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Problemy z niską jakością wydruków (np. obrazami, które są nierówno 
drukowane lub są poplamione) można usunąć, czyszcząc urządzenie. 
Zalecamy wyczyszczenie urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Gdy zostanie wykryty problem

W podajniku ręcznym

Za zespołem transferowym

W zespole utrwalającym

Regularne czyszczenie

Pusty toner

Zacięcia papieru
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 Podręcznik użytkownika, rozdział 6

 Podręcznik użytkownika, rozdział 6

 Podręcznik użytkownika, rozdział 6

 Podręcznik użytkownika, rozdział 7

 Sposób podstawowej obsługi Przed użyciem 

Ten podręcznik zawiera informacje o ogólnych środkach ostrożności, sposobie przygotowania urządzenia, sposobie podstawowej obsługi oraz 
rozwiązywaniu problemów. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z Zasadami bezpieczeństwa (w formie drukowanej). Na 
płycie CD-ROM jest także dostępny niniejszy Szybki przewodnik w innych językach.

Znaki towarowe
Nazwy firm i nazwy produktów przedstawione w tej instrukcji są znakami towarowymi właściwych firm.

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE

Ogólne środki ostrożności

Szybki przewodnik

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: grozi to •	
porażeniem prądem.

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 kładź na szybie ciężkich przedmiotów (4 kg lub więcej) i nie •	
naciskaj jej, używając siły. Rozbicie szyby może spowodować 
obrażenia.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów (4 kg i więcej). •	
Upadek takiego przedmiotu może spowodować obrażenia.

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

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. 
 
 

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.

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
Uważne przeczytanie tej instrukcji pozwoli 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
Jeśli toner przedostał się do dróg oddechowych lub został dotknięty, należy 
zastosować następujące środki:

Po dostaniu się do dróg oddechowych: Należy natychmiast opuścić miejsce,  •	
w którym doszło do wypadku, i przejść na świeże powietrze. W razie 
jakichkolwiek problemów z oddychaniem lub innych niepokojących objawów 
należy skonsultować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: Należy umyć to miejsce wodą z mydłem. Przed ponownym •	
założeniem ubrań należy je wyprać. W razie pojawienia się podrażnień lub jeśli 
podrażnienia nie ustępują, należy udać się do lekarza.

Dostanie 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.•	



Szyba 
ekspozycyjna

Pokrywa przednia

Kaseta
Pojemnik z tonerem
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Złącze USB 
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Taca odbiorcza

Przełącz wyłącznik zasilania w stronę „ ” (ON).

Aby wyłączyć zasilanie
Naciśnij stronę „ ” (OFF) wyłącznika 
zasilania.

Instalacja sterownika wymaga uprawnień administratora.
W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zainstaluj 
sterowniki przy użyciu instalatora.

Obsługa instalatora
1. Włóż dysk CD-ROM ze sterownikami do napędu CD-ROM 

komputera.
2. Dwukrotnie kliknij ikonę Setup.exe widoczną w oknie dysku 

CD-ROM.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program 

instalacyjny.

Korzystanie z technologii Plug and Play
1.  Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB  

i uruchom komputer.
2.  Włącz zasilanie urządzenia.
3.  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system 

operacyjny.

Informacje dotyczące instalacji przy użyciu programu 
instalacyjnego

Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiednie •	
polecenie.

Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.•	

Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta •	
użytkownika, w kroku 2 kliknij przycisk Zezwalaj, Kontynuuj lub Tak.

Podajnik ręczny

Aby ustawić rozmiar i typ papieru
Przycisk MENU → USTAW. PAPIERU

1. Podnieś pokrywę szyby.

1. W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. 1. Podnieś pokrywę szyby.
2. Umieść oryginał stroną kopiowaną w dół na szybie 

ekspozycyjnej i wyrównaj go względem lewego tylnego 
rogu.

3. Uruchom aplikację obsługującą standard TWAIN i wybierz  
w niej polecenie pobierania obrazu.

4. Aby zeskanować oryginał, kliknij polecenie Skanuj.
5. Zapisz zeskanowany obraz w aplikacji.

Od tego 
momentu 
funkcje 
drukarki  
i skanera są już 
dostępne.

Kaseta

Panel sterowania

Włączanie zasilania

4. 1  Przy użyciu przycisku  i  
ustaw odpowiednią liczbę kopii,  
a następnie 2  naciśnij przycisk 
START.

 Rozpocznie się kopiowanie. 

Aby zatrzymać kopiowanie oraz zresetować ustawienia i 
ekran LCD
Przycisk CLEAR/STOP

Klawisze skrótu
Przycisk 
Naciśnij: poza Europą: KARTA ID; w Europie: GESTOSC.
Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę: FUNKCJA 1
 (ustawienie domyślne poza Europą: GESTOSC;  

w Europie: KARTA ID).
Przycisk 
Naciśnij: TRYB ORYGINALU
Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę: FUNKCJA 2 

(ustawienie domyślne: ZOOM)

2

1

2. 1  Wybierz sterownik drukarki  
i 2  kliknij polecenie 
Właściwości.

3. Ustaw wymagane opcje wydruku i kliknij przycisk OK.
4. Kliknij przycisk Drukuj lub OK. 
 Rozpocznie się drukowanie.

Przed użyciem Sposób podstawowej obsługi

 Ogólne środki ostrożności Rozwiązywanie problemów 

Lampka 
ostrzegawcza Ekran LCD

Przycisk [SETTING/OK] 

Przycisk [MENU] 

Przycisk [CLEAR/STOP] 

Przycisk [START] 

Ekran podstawowy

1GOTOWA
KASETA:A4-R
AUTO 100%

TEKST/FOTO

Komunikat

Rozmiar 
papieru

Ikona informacyjna

Skala reprodukcjiGęstość

Tryb oryginału Ikona ustawień

Ikona kursora

Liczba kopii

Ustaw 
liczbę kopii

przycisk przycisk

przycisk

przycisk

Opis elementów  Podręcznik użytkownika, rozdział 1

Instalacja sterownika  Podręcznik użytkownika, rozdział 1

Wkładanie papieru  Podręcznik użytkownika, rozdział 1
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Kopiarka  Podręcznik użytkownika, rozdział 2

2. Umieść oryginał stroną 
kopiowaną w dół na szybie 
ekspozycyjnej i wyrównaj go 
względem lewego tylnego rogu.

3. Aby wprowadzić niezbędne 
ustawienia kopiowania, naciśnij 
przycisk SETTING/OK.
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Drukarka  Podręcznik użytkownika,  
rozdział 3 Skaner  Podręcznik użytkownika,  

rozdział 4

Podłączanie komputera
Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB.
Użyj kabla USB rodzaju typ A (4 bolce, męskie) na typ B (4 bolce, 
męskie).

GOTOWA
KASETA:A4-R

200%AUTO

TEKST

1


