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1

Wprowadzenie

1.1

Energy Star®

1

1

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup niniejszego urządzenia.
W niniejszej Instrukcji obsługi opisano funkcje, instrukcje obsługi i środki ostrożności umożliwiające
prawidłową obsługę, a także proste wskazówki dotyczące diagnozowania i usuwania usterek z urządzenia.
Instrukcja zawiera również uwagi i środki ostrożności, których należy przestrzegać, by w bezpieczny sposób
korzystać z urządzenia. Aby uzyskać maksymalną wydajność produktu i efektywnie z niego korzystać, należy
przeczytać Instrukcję obsługi.
Ilustracje wyposażenia pokazane w tej instrukcji mogą różnić się nieznacznie od faktycznego jego wyglądu.

1.1

Energy Star®

Jako partner ENERGY STAR® producent dba o to, aby urządzenie spełniało wymagania ENERGY STAR®
w zakresie oszczędności energii.

Co to jest produkt ENERGY STAR®?
Produkt ENERGY STAR® posiada specjalną funkcję, która umożliwia automatyczne przełączanie urządzenia
w "tryb oszczędzania energii" po określonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® używa mniej energii i bardziej efektywnie, oszczędza Twoje pieniądze i przyczynia się do
ochrony środowiska naturalnego.

bizhub 164

1-3

Znaki towarowe i prawa autorskie
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1.2

Znaki towarowe i prawa autorskie
KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA oraz The essentials of imaging są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
bizhub stanowi zastrzeżony znak towarowy firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc.
Microsoft, i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach.
Wszelkie inne nazwy produktów i marek są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi ich
odpowiednich firm lub organizacji.

Copyright
© 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga
Instrukcja obsługi nie może być powielana w części lub w całości bez zezwolenia.
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie będzie odpowiadać za wszelkie wypadki powstałe
na skutek korzystania z niniejszego systemu drukującego lub instrukcji obsługi.
Informacje zawarte w Instrukcji obsługi mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zachowuje prawo autorskie do sterowników drukarki.

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA
Niniejszy pakiet zawiera następujące materiały udostępnione przez KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): oprogramowanie stanowiące część systemu drukującego
("Oprogramowanie drukujące"), cyfrowo zakodowane, możliwe do odczytania przez urządzenie dane
hierarchiczne zakodowane w specjalnym formacie oraz w zaszyfrowanej formie ("Programy fontów"), inne
oprogramowanie, które uruchamiane jest w systemie komputerowym i wykorzystywane w połączeniu z
Oprogramowaniem służącym do drukowania ("Oprogramowanie hosta") oraz odpowiednie drukowane
materiały objaśniające ("Dokumentacja"). Określenie "Oprogramowanie" będzie używane w odniesieniu do
Oprogramowania służącego do drukowania, Programów fontów i/lub Oprogramowania hosta jak również
wszelkich uaktualnień, wersji zmodyfikowanych, dodatków i kopii Oprogramowania.
Pozwolenie na użytkowanie Oprogramowania jest udzielane Użytkownikowi pod warunkami zawartymi w
Umowie.
KMBT gwarantuje Użytkownikowi niewyłączną sublicencję na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji
pod warunkiem, że Użytkownik zgadza się z następującymi warunkami:
1.
Użytkownik może korzystać z Oprogramowania i towarzyszących mu Programów fontów w celu
obrazowania do licencjonowanego urządzenia(-ń) drukującego, tylko i wyłącznie do celów
wewnętrznych firmy.
2.
Oprócz licencji na Programy fontów ujęte w Części 1 powyżej, użytkownik może korzystać z
Programów fontów Roman do ukazywania wag, stylów i wersji liter, cyfr, znaków i symboli
("Krój czcionki") na wyświetlaczu lub monitorze we własnych, wewnętrznych celach.
3.
Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową Oprogramowania hosta, po warunkiem, że kopia ta
nie zostanie zainstalowana ani nie będzie używana na jakimkolwiek komputerze. Niezależnie od
powyższych ograniczeń Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie na dowolnej liczbie
komputerów jedynie w celu wykorzystania go z jednym lub większą ilością systemów drukujących, na
których używane jest Oprogramowanie służące do drukowania.
4.
Użytkownik może przekazać swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy pełnomocnikowi, który
otrzyma wszystkie prawa związane z Licencją do Oprogramowania i Dokumentacji ("Pełnomocnik"),
pod warunkiem, że Użytkownik przekaże Pełnomocnikowi wszystkie kopie Oprogramowania i
Dokumentacji. Pełnomocnik zgadza się być związany wszystkimi warunkami niniejszej umowy.
5.
Użytkownik zgadza się nie dokonywać modyfikacji, przeróbek lub tłumaczeń Oprogramowania i
Dokumentacji.
6.
Użytkownik zgadza się nie podejmować prób przerabiania, demontażu, odszyfrowywania, wstecznego
opracowywania lub dekompilowania Oprogramowania.
7.
Prawa i prawo własności do Oprogramowania i Dokumentacji i wszelkich ich powieleń pozostają
własnością KMBT i nadawcy licencji.
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1

Znaki towarowe będą wykorzystywane zgodnie z przyjętą praktyką dotyczącą znaków towarowych,
włącznie z identyfikacją nazwy właściciela znaku towarowego. Znaki towarowe mogą być
wykorzystywane jedynie do identyfikowania wydruków wykonanych z użyciem Oprogramowania. Takie
wykorzystanie znaku towarowego nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności do znaku
towarowego.
Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, udzielać sublicencji, pożyczać lub przekazywać
wersji lub kopii Oprogramowania, których Licencja nie wymienia lub też Oprogramowania zawartego
na dowolnym niewykorzystywanym nośniku chyba, że stanowi ono część trwałego przekazania całego
Oprogramowania i Dokumentacji tak, jak zostało to opisane powyżej.
W ŻADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA WSZELKIE
SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE, POŚREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WŁĄCZAJĄC
UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI KMBT MIAŁO ŚWIADOMOŚĆ
MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ
OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCEJ
OPROGRAMOWANIA, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE NIE
WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU, PRAWA
I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE
POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
UBOCZNE, WTÓRNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE
DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.
Uwaga dla użytkowników administracyjnych: Oprogramowanie stanowi "produkt komercyjny," tak, jak
zdefiniowano to w 48 C.F.R. 2.101, składający się z "komercyjnego oprogramowania komputerowego"
i "komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego," zgodnie z tym, jak określenia te
zostały użyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4
wszyscy użytkownicy będący pracownikami administracji Stanów Zjednoczonych nabywają niniejsze
Oprogramowanie zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Użytkownik zgadza się nie eksportować Oprogramowania w żadnej postaci jeśli mogłoby to pogwałcić
prawa i przepisy odnoszące się do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W tej sekcji znajdują się szczegółowe informacje na temat obsługi i konserwacji kopiarki. Aby uzyskać
optymalną jakość eksploatacji urządzenia, wszyscy operatorzy powinni dokładnie zapoznać się i zastosować
do zawartych tu wskazówek.
Przeczytaj poniższy tekst przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Zawiera on ważne informacje
odnoszące się do bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapobiega problemom związanym z eksploatacją
urządzenia.
Instrukcja ta powinna zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.
Upewnij się czy przestrzegasz wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w każdej z części niniejszej
instrukcji.
Odsyłacz
Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału mogą nie dotyczyć zakupionego przez Państwa produktu.

Symbole ostrzegawcze
Poniższe oznaczenia są wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub w instrukcjach w celu określenia
poziomu ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

OSTROŻNIE
UWAGA

Zignorowanie takich ostrzeżeń grozi poważnymi obrażeniami,
a nawet śmiercią.
Zignorowanie takiego ostrzeżenia grozi odniesieniem obrażeń
ciała lub zniszczeniem mienia.

Znaczenie symboli
Symbol trójkąta oznacza sytuację niebezpieczną.
Symbol ten ostrzega przed czynnikiem powodującym poparzenia.
Linia ukośna oznacza, że takie działanie jest niedozwolone.
Symbol ten informuje, że nie wolno rozmontowywać urządzenia.
Pełne kółko oznacza działanie, które należy bezwzględnie wykonać.
Symbol ten oznacza, że należy odłączyć kopiarkę od zasilania.
Demontaż i modyfikacje

OSTROŻNIE
•

Nie należy zdejmować pokryw i paneli, przymocowanych na stałe do
urządzenia. Niektóre części urządzenia są zasilane prądem o wysokim
napięciu, bądź zawierają źródło promieniowania laserowego. Zdjęcie
pokryw może być przyczyną porażenia prądem lub utraty wzroku.

•

Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować pożar,
porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Jeżeli w urządzeniu
wykorzystywany jest laser, jego promieniowanie może spowodować
utratę wzroku.

Przewód zasilający

OSTROŻNIE
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•

Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dostarczonego
razem z urządzeniem. Jeśli przewód zasilający nie został dostarczony,
należy stosować taki przewód z wtyczką, jaki został opisany w
INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO. Korzystanie
z innego przewodu może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym.

•

Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dostarczonego dla
tego urządzenia i NIGDY nie należy używać go do zasilania innych
wyrobów. Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1

Przewód zasilający
•

Nie dopuszczać do uszkodzenia mechanicznego przewodu zasilającego,
do jego przegrzania, nie należy umieszczać na nim ciężkich przedmiotów
i nie dopuszczać do skręcenia ani do spętlenia. Korzystanie
z uszkodzonego przewodu zasilającego (odsłonięty lub pęknięty drut,
itp.) może prowadzić do pożaru lub awarii.
Jeżeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, należy
natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania, wyjąć przewód zasilający
z gniazdka zasilania, a następnie wezwać reprezentanta autoryzowanego
serwisu.

Źródło zasilania

OSTROŻNIE
•

Należy korzystać ze źródła zasilania o podanym napięciu. Nie
przestrzeganie tego może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym.

•

Podłącz wtyczkę przewodu zasilania bezpośrednio do gniazdka w
ścianie posiadającego tę samą konfigurację co wtyczka. Korzystanie z
przedłużacza prowadzi do podłączenia urządzenia do nieodpowiedniego
źródła zasilania (napięcie, obciążalność prądowa, uziemienie) co może
spowodować pożar lub być przyczyną porażenia prądem. Jeżeli
odpowiednie ścienne gniazdko wtykowe nie jest dostępne, klient
powinien poprosić wykwalifikowanego elektryka o zainstalowanie go.

•

Nie używaj rozdzielacza ani przedłużacza. Ich wykorzystanie może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy skontaktować się z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

•

Przed podłączeniem innego sprzętu do tego samego ściennego gniazdka
wtykowego skonsultuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Przeciążenie może stać się przyczyną pożaru.

UWAGA
•

Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo
dostępne. W przeciwnym wypadku, jeśli zajdzie nagła potrzeba, nie
będziesz w stanie odłączyć zasilania.

Wtyczka przewodu zasilającego

OSTROŻNIE
•

Nie należy wkładać ani wyjmować wtyczki mokrymi rękami, gdyż może to
być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

•

Należy zawsze starannie i do końca wkładać wtyczkę do gniazdka.
Niedokładne włożenie wtyczki może być przyczyną pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.

UWAGA
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•

Odłączając urządzenie od zasilania nie ciągnij za przewód zasilający.
Wyciąganie wtyczek z gniazdka za przewód może spowodować
uszkodzenie elementów połączeniowych i przewodu oraz być przyczyną
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

•

Przynajmniej raz w roku, odłączaj przewody, od źródła zasilania i oczyść
elementy gniazdka i wtyczki. Kurz, który gromadzi się pomiędzy wtykami
wtyczki może być przyczyną pożaru.

1-7

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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1.3

Uziemienie

OSTROŻNIE
•

Przewód zasilający należy podłączać tylko do gniazda z uziemieniem.

Instalacja

OSTROŻNIE
•

Nie należy umieszczać naczyń z wodą, metalowych spinaczy lub innych
małych, metalowych przedmiotów na kopiarce. Wylana woda lub
upuszczone do wnętrza urządzenia metalowe przedmioty mogą
spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię.
Jeżeli kawałek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja
dostaną się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć
wyłącznik zasilania, odłączyć przewód zasilający od gniazdka zasilania,
a następnie wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

UWAGA
•

Urządzenie należy montować na stabilnej i pewnej podstawie. Jeżeli
kopiarka przesuwa się lub spadnie, może spowodować obrażenia ciała
personelu.

•

Nie należy stawiać kopiarki w miejscach zapylonych lub tam, gdzie
występuje sadza lub para wodna, tzn. w pobliżu kuchni, łazienki lub
nawilżaczy. Może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub
awarii.

•

Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub pochyłych
podstawach, ani w miejscach narażonych na drgania lub uderzenia.
Urządzenie może spaść i spowodować obrażenia personelu lub ulec
mechanicznemu uszkodzeniu.

•

Nie należy dopuszczać do tego, aby otwory wentylacyjne kopiarki zostały
przesłonięte. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może być
przyczyną pożaru lub jego nieprawidłowego działania.

•

W pobliżu urządzenia nie należy używać łatwopalnych środków w
aerozolach, cieczy, ani gazów, gdyż może to spowodować pożar.

Wentylacja

UWAGA
•

Korzystanie z produktu w pomieszczeniu z nieodpowiednią wentylacją
przez dłuższy czas oraz tworzenie dużej liczby kopii lub wydruków może
generować specyficzny zapach powietrza wywiewanego z urządzenia.
Należy dobrze wietrzyć pomieszczenie.

Działania podejmowane w przypadku wystąpienia problemów

OSTROŻNIE
•
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Nie należy korzystać z kopiarki jeżeli jest nadmiernie rozgrzana,
wydostaje się z niej dym, nietypowy zapach lub hałas. Natychmiast
należy wyłączyć kopiarkę, odłączyć przewody od źródła zasilania i
skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jeżeli
kopiarka będzie nadal używana, może to być przyczyną pożaru,
porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia urządzenia.
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1

Działania podejmowane w przypadku wystąpienia problemów
•

Nie należy używać kopiarki, jeżeli upadnie lub gdy zostanie uszkodzona
jej pokrywa. Natychmiast należy wyłączyć kopiarkę, odłączyć przewody
od źródła zasilania i skontaktować się z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu. Jeżeli kopiarka będzie nadal używana, może to
być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia
urządzenia.

UWAGA
•

Niektóre z obszarów wewnątrz urządzenia nagrzewają się do wysokich
temperatur. Może to być powodem poparzeń.
Sprawdzając wnętrze urządzenia w razie wystąpienia awarii, np. zacięcia
papieru, nie dotykaj miejsc (wokół zespołu utrwalającego, itp.), które są
oznaczone etykietą "Caution HOT".

Materiały eksploatacyjne

OSTROŻNIE
•

Nigdy nie należy wrzucać tonera, ani zasobników na toner do otwartego
ognia. Gorący toner może rozsypać się i spowodować poparzenia lub
inne uszkodzenia.

UWAGA
•

Nie wolno pozostawiać zasobnika z tonerem lub zespołu bębna w
miejscu, do którego dzieci mają łatwy dostęp. Polizanie lub połknięcie
którejkolwiek z tych rzeczy, może spowodować problemy ze zdrowiem.

•

Nie należy przechowywać zasobników z tonerem, ani zespołu bębna do
kopiarki, w pobliżu dyskietek lub zegarków, gdyż są one wrażliwe na pola
magnetyczne. Może to spowodować ich nieprawidłowe działanie.

Przenoszenie urządzenia

UWAGA
•

Zmieniając miejsce pracy urządzenia, należy pamiętać o odłączeniu
przewodów zasilających i innych kabli. Nieprawidłowości w tym
względzie mogą spowodować uszkodzenie przewodów i w rezultacie być
przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia
urządzenia.

•

Podczas zmiany miejsca pracy urządzenia, należy czynić to w sposób
wskazany w instrukcji użytkownika lub innych dokumentach. Jeżeli
urządzenie upadnie może spowodować poważne obrażenia ciała
personelu. Urządzenie może też zostać zniszczone lub uszkodzone.

Przygotowanie do przerwy w pracy

UWAGA
•
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Odłącz urządzenie od zasilania, jeżeli nie będziesz z niego korzystać
przez dłuższy czas.
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1.4

Uwagi dotyczące przepisów
Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności) dla użytkowników z Unii Europejskiej
(UE)
Ten produkt spełnia następujące dyrektywy Unii Europejskiej:
2006/95/EC, 2004/108/EC oraz 2009/125/EC.
Niniejsza deklaracja jest ważna dla obszaru Unii Europejskiej.
Urządzenie musi być eksploatowane z użyciem ekranowanych kabli. Użycie nieekranowanych kabli może
doprowadzić do zakłóceń łączności radiowej i zgodnie z przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest
zabronione.

Dotyczy użytkowników w krajach, w których nie obowiązują przepisy
Klasy B
OSTROŻNIE
To jest produkt Klasy A. W warunkach domowych może ono powodować powstawanie interferencji fal
radiowych i należy przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze.
Urządzenie musi być eksploatowane z użyciem ekranowanych kabli. Użycie nieekranowanych kabli może
doprowadzić do zakłóceń łączności radiowej i zgodnie z przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest
zabronione.

Bezpieczne działanie lasera
Niniejsze urządzenie jest maszyną cyfrową, która działa wykorzystując laser. Jeśli urządzenie jest
obsługiwane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje możliwość powstania
zagrożenia ze strony lasera.
Wiązka lasera nie ma możliwości wydostania się na zewnątrz urządzenia w dowolnej fazie jego obsługi przez
Użytkownika, ponieważ promieniowanie emitowane przez laser jest całkowicie ukryte w obudowie ochronnej.
Niniejsza maszyna została sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1: Oznacza to, że nie wytwarza ona
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Wewnętrzne promieniowanie lasera
Maksymalna średnia moc promieniowania: 5.3 μW na szczelinie lasera głowicy drukującej.
Długość fali: 770-800 nm
Ten produkt wykorzystuje diodę laserową klasy 3B, emitującą niewidzialny promień laserowy.
Dioda laserowa i lustro wielokątne skanujące są wbudowane w zespół głowicy drukującej.
Głowica drukująca NIE JEST CZĘŚCIĄ PODLEGAJĄCĄ SERWISOWANIU NA MIEJSCU:
Dlatego nie wolno pod żadnym pozorem otwierać zespołu głowicy drukującej.

Szczelina lasera
głowicy drukującej

Głowica drukująca

1-10
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1

Dotyczy użytkowników w Europie
UWAGA
Wykorzystywanie elementów sterowniczych, procedur regulacyjnych, czy eksploatacyjnych, innych niż
podane w niniejszej instrukcji, może spowodować narażenie Użytkownika na działanie niebezpiecznego
promieniowania.
Jest to laser półprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 7 mW, a długość fali 770-800 nm.

Dotyczy użytkowników w Danii
ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for
stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.
Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 7 mW og bølgelængden er 770-800 nm.

Dotyczy użytkowników w Finlandii i Szwecji
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 7 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas
för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 7 mW och våglängden är 770-800 nm.
VARO!
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

VARNING!
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Dotyczy użytkowników w Norwegii
ADVARSEL
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes
for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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Etykieta dotycząca bezpiecznego działania lasera
Etykieta bezpieczeństwa lasera jest umieszczona na zewnętrznej stronie urządzenia, jak pokazano poniżej.

