y) .......................................... 102

Z
Złącze USB .............................................................. 23
Zacięcie papieru (podajnik ręczny) ............................ 144
Zacięcie papieru (zespół transferowy) ........................ 144
Zacięcie papieru (zespół utrwalający) ........................ 146
Zalecany pojemnik z tonerem ................................... 149
Zatrzymywanie .......................................................... 52
Zawartość opakowania ............................................ 166
ZOOM ..................................................65, 71, 81, 124

Z
Zródło papieru .......................................................... 53
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