Emisja ozonu
Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
Podczas normalnej eksploatacji urządzenia generowana jest nieznaczna ilość ozonu. Jednak, w czasie
intensywnej eksploatacji, nieprzyjemny zapach może być wyczuwalny w pomieszczeniach o niedostatecznej
wentylacji. Dla wygody, zdrowia i bezpieczeństwa miejsca pracy, zaleca się, aby pomieszczenie było
odpowiednio wentylowane.
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Hałas (dla użytkowników w Europie)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder
weniger gemäss EN ISO 7779.
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1

Jedynie członkowie krajów UE
Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywać się razem z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego!
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub skontaktować się z dealerem
urządzenia by dowiedzieć się jak właściwie postępować ze zużytymi sprzętami
elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu pomoże
zachować naturalne zasoby surowców oraz zapobiegnie potencjalnemu
szkodliwemu wpływowi niewłaściwego pozbycia się urządzenia na środowisko
naturalne i zdrowie człowieka.

Jedynie członkowie krajów UE
Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą RoHS (2002/95/EC).
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji w bezpośrednim polu widzenia miejsc pracy
wykorzystujących monitory.
Aby uniknąć przeszkadzających refleksów pojawiających się na monitorach, niniejsze urządzenie nie może
być umieszczane w bezpośrednim polu widzenia.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze
Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdują się na urządzeniu w następujących miejscach. Należy
zachować ostrożność, by uniknąć wypadków podczas wykonywania takich operacji, jak usuwanie zaciętego
papieru.

PAMIĘTAJ
Nie usuwać uwag i oznaczeń ostrzegawczych. Jeśli dowolne z oznaczeń lub uwag ostrzegawczych zostanie
zabrudzone, należy je oczyścić, aby było czytelne. Jeśli nie można przywrócić ich czytelności lub jeśli uwaga
lub oznaczenie ostrzegawcze są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
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Wymagania dotyczące powierzchni do obsługi

1.6

1

Wymagania dotyczące powierzchni do obsługi
Należy spełnić opisane poniżej wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia, by takie operacje, jak działanie
urządzenia, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i konserwacja urządzenia mogły być łatwo
wykonywane.

530 (20-7/8)

449 (17-11/16)

570 (22-7/16)
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Jednostka: mm (cali)

928 (36-9/16)
783 (30-13/16)

449 (17-11/16)

856 (33-11/16)

607 (23-7/8)

570 (22-7/16)

927 (36-1/2)

bizhub 164 + MB-503

Jednostka: mm (cali)

PAMIĘTAJ
Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia pozostało przynajmniej 200 mm (8 cali) lub więcej wolnej przestrzeni.
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Bezpieczeństwo eksploatacji
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń.

Źródło zasilania
Wymagania dotyczące źródła zasilania są następujące.
Należy używać źródła zasilania o jak najmniejszych wahaniach wartości napięcia i częstotliwości.
–
Wahania napięcia: maksymalnie ±10% (przy 110 V/120 do 127 V/220 do 240 V prądu zmiennego)
–
Wahania częstotliwości: maksymalnie ±3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)

Środowisko pracy
Wymagania w odniesieniu do środowiska pracy, zapewniające właściwe działanie maszyny są następujące.
Temperatura: 10°C (50°F) do 30°C (86°F), wahania nie większe niż 10°C (50°F) na godzinę
Wilgotność: 15% do 85%, wahania nie większe niż 10% na godzinę

Przechowywanie kopii
Aby przechowywać kopie, postępuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi poniżej.
Kopie, które mają być przechowywane przez dłuższy czas, należy przechowywać w miejscu
zacienionym, aby nie wyblakły.
W przypadku papieru, na którym znajduje się substancja klejąca na bazie rozpuszczalnika
(np., klej w sprayu), toner może ulec rozpuszczeniu.

Środki ostrożności dotyczące transportu
Do przenoszenia urządzenia należy wyzanaczyć przynajmniej dwie osoby, które będą trzymały sprzęt w
miejscach pokazanych na ilustracji.

1-16

bizhub 164

1.8

Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania

1.8

1

Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania
Pewnych rodzajów oryginałów nie należy kopiować w celu, lub z zamiarem, przedstawiania ich kopii jako
oryginałów.
Poniższa, niepełna lista prezentuje jedynie przykłady pomocne w odpowiedzialnej pracy.
<Instrumenty finansowe>
Czeki osobiste
Czeki podróżne
Przekazy pieniężne
Zaświadczenia depozytowe
Papiery wartościowe lub inne świadectwa dłużne
Świadectwa maklerskie
<Oryginalne dokumenty prawne>
Bony żywnościowe
Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)
Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)
Paszporty
Dokumenty imigracyjne
Dokumenty rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy
Dokumenty prawne, stanowiące o tytule własności nieruchomości lub innych dóbr
<Ogólne>
Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
Materiały chronione prawem autorskim, bez zezwolenia właściciela tych praw
Ponadto, pod żadnym pozorem nie dopuszczalne jest kopiowanie krajowych i zagranicznych środków
płatniczych lub dzieł sztuki bez zezwolenia właściciela.
W razie wątpliwości, odnośnie charakteru oryginału, należy zasięgnąć opinii prawnej.

bizhub 164

1-17

Konwencje wykorzystane w niniejszej instrukcji

1
1.9

Konwencje wykorzystane w niniejszej instrukcji

1.9.1

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

1.9

W niniejszej instrukcji wykorzystano symbole, by zaznaczyć nimi różne rodzaje informacji.
Poniżej opisany został każdy z symboli związany z prawidłowym i bezpiecznym korzystaniem z urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z urządzenia
7 OSTROŻNIE
-

Symbol ten pokazuje, że postępowanie nie zgodne z instrukcjami może prowadzić do śmierci lub
poważnych obrażeń.

7 UWAGA
-

Symbol ten pokazuje, że postępowanie niezgodne z instrukcjami może prowadzić do nieprawidłowej
obsługi, a co za tym idzie obrażeń oraz uszkodzeń urządzenia.

PAMIĘTAJ
Ten symbol wskazuje zagrożenia, które mogą prowadzić do uszkodzeń urządzenia lub oryginałów.
Aby uniknąć zniszczeń mienia, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Instrukcje dotyczące procedur
0

Niniejsze oznaczenie zaznaczenia wskazuje opcję, która jest niezbędna do skorzystania z warunków
lub funkcji stanowiących wstępne wymagania danej procedury.

1

Ten format liczb "1" wskazuje pierwszy krok procedury.

2

Ten format liczb wskazuje kolejność w serii kroków procedury.
% Ten symbol przedstawia dodatkowe objaśnienie instrukcji
związanych z procedurą.

%

Procedury operacji
zostały opisane z
wykorzystaniem
ilustracji.

Ten symbol pokazuje zmianę Control Panel w celu uzyskania dostępu do żądanego elementu menu.

Pokazywany jest odpowiedni Podgląd.

d Odsyłacz
Ten symbol wskazuje odnośnik.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, użytkownik może obejrzeć odniesienie.
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1.9

Konwencje wykorzystane w niniejszej instrukcji

1

Podstawowe symbole
[]
Nawiasy te wskazują nazwy przycisków na Wyświetlaczu lub ekranie komputera.
Tekst pogrubiony
Tekst pogrubiony wskazuje nazwy przycisków na Control Panel, nazwy elementów, nazwy produktów i
nazwy opcji.

1.9.2

Oznaczenia oryginałów i papieru
Format papieru
Poniżej objaśniono oznaczenia oryginałów i papieru opisane w
niniejszej instrukcji.
Kiedy oznaczany jest oryginał lub format papieru, strona Y oznacza
szerokość, a strona X długość.

Oznaczenie papieru
w oznacza format papiery, gdzie długość (X) jest większa, niż
szerokość (Y).

v oznacza format papiery, gdzie długość (X) jest mniejsza, niż
szerokość (Y).
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2

Nazwy części kopiarki i ich
funkcje

2.1

Wyposażenie opcjonalne

2

2

Nazwy części kopiarki i ich funkcje

2.1

Wyposażenie opcjonalne

1

2
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Nr

Nazwa

Opis

1

Jednostka główna

Dokument oryginalny jest skanowany w sekcji
skanera, a zeskanowany obraz jest drukowany
w sekcji drukarki.
W niniejszej instrukcji nazywane "urządzeniem",
"urządzeniem głównym" lub "bizhub 164".

2

Wieloarkuszowy podajnik ręczny
MB-503 (opcja)

Umożliwia załadowanie do 100 arkuszy.
W niniejszej instrukcji nazywany Podajnikiem
ręcznym.

2-3

Jednostka główna

2
2.2

Jednostka główna

2.2.1

Obudowa urządzenia głównego

2.2

lustracja pokazuje urządzenie główne z opcjonalnym Wieloarkuszowym podajnikiem ręcznym MB-503.

1

2

3

9

4

8

5

7

6

12

10

11

Nr

2-4

Nazwa

1

Pokrywa oryginału

2

Płaszczyzna dociskająca oryginał

3

Control Panel

4

1. osłona boczna

5

Dźwignia zwalniająca 1. osłonę boczną

6

Podajnik ręczny (opcja)

7

Podajnik 1

8

Przednia pokrywa

9

Taca wyprowadzania

10

Wyłącznik sieciowy

11

Przewód zasilający

12

Port USB (typ A) USB2.0/1.1
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2.2

Jednostka główna

2.2.2

2

Wnętrze urządzenia głównego
lustracja pokazuje urządzenie główne z opcjonalnym Wieloarkuszowym podajnikiem ręcznym MB-503.

7
1

2
6
3

5
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Nr

Nazwa

1

Szyba oryginału

2

Górna osłona zespołu utrwalającego

3

Zespół utrwalający

4

Bęben

5

Rolka pobierająca papier

6

Zasobnik z tonerem

7

Skala oryginału

4

2-5

Jednostka główna

2
2.2.3

Control Panel

1

2-6

2.2

Nr

Nazwa

1

Wyświetlacz

2

Quick Settings

3

+,,,*,)

4

Menu/Select

5

Back/Stop/Reset

6

Start

2

3

4

5

6
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3

Korzystanie z urządzenia

3.1

Włączanie lub wyłączanie urządzenie

3

Korzystanie z urządzenia

3.1

Włączanie lub wyłączanie urządzenie
0

0
0

0

0
0
0
0
0

1

3

Ustawieniami domyślnymi są te, które są wybierane zaraz po włączeniu Wyłącznika zasilania oraz
przed skonfigurowaniem jakichkolwiek ustawień na Control Panel, a także te, które są wybierane po
naciśnięciu przycisku Back/Stop/Reset w celu anulowania wszystkich ustawień skonfigurowanych z
Control Panel. Ustawienia domyślne mogą być zmienione.
Jeżeli przez określony czas nie jest wykonywana żadna operacja, urządzenie automatycznie przywróci
ustawienia domyślne.
Jeżeli przez określony czas nie jest wykonywana żadna operacja urządzenie automatycznie przechodzi
w tryb, w którym oszczędza energię. Stan ten jest nazywany Trybem czuwania. Kiedy urządzenie
znajduje się w Trybie czuwania, wskaźnik na klawiszu Start świeci na zielono, ale Wyświetlacz jest
wygaszany. Urządzenie wybudza się z Trybu czuwania po naciśnięciu przycisku znajdującego się na
Control Panel.
[Nagrzewanie] pojawia się na Wyświetlaczu, gdy Wyłącznik zasilania zostanie włączony lub
urządzenie wybudzi się z Trybu czuwania. Załadowanie oryginału i naciśnięcie przycisku Start w
momencie, kiedy przycisk Start jest podświetlony na zielono, umożliwia zarezerwowanie zadania
kopiowania. Po zakończeniu nagrzewania urządzenia, oryginał zostanie zeskanowany.
Wyłącznika zasilania nie należy wyłączać, gdy na wydruk oczekuje zadanie ustawione w kolejce lub
zapisane dane. Zadania oczekujące na wydruk zostaną usunięte.
Po wyłączeniu Wyłącznika zasilania ustawienia, które nie zostały jeszcze zarejestrowane i zadania
ustawione w kolejce do wydrukowania zostaną wymazane.
Aby natychmiast po wyłączeniu Wyłącznik zasilania włączyć ponownie, należy odczekać 10 lub więcej
sekund. Postąpienie inaczej może spowodować nieprawidłowe działanie.
Wyłącznika zasilania nie należy wyłączać, gdy obrazy są skanowane, przesyłane lub odbierane.
Skanowane lub przesyłane dane zostaną usunięte.
Wyłącznika zasilania nie należy wyłączać podczas procesu kopiowania lub drukowania. W przypadku
wyłączenia go może wystąpić zacięcie papieru.
Aby włączyć zasilanie, należy wcisnąć n znajdujące się na
Wyłączniku zasilania.
Sprawdzić, czy Wyświetlacz jest włączony.

2

Aby wyłączyć zasilanie, należy wcisnąć o znajdujące się na
Wyłączniku zasilania.

d Odsyłacz
Zmienianie ustawień domyślnych kopiowania:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. KOPIOW.].
Aby zmienić czas, po którym urządzenie przechodzi w Tryb czuwania:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. URZĄDZENIA] ö
[TRYB CZUWANIA].
Aby zmienić czas, po jakim aktywowana jest funkcja Automatycznego zerowania panelu:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. URZĄDZENIA] ö
[AUTO RESET PANELA].
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Podstawowe operacje

3
3.2

Podstawowe operacje

3.2.1

Ładowanie papieru

3.2

W niniejszej części opisano jak ładować papier do każdego z podajników papieru.
Aby poznać rodzaje papieru, jakie można wykorzystywać, patrz str. 12-3.

Ładowanie papieru do Podajnika 1
0

Należy upewnić się, czy oryginał i załadowany papier zostały ułożone w tym samym kierunku. Jeśli tak
nie jest, części obrazu mogą zostać utracone.

1

Wysunąć Podajnik 1.

2

Docisnąć Płytkę podajnika papieru, aż zaskoczy na miejsce.
% 1. Rolka odbierająca papier

PAMIĘTAJ
Należy uważać, by nie dotknąć Rolki odbierającej papier.

1

3

Przesunąć Prowadnice papieru tak, by dopasować je do
załadowanego formatu papieru.
% Aby załadować format użytkownika, należy załadować papier,
a następnie wyregulować Prowadnice papieru tak, by
dopasować je do załadowanego formatu papieru.

4

Papier powinien być załadowany do podajnika w taki sposób, aby
strona przeznaczona do zadrukowania była skierowana do góry
(kiedy papier jest rozpakowywany, ta właśnie strona jest
skierowana do góry).
% Nie ładuj zbyt dużo arkuszy papieru. Górna powierzchnia
papieru nie może wystawać ponad znacznik ogranicznika ,.
% Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go
rozprostować.
% Do podajnika możliwe jest załadowanie do 250 arkuszy
zwykłego papieru lub 20 arkuszy kart.

5

Zamknąć Podajnik 1.

6

Określić format papieru i rodzaj dla Podajnika 1.
% Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [UST. ZAD.KOPI.] ö [PAPIER Z PODAJN. 1].

Ustawienia

3-4

[ROZMIAR]

Wybrać format papieru.
Aby poznać szczegóły na temat konfigurowania formatu użytkownika,
patrz str. 3-6.

[MEDIA]

Wybrać rodzaj papieru.
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Podstawowe operacje

3

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego
0
0

Podajnik ręczny jest opcjonalny.
Należy upewnić się, czy oryginał i załadowany papier zostały ułożone w tym samym kierunku. Jeśli tak
nie jest, części obrazu mogą zostać utracone.

1

Otworzyć Podajnik ręczny i przesunąć Prowadnice papieru tak,
by uzyskać więcej miejsca między nimi.
% Aby załadować papier ponadwymiarowy, należy wysunąć
Przedłużenie tacy.
% 1. Rolka odbierająca papier

1

PAMIĘTAJ
Należy uważać, by nie dotknąć Rolki odbierającej papier.

2

Papier włożyć jak najdalej do otworu podawania zwrócony stroną, która ma być zadrukowana
skierowaną do dołu (jest to strona skierowana do góry, kiedy ryza papieru jest rozpakowywana).
% Obraz zostanie nadrukowany na powierzchnię papieru skierowaną do dołu.
% Nie ładuj zbyt dużo arkuszy papieru. Górna powierzchnia papieru nie może wystawać ponad
znacznik ogranicznika ,.
% Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go rozprostować.
% Do podajnika możliwe jest załadowanie do 100 arkuszy zwykłego papieru lub 20 arkuszy kart.

3

Przesunąć Prowadnice papieru tak, by dopasować je do
załadowanego formatu papieru.
Wyświetlony zostanie ekran Ustawienia papieru w podajniku
ręcznym.
% Prowadnice papieru pewnie dosunąć do krawędzi papieru.

4

Określić format i rodzaj papieru załadowanego do Podajnika ręcznego.
% Aby określić korzystając z funkcji Menu, należy wcisnąć przycisk Menu/Select ö
[UST. ZAD.KOPI.] ö [PAP.NA. POD.R.].

Ustawienia
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[ROZMIAR]

Wybrać format papieru.
Aby poznać szczegóły na temat konfigurowania formatu użytkownika,
patrz str. 3-6.

[MEDIA]

Wybrać rodzaj papieru.
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3

3.2

Konfigurowanie formatu użytkownika

1

Aby załadować format użytkownika do Podajnika 1, należy wcisnąć przycisk Menu/Select ö
[UST. ZAD.KOPI.] ö [PAPIER W PODAJNIKU 1] ö [ROZMIAR] ö [WPROWADZ. ROZMIAR].
Aby załadować format użytkownika do Podajnika ręcznego, należy wcisnąć przycisk Menu/Select ö
[UST. ZAD.KOPI.] ö [PAP.NA. POD.R.] ö [ROZMIAR] ö [WPROWADZ ROZMIAR].

2

Określić długość [X] papieru naciskając przycisk + lub ,, a
następnie wcisnąć przycisk Menu/Select.

3

Określić szerokość [Y] papieru naciskając przycisk + lub ,, a
następnie wcisnąć przycisk Menu/Select.
Określony format papieru pokazany zostanie na Wyświetlaczu.

X
Y

3.2.2

Wkładanie oryginałów
0

0

0

Na Szybie oryginału nie należy układać oryginałów o wadze większej, niż 2 kg (4-7/16 funta). Ponadto,
nie należy przykładać dużej siły, by docisnąć książkę lub dowolny inny oryginał, który musi być
rozłożony na Szybie oryginału. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone albo
wystąpić może awaria.
W przypadku grubych książek lub dużych przedmiotów skanowanie należy wykonywać bez zamykania
Pokrywy oryginału. Kiedy oryginał jest skanowany przy otwartej Pokrywie oryginału, nie należy
patrzeć bezpośrednio na powierzchnię Szyby oryginału tam, gdzie widoczne może być światło. Należy
jednak pamiętać, że światło emitowane poprzez Szybę oryginału nie jest promieniem lasera i nie narazi
użytkownika na związane z nim niebezpieczeństwa.
Należy upewnić się, czy oryginał i załadowany papier zostały ułożone w tym samym kierunku. Jeśli tak
nie jest, części obrazu mogą zostać utracone.

1

Otworzyć Pokrywę oryginału.

2

Oryginał umieścić na Szybie oryginału stroną przeznaczoną do
zadrukowania skierowaną w dół.
% Oryginał należy włożyć w taki sposób, aby górna jego krawędź
była skierowana do tyłu lub w lewą stronę urządzenia.
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3

Oryginał należy wyrównać do oznaczenia

3
, umieszczonego w tylnym lewym rogu Skali oryginału.

% W przypadku oryginałów przezroczystych lub półprzezroczystych, na oryginale umieścić należy
pusty arkusz papieru o formacie takim samym, jak oryginał.
% W przypadku Kopiowania identyfikatora oryginał należy umieścić w odległości 4 mm (3/16 cala) od
Skali oryginału.
% W przypadku oryginałów dwustronnych, wymagających rozłożenia takich, jak książki lub magazyny,
górną krawędź oryginału należy włożyć skierowaną do tylnej części urządzenia, a środek oryginału
wyrównać do oznaczenia
, umieszczonego na Skali oryginału.

4
3.2.3

Zamknąć Pokrywę oryginału.

Podstawowe operacje kopiowania

1

Oryginał ułożyć na Szybie oryginału stroną zadrukowaną w dół.

2

Na Control Panel określić niezbędne ustawienia kopiowania.
% Aby poznać szczegóły na temat funkcji kopiowania, patrz str. 5-5.
% Często wykorzystywane ustawienia kopiowania można połączyć w programy i zarejestrować je w
urządzeniu. Programy te mogą być łatwo przywoływane jako programy. Aby poznać szczegóły na
temat programów, patrz str. 5-15.

3

Określić żądaną liczbę kopii.
Nacisnąć przycisk + lub ,, by zwiększyć albo zmniejszyć liczbę kopii o jedną przy każdym naciśnięciu.
% Aby wymazać określoną ilość kopii, należy nacisnąć przycisk Back/Stop/Reset ö [ILOŚĆ].

4

Naciśnij przycisk Start.
Oryginał jest skanowany i kopiowany.
% Aby przerwać wykonywaną operację kopiowania, należy wcisnąć przycisk Back/Stop/Reset.
% Jeśli wyświetlony zostanie poniższy ekran, nowy oryginał należy umieścić na Szybie oryginału, a
następnie nacisnąć przycisk Menu/Select, by wykonać skanowanie.
Aby rozpocząć drukowanie, należy nacisnąć przycisk Start.
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4

Przyciski Control Panel

4.1

Control Panel i funkcje

4

4

Przyciski Control Panel

4.1

Control Panel i funkcje

1

bizhub 164

2

3

4

5

6

7

Nr

Nazwa

Opis

1

Wyświetlacz

Wyświetla różne ekrany i komunikaty.

2

Quick Settings

Wcisnąć ten przycisk, by wybrać pozycję menu pokazanego na
ekranie trybu kopiowania.

3

+,,,*,)

Wcisnąć odpowiedni przycisk, by wybrać pozycję menu
pokazanego na Wyświetlaczu, lub zmienić jej ustawienie.

4

Menu/Select

Wcisnąć ten przycisk, by otworzyć ekran menu.
Wcisnąć, by zastosować pozycję menu lub ustawienie wybrane
wcześniej.

5

Back/Stop/Reset

Podczas operacji kopiowania/drukowania: Przerywa operację
będącą w toku.
Ekran menu: Po wciśnięciu przywraca poprzedni ekran.
Ekran trybu kopiowania: Wcisnąć, by wymazać ustawienia.

6

Start

Wcisnąć ten przycisk, by rozpocząć operację kopiowania.

7

Dioda LED

Świeci światłem stałym, by pokazać, że urządzenie znajduje się w
Trybie czuwania lub jest gotowe, by odebrać zadanie.
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4
4.2

4.2

Wskazania Wyświetlacza
<Ekran podstawowy>

<Ekran menu>

Nr

Wskazanie wyświetlacza

Opis

1

Liczba kopii

Wskazuje określoną liczbę kopii.

2

Podajnik papieru

Wskazuje wybrany podajnik papieru.

3

Format papieru

Wskazuje wybrany format papieru.

4

Rodzaj medium

Wskazuje wybrany rodzaj papieru.
Wskazuje, że wybrany został zwykły papier.

Wskazuje, że wybrana została druga strona
zwykłego papieru.
Wskazuje, że wybrana została karta.

Wskazuje, że wybrana została druga strona
karty.
Wskazuje, że wybrany został papier
recyklingowany.
Wskazuje, że wybrana została druga strona
papieru z recyklingu.
Wskazuje, że wybrany został papier
specjalny.

4-4
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Nr

4

Wskazanie wyświetlacza

Opis

5

Współczynnik zoom

Wskazuje stałe/ręczne ustawienie współczynnika zoom, jakie
zostało wybrane.

6

Jakość

Wskazuje wybrane ustawienie Jakości.

7

Zaczernienie

Wskazuje poziom nasycenia wybranego ustawienia Nasycenia.

8

Ikona/Komunikat

Pokazuje ikonę przedstawiającą określony stan urządzenia lub
ustawioną funkcję.
Wyświetlany jest również komunikat wskazujący stan urządzenia.
Ustawione jest [KOPIOW. IDENTYF.].

Ustawione jest [ŁĄCZ. ORYG.].

Ustawione jest [UKŁADAJ].

Ustawione jest [KASOWANIE].

Ustawione jest [SEPARACJA KSIĄŻKI].

Skończył się papier. Aby poznać szczegóły
na temat ładowania papieru, patrz str. 10-4.

Kończy się toner. Aby poznać szczegóły na
temat wymieniania Zasobnika z tonerem,
patrz str. 10-6.
Przypada termin konserwacji.
Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu
technicznego.
Należy wymienić Bęben.
Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu
technicznego.
Zbliża się czas zaplanowanej konserwacji.
Należy wymienić Bęben.
Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu
technicznego.
Urządzenie odbiera dane do drukowania.

Dane wydruku oczekują w kolejce na
wydrukowanie.
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4
Nr
9

4.2

Wskazanie wyświetlacza

Opis

Kursor

Pokazuje przycisk, który można użyć, by ustawić liczbę kopii, jaka
ma być wykonana.
Nacisnąć przycisk + , , , * lub ), by określić
liczbę kopii.

Nacisnąć przycisk + lub ,, by określić liczbę
kopii.

10

Menu lub funkcja

Wyświetla menu, funkcję lub ustawienie.

11

Kursor

Pokazuje przycisk używany do wybierania lub określania ustawień.
Nacisnąć przycisk + lub ,, by wybrać menu
i zmienić ustawienia.

Nacisnąć przycisk * lub ), by zmienić
ustawienia.

4-6
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5

Funkcja kopiowania

5.1

Dostępne funkcje kopiowania

5

Funkcja kopiowania

5.1

Dostępne funkcje kopiowania

5

Poniżej podano funkcje kopiowania, z których można korzystać w niniejszym urządzeniu.
Ustawienia
Kopia o wielkości naturalnej

Powiększona/zmniejszona
kopia

[KOPIOW. IDENTYF.]

[2W1] (Pionowo)

[2W1] (Poziomo)

[4W1] ([WZÓR1])

[4W1] ([WZÓR2])

bizhub 164
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Dostępne funkcje kopiowania

5

5.1

Ustawienia
[UKLADAJ]

[UKLADAJ] +
[SORTOW. KRZYŻOWE]

[KASOWANIE LEWO]

[KASOWANIE GÓRNE]

[KASOWANIE RAMKI]

[SEPARACJA KSIĄŻKI]

[SEPARACJA KSIĄŻKI] +
[KASOWANIE RAMKI]

[SEPARACJA KSIĄŻKI] +
[KASOWANIE CENTR.]

[SEPARACJA KSIĄŻKI] +
[KASOWANIE CENTR. +
RAMKI]

5-4
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Ustawienia podstawowe

5.2

5

Ustawienia podstawowe
Konfiguracja podstawowych ustawień wykonywania kopii.
Aby poznać szczegóły na temat podstawowych operacji kopiowania, patrz str. 3-7.
0
0
0
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Liczbę kopii można zwiększać lub zmniejszać o jedną po każdym naciśnięciu korzystając z przycisku
+ lub ,, niezależnie od wybranej pozycji menu.
Jeśli wybrane jest ustawienie jakości [FOTO], nie można wybrać ustawienia nasycenia [AUTO].
Jeśli spełnione są poniższe warunki, gdy podczas drukowania kopii w wybranym do tego zadania
podajniku zabraknie papieru, automatycznie wybierany jest inny podajnik.
- Zainstalowany jest opcjonalny Podajnik ręczny.
- Do Podajnika 1 i Podajnika ręcznego załadowany jest papier tego samego rodzaju o takim samym
formacie, ułożony w identyczny sposób.

1

Po naciśnięciu przycisku Quick Settings, wywoływane są niejednakowe pozycje menu, jak pokazano
poniżej.

2

Nacisnąć przycisk * lub ), by zmienić ustawienia.

Nr

Nazwa

Opis

1

Liczba kopii

Określić żądaną liczbę kopii.
Nacisnąć przycisk + lub ,, by zmienić liczbę kopii o jedną przy każdym
naciśnięciu, a także przycisk * lub ), by zmienić liczbę o dziesięć przy każdym
naciśnięciu.

2

Podajnik
papieru

Wybierz podajnik papieru załadowany żądanym papierem.
Aby poznać szczegóły na temat ładowania papieru, patrz str. 3-4.

3

Format
papieru

Wybrać format papieru załadowanego do podajnika.
A3 w, A4 w, A4 v, A5 w, A5 v, B4 w, B5 w, B5 v, FLS w, 8K w, 16K w, 16K v,
11 e 17 w, LGL w, LTR w, LTR v, INV w, INV v, MEM1 w, MEM2 w
MEM1 i MEM2 stanowią formaty użytkownika.

5-5
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5
Nr

Nazwa

Opis

4

Współczynnik
zoom

Ustawić współczynnik zoom obrazu, który ma być kopiowany.
Zadany Zoom

5.2

Jeśli kopiowany jest oryginał o stałym formacie na
papier o stałym formacie, należy wybrać wstępnie
ustawiony współczynnik zoom.
<Obszar centymetrów>:
50%, 70% (A4%A5, A3%A4), 81% (B4%A4), 100%,
115% (B4%A3), 141% (A5%A4, A4%A3), 200%
<Obszar cali>:
50%, 64% (11 e 17%LTR), 78% (LGR%LTR), 100%,
121% (LGL%11 e 17), 129% (LTR%11 e 17), 200%

Ręczne ustawienie
zoom

5

6

Jakość

Zaczernienie

Współczynnik zoom można ustawić w zakresie od
50% do 200%.
Można go ustawić w ręcznym ustawieniu zoom po
wybraniu stałego zoom.

Wybrać ustawienie rodzaju obrazu oryginału, by lepiej dostosować jakość/
nasycenie kopii.
[TEKST/FOTO]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera tekst i zdjęcia.
Krawędzie tekstu zostaną odwzorowane wyostrzone,
a zdjęcia pozostaną gładkie.

[TEKST]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera wyłącznie tekst.
Krawędzie tekstu zostaną odwzorowane wyostrzone.

[FOTO]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera wyłącznie
zdjęcia. Zdjęcia zostaną odwzorowane jako gładkie
obrazy.

Regulacja nasycenia kopii.
[AUTO]

Poziom nasycenia jest dopasowywany automatycznie.

Recznie:

Poziom nasycenia jest dopasowywany ręcznie.
Powielany obraz jest jaśniejszy, gdy dokonano
ustawienia nasycenia po stronie
i ciemniejszy, gdy
ustawienia dokonano po stronie
.

d Odsyłacz
Konfigurowanie formatów użytkownika:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [ROZM. PAM. UŻYTK.].
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5.3

Ustawienia aplikacji ([FUNKCJA KOPIOWANIA])

5.3

5

Ustawienia aplikacji ([FUNKCJA KOPIOWANIA])
Skonfigurować ustawienia aplikacji, by wykonywać kopie.
Aby poznać informacje na temat każdego obrazu ukończonej kopii, patrz str. 5-3.
Aby poznać szczegóły na temat podstawowych operacji kopiowania, patrz str. 3-7.
Aby powrócić do ekranu podstawowego po dokonaniu ustawień aplikacji, należy wciskać przycisk
Back/Stop/Reset, aż pokazany zostanie ekran podstawowy.

Poz.

5.3.1

[KOPIOW. IDENTYF.]

Obraz przedniej i tylnej strony karty, na przykład prawa jazdy,
jest kopiowany na pojedynczy arkusz papieru.

str. 5-7

[ŁĄCZ. ORYG.]

Oryginały wielostronicowe mogą zostać zmniejszone i
skopiowane na pojedynczy arkusz papieru.

str. 5-8

[UKLADAJ]

Kiedy oryginały wielostronicowe są kopiowane w kilku
kompletach, kopie są wysuwane w kompletach, które
zawierają każdą ze stron oryginału.

str. 5-10

[KASOWANIE]

Kopie mogą być utworzone po wymazaniu niepotrzebnych
obszarów wokół tekstu oryginału.

str. 5-11

[SEPARACJA KSIĄŻKI]

Dwustronny, rozłożony oryginał taki, jak książka lub magazyn,
jest kopiowany na dwie oddzielne strony.

str. 5-12

[KOPIOW. IDENTYF.]
Obraz przedniej i tylnej strony karty, na przykład prawa jazdy, jest kopiowany na pojedynczy arkusz papieru.
Obraz strony zeskanowanej jako pierwsza jest tymczasowo zapisywany, a następnie obraz drugiej strony
zeskanowanej w następnej kolejności jest umieszczany obok pierwszej strony, by utworzyć kopię na
pojedynczym arkuszu papieru.
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0
0

Ułożyć oryginał tak, by jego górna krawędź była skierowana do lewej części urządzenia.
Oryginał należy umieścić w odległości 4 mm (3/16 cala) od Skali oryginału.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [KOPIOW. IDENTYF.] ö [WŁ.].
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5
5.3.2

5.3

[ŁĄCZ. ORYG.]
Oryginały wielostronicowe mogą zostać zmniejszone i skopiowane na pojedynczy arkusz papieru.
Korzystając z funkcji Łączenia oryginałów można zaoszczędzić papier do kopiowania.

[2W1]
Umożliwia skopiowanie obrazów dwóch stron oryginału na pojedynczy arkusz papieru.
Format oryginału: A4, Format papieru: A4, Współczynnik zoom: 70%

Format oryginału: A4, Format papieru: A4, Współczynnik zoom: 70%

Format oryginału: A3, Format papieru: A4, Współczynnik zoom: 50%

Format oryginału: 11 e 17, Format papieru: 8-1/2 e 11, Współczynnik zoom: 50%

0
0

%

5-8

Współczynnik zoom jest automatycznie ustawiany na wartość 70% (Cale: 64%). Załadować papier o
formacie takim samym, jak oryginał.
Jeśli format oryginału różni się od formatu używanego papieru, współczynnik zoom należy zmienić
ręcznie.
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [ŁĄCZ. ORYG.] ö [2W1].
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5

[4W1]
Umożliwia skopiowanie obrazów czterech stron oryginału na pojedynczy arkusz papieru.
W przypadku łączenia 4W1 dostępne są dwa wzory rozmieszczenia stron oryginału.
[WZÓR 1]

[WZÓR 2]

Format oryginału: A4, Format papieru: A4, Współczynnik zoom: 50%

Format oryginału: A5, Format papieru: A3, Współczynnik zoom: 100%

Format oryginału: 5-1/2e 8-1/2, Format papieru: 11e17, Współczynnik zoom: 100%

0
0
0

%
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Współczynnik zoom jest automatycznie ustawiany na wartość 50% (Cale: 50%). Załadować papier o
formacie takim samym, jak oryginał.
Jeśli format oryginału różni się od formatu używanego papieru, współczynnik zoom należy zmienić
ręcznie.
Jeśli oryginały zostaną załadowane tak, jak pokazano poniżej, obrazy nie są kopiowane w kolejności.
Format oryginału: A3, Format papieru: A3, Współczynnik zoom: 50%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [ŁĄCZ. ORYG.] ö [4W1].
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5

5.3

d Odsyłacz
Zmienianie rozmieszczenia kopii w łączeniu 4W1:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. KOPIOW.] ö [UŁOŻENIE 4W1].

5.3.3

[UKŁADAJ]
Kiedy oryginały wielostronicowe są kopiowane w kilku kompletach, kopie są wysuwane w kompletach, które
zawierają każdą ze stron oryginału.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [UKŁADAJ] ö [WŁ.].

[UKŁADAJ] + [SORTOW. KRZYŻOWE]
Kiedy zgodnie z poniższymi warunkami wykonane mają zostać poukładane kopie, każdy z kompletów kopii
jest wysuwany automatycznie i układany prostopadle pod względem kształtu arkusza do poprzedniego.
Zainstalować opcjonalny Podajnik ręczny.
Papier posiadający ten sam format i będący tego samego rodzaju jest załadowany w ułożeniu w do
jednego podajnika, a w ułożeniu v do drugiego podajnika.
Określić [SORTOW. KRZYŻOWE].

0

Wybrać podajnik, do którego załadowany jest papier ułożony w tę samą stronę, co oryginał.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [UKŁADAJ] ö [WŁ.].

d Odsyłacz
Określanie Sortowania krzyżowego:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [UST. ZADANIA] ö [SORTOW. KRZYŻOWE]
ö [WŁ.].

5-10
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5.3.4

5

[KASOWANIE]
Możliwe jest tworzenie kopii z wymazanymi cieniami powodowanymi przez dziurkowanie, zszywkami oraz
niepotrzebnymi obszarami wokół tekstu oryginału.
[KASOWANIE LEWO]

[KASOWANIE GÓRNE]

[KASOWANIE RAMKI]

0
0

Ułożyć oryginał tak, by jego górna krawędź była skierowana do tylnej części urządzenia.
Szerokość wymazywanego obszaru jest różna w zależności od ustawienia współczynnika zoom.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [KASOWANIE].

Ustawienia
[KASOWANIE LEWO]

Umożliwia wymazanie lewej strony oryginału.

[KASOWANIE GÓRNE]

Umożliwia wymazanie górnej strony oryginału.

[KASOWANIE RAMKI]

Umożliwia wymazanie wszystkich czterech stron oryginału.

d Odsyłacz
Określanie szerokości wymazania:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. KOPIOW.] ö
[USTAW. KASOWANIA].
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5
5.3.5

5.3

[SEPARACJA KSIĄŻKI]
Oryginał dwustronny, wymagający rozłożenia taki, jak książka lub magazyn, jest kopiowany na dwie
oddzielne strony, obraz oryginału jest dzielony w miejscu oznaczonym przez
znajdujący się na Skali
oryginału.
[BIND.Z LEWEJ]

[BIND.Z PRAWEJ]

0
0
0
0
0

Ułożyć oryginał tak, by jego górna krawędź była skierowana do tylnej części urządzenia.
Środek oryginału należy wyrównać do oznaczenia
, umieszczonego na Skali oryginału.
Włożyć oryginał ułożony w kierunku w i załadować papier ułożony w kierunku v.
Załadować papier o formacie o połowę mniejszym, od oryginału.
Długość papieru, który można załadować nie powinna przekraczać 216 mm (8-1/2 cala).

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [SEPARACJA KSIĄŻKI].

Ustawienia

5-12

[BIND.Z LEWEJ]

Wybrać to ustawienie, jeśli oryginał jest oprawiony z lewej strony.
Pierwsza jest kopiowana strona dwustronnego oryginału rozkładanego
znajdująca się z lewej strony.

[BIND.Z PRAWEJ]

Wybrać to ustawienie, jeśli oryginał jest oprawiony z prawej strony.
Pierwsza jest kopiowana strona dwustronnego oryginału rozkładanego
znajdująca się z prawej strony.
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5

[KASOWANIE] + [SEPARACJA KSIĄŻKI]
Możliwe jest tworzenie kopii Separacji książki z wymazanymi cieniami wzdłuż oprawy oraz niepotrzebnymi
obszarami wokół tekstu oryginału.
[KASOWANIE RAMKI]

[KASOWANIE CENTR.]

[KAS.CENTR. I RAMKA]

0
0
0
0
0
0
0
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Ułożyć oryginał tak, by jego górna krawędź była skierowana do tylnej części urządzenia.
Środek oryginału należy wyrównać do oznaczenia
, umieszczonego na Skali oryginału.
Włożyć oryginał ułożony w kierunku w i załadować papier ułożony w kierunku v.
Długość papieru, który można załadować nie powinna przekraczać 216 mm (8-1/2 cala).
Załadować papier o formacie o połowę mniejszym, od oryginału.
Szerokość wymazywanego obszaru jest różna w zależności od ustawienia współczynnika zoom.
Z wyprzedzeniem określić należy [SEPARACJĘ KSIĄŻKI].
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5
%

5.3

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [KASOWANIE].

Ustawienia
[KASOWANIE RAMKI]

Wybrać tę opcję, by wykonać kopie Separacji książki poprzez wymazanie
całych obszarów wokół tekstu dwustronnego, rozłożonego oryginału.

[KASOWANIE CENTR.]

Wybrać tę opcję, by wykonać kopie Separacji książki poprzez wymazanie
oprawy na środku dwustronnego, rozłożonego oryginału.

[KAS.CENTR. I RAMKA]

Wybrać tę opcję, by wykonać kopie Separacji książki poprzez wymazanie
całych obszarów wokół tekstu oraz wzdłuż oprawy na środku
dwustronnego, rozłożonego oryginału.

d Odsyłacz
Określanie szerokości wymazania:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. KOPIOW.] ö
[USTAW. KASOWANIA].
Określanie Separacji książki:
Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJA KOPIOWANIA] ö [SEPARACJA KSIĄŻKI].
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5.4

5

Korzystanie z [PAMIĘCI TRYBU]
Zarejestrować nie więcej, niż dwa często używane ustawienia kopiowania do natychmiastowego
przywołania, gdy będą potrzebne.
Zarejestrować można następujące ustawienia kopii.
Liczba kopii
Podajnik papieru
Współczynnik zoom
Funkcje dostępne wraz z [FUNKCJĄ KOPIOWANIA] (Kopiowanie identyfikatora, Łączenie oryginałów,
Układanie, Kasowanie, Separacja książki)
Jakość
Nasycenie

Rejestrowanie ustawień kopiowania
Zarejestrować nie więcej, niż dwa często używane ustawienia kopiowania do natychmiastowego
przywołania, gdy będą potrzebne.

1

Skonfigurować ustawienia kopiowania, które mają być zarejestrowane.

2

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [UST. ZAD.KOPI.] ö [PAMIĘĆ TRYBU] ö [ZAPIS].

3

Wybrać numer programu z jakim ustawienia kopiowania mają być zapisane.
Aktualne ustawienia kopiowania zostają zarejestrowane.

Przywoływanie programu kopiowania
Przywołać zarejestrowany program.

1

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [UST. ZAD.KOPI.] ö [PAMIĘĆ TRYBU] ö [PRZYWOLANIE].

2

Wybrać numer programu, który ma być przywołany.
Na Wyświetlaczu pokazane zostaną ustawienia kopiowania zapisane pod wybranym numerem
programu.
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5.5

Tabela kombinacji funkcji
Tabela kombinacji funkcji dla bizhub 164.

Kody kombinacji funkcji
o: Funkcje te mogą być łączone.
e: Kiedy ustawiony jest tryb B, tryb A zostaje anulowany automatycznie.
-: Funkcje nie mogą być łączone. Tryb B nie może zostać ustawiony.
\: Ta możliwość połączenia nie istnieje w czasie działania.
(1): [SEPARACJA KSIĄŻKI] może być łączona z [UKLADAJ]. Jednak niezależnie od wybranego ustawienia
układania, ostateczny wydruk jest taki sam.
(2): Jeśli wybrane jest ustawienie jakości [FOTO], nie można wybrać ustawienia nasycenia [AUTO].
(3): Po wybraniu jakości [FOTO], nasycenie zostanie zmienione na Ręczne ustawienie nasycenia.
(4): Funkcja jest dostępna wyłącznie, gdy włączona jest [SEPARACJA KSIĄŻKI].
(5): Kiedy ustawiony jest tryb B, współczynnik zoom zmienia się na 100%.
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6

Instalacja sterownika

6.1

Środki ostrożności związane z instalacją
Poniżej podane zostały informacje niezbędne do zainstalowania sterownika drukarki/skanera.

6.1.1

Środowisko pracy
Poniżej podane zostały wymagania dotyczące środowiska pracy, umożliwiające korzystanie ze sterownika
drukarki/skanera.
Środowisko pracy
System operacyjny

6.1.2

32bitowy

Windows 2000 (Service Pack 4 lub późniejszy)
Windows XP (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows Server 2003 (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows Vista (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows Server 2008 (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows 7

64bitowy

Windows XP (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows Server 2003 (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows Vista (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows Server 2008 (Service Pack 2 lub późniejszy)
Windows 7

Procesor centralny

Dowolny procesor o danych technicznych takich samych lub wyższych, niż
zalecany do używanego systemu operacyjnego.

Pamięć

Wielkość pamięci taka sama, jak zalecana dla używanego systemu
operacyjnego.
Ilość pamięci wymagana przez system operacyjny i obsługiwane przez
niego aplikacje jest dostateczna.

Interfejs

USB2.0 (HI SPEED)

Napęd

Napęd CD-ROM

Język

Arabski, Kataloński, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński,
Francuski, Niemiecki, Włoski, Koreański, Norweski, Portugalski,
Hiszpański, Szwedzki, Chiński Tradycyjny, Chiński Uproszczony, Tajski,
Węgierski, Litewski, Polski, Rumuński, Rosyjski, Słowacki, Turecki

Podłączanie do komputera
Urządzenie należy podłączać do komputera z wykorzystaniem kabla USB.
Zastosować należy kabel USB typu A (4-wtykowy, męski) lub typu B (4-wtykowy, męski).
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6.2

Instalacja z wykorzystaniem Plug and Play
Sterownik drukarki/skanera można zainstalować korzystając z Plug and Play.
Instalacja sterownika wymaga uprawnień administratora.
Jeśli sterownik jest instalowany z wykorzystaniem Plug and Play, w pierwszej kolejności instalowany jest
sterownik skanera, a następnie rozpoczynana jest instalacja sterownika drukarki. Procedura opisana w
niniejszej instrukcji dotyczy instalacji sterownika skanera, a w drugiej kolejności sterownika drukarki.
Odsyłacz
Wykorzystanie Plug and Play to prosty sposób instalacji sterownika. Niemniej, podczas instalacji
sterownika drukarki skorzystać również można z dodatkowego kreatora drukarki. Aby użyć
dodatkowego kreatora drukarki, korzystając z [Wybierz port drukarki] należy wybrać port USB, poprzez
który wykonane zostanie połączenie.
Aby sterownik zainstalować w Windows 7, należy skorzystać z programu instalacyjnego.

6.2.1

Instalacja sterownika w systemach Windows Vista/Server 2008

1

Używając kabla USB podłączyć urządzenie do komputera, a następnie uruchomić komputer.

PAMIĘTAJ
Podczas uruchamiania komputera nie należy wkładać, ani wyjmować kabla.

2

Włączyć zasilanie urządzenia.
Wyświetlone zostanie okno [Znaleziono nowy sprzęt].
% Jeśli okno [Znaleziono nowy sprzęt] nie zostanie pokazane, urządzenie należy wyłączyć, a następnie
ponownie włączyć. W takim przypadku urządzenie należy wyłączyć, następnie odczekać ok.
10 sekund przed ponownym włączeniem go. Jeśli urządzenie zostanie ponownie włączone
natychmiast po wyłączeniu, może nie działać poprawnie.

3

Kliknąć [Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane)].
Pokazane zostanie okno żądające płyty (CD-ROM).
% Jeśli wyświetlone zostanie okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć [Zezwalaj] lub
[Kontynuuj].

4

Kliknąć [Nie posiadam płyty, wyświetl inne opcje].

5

Płytę CD-ROM zawierającą sterownik włożyć do napędu CD-ROM komputera.

6

Wybrać [Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika (zaawansowane)], a
następnie określić żądany folder sterownika.
% Wybrać folder zgodnie ze sterownikiem, systemem operacyjnym i językiem, jakie będą używane.
np.: \Win32\Angielski

7

Kliknąć [Dalej].
% Jeśli pokazane zostanie okno [Zabezpieczeń Windows], należy kliknąć [Zainstaluj sterownik mimo
to].

8

Po zakończeniu instalacji, należy kliknąć [Zamknij].
Kończy to instalację sterownika skanera. Ponownie wyświetlane jest okno [Znaleziono nowy sprzęt] i
rozpoczynana jest instalacja sterownika drukarki.

9

Aby zainstalować sterownik drukarki, należy powtórzyć kroki od 3. do 8.

10

Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, czy ikona zainstalowanej drukarki jest wyświetlana w
oknie [Drukarki].

11

Wyjąć płytę CD-ROM z napędu CD-ROM.
Kończy to instalację sterownika skanera i drukarki.
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6.2.2

6

Instalacja sterownika w systemach Windows XP/Server 2003

1

Używając kabla USB podłączyć urządzenie do komputera, a następnie uruchomić komputer.

PAMIĘTAJ
Podczas uruchamiania komputera nie należy wkładać, ani wyjmować kabla.

2

Płytę CD-ROM zawierającą sterownik włożyć do napędu CD-ROM komputera.

3

Włączyć zasilanie urządzenia.
Wyświetlone zostanie okno kreatora [Znajdywania nowego sprzętu].
% Jeśli okno kreatora [Znajdywania nowego sprzętu] nie zostanie pokazane, urządzenie należy
wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. W takim przypadku urządzenie należy wyłączyć,
następnie odczekać ok. 10 sekund przed ponownym włączeniem go. Jeśli urządzenie zostanie
ponownie włączone natychmiast po wyłączeniu, może nie działać poprawnie.
% Jeśli wyświetlone zostanie okno z komunikatem [Aktualizacja Windows], należy wybrać [Nie].

4

Wybrać [Zainstaluj z listy lub z określonej lokalizacji (zaawansowane)], a następnie kliknąć [Dalej >].

5

W [Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach.] wybrać [Uwzględnij tę lokalizację w
wyszukiwaniu:], a następnie kliknąć [Przeglądaj].

6

Określić folder z żądanym sterownikiem i kliknąć [Otwórz].
% Wybrać folder zgodnie ze sterownikiem, systemem operacyjnym i językiem, jakie będą używane.
np.: \Win32\Angielski

7

Kliknąć [Dalej >], a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na kolejnych stronach.
% Jeśli pokazane zostanie okno [Testowanie logo Windows] lub [Podpis cyfrowy], należy kliknąć
[Kontynuuj mimo to] lub [Tak].

8

Kliknąć [Zakończ].
Kończy to instalację sterownika skanera. Ponownie wyświetlane jest okno kreatora [Znajdywania
nowego sprzętu] i rozpoczynana jest instalacja sterownika drukarki.

9

Aby zainstalować sterownik drukarki, należy powtórzyć kroki od 4. do 8.

10

Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, czy ikona zainstalowanej drukarki jest wyświetlana w
oknie [Drukarki i faksy].

11

Wyjąć płytę CD-ROM z napędu CD-ROM.
Kończy to instalację sterownika skanera i drukarki.

6.2.3

Instalacja sterownika w systemie Windows 2000

1

Używając kabla USB podłączyć urządzenie do komputera, a następnie uruchomić komputer.

PAMIĘTAJ
Podczas uruchamiania komputera nie należy wkładać, ani wyjmować kabla.

2

Płytę CD-ROM zawierającą sterownik włożyć do napędu CD-ROM komputera.

3

Włączyć zasilanie urządzenia.
Wyświetlone zostanie okno kreatora [Znajdywania nowego sprzętu].
% Jeśli okno kreatora [Znajdywania nowego sprzętu] nie zostanie pokazane, urządzenie należy
wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. W takim przypadku urządzenie należy wyłączyć,
następnie odczekać ok. 10 sekund przed ponownym włączeniem go. Jeśli urządzenie zostanie
ponownie włączone natychmiast po wyłączeniu, może nie działać poprawnie.
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4

Kliknąć [Dalej >].

5

Wybrać [Wybierz najlepszy sterownika dla urządzenia (zalecane)], a następnie kliknąć [Dalej >].
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6

Wybrać [Określ lokalizację], a następnie kliknąć [Dalej >].

7

Kliknąć [Przeglądaj...].

8

Określić folder z żądanym sterownikiem i kliknąć [Otwórz].

6.2

% Wybrać folder zgodnie ze sterownikiem, systemem operacyjnym i językiem, jakie będą używane.
np.: \Win32\Angielski

9

Kliknąć [OK], a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na kolejnych stronach.

10

Kliknąć [Zakończ].
Kończy to instalację sterownika skanera. Ponownie wyświetlane jest okno kreatora [Znajdywania
nowego sprzętu] i rozpoczynana jest instalacja sterownika drukarki.

11

Aby zainstalować sterownik drukarki, należy powtórzyć kroki od 4. do 10.

12

Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, czy ikona zainstalowanej drukarki jest wyświetlana w
oknie [Drukarki].

13

Wyjąć płytę CD-ROM z napędu CD-ROM.
Kończy to instalację sterownika skanera i drukarki.

6-6

bizhub 164

6.3

Instalacja z wykorzystaniem programu instalacyjnego

6.3

Instalacja z wykorzystaniem programu instalacyjnego

6.3.1

Instalacja sterownika w systemie Windows 7

6

Sterownik drukarki/skanera można zainstalować korzystając z programu instalacyjnego.
Instalacja sterownika wymaga uprawnień administratora.
0
0

Do urządzenia nie należy podłączać kabla USB do chwili, aż pokazane zostaną instrukcje.
Zamknąć wszystkie działające aplikacje, jeśli takie są.

1

Płytę CD-ROM zawierającą sterownik włożyć do napędu CD-ROM komputera.
% Dwukrotnie kliknąć [Setup.exe] znajdujący się na płycie CD-ROM, a następnie przejść do Kroku 2.
% Jeśli wyświetlone zostanie okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć [Zezwól], [Kontynuuj]
lub [Tak].

2

Z menu rozwijalnego wybrać odpowiedni język, a następnie kliknąć [OK].

3

Kliknąć [Dalej >].

4

Aby zgodzić się na wszystkie zasady zawarte w umowie licencyjnej, należy wybrać [Zgadzam się na
warunki Umowy licencyjnej], a następnie kliknąć [Dalej >].

5

Z menu rozwijalnego wybrać odpowiedni model, a następnie kliknąć [Dalej >].

6

Rozpoczęta zostanie instalacja sterownika.
% Jeśli pokazane zostanie okno [Zabezpieczeń Windows] w celu uwierzytelnienia wydawcy, należy
kliknąć [Zainstaluj sterownik mimo to].

bizhub 164

7

Po otrzymaniu instrukcji podłączyć urządzenie do komputera z użyciem kabla USB.

8

Kliknąć [Zakończ].
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6.4

Deinstalacja sterownika
Poniżej opisana została procedura usuwania sterownika.

6.4.1

Deinstalacja sterownika drukarki
Kiedy sterownik drukarki musi być usunięty, na przykład, gdy konieczne jest jego przeinstalowanie, sterownik
należy usunąć korzystając z poniższej procedury.
Deinstalacja sterownika wymaga uprawnień administratora.

1

Otworzyć okno [Drukarki], okno [Drukarki i faksy] lub okno [Urządzenia i drukarki].

2

Wybrać ikonę drukarki, która ma być odinstalowana.

3

Nacisnąć przycisk [Usuń] na klawiaturze komputera, aby odinstalować sterownik drukarki.
% W Windows 7 należy prawym klawiszem myszy kliknąć na ikonę, następnie kliknąć [Usuń
urządzenie].

4

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na kolejnych stronach.
Po usunięciu sterownika drukarki ikona zniknie z okna [Drukarki], okna [Drukarki i faksy] lub z okna
[Urządzenia i drukarki].

5

Otworzyć [Właściwości serwera] lub [Właściwości serwera wydruku].
% W Windows 7 otworzyć okno [Urządzenia i drukarki]. Kliknąć ikonę znajdującą się na liście [Drukarek
i faksów], a następnie w menu pojawią się [Właściwości serwera druku]. W menu należy kliknąć
[Właściwości serwera druku].
% W Windows Vista/Server 2008 prawym klawiszem myszy kliknąć na obszar, w którym nic nie jest
wyświetlane w oknie [Drukarki], kliknąć [Uruchom jako administrator] - [Właściwości serwera].
% W Windows 2000/XP/Server 2003 kliknąć menu [Plik], a następnie [Właściwości serwera].
% Jeśli wyświetlone zostanie okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć [Kontynuuj] lub [Tak].

6

Kliknąć zakładkę [Sterownika].
% W Windows 7 kliknąć [Zmień ustawienia sterownika] znajdujące się w lewym dolnym rogu okna, by
uruchomić z uprawnieniami administratora.

7

Z listy [Zainstalowane sterowniki drukarek:] wybrać sterownik drukarki przeznaczony do usunięcia, a
następnie kliknąć [Usuń...].
% W Windows 7/Vista/Server 2008 należy przejść do Kroku 8.
% W Windows 2000/XP/Server 2003 należy przejść do Kroku 9.

8

W oknie dialogowym żądającym potwierdzenia usunięcia elementu wybrać [Usuń sterownik wraz ze
wszystkimi elementami.], a następnie kliknąć [OK].

9

W oknie dialogowym żądającym potwierdzenia usunięcia drukarki kliknąć [Tak].
% W Windows 7/Vista/Server 2008 pokazane zostanie okno dialogowe żądające kolejnego
potwierdzenia usunięcia. Kliknąć [Odinstaluj].

10

Zamknąć otwarte okna, a następnie ponownie uruchomić komputer.
% Należy pamiętać, by ponownie uruchomić komputer.
Kończy to deinstalację sterownika drukarki.
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Deinstalacja sterownika

6

Odsyłacz
W Windows 2000/XP/Server 2003 nawet, gdy sterownik drukarki zostanie usunięty z wykorzystaniem
powyższej procedury, plik zawierający informacje o modelu pozostanie w komputerze. Z tego powodu,
podczas ponownej instalacji tej samej wersji sterownika drukarki, sterownik może nie zostać
nadpisany. W takim przypadku należy również usunąć następujące pliki.
–
Sprawdzić folder "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32e86" (folder
"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\e64" w systemie e64 oraz folder
"C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32e86" w Windows 2000), a jeśli znaleziony zostanie folder (plik
opisany w "oem*.inf" pokazany poniżej w Windows 2000) dotyczący odpowiedniego modelu, należy go
usunąć.
–
Z folderu "C:\WINDOWS\inf" (folderu "C:\WINNT\inf" w Windows 2000) usunąć "oem*.inf" i
"oem*.PNF" (zawarte w nazwie pliku "*" oznacza numer, który się zmienia w zależności od środowiska
komputera). Przed usunięciem plików należy otworzyć plik inf, sprawdzić nazwę modelu podaną w
ostatnich kilku wierszach, by potwierdzić, że jest to plik odnoszący się do odpowiedniego modelu.
Numer pliku PNF jest taki sam, co pliku inf.
–
W Windows 7/Vista/Server 2008 operacja ta nie jest konieczna, jeśli wybrane zostało [Usuń sterownik
wraz ze wszystkimi elementami.].

6.4.2

Deinstalacja sterownika skanera
Kiedy sterownik skanera musi być usunięty, na przykład, gdy konieczne jest jego przeinstalowanie, sterownik
należy usunąć korzystając z poniższej procedury.
Deinstalacja sterownika wymaga uprawnień administratora.

1

Kliknąć [Start], a następnie wybrać [Wszystkie programy] (lub [Programy]) [KONICA MINOLTA :*** Skaner] - [UnInstScan]. ("***" stanowi oznaczenie nazwy modelu.)
% W Windows 7/Vista/Server 2008, jeśli pojawi się okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć
[Kontynuuj] lub [Tak].

2

Kliknąć [Dalej >].

3

W oknie dialogowym żądającym potwierdzenia usunięcia skanera kliknąć [Tak].

4

Kliknąć [Zakończ].

5

Zamknąć otwarte okna, a następnie ponownie uruchomić komputer.
% Należy pamiętać, by ponownie uruchomić komputer.
Kończy to deinstalację sterownika skanera.
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7

Funkcja drukowania

7.1

Drukowanie

7

Zadania drukowania są określane z oprogramowania użytkowego.

1

Dane należy otworzyć w aplikacji, a następnie kliknąć [Plik]. W menu kliknąć [Drukuj].

2

Sprawdzić, czy nazwa drukarki została wybrana w [Nazwie drukarki] (lub w [Wybieranie drukarki]).
% Jeśli drukarka nie jest wybrana, należy kliknąć, by ją wybrać.

3

Określić zakres wydruku i liczbę kopii do wydrukowania.

4

Kliknąć [Właściwości] (lub [Preferencje]), by w razie potrzeby zmienić ustawienia sterownika drukarki.
% Kliknięcie [Właściwości] lub [Preferencje] w oknie [Drukuj] spowoduje wyświetlenie strony
[Preferencji drukowania] sterownika drukarki, gdzie użytkownik może skonfigurować różne funkcje.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 7-4.

5

Kliknąć [Drukuj].
Drukowanie jest wykonywane.
% Jeśli maksymalnie po 30 sekundach żadna operacja kopiowania nie zostanie zaczęta, gdy
[PRIORYT. DRUK.] jest ustawiony na [PRIOR. KOPIOW.], drukowanie zostanie rozpoczęte
automatycznie.

Anulowanie zadania drukowania
Zadanie drukowania można anulować z Control Panel, jeśli w urządzeniu włączony jest tryb drukarki.

1

Należy sprawdzić, czy [TRYB DRUKARKI] jest pokazywany na Wyświetlaczu urządzenia i wcisnąć
przycisk Back/Stop/Reset.

2

Pokazany zostanie komunikat żądający potwierdzenia [ANULUJ PRACE].

3

Należy wybrać [TAK].

Tryb Czuwania
Jeśli dane do wydruku zostaną odebrane w chwili, gdy w urządzeniu włączony jest Tryb czuwania, tryb ten
zostanie anulowany.
Po odebraniu dane zostaną wydrukowane jak tylko urządzenie zakończy nagrzewanie.
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7.2

Ustawienia sterownika drukarki
Poniżej podano opisy dotyczące ustawień sterownika drukarki dostępne, gdy drukowanie jest wykonywane
z komputera.
Odsyłacz
Ekran ustawienia sterownika drukarki można przywołać na ekran nawet z okna [Drukarki], okna
[Drukarki i faksy] lub okna [Urządzenia i drukarki].
W przypadku Windows XP/Server 2003 należy kliknąć [Start], a następnie [Drukarki i faksy].
W Windows Vista/Server 2008 należy kliknąć [Start], otworzyć [Panel sterowania], a następnie kliknąć
[Drukarki] w [Sprzęt i dźwięk].
W Windows 2000 należy kliknąć [Start], a następnie wybrać [Ustawienia] - [Drukarki].
W Windows 7 należy kliknąć [Start], a następnie wybrać [Urządzenia i drukarki].

7.2.1

Wspólne ustawienia
W niniejszej części opisano ustawienia oraz najczęściej używane przyciski znajdujące się na zakładkach.
Nazwa pozycji

Funkcje

[OK]

Kliknąć ten przycisk, by zastosować zmienione ustawienia i zamknąć okno
właściwości.

[Anuluj]

Kliknąć ten przycisk, by wyłączyć (anulować) zmienione ustawienia i
zamknąć okno właściwości.

[Zastosuj]

Kliknąć ten przycisk, by zastosować określone ustawienia bez zamykania
okna właściwości.

[Pomoc]

Kliknąć ten przycisk, by wyświetlić Pomoc do pozycji pokazanych w
wyświetlanym oknie.

[Podgląd]

Pokazuje podgląd określonych ustawień papieru lub pokazuje stan
drukarki.
• Wybranie [Papier Gruby] spowoduje wyświetlenie układu strony
przykładowej, opartego na bieżących ustawieniach, co umożliwi
sprawdzenie obrazu ostatecznego wydruku.

•

[Zestaw ustawién]

7-4

Wybranie [Widoku drukarki] spowoduje wyświetlenie obrazu drukarki.
Podajniki papieru wybrane w [Źródło papieru] na zakładce [Ustawienia]
pokazane zostaną w jasno niebieskim kolorze.

Kliknąć ten przycisk, by zapisać bieżące ustawienia z możliwością
przywołania ich później.
Jeśli wybrane zostanie [Domyślne ustawienia fabryczne], we wszystkich
ustawieniach przywrócone zostaną wartości domyślne.
Zarejestrować można do 32 programów (włącznie z [Domyślne ustawienia
fabryczne]).
Zarejestrowana nazwa składać się może z nie więcej, niż 20 znaków.
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7.2.2

7

Zakładka [Ustawienia]
Można tu skonfigurować podstawowe funkcje drukowania takie, jak format i rodzaj papieru oraz metodę
wydruku.
Wybrać można formaty i rodzaje papieru takie same, jakie użyte zostały w urządzeniu. Aby poznać rodzaje
papieru, jakie można wykorzystywać, patrz str. 12-3.
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Nazwa funkcji

Opis

[Orientacja]

Umożliwia wybranie ułożenia oryginału.

[Rozmiar oryginalnego
dokumentu]

Umożliwia wybór formatu papieru oryginału.

[Edycja Użytkownika...]

Często używane formaty użytkownika mogą być zarejestrowane i później
przywoływane w celu ustawienia formatu papieru.
Podczas rejestracji ustawionemu formatowi papieru przypisać można
nazwę.
Zarejestrować można nie więcej, niż 32 formaty. Zarejestrowana nazwa
składać się może z nie więcej, niż 20 znaków.

[Dopasuj do rozmiaru
papieru]

Umożliwia określenie formatu papieru przeznaczonego do wydruku.
Jeśli jest on inny od formatu oryginału, a zoom jest ustawiony na [Auto],
obraz wydruku będzie powiększony lub pomniejszony tak, by pasował do
formatu.

[Zoom]

Wybrać współczynnik powiększenia lub zmniejszenia.

[Kopia]

Umożliwia określenie liczby kopii do wydrukowania.

[Grupowanie]

To pole wyboru należy zaznaczyć, gdy drukowanych jest kilka kompletów
kopii, by strony grupować kolejno.

[Źródło papieru]

Umożliwia wybranie podajnika papieru, który zostanie użyty.
Ta funkcja może być wybrana, gdy w urządzeniu zainstalowany jest
opcjonalny Podajnik ręczny.
Jeśli wybrane jest [Auto], użyty zostanie podajnik papieru zawierający
papier o formacie wybranym w [Rozmiar oryginalnego dokumentu].

[Rodzaj medium]

Umożliwia wybranie rodzaju papieru, jaki zostanie wykorzystany do
drukowania.

7-5

Ustawienia sterownika drukarki

7
7.2.3

7.2

Zakładka [Układ]
Możliwe jest tu wybranie liczby stron dokumentu, które zostaną wydrukowane na pojedynczym arkuszu
papieru.
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Nazwa funkcji

Opis

[Łączony]

Oryginały wielostronicowe można drukować na pojedynczym arkuszu
papieru.

[Szczegóły łączonych...]

Umożliwia określenie kolejności stron i zastosowanie linii oddzielających.
[Łączony]

Umożliwia wybranie warunku łączenia.
Jest to to samo ustawienie, które można wybrać z
listy [Łączony] znajdującej się na zakładce [Układ].

[Kolejność]

Umożliwia wybranie kierunku i kolejności stron, które
mają być wydrukowane.
Ustawienie to może być określone, gdy w [Łączony]
określone jest Nna1.

[Linia krawędzi]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wokół każdej
strony drukowany będzie kontur.
Ustawienie to może być określone, gdy w [Łączony]
określone jest Nna1.
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7.2.4

7

Zakładka [Ustawienie na stronę]
Umożliwia wybranie, czy dodana ma zostać strona przedniej okładki.
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Nazwa funkcji

Opis

[Przednia okładka]

Po wybraniu do wydruku dodana zostanie strona przedniej okładki.
Możliwe jest wybranie dodania przedniej okładki w postaci pustej strony
lub w formie strony posiadającej nadrukowany obraz z przodu.

[Źródło papieru na
przednią okładkę]

Pozwala wybrać podajnik papieru, z którego pobrany zostanie arkusz
przedniej okładki.
Ta funkcja może być wybrana, gdy w urządzeniu zainstalowany jest
opcjonalny Podajnik ręczny.

[Rodzaj medium]

Pozwala wybrać rodzaj papieru, jaki zostanie użyty na przednią okładkę.
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7.2.5

7.2

Zakładka [Znak wodny]
Umożliwia wydrukowanie dokumentu z nałożonym znakiem wodnym (stemplem).

7-8
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Nazwa funkcji

Opis

[Wybór Znaku wodnego]

Umożliwia wybranie znaku wodnego, jaki ma być wydrukowany.

[Nowy...]/[Edycja...]

Umożliwia zarejestrowanie nowego znaku wodnego. Możliwe jest również
edytowanie lub zmienianie ustawień zarejestrowanego znaku wodnego.
Zarejestrować można do 32 znaków wodnych (włącznie z [Bez Znaku
wodnego]).
[Tekst Znaku
wodnego]

Umożliwia wprowadzenie tekstu, który zostanie
wydrukowany jako znak wodny.
Wprowadzić można do 20 znaków.

[Czcionka]

Umożliwia wybranie fontu.

[Pogrubiona]

Umożliwia wybranie tekstu pogrubionego.

[Kursywa]

Umożliwia wybranie tekstu pisanego kursywą.

[Rozmiar]

Umożliwia określenie wielkości.
Określone może zostać ustawienie w zakresie
od 7 do 300 punktów.

[Kąt]

Umożliwia określenie kąta, pod jakim tekst zostanie
wydrukowany na papierze.
Określone może zostać ustawienie w zakresie
od 0° do 359°.

[Zaczernienie]

Umożliwia określenie nasycenia tekstu.
Określone może zostać ustawienie w zakresie
od 10% do 100%.

[Przesunięcie
względem
środka]

Umożliwia wybranie położenia pionowego i
poprzecznego.
Użytkownik może określić położenia korzystając z
pasków przewijania dostępnych z prawej strony oraz
pod obrazem.

[Zachowaj]

Po kliknięciu tego przycisku wybrany znak wodny zostanie usunięty.

[Tylko na pierwszej stronie]

Zaznaczyć to pole wyboru, by znak wodny wydrukować wyłącznie na
pierwszej stronie.
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7.2.6

7.2

Zakładka [Jakość]
Umożliwia określenie jakości wydruku.

Nazwa funkcji

Opis

[Rozdzielczość]

Umożliwia określenie rozdzielczości wydruku.

[Ustawienie]

7.2.7

[600 e 600]

Oryginały są drukowane w jakości 600 e 600 dpi.

[300 e 600]

Oryginały są drukowane w jakości 300 e 600 dpi.

Kliknięcie tego przycisku umożliwia ustawienie jakości obrazu.
[Jasność]

Umożliwia ustawienie jasności drukowanego obrazu.

[Kontrast]

Umożliwia ustawienie balansu nasycenia
drukowanego obrazu.

Zakładka [O...]
Pozwala na wyświetlenie informacji o wersji sterownika drukarki.
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Funkcja skanowania

8.1

Sterownik TWAIN skanera

8

W niniejszej części opisane zostały funkcje sterownika TWAIN skanera.

8.1.1

Skanowanie dokumentu
Operacja skanowania może być przeprowadzana z aplikacji zgodnych z TWAIN. Procedura obsługi jest
różna, w zależności od wykorzystywanej aplikacji.
Jako przykład poniżej opisana została procedura, w której skorzystano z programu Adobe Acrobat 7.0
Professional.

1

Dokument umieścić stroną zadrukowaną w dół na Szybie oryginału.
% Aby poznać szczegóły na temat wkładania oryginałów, patrz str. 3-6.

2

Uruchomić aplikację w komputerze.

3

Kliknąć [File].

4

Wskazać [Create PDF], a następnie kliknąć [From Scanner].

5

Z okna dialogowego wybrać urządzenie, określić żądane ustawienia, a następnie kliknąć [Scan].

6

Określić niezbędne ustawienia.
% W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 8-4.

7

Kliknąć [Scan].
Rozpocznie się skanowanie.
% Aby przerwać skanowanie, należy kliknąć [Cancel] lub nacisnąć [Esc].
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8.1.2

8.1

Ustawienia sterownika TWAIN skanera

Ustawienia
[Document Size]

Umożliwia wybranie formatu papieru, jaki będzie skanowany.

[Scan Mode]

[Text]

Odpowiedni dla dokumentu zawierającego tekst.

[Photo]

Odpowiedni dla dokumentu zawierającego
zdjęcia.

[150 dpi e 150 dpi]

Zwykła rozdzielczość przeznaczona dla znaków
o standardowej wielkości (np. dla dokumentów
napisanych w komputerze) oraz standardowej
wydajności skanowania.

[300 dpi e 300 dpi]

Wyższa rozdzielczość przeznaczona dla znaków
o mniejszej wielkości (np. gazety).

[600 dpi e 600 dpi]

Najwyższa rozdzielczość przeznaczona dla
danych zdjęć.

[Resolution]

8-4

[Brightness]

Umożliwia ustawienie jasności obrazu.

[Help]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie plików pomocy.

[About]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie informacji o wersji.

[Scan]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia zeskanowanie obrazu.

[Close]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia zamknięcie okna właściwości.
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8

Sterownik WIA skanera
W niniejszej części opisane zostały funkcje sterownika WIA skanera.

8.2.1

Skanowanie dokumentu
Operacja skanowania może być przeprowadzana z aplikacji zgodnych z WIA. Procedura obsługi jest różna,
w zależności od wykorzystywanej aplikacji.
Jako przykład poniżej opisana została procedura, w której skorzystano z programu Adobe Photoshop 7.0.

1

Dokument umieścić stroną zadrukowaną w dół na Szybie oryginału.
% Aby poznać szczegóły na temat wkładania oryginałów, patrz str. 3-6.

2

Uruchomić aplikację w komputerze.

3

Kliknąć [Plik].

4

Wskazać [Importuj], a następnie kliknąć [Obsługa WIA].
% Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem, należy sprawdzić jego zawartość i
kliknąć [OK].

5

Określić niezbędne ustawienia.
% W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 8-5.

6

Kliknąć [Skanuj].
Rozpocznie się skanowanie.
% Aby przerwać skanowanie, należy kliknąć [Anuluj] lub nacisnąć [Esc].

8.2.2

Ustawienia sterownika WIA skanera

Ustawienia
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[Obraz czarno-biały lub
tekst]

Obraz jest skanowany we wcześniej ustawionej jakości.
[Rozdzielczość]: 300
[Jasność]: 0

[Ustawienia
niestandardowe]

Umożliwia ustawienie jakości skanowanego obrazu.

[Podgląd]

Pokazywany jest skanowany obraz. Aby wybrać obszar skanowania, na
obrazie należy zaznaczyć go rozciągając prostokąt.

[Skanuj]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia zeskanowanie obrazu.

[Anuluj]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia zamknięcie okna właściwości.
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8.2

Ustawianie jakości z [Ustawienia niestandardowe]

%

Wybrać [Ustawienia niestandardowe], a następnie kliknąć [Dopasować jakość skanowanego obrazu].

Ustawienia
[Wygląd]

Umożliwia wyświetlenie obrazu przykładowego.

[Rozdzielczość]

[150]

Zwykła rozdzielczość przeznaczona dla znaków
o standardowej wielkości (np. dla dokumentów
napisanych w komputerze) oraz standardowej
wydajności skanowania.

[300]

Wyższa rozdzielczość przeznaczona dla znaków
o mniejszej wielkości (np. gazety).

[600]

Najwyższa rozdzielczość przeznaczona dla
danych zdjęć.

[Jasność]

Umożliwia ustawienie jasności obrazu.

[Typ obrazu]

Ustawione jest [Obraz czarno-biały lub tekst].

[Resetuj]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia przywrócenie wcześniejszych
ustawień.

[OK]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia zastosowanie zmienionych ustawień.

[Anuluj]

Kliknięcie tego przycisku umożliwia zamknięcie okna właściwości.

Ustawienia fabryczne
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[Rozdzielczość]

[300]

[Jasność]

[0]

[Typ obrazu]

[Obraz czarno-biały lub tekst]
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9

9

[MENU]
Użytkownik może skonfigurować ustawienia dla kilku funkcji kopiowania z Control Panel. Poniżej opisane
zostało [MENU] pojawiające się na Wyświetlaczu oraz funkcje, jakie mogą być ustawiane.

Ustawienia

9.1

[FUNKCJA KOPIOWANIA]

Skonfigurować ustawienia aplikacji, by wykonywać kopie.

str. 9-3

[UST.ZAD.KOPI.]

Umożliwia skonfigurowanie papieru dla danego podajnika
oraz jakość i nasycenie wykonywanych kopii.

str. 9-4

[FUNKCJE UZYTKOWE]

Umożliwia skonfigurowanie funkcji i ustawień urządzenia.

str. 9-5

[ŁĄCZNIE STRON]

Umożliwia sprawdzenie całkowitej liczby wydruków
wykonanych od chwili zainstalowania urządzenia.

str. 9-10

[FUNKCJA KOPIOWANIA]
Skonfigurować ustawienia aplikacji, by wykonywać kopie. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz
str. 5-7.
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9.2

9.2

[UST.ZAD.KOPI.]
Umożliwia skonfigurowanie papieru dla danego podajnika papieru.
Ponadto, możliwe jest ustawienie jakości i nasycenia w celu wyregulowania jakości obrazu kopii.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [UST.ZAD.KOPI.].

Ustawienia
[WYBÓR PAPIERU]

Wybierz podajnik papieru załadowany żądanym papierem.
Aby poznać szczegóły na temat ładowania papieru, patrz str. 3-4.

[PAPIER Z PODAJN. 1]

[ROZMIAR]

Wybrać format papieru załadowanego do
podajnika.

[MEDIA]

Wybrać rodzaj papieru załadowanego do
podajnika.

[ROZMIAR]

Wybrać format papieru załadowanego do
podajnika.

[MEDIA]

Wybrać rodzaj papieru załadowanego do
podajnika.

[ZADANY]

Jeśli kopiowany jest oryginał o stałym formacie
na papier o stałym formacie, należy wybrać
wstępnie ustawiony zoom.

[RĘCZNY]

Można ustawiać współczynnik zoom w zakresie
od 50% do 400%.

[TEKST/FOTO]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera tekst i
zdjęcia. Krawędzie tekstu zostaną odwzorowane
wyostrzone, a zdjęcia pozostaną gładkie.

[TEKST]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera wyłącznie
tekst. Krawędzie tekstu zostaną odwzorowane
wyostrzone.

[FOTO]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera wyłącznie
zdjęcia. Zdjęcia zostaną odwzorowane jako
gładkie obrazy.

[AUTO]

Poziom nasycenia jest dopasowywany
automatycznie.

[RĘCZNY]

Poziom nasycenia jest dopasowywany ręcznie.

[PAP.NA. POD.R.]

[WSPÓŁCZYNNIK ZOOM]

[JAKOŚĆ]

[NASYCENIE]

[PAMIĘĆ TRYBU]
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Często wykorzystywane ustawienia kopiowania można połączyć w
programy i zarejestrować je w urządzeniu. Programy te mogą być łatwo
przywoływane jako programy. Maksymalnie zarejestrować można do
dwóch programów.
[PRZYWOŁANIE]

Umożliwia przywołanie programu.

[ZAPIS]

Umożliwia zarejestrowanie programu.
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9.3

[FUNKCJE UŻYTKOWE]

9

Ustawienia fabryczne
[WYBÓR PAPIERU]

[PODAJNIK 1]

[PAPIER Z PODAJN. 1]

<System metryczny>
[ROZMIAR]: [A4 v]
<System anglosaski>
[ROZMIAR]: [Letter v]
[MEDIA]: [ZWYKŁY]

[PAP.NA. POD.R.]

<System metryczny>
[ROZMIAR]: [A4 v]
<System anglosaski>
[ROZMIAR]: [Letter v]
[MEDIA]: [ZWYKŁY]

9.3

[JAKOSC]

[TEKST/FOTO]

[NASYCENIE]

[AUTO]

[FUNKCJE UŻYTKOWE]
Poniżej opisane zostały funkcje kopiowania/drukowania, które można ustawić korzystając z
[FUNKCJE UŻYTKOWE].

Ustawienia
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[USTAW. URZĄDZENIA]

Umożliwia określenie ustawień środowiska operacyjnego
urządzenia.

str. 9-6

[ROZM. PAM. UZYTK.]

Maksymalnie zarejestrować można do dwóch formatów
użytkownika.

str. 9-7

[TRYB UŻYTKOWNIKA]

Operacja konserwacji jest przeprowadzana w celu
zachowania wydajności urządzenia.

str. 9-7

[UST.ZADANIA]

Umożliwia skonfigurowanie ustawień każdego z podajników
papieru oraz wydruków.

str. 9-8

[USTAW. KOPIOW.]

Umożliwia skonfigurowanie początkowych wartości ustawień
kopiowania.

str. 9-9

9-5

[FUNKCJE UŻYTKOWE]

9
9.3.1

9.3

[USTAW. URZĄDZENIA]
Umożliwia określenie ustawień środowiska operacyjnego urządzenia.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. URZĄDZENIA].

Ustawienia
[AUTO RESET PANELA]

Umożliwia określenie czasu, po którym włączona zostaje funkcja
Automatycznego resetowania panelu w sytuacji, gdy żadna operacja nie
jest wykonywana.
Kiedy funkcja Automatycznego resetowania panelu zostanie włączona,
urządzenie automatycznie przywróci ustawienia domyślne.

[TRYB CZUWANIA]

Umożliwia określenie czasu, po którym włączony zostanie tryb Czuwania
w sytuacji, gdy żadna operacja nie jest wykonywana.

[SZYB.UŚP.]

Umożliwia określenie, czy urządzenie ma być przełączane w tryb Czuwania
natychmiast po zakończeniu zadania drukowania, kiedy w urządzeniu
włączony jest tryb Czuwania.

[NASYCENIE(KSIĄŻ)]

[WYLACZ]

Urządzenie przełączane jest w tryb Czuwania po
upłynięciu czasu określonego w ustawieniu
[TRYB CZUWANIA].

[WLACZ]

Urządzenie przełączane jest w tryb Czuwania
natychmiast po zakończeniu zadania
drukowania.

Umożliwia wyregulowanie poziomu nasycenia obrazu.
[TRYB 1]

Umożliwia tworzenie kopii o takim samym
nasyceniu, co oryginał.

[TRYB 2]

Umożliwia zmniejszenie nasycenia i ograniczenie
plam na kopii.

[NASYCENIE WYDRUKU]

W przypadku drukowania z komputera umożliwia wybranie jednego z
siedmiu poziomów nasycenia.

[KONTRAST LCD]

Umożliwia ustawienie jasności Wyświetlacza.

[USTAW. PRĘD. KLAW.]

[CZAS DO
URUCHOM.]

Umożliwia określenie czasu, po którym wartość
zaczyna się zmieniać, kiedy przycisk zostanie
wciśnięty i przytrzymany.

[PRZERWA]

Umożliwia określenie czasu, po którym liczba
wartości zmieni się na kolejną.

[JĘZYK]

Umożliwia ustawienie języka Wyświetlacza.

Ustawienia fabryczne
[AUTO RESET PANELA]

[1 min.]

[TRYB CZUWANIA]

[15 min.]

[SZYB.UŚP.]

[WLACZ]

[NASYCENIE(KSIĄŻ)]

[TRYB 1]

[NASYC. WYDRUKU]
[KONTRAST LCD]
[USTAW. PRED. KLAW.]

[CZAS DO URUCHOM.]: [1s]
[PRZERWA]: [0,1s]

[JĘZYK]

9-6

[ANGIELSKI]
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9.3

[FUNKCJE UŻYTKOWE]

9.3.2

9

[ROZM. PAM. UZYTK.]
Często wykorzystywane formaty użytkownika mogą zostać zapisane, a później przywoływane, jeśli zajdzie
taka potrzeba.
Maksymalnie zarejestrować można do dwóch formatów użytkownika.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [ROZM. PAM. UZYTK.].

Ustawienia
[PAMIĘĆ 1]
[PAMIĘĆ 2]

Umożliwia zarejestrowanie formatów papieru użytkownika.
Długość papieru [X] może być ustawiona w zakresie od 140 mm do
432 mm.
Szerokość papieru [Y] może być ustawiona w zakresie od 90 mm do
297 mm.

Ustawienia fabryczne

9.3.3

[PAMIĘĆ 1]

[X]: 140 mm, [Y]: 90 mm

[PAMIĘĆ 2]

[X]: 140 mm, [Y]: 90 mm

[TRYB UŻYTKOWNIKA]
Kiedy temperatura pomieszczenia zmieni się drastycznie (np. gdy w zimie jest używany grzejnik), lub gdy
urządzenie jest używane w otoczeniu o dużej wilgotności, na powierzchni Bębna wewnątrz urządzenia może
skraplać się kondensat, co może powodować pogorszenie jakości druku.
Tej funkcji należy użyć, by osuszyć Bęben i zlikwidować kondensat.
0

Po upływie ok. jednej minuty urządzenie zakończy Suszenie bębna.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [TRYB UŻYTKOWNIKA].

Ustawienia
[SUSZENIE BĘBNA]
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Umożliwia rozpoczęcie Suszenia bębna.

9-7

[FUNKCJE UŻYTKOWE]

9
9.3.4

9.3

[UST.ZADANIA]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień papieru każdego z podajników oraz ustawień wydruków.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [UST.ZADANIA].

Ustawienia
[WYBOR PAPIERU]

[PAPIER Z PODAJN. 1]

[PAP.NA. POD.R.]

[PRIORYT.DRUK.]

[SORTOW. KRZYŻOWE]

Umożliwia określenie podajnika papieru wyświetlanego w ustawieniach
domyślnych.
[PODAJ1]

Umożliwia wyświetlanie Podajnika 1 jako
domyślnego podajnika papieru.

[PODAJNIK RĘCZNY]

Umożliwia wyświetlanie Podajnika ręcznego
jako domyślnego podajnika papieru.

[ROZMIAR]

Wybrać format papieru załadowanego do
podajnika.

[MEDIA]

Wybrać rodzaj papieru załadowanego do
podajnika.

[ROZMIAR]

Wybrać format papieru załadowanego do
podajnika.

[MEDIA]

Wybrać rodzaj papieru załadowanego do
podajnika.

Umożliwia określenie, czy zadaniom drukowania ma być nadawany
priorytet, kiedy urządzenie odbierze zadanie drukowania podczas
drukowania kopii.
[PRIOR. KOPIOW.]

Po ukończeniu drukowania kopii, przez
30 sekund, priorytet jest nadawany operacjom
kopiowania.
Jeśli po wydrukowaniu kopii, lub po ukończeniu
ostatniej operacji kopiowania, przez 30 sekund
żadna operacja nie zostanie wykonana,
wykonywane będzie zadanie drukowania.

[DRUKUJ]

Priorytet nadawany jest zadaniom drukowania,
zadanie drukowania jest wykonywane
natychmiast po wydrukowaniu kopii.

Umożliwia określenie, czy kopie mają być wysuwane posortowane
krzyżowo, jeżeli spełnione są warunki sortowania krzyżowego.

Ustawienia fabryczne
[WYBOR PAPIERU]

[PODAJNIK 1]

[PAPIER Z PODAJN. 1]

<System metryczny>
[ROZMIAR]: [A4 v]
<System anglosaski>
[ROZMIAR]: [Letter v]

[PAP.NA. POD.R.]

<System metryczny>
[ROZMIAR]: [A4 v]
<System anglosaski>
[ROZMIAR]: [Letter v]

[MEDIA]: [ZWYKŁY]

[MEDIA]: [ZWYKŁY]

9-8

[PRIORYT.DRUK.]

[PRIOR. KOPIOW.]

[SORTOW. KRZYŻOWE]

[WYŁ]
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9.3

[FUNKCJE UŻYTKOWE]

9.3.5

9

[USTAW. KOPIOW.]
Umożliwia skonfigurowanie początkowych wartości ustawień kopiowania.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [FUNKCJE UŻYTKOWE] ö [USTAW. KOPIOW.].

Ustawienia
[USTAW.JAKOŚCI]

[PRIOR. NASYCENIA]

[POZIOM NASYCENIA]

[USTAW. KASOWANIA]

[TEKST/FOTO]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera tekst i
zdjęcia. Krawędzie tekstu zostaną odwzorowane
wyostrzone, a zdjęcia pozostaną gładkie.

[TEKST]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera wyłącznie
tekst. Krawędzie tekstu zostaną odwzorowane
wyostrzone.

[FOTO]

Wybrać tę opcję, gdy oryginał zawiera wyłącznie
zdjęcia. Zdjęcia zostaną odwzorowane jako
gładkie obrazy.

[AUTO]

Poziom nasycenia jest dopasowywany
automatycznie.

[RĘCZNY]

Poziom nasycenia jest dopasowywany ręcznie.

[AUTO]

Umożliwia wybranie jednego z trzech poziomów
nasycenia, przeznaczonych dla ustawienia
nasycenia [AUTO].

[RĘCZNY]

Umożliwia wybranie jednego z dziewięciu
poziomów nasycenia, przeznaczonych dla
ustawienia nasycenia [RĘCZNE].

Umożliwia określenie szerokość wymazywanego obszaru w zakresie od
5 mm do 20 mm (w przyrostach co 1 mm) podczas tworzenia kopii z
wykorzystaniem [KASOWANIE Z LEWEJ], [KASOWANIE U GÓRY] lub
[KASOWANIE RAMKI] wybranych w ustawieniu [KASOWANIA].
[LEWO]

Umożliwia wymazanie lewej strony oryginału.

[GÓRNE]

Umożliwia wymazanie górnej strony oryginału.

[RAMKA]

Umożliwia wymazanie ramki wokół oryginału.

[PRIORYT.UKŁAD.]

Umożliwia określenie, czy kopie mają być układane podczas wysuwania
na tacę wyprowadzania.

[ULOZENIE 4W1]

Umożliwia określenie kolejności łączenia oryginału podczas
rozmieszczania stron w opcji 4W1.
[WZÓR 1]

[WZÓR 2]
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9-9

[LACZNIE STRON]

9

9.4

Ustawienia fabryczne
[USTAW.JAKOŚCI]

[TEKST/FOTO]

[PRIOR. NASYCENIA]

[AUTO]

[POZIOM NASYCENIA]

[AUTO]:
[RĘCZNE]:

[USTAW. KASOWANIA]

9.4

Ustawienie
kasowania:

[LEWO]

Szerokość
kasowania:

[Z LEWEJ]: 10 mm
[U GÓRY]: 10 mm
[RAMKA]: 10 mm

[PRIORYT.UKŁAD.]

[WYŁ]

[UŁOŻENIE 4W1]

[WZÓR 1]

[LACZNIE STRON]
Umożliwia sprawdzenie całkowitej liczby wydruków wykonanych od chwili zainstalowania urządzenia.

%

Nacisnąć przycisk Menu/Select ö [LACZNIE STRON].

Ustawienia

9-10

[LICZNIK GL.]

Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych od chwili zainstalowania
urządzenia.

[L.FORMATOW]

Wyświetla całkowitą liczbę kopii/wydruków wykonanych na papierze o
określonym formacie.
Format papieru, który ma być liczony, powinien zostać skonfigurowany
przez przedstawiciela serwisu.

[WSZ.SKANOW]

Wyświetla całkowitą liczbę skanów wykonanych od chwili zainstalowania
urządzenia. (Oprócz skanów wykonanych podczas kopiowania.)

bizhub 164

10

Konserwacja

10.1

Papier

10

Konserwacja

10.1

Papier

10.1.1

Sprawdzanie papieru

10

Komunikat dotyczący uzupełnienia papieru
Jeśli podczas drukowania w podajniku skończy się papier, wyświetlany jest komunikat [BRAK PAPIERU
WLOZ PAPIER]. Należy sprawdzić podajnik, a następnie załadować do niego papier.

Środki ostrożności związane z używaniem papieru
Nie należy używać następujących rodzajów papieru. Postępowanie niezgodne z niniejszymi środkami
ostrożności może spowodować spadek jakości wydruków, zacięcie papieru lub uszkodzenie urządzenia.
Papier zadrukowany na drukarkach atramentowych lub na drukarkach termicznych
Papier pofałdowany, o powierzchni włosowej, pomarszczony lub nieciągły
Papier, który pozostawał długo rozpakowany
Wilgotny papier, papier perforowany lub papier przedziurkowany.
Papier bardzo gładki, bardzo szorstki lub o nierównej powierzchni
Papier impregnowany, kalkowy, wrażliwy na wysoką temperaturę lub samoprzylepny
Papier z elementami dekoracyjnymi z folii lub tłoczony
Papier o nietypowym kształcie (innym niż prostokątny)
Papier z naniesionym klejem, ze zszywkami lub spinaczami
Papier z naklejkami
Papier ze wstążkami, haftkami, zatrzaskami, itd.
Folie prezentacyjne OHP

Przechowywanie papieru
Papier należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu o niskiej wilgotności. Wilgotny papier może
powodować zacięcia papieru. Papier należy przechowywać w pozycji leżącej, nie stojący na którejkolwiek z
krawędzi. Zawinięty papier może powodować zacięcia papieru.

bizhub 164

10-3

Papier

10
10.1.2

10.1

Ładowanie papieru
W niniejszej części opisano jak ładować papier do każdego z podajników papieru.
Jeśli drukowanie zostanie przerwane z powodu wyczerpania papieru w podajniku, należy załadować do
niego papier. Aby poznać rodzaje papieru, jakie można wykorzystywać, patrz str. 12-3.

Ładowanie papieru do Podajnika 1
0

Należy upewnić się, czy oryginał i załadowany papier zostały ułożone w tym samym kierunku. Jeśli tak
nie jest, części obrazu mogą zostać utracone.

1

Wysunąć Podajnik 1.

2

Wciskać Płytkę podajnika papieru, aż zaskoczy na miejsce.
% 1. Rolka odbierająca papier

PAMIĘTAJ
Należy uważać, by nie dotknąć Rolki odbierającej papier.

1

3

Prowadnice papieru przysunąć tak, by dopasować ich położenie
do załadowanego formatu papieru.
% Aby załadować format użytkownika, należy załadować papier,
a następnie wyregulować Prowadnice papieru tak, by
dopasować je do załadowanego formatu papieru.

4

Papier powinien być załadowany do podajnika w taki sposób, aby
strona przeznaczona do zadrukowania była skierowana do góry
(kiedy papier jest rozpakowywany, ta właśnie strona jest
skierowana do góry).
% Nie ładuj zbyt dużo arkuszy papieru. Górna powierzchnia
papieru nie może wystawać ponad znacznik ogranicznika ,.
% Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go
rozprostować.
% Do podajnika możliwe jest załadowanie do 250 arkuszy
zwykłego papieru lub 20 arkuszy kart.

10-4

5

Zamknąć Podajnik 1.

6

Aby ponownie uruchomić drukowanie, należy nacisnąć przycisk Start.
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10.1

Papier

10

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego
0
0

Podajnik ręczny jest opcjonalny.
Należy upewnić się, czy oryginał i załadowany papier zostały ułożone w tym samym kierunku. Jeśli tak
nie jest, części obrazu mogą zostać utracone.

1

Przesunąć Prowadnice papieru, by zapewnić między nimi więcej
miejsca.
% 1. Rolka odbierająca papier

PAMIĘTAJ
Należy uważać, by nie dotknąć Rolki odbierającej papier.

2

1

Papier włożyć jak najdalej do otworu podawania zwrócony stroną, która ma być zadrukowana
skierowaną do dołu (jest to strona skierowana do góry, kiedy ryza papieru jest rozpakowywana).
% Obraz zostanie nadrukowany na powierzchnię papieru skierowaną do dołu.
% Nie ładuj zbyt dużo arkuszy papieru. Górna powierzchnia papieru nie może wystawać ponad
znacznik ogranicznika ,.
% Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go rozprostować.
% Do podajnika możliwe jest załadowanie do 100 arkuszy zwykłego papieru lub 20 arkuszy kart.

3

Prowadnice papieru przysunąć tak, by dopasować ich położenie
do załadowanego formatu papieru.
% Prowadnice papieru pewnie dosunąć do krawędzi papieru.

4
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Aby ponownie uruchomić drukowanie, należy nacisnąć przycisk Start.

10-5

Toner

10
10.2

Toner

10.2.1

Sprawdzanie tonera

10.2

Komunikat dotyczący wymiany zasobnika na toner
Kiedy nadejdzie czas wymiany Zasobnika na toner, na dole Wyświetlacza z wyprzedzeniem pokazany
zostanie komunikat o tym ostrzegający.

Kiedy ten komunikat pojawi się, należy przygotować się do wymiany Zasobnika na toner, zgodnie z instrukcją
zawartą w umowie dotyczącej konserwacji.

Gdy nadejdzie czas wymienić Zasobnik na toner, pokazany zostanie przedstawiony poniżej komunikat, a
następnie urządzenie przerwie działanie.

Zasobnik na toner należy wymienić zgodnie z instrukcją zawartą w umowie dotyczącej konserwacji.

Wymiana zasobnika z tonerem
0

Należy używać wyłącznie zasobników na toner opracowanych specjalnie dla tego urządzenia.
Zastosowanie jakichkolwiek innych zasobników z tonerem może spowodować uszkodzenie
urządzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem
serwisu.

7 UWAGA
Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera
Należy uważać, by toner nie wysypał się do wnętrza kopiarki, na ręce czy ubranie.
Jeżeli ręce zostały zabrudzone tonerem, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
W przypadku zaprószenia tonerem oka, natychmiast przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza
specjalisty.

7 UWAGA
Obsługa tonera i zasobników z tonerem
Tonera, ani zasobników na toner, nie należy wkładać do ognia.
Toner wyjęty z ognia może spowodować oparzenia.

10-6
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10.2

Toner
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10

1

Otworzyć Przednią pokrywę urządzenia.

2

Pusty Zasobnik na toner należy obrócić w lewo, by go
odblokować.

3

Wysunąć Zasobnik na toner.

4

Nowy Zasobnik na toner wyjąć z opakowania i potrząsnąć go z
boku na bok 5 do 10 razy.

5

Zasobnik na toner częściowo włożyć do urządzenia. Trzymając
plombę Zasobnika na toner skierowaną do góry, powoli ją zdjąć z
zasobnika.

10-7

Toner

10
6

10.2

Zasobnik na toner włożyć do urządzenia.
% Jak pokazano z prawej, upewnić się, czy końcówka pokrętła
jest wyrównana z oznaczeniem , umieszczonym na
urządzeniu.

7

Zasobnik na toner obrócić w prawo, by go zablokować.

8

Zamknąć Przednią pokrywę urządzenia.
% Po zamknięciu Przedniej pokrywy automatycznie rozpoczęte zostanie uzupełnianie tonera.

10-8
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10.3

Procedura czyszczenia

10.3

10

Procedura czyszczenia
PAMIĘTAJ
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, czy urządzenie zostało wyłączone.

Szyba oryginału, Control Panel
PAMIĘTAJ
Control Panel nie należy naciskać z dużą siłą, w przeciwnym razie przyciski i Wyświetlacz mogą zostać
uszkodzone.

%

Powierzchnię należy przetrzeć miękką, suchą szmatką.

Obudowa, Płaszczyzna dociskająca oryginał
PAMIĘTAJ
Do czyszczenia Płaszczyzny dociskającej oryginał nie należy używać rozpuszczalników takich, jak benzen
lub rozcieńczalnik.

%
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Powierzchnię należy przetrzeć używając miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym detergentem używanego
w gospodarstwie domowym.
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Wyszukiwanie i usuwanie
usterek

11.1

Wykrycie problemu (wezwanie przedstawiciela serwisu)

11

11

Wyszukiwanie i usuwanie usterek
W tym rozdziale opisano diagnozowanie i usuwanie usterek.

11.1

Wykrycie problemu (wezwanie przedstawiciela serwisu)
Jeśli wykryta usterka nie może być naprawiona przez użytkownika, wyświetlany jest komunikat
[BLAD URZADZENIA KOD SERWISOWY(C####)] (ekran powiadomienia serwisu).
Zazwyczaj na ekranie powiadomienia serwisu pokazywany jest kod usterki zaczynający się od "C".

PAMIĘTAJ
Po pojawieniu się takiego komunikatu należy wyłączyć urządzenie, a następnie zaczekać ok. 10 sekund
przed ponownym włączeniem go.
Jeśli komunikat wciąż jest wyświetlany, oznacza to, że urządzenie może być uszkodzone. Dlatego należy
natychmiast skontaktować się z przedstawicielem serwisu zgodnie z opisaną poniżej procedurą.
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1

Zapisać kod usterki pokazany w ekranie powiadomienia serwisu.

2

Wyłączyć Wyłącznik zasilania.

3

Wyłącz urządzenie z sieci.

4

Skontaktować się z przedstawicielem serwisu i podać mu zapisany kod usterki.
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Tabela diagnozowania i usuwania usterek
Proste diagnozowanie i usuwanie usterek
Poniżej objaśnione zostały proste procedury diagnozowania i usuwania usterek. Jeżeli nie udało się
rozwiązać problemu po wykonaniu opisanych operacji, należy się skontaktować z przedstawicielem serwisu.
Opis problemu

Punkty do sprawdzenia/
Przyczyna

Przeciwdziałanie

Urządzenie nie uruchamia się po
włączeniu Wyłącznika
zasilania

Czy w gniazdku jest prąd?

Umieść przewód zasilający w
źródle zasilania we właściwy
sposób.

Czy włączony został przerywacz
obwodu elektrycznego?

Zamknąć przerywacz obwodu
elektrycznego.

Na Wyświetlaczu nic nie jest
pokazywane

Czy wskaźnik znajdujący się w
przycisku Start pali się na
zielono?

Urządzenie weszło w Tryb
czuwania.
Aby anulować Tryb czuwania, na
Control Panel należy wcisnąć
dowolny przycisk. (str. 3-3)

Kopiowanie nie jest
rozpoczynane.

Czy Górna pokrywa zespołu
utrwalającego/1. pokrywa
boczna są otwarte w
urządzeniu?

Górną pokrywę zespołu
utrwalającego/1. pokrywę
boczną należy pewnie zamknąć.

Urządzenie wciąż nagrzewa się
po tym, jak zostało włączone.

Po włączeniu urządzenie
potrzebuje ok. 30 sekund, by
przeprowadzić nagrzewanie.
Należy zaczekać, aż urządzenie
zakończy nagrzewanie.

Czy na Wyświetlaczu pokazane
są komunikat o błędzie lub
ikona?

Należy postępować zgodnie z
każdą instrukcją podaną w
każdym komunikacie
pokazanym na Wyświetlaczu.

Czy nasycenie jest ustawione po
jaśniejszej stronie?

Aby wybrać żądane nasycenie, w
ustawieniu nasycenia należy
wcisnąć przycisk ) (ciemniej).
(str. 5-5)

Czy papier do kopiowania jest
wilgotny?

Zastąpić nowym papierem.
(str. 3-4)

Czy nasycenie jest ustawione po
ciemniejszej stronie?

Aby wybrać żądane nasycenie, w
ustawieniu nasycenia należy
wcisnąć przycisk * (jaśniej).
(str. 5-5)

Czy oryginał nie został
prawidłowo dociśnięty do Szyby
oryginału?

Prawidłowo ułożyć oryginał na
Szybie oryginału tak, by został
dociśnięty. (str. 3-6)

Czy papier do kopiowania jest
wilgotny?

Zastąpić nowym papierem.
(str. 3-4)

Czy oryginał nie został
prawidłowo dociśnięty do Szyby
oryginału?

Prawidłowo ułożyć oryginał na
Szybie oryginału tak, by został
dociśnięty. (str. 3-6)

Wydruk jest zbyt jasny.

Wydruk jest zbyt ciemny.

Obraz jest częściowo
niewyraźny lub zamazany

11-4
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Opis problemu

Punkty do sprawdzenia/
Przyczyna

Przeciwdziałanie

Wydruk pokryty jest ciemnymi
kropkami lub plamkami.
Na wydrukach występują pasy.

Czy Szyba oryginału jest
zabrudzona?

Szybę oryginału przetrzeć
miękką, suchą szmatką.
(str. 10-9)

Czy Płaszczyzna dociskająca
oryginał jest zabrudzona?

Płaszczyznę dociskającą
oryginał oczyścić używając
miękkiej szmatki zwilżonej
łagodnym detergentem.
(str. 10-9)

Czy oryginał jest wydrukowany
na wysoce półprzezroczystym
materiale takim, jak materiały do
fotokopiowania lub folie
prezentacyjne OHP?

Na oryginale umieścić należy
pusty arkusz papieru. (str. 3-6)

Czy kopiowany jest oryginał
2-stronny?

Jeżeli kopiowany jest cienki,
2-stronny oryginał, druk
znajdujący się na jego odwrocie
może zostać powielony na
przedniej stronie kopii. Aby
wyregulować poziom nasycenia,
w ustawieniu nasycenia należy
wcisnąć przycisk * (jaśniej).
(str. 5-5)

Czy oryginał został ułożony
poprawnie?

Oryginał należy poprawnie
ułożyć względem Skali
oryginału. (str. 3-6)

Czy Prowadnica boczna jest
nieprawidłowo ustawiona
względem krawędzi papieru?

Prowadnicę boczną należy
przysunąć do krawędzi papieru.

Czy do podajnika został
załadowany pozawijany papier?

Wyrównaj papier przed
załadowaniem.

Czy do pracy użyty został łatwo
zawijający się papier (taki jak
papier z recyklingu)?

Usunąć papier z podajnika,
odwrócić na drugą stronę i
ponownie załadować.

Obraz został wydrukowany pod
kątem

Drukowane strony są pozwijane.

Zastąpić suchym papierem.
(str. 3-4)
Krawędź wydrukowanego
obrazu jest zabrudzona.
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Czy Płaszczyzna dociskająca
oryginał jest zabrudzona?

Płaszczyznę dociskającą
oryginał oczyścić używając
miękkiej szmatki zwilżonej
łagodnym detergentem.
(str. 10-9)

Czy wybrany format papieru był
większy od oryginału?
(Przy ustawieniu współczynnika
zoom 100%)

Wybrać format papieru
identyczny z oryginałem.
Albo wykonać powiększoną
kopię z takim współczynnikiem
zoom, by dopasować ją do
formatu papieru. (str. 5-5)

Czy format lub ułożenie oryginału
są inne, niż papieru?
(Przy ustawieniu współczynnika
zoom 100%)

Wybrać ułożenie papieru
identyczne z oryginałem.

Czy kopia została zmniejszona
do formatu mniejszego od
papieru?
(Przy określonym współczynniku
zoom zmniejszenia)

Wybrać taki współczynnik zoom,
by dopasować format oryginału
do wybranego formatu papieru.
Albo wykonać zmniejszoną
kopię z takim współczynnikiem
zoom, by dopasować ją do
formatu papieru. (str. 5-5)
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Opis problemu

Punkty do sprawdzenia/
Przyczyna

Przeciwdziałanie

Na ekranie komputera
pokazywany jest komunikat
"Drukarka nie jest podłączona"
lub "Błąd drukowania".

Sterownik drukarki, określony
podczas drukowania, może nie
być obsługiwany przez kontroler
drukarki.

Sprawdzić nazwę określonej
drukarki.

Kabel USB może być odłączony.

Sprawdzić, czy kabel jest
podłączony poprawnie.

W urządzeniu mógł wystąpić
błąd.

Sprawdzić Wyświetlacz
urządzenia.

Może brakować pamięci.

Wykonać drukowanie próbne, by
sprawdzić, czy drukowanie jest
możliwe.

Sterownik drukarki, określony
podczas drukowania, może nie
być obsługiwany przez kontroler
drukarki.

Sprawdzić nazwę określonej
drukarki.

Kabel USB może być odłączony.

Sprawdzić, czy kabel jest
podłączony poprawnie.

W urządzeniu mógł wystąpić
błąd.

Sprawdzić Wyświetlacz
urządzenia.

W urządzeniu oczekiwać na
przetworzenie mogą
nieprzetworzone zadania.

Należy zaczekać, aż
nieprzetworzone zadanie
zostanie przetworzone.

Komputer może dysponować
niedostateczną ilością pamięci.

Wykonać drukowanie próbne, by
sprawdzić, czy drukowanie jest
możliwe.

W sterowniku drukarki nie
można wybierać pozycji.

Pewne funkcje nie mogą być
łączone.

Nieaktywnych pozycji nie można
konfigurować.

Wyświetlany jest komunikat o
"konflikcie", zawierający
informacje "nie można
skonfigurować" lub "funkcja
zostanie anulowana".

Użytkownik usiłuje
skonfigurować funkcje, któren
nie mogą być łączone.

Należy uważnie sprawdzić
określone przez siebie funkcje, a
następnie określić funkcje, które
mogą być łączone.

Wydruk zgodny ze
skonfigurowanymi ustawieniami
jest niemożliwy.

Ustawienia mogą nie być
skonfigurowane poprawnie.

Sprawdzić ustawienie każdej
pozycji sterownika drukarki.

Przetwarzanie drukowania
zostało ukończone w
komputerze, ale drukowanie nie
jest rozpoczynane.
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Wybrane funkcje mogą być
łączone w sterowniku drukarki,
ale nie mogą być łączone w
niniejszym urządzeniu.
Format papieru lub ułożenie
papieru określone w aplikacji
mogą być nadrzędne podczas
drukowania w stosunku do
ustawień sterownika drukarki.

Poprawnie skonfigurować
ustawienia w aplikacji.

Łączenie nie jest wykonywane;
strony nie są łączone, tylko
drukowane oddzielnie.

Połączone zostały oryginały o
różnym ułożeniu.

Ujednolicić ułożenia oryginałów.

Obrazy nie są drukowane
poprawnie.

Komputer może nie dysponować
dostateczną ilością pamięci.

Obniżyć jakość obrazów, by
zmniejszyć wielkość danych.

Papier nie jest podawany z
określonego źródła papieru.

Papier nie będzie podawany z
określonego źródła papieru, jeśli
załadowany do niego jest papier
o innym formacie lub ułożeniu.

Do żądanego źródła papieru
załadować papier o
odpowiednim formacie i w
odpowiednim ułożeniu.
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Opis problemu

Punkty do sprawdzenia/
Przyczyna

Przeciwdziałanie

Na ekranie komputera
wyświetlany jest komunikat
"Skaner nie gotowy".

Urządzenie nie uruchomiło się.

Wyłączyć urządzenie, a
następnie sprawdzić, czy kabel
USB jest poprawnie podłączony.
Po sprawdzeniu kabla USB
ponownie włączyć urządzenie.

Podczas przesyłania w
komputerze lub w urządzeniu
mogła wystąpić awaria systemu.
Kabel USB został niepoprawnie
podłączony podczas
przesyłania.
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Na ekranie komputera
wyświetlany jest komunikat
"Skaner zajęty".

Jeśli w tym samym czasie
wysłane zostanie zadanie
skanowania TWAIN i zadanie
kopiowania, urządzenie może
przerwać pracę podczas
skanowania.

Należy zaczekać, aż operacja
kopiowania lub skanowania
zostanie ukończona.

Na ekranie komputera
wyświetlany jest komunikat
"Błąd odczytu danych".

Podczas odczytywania danych
w toku skanowania przez
urządzenie wystąpił błąd.

Wyłączyć urządzenie, a
następnie sprawdzić, czy kabel
USB jest poprawnie podłączony.
Po sprawdzeniu kabla USB
ponownie włączyć urządzenie.

Na ekranie komputera
wyświetlany jest komunikat
"Błąd urządzenia".

Możliwe jest występowanie
problemu związane z
przesyłaniem poleceń pomiędzy
sterownikiem TWAIN i
urządzeniem.

Sprawdzić kabel USB
podłączony do urządzenia.
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11.2

Komunikaty podstawowe i środki zaradcze
Jeśli zostanie wyświetlony inny komunikat niż te wymienione poniżej, należy wykonać czynności opisane
w komunikacie.
"#" wskazuje podajnik papieru. 1 odpowiada Podajnikowi 1, a

Podajnikowi ręcznemu.

"XXX" wskazuje format papieru.
Komunikat

Przyczyna

Przeciwdziałanie

[ZACIECIE PAPIERU
OTW.POKR.BOCZNA 1KAS]

W urządzeniu wystąpiło zacięcie
papieru.

Otworzyć 1. pokrywę boczną i
usunąć zacięty papier, a
następnie nacisnąć przycisk
Start. (str. 11-10)

Cały zacięty papier nie został
usunięty z wnętrza urządzenia.

Otworzyć 1. pokrywę boczną i
usunąć cały zacięty papier, a
następnie nacisnąć przycisk
Start. (str. 11-10)

Rozmiar danych dla
skanowanego obrazu
przekroczył pojemność pamięci.

Nacisnąć dowolny przycisk
Control Panel lub wyłączyć
urządzenie, a następnie
ponownie je włączyć.
(Zeskanowane dane/odebrane
dane obrazu zostaną usunięte.)
Zmniejszyć rozdzielczość i
spróbować ponownie.
(str. 7-10, str. 8-4, str. 8-6)

[PAMIĘĆ PEŁNA]

Rozmiar danych obrazu
odebranych z komputera
przekroczył pojemność pamięci.
[PAMIEC PLIKU PELNA]

Osiągnięto maksymalną liczbę
plików danych obrazu
zeskanowanych przez
urządzenie.

[BŁĄD ROZM. PAPIERU
WYZERUJ PAPIER (#XXX)]

Obrazy są drukowane na
papierze o formacie innym, niż
oryginału.
Obrazy są drukowane na
papierze o formacie innym, niż
określony przez sterownik
drukarki.
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W podajniku umieścić należy
papier o prawidłowym formacie,
a następnie nacisnąć przycisk
Start. (str. 10-4)

[BRAK ODPOWIED. PAP.
ZAŁADUJ PAPIER (XXX)]

W sterowniku drukarki, na liście
[Źródła papieru], wybrane jest
[Auto], ale papier o określonym
formacie nie jest załadowany.

[ZŁY ROZMIAR PAPIERU
(#XXX)%(#XXX)]

Papier o formacie określonym w
sterowniku drukarki nie jest
załadowany do określonego
podajnika.

[BRAK PAPIERU WLOZ
PAPIER(#XXX)]

Podczas
kopiowania/drukowania w
podajniku skończył się papier.

[BŁĄD RODZAJU PAPIERU
(#XXX)%(#XXX)]

Papier o rodzaju określonym w
sterowniku drukarki nie jest
załadowany do określonego
podajnika.

Załadować papier o poprawnym
formacie do podajnika i zmienić
rodzaj papieru w trybie Menu, a
następnie nacisnąć przycisk
Start. (str. 9-4)

[OTWARTA PRZEDN. POKR.
ZAMKNIJ PRZEDN. POKR.]

Przednia pokrywa urządzenia
jest otwarta lub niedokładnie
zamknięta.

Pewnie zamknąć Przednią
pokrywę urządzenia.

[OTW. POKR. BOCZNA 1KAS
ZAMKN. POKR.BOCZ. 1KAS]

1. pokrywa boczna urządzenia
jest otwarta lub niedokładnie
zamknięta.

Pewnie zamknąć 1. pokrywę
boczną urządzenia.

[BRAK TONERA DODAWANIE
TONERA]

Brak tonera.
Kopiowanie/drukowanie nie
mogą być realizowane.

Zastąp zasobnik z tonerem
nowym zasobnikiem. (str. 10-6)

[TERMIN KONSERWACJI (M1)
KOD SERWISOWY]

Przypada termin konserwacji.

Skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu
technicznego.
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Komunikat

Przyczyna

Przeciwdziałanie

[TERMIN KONSERWACJI (M2)
KOD SERWISOWY]

Należy wymienić Bęben.

Skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu
technicznego.

[POLACZ. PC NIEUDANE]

Podczas odczytywania danych
w toku skanowania przez
urządzenie wystąpił błąd.

Wyłączyć urządzenie, a
następnie sprawdzić, czy kabel
USB jest poprawnie podłączony.
Po sprawdzeniu kabla USB
ponownie włączyć urządzenie.
Jeśli błąd nie ustępuje, należy
skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
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Usuwanie zacięć papieru
Jeśli wystąpi zacięcie papieru, pokazany zostanie komunikat [ZACIECIE PAPIERU OTW.POKR.BOCZNA
1KAS].
Aby usunąć zacięty papier, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

7 UWAGA
-

Obszar wokół Zespołu utrwalającego jest bardzo gorący.
Dotknięcie innej części poza wskazanymi, może spowodować
oparzenie. Jeśli użytkownik ulegnie oparzeniu, powinien
natychmiast schłodzić skórę zimną wodą, a następnie zasięgnąć
porady lekarza.
% 1. Zespół utrwalający

1

7 UWAGA
-

Należy uważać, by toner nie wysypał się do wnętrza kopiarki, na ręce czy ubranie.
Jeżeli ręce zostały zabrudzone tonerem, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
W przypadku zaprószenia tonerem oka, natychmiast przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza
specjalisty.

PAMIĘTAJ
Pogorszenie jakości uzyskiwanych kopii może wynikać z faktu
dotknięcia powierzchni Bębna.
Zachować ostrożność, aby nie dotknąć powierzchni Bębna.
% 1. Bęben
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Usuwanie zacięć papieru z zespołu transportu pionowego

1

Otworzyć 1. pokrywę boczną urządzenia.

2

Otworzyć Górną pokrywę zespołu utrwalającego.
% Górną pokrywę zespołu utrwalającego pchnąć do góry, aż
zaskoczy na miejsce.
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3

Powoli wyciągnij papier.

4

Zamknąć Górną pokrywę zespołu utrwalającego.

5

Zamknąć 1. pokrywę boczną urządzenia.

11-11

Usuwanie zacięć papieru
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11.3

Usuwanie zacięć papieru z zespołu pobierającego papier

11-12

1

Otworzyć 1. pokrywę boczną urządzenia.

2

Powoli wyciągnij papier.

3

Zamknąć 1. pokrywę boczną urządzenia.

4

Wysunąć Podajnik 1.

5

Wyjąć cały papier z Podajnika 1, a następnie ponownie go
załadować.
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6

11

Prowadnice papieru przesunąć w taki sposób, by dopasować
ich położenie do formatu załadowanego papieru.

PAMIĘTAJ
Upewnić się, czy Prowadnice papieru są dosunięte do krawędzi
załadowanego papieru.

7

Zamknąć Podajnik 1.

Usuwanie zacięć papieru z zespołu wysuwającego

1

Powoli wyciągnij papier.

Usuwanie zacięć papieru z Podajnika ręcznego (opcja)
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1

Z Podajnika ręcznego wyjąć cały papier.

2

Otworzyć 1. pokrywę boczną urządzenia.

11-13
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3

Powoli wyciągnij papier.

4

Zamknąć 1. pokrywę boczną urządzenia.

5

Papier ponownie załadować do Podajnika ręcznego.

11.3
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Papier

12

12

Dane techniczne
W niniejszym rozdziale opisano dane techniczne papieru, urządzenia i opcji.
Dane techniczne niniejszego urządzenia mogą zostać udoskonalone, a tym samym zmienione,
bez wcześniejszego powiadamiania.

12.1

Papier
Rodzaje papieru i pojemność podajników
Rodzaj medium

*

Gramatura papieru
2

Pojemność kasety
2

Papier zwykły
Papier z recyclingu
Papier specjalny*

od 64 g/m do 90 g/m
(od 17 funtów do
23-15/16 funta)

Podajnik 1: 250 arkuszy
Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-503:
100 arkuszy

Karta 1

od 91 g/m2 do 120 g/m2
(od 24-3/16 funta do
31-15/16 funta)

Podajnik 1: 20 arkuszy
Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-503:
20 arkuszy

Karta 2

od 121 g/m2 do 157 g/m2
(od 32-3/16 funta do
41-3/4 funta)

Podajnik 1: 20 arkuszy
Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-503:
20 arkuszy

Papier cienki i inne papiery specjalne.

Aby uzyskać informacje na temat gramatury papieru, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

PAMIĘTAJ
Jeśli format lub rodzaj papieru nie zostaną prawidłowo określone, spowoduje to zacięcie papieru lub
zniekształcenie obrazu. Należy pamiętać, by poprawnie określić ustawienia papieru.
Jeśli załadowany ma być zwykły papier, papier z recyklingu, karta 1 lub karta 2 posiadające nadrukowany
obraz po jednej stronie, w ustawieniu papieru należy wybrać [***-R] w przypadku każdego rodzaju papieru.
("***" oznacza rodzaj papieru.)
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Kom.

Skaner, drukarka, biurkowe

Uchwyt na dokumenty

Stała

Bęben światłoczuły

OPC

Źródło światła

Dioda LED

System kopiujący

Kopiowanie laserowe elektrostatyczne

System wywoływania

Suchy, dwuskładnikowy system wywołujący HMT

System utrwalający

Zespół wałka utrwalającego

Rozdzielczość

600 dpi e 600 dpi

Oryginały

Kom.

Arkusze, książki (dwustronne rozłożone), przedmioty
trójwymiarowe

Rozmiar

Maks. A3 (11 e 17)

Ciężar

2 kg (4-7/16 funta) (przedmioty trójwymiarowe)

Rodzaj papieru do
kopiowania

Zwykły papier/papier z recyklingu/papier specjalny (od 64 g/m2 do 90 g/m2
(od 17 funtów do 23-15/16 funta)),
Karta 1 (od 91 g/m2 do 120 g/m2 (od 24-3/16 funta do 31-15/16 funta)),
Karta 2 (od 121 g/m2 do 157 g/m2 (od 32-3/16 funta do 41-3/4 funta))

Formaty papieru do
kopiowania

<Podajnik 1>
od A3 w do A5 v, od 11 e 17 w do 8-1/2 e 11 v, FLS*, 16K w/v, 8K w
Szerokość: od 90 mm do 297 mm (od 3-9/16 do 11-11/16),
Długość: od 140 mm do 432 mm (od 5-1/2 do 17)
* Dostępnych jest pięć rodzajów FLS: 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w,
8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w oraz 8 e 13 w.
Wybrać można dowolny z tych formatów. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem
serwisu.

Pojemność podajnika
papieru
(A4 v (8-1/2 e 11 v))

Podajnik 1

Zwykły papier/papier z recyklingu/papier specjalny:
250 arkuszy
Karta 1/2: 20 arkuszy

Pojemność tacy
wyprowadzania

Zwykły papier/
papier z
recyklingu/
papier specjalny

250 arkuszy (A4 v (8-1/2 e 11 v))
125 arkuszy (inny niż A4 v (8-1/2 e 11 v))

Karta

10 arkuszy

Czas rozgrzewania

29 sek. lub mniej (temperatura pomieszczenia: 23°C (73,4°F))
Czas nagrzewania może być różny w zależności od otoczenia roboczego i
użytkowania urządzenia.

Szerokość przycinania
obrazu

Górna krawędź, dolna krawędź, prawa krawędź, lewa krawędź:
4 mm (3/16)

Pierwsza kopia
(przy drukowaniu na A4 v
(8-1/2 e 11 v))

8,0 sek. lub mniej
Czas wykonania pierwszej kopii może być różny w zależności od
użytkowania roboczego.

Prędkość kopiowania
(przy drukowaniu na A4 v
(8-1/2 e 11 v))

Zwykły papier: 16 arkuszy/min.
Karta 1/2: 7 arkuszy/min.
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Powiększanie kopii

<System metryczny>:
Wielkość naturalna: 100%
Powiększenie: 115%, 141%, 200%
Zmniejszenie: 81%, 70%, 50%
Ręczne: od 50% do 200% (w przyrostach o 1%)
<Obszar cali>:
Wielkość naturalna: 100%
Powiększenie: 121%, 129%, 200%
Zmniejszenie: 78%, 64%, 50%
Ręczne: od 50% do 200% (w przyrostach o 1%)
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Liczba kopii
wykonywanych bez
przerywania

1 do 99 arkuszy

Regulacja zaczernienia

Automatyczna regulacja nasycenia, Ręczna regulacja nasycenia
(9 poziomów)

Zasilanie

Prąd zmienny od 220 V do 240 V, 3,5 A, 50/60 Hz

Maks. zużycie mocy

800 W ±10%

Rozmiar

Szerokość 570 mm (22-7/16)
Głębokość 530 mm (20-7/8)
Wysokość 449 mm (17-11/16)

Wymiary przestrzeni
wymaganej przez
urządzenie

Szerokość 928 mm (36-9/16)
Głębokość 530 mm (20-7/8)
Wysokość 449 mm (17-11/16)
(Gdy używany jest Podajnik ręczny)

Wielkość pamięci

32 MB

Ciężar

Ok. 23,5 kg (ok. 51-13/16 funta)

12-5

Urządzenia opcjonalne

12
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12.3

Urządzenia opcjonalne
Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-503
Dane techniczne

12-6

Rodzaj papieru do
kopiowania

Zwykły papier/papier z recyklingu/papier specjalny (od 64 g/m2 do 90 g/m2
(od 17 funtów do 23-15/16 funta)),
Karta 1 (od 91 g/m2 do 120 g/m2 (od 24-3/16 funta do 31-15/16 funta)),
Karta 2 (od 121 g/m2 do 157 g/m2 (od 32-3/16 funta do 41-3/4 funta))

Formaty papieru do
kopiowania

od A3 w do A5 v, od 11 e 17 w do 8-1/2 e 11 v, FLS*, 16K w/v, 8K w
Szerokość: od 90 mm do 297 mm (od 3-9/16 do 11-11/16),
Długość: od 140 mm do 432 mm (od 5-1/2 do 17)
*
Dostępnych jest pięć rodzajów FLS: 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w,
8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w oraz 8 e 13 w.
Wybrać można dowolny z tych formatów. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem
serwisu.

Pojemność podajnika
papieru
(A4 v (8-1/2 e 11 v))

Zwykły papier/papier z recyklingu/papier specjalny: 100 arkuszy
Karta 1/2: 20 arkuszy

Zasilanie

Pobierane z urządzenia

Maks. zużycie mocy

8 W lub mniej

Rozmiar

Szerokość 446 mm (17-9/16)
Głębokość 469 mm (18-7/16)
Wysokość 82 mm (3-1/4)

Ciężar

Ok. 1,6 kg (ok. 3-1/2 funta)
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Poniżej podano objaśnienia dotyczące terminów wykorzystanych w odniesieniu do funkcji kopiowania,
drukowania i skanowania.
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Pojęcie

Opis

Bit

Skrót dotyczący cyfry binarnej. Najmniejsza jednostka informacji (ilość danych)
obsługiwana przez komputer lub drukarkę. Do przekazania danych bit
wykorzystuje jedynie 0 lub 1.

BMP

Skrót odnoszący się do mapy bitowej. Jest to format pliku służący do
zapisywania danych obrazu. (Rozszerzenie pliku to ".bmp".) Powszechnie
wykorzystywany w platformie Windows. BMP obsługuje głębię kolorów od
monochromatycznej (2 wartości) do pełnego koloru (16 777 216 kolorów). Obrazy
BMP nie są odpowiednie do przechowywania w formie skompresowanej.

Deinstalacja

Służy do usuwania oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Domyślnie

Ustawienie początkowe. Są to ustawienia wybierane z wyprzedzeniem,
stosowane kiedy urządzenie jest włączane, lub ustawienia wybrane z
wyprzedzeniem i stosowane, kiedy włączana jest funkcja.

DPI (dpi)

Akronim odnoszący się do punktów na cal (Dots Per Inch). Jednostka
rozdzielczości używana przez drukarki i skanery. Oznacza liczbę punktów
wykorzystywanych do odwzorowania jednego cala obrazu. Im wartość ta jest
wyższa, tym większa rozdzielczość.

Instalowanie

Służy do instalacji sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji,
sterowników drukarek lub innego oprogramowania na komputerze.

OS

Akronim odnoszący się do Operating System – Systemu operacyjnego. Jest to
podstawowe oprogramowanie służące do kontrolowania systemu
komputerowego. Windows to OS.

Pamięć

Nośnik danych służący do tymczasowego zapisywania danych. Niektóre rodzaje
pamięci przechowują dane nawet po wyłączeniu zasilania, z innych w takiej
sytuacji dane są usuwane.

PDF

Akronim odnoszący się do Portable Document Format – Przenośnego formatu
dokumentów. Jest to elektronicznie sformatowany dokument, posiadający
rozszerzenie pliku ".pdf". PDF to format oparty na PostScript, który można
oglądać korzystając z programu Adobe Reader, bezpłatnej przeglądarki.

Piksel

Najmniejszy, podstawowy element obraz.

Plug and play

Mechanizm używany do natychmiastowego wykrywania urządzenia
peryferyjnego, gdy zostanie ono podłączone do komputera, oraz
automatycznego wyszukiwania dla niego odpowiedniego sterownika, aby z
urządzenia można było korzystać.

Podgląd

Funkcja umożliwiająca użytkownikowi oglądanie obrazu zanim zostanie on
przetworzony w celu wydrukowania lub zeskanowania.

Rozdzielczość

Wartość rozdzielczości wskazuje jak wiele szczegółów obiektu może być
dokładnie odwzorowanych na obrazie lub wydruku.

Rozszerzenie pliku

Znaki dodawane do nazwy pliku, umożliwiające rozpoznanie formatu pliku.
Rozszerzenie pliku jest dodawane po kropce do nazwy pliku.

Sterownik

Oprogramowanie pełniące rolę mostu pomiędzy komputerem i urządzeniem
peryferyjnym.

Sterownik drukarki

Oprogramowanie pełniące rolę mostu pomiędzy komputerem i drukarką.

Sterownik skanera

Oprogramowanie pełniące rolę mostu pomiędzy komputerem i skanerem.

Stopniowanie

Poziomy cieniowania obrazu. Większa ilość poziomów może odwzorować
bardziej płynne przejścia cieniowania.
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TWAIN

Standard interfejsu wykorzystywany pomiędzy urządzeniami obrazującymi, m.in.
skanerami i aparatami cyfrowymi, i aplikacjami, m.in. oprogramowaniem
graficznym. Aby korzystać z urządzeń zgodnych z TWAIN, wymagany jest
odpowiedni sterownik TWAIN.

USB

Akronim odnoszący się do Universal Serial Bus – Uniwersalnej magistrali
szeregowej. Jest to interfejs ogólnego zastosowania służący do podłączania
myszy, drukarek i innych urządzeń do komputera.

Właściwość

Informacje o atrybutach. Kiedy wykorzystywany jest sterownik drukarki, we
właściwościach pliku określić można różne funkcje. Wykorzystując właściwości
pliku użytkownik może sprawdzić informacje o atrybutach dotyczące pliku.

WIA

Akronim odnoszący się do Windows Imaging Acquisition. Jest to funkcja służąca
do importowania danych obrazu z urządzeń obrazujących, m.in. ze skanerów i
aparatów cyfrowych. Aby korzystać z urządzeń zgodnych z WIA, wymagany jest
odpowiedni sterownik WIA.

Zadanie druku

Żądanie wydruku przesłane z komputera do urządzenia drukującego.
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Indeks

14.1

Indeks według pozycji
1. osłona boczna 2-4
2W1 5-8
4W1 5-9

J

A

K

Auto reset panela 3-3, 9-6

B
Back/Stop/Reset 2-6, 4-3
Bęben 2-5

C
Control Panel 2-4, 2-6, 4-3, 10-9

D
Dane techniczne 12-3
Dane techniczne urządzenia 12-4
Deinstalacja sterownika 6-8
Deinstalacja sterownika drukarki 6-8
Deinstalacja sterownika skanera 6-9
Dioda LED 4-3
Dopasuj do rozmiaru papieru 7-5
Drukowanie 7-3
Dźwignia zwalniająca 1. osłonę boczną 2-4

Jakość 4-5, 5-6
Język 9-6

Kasowanie + separacja książki 5-13
Komunikat dotyczący uzupełnienia papieru 10-3
Komunikat dotyczący wymiany zasobnika
na toner 10-6
Konfigurowanie formatu użytkownika 3-6
Konserwacja 10-3
Kontrast LCD 9-6
Kopia 7-5
KOPIOWANIE IDENTYFIKATORA 5-7
Korzystanie z pamięci trybu 5-15
Kursor 4-6

L
Liczba kopii 4-4, 5-5
Licznik formatów 9-10
Licznik gł 9-10

Ł

Format oryg. 7-5
Format papieru 4-4, 5-5
Funkcja drukowania 7-3
Funkcja kopiowania 5-3, 5-7, 9-3
Funkcja skanowania 8-3

Łącz. oryg. 5-8
Łącznie stron 9-10
Łączony 7-6
Ładowanie papieru 3-4, 10-4
Ładowanie papieru do podajnika 1 3-4, 10-4
Ładowanie papieru do podajnika
ręcznego 3-5, 10-5

G

M

Górna osłona zespołu utrwalającego 2-5
Grupowanie 7-5

Macierz kombinacji funkcji 5-16
Menu 9-3
Menu lub funkcja 4-6
Menu/Select 2-6, 4-3

F

I
Ikona/komunikat 4-5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1-6
Instalacja sterownika 6-3
Instalacja sterownika w systemach Windows
Vista/Server 2008 6-4
Instalacja sterownika w systemach Windows
XP/Server 2003 6-5
Instalacja sterownika w systemie Windows 2000 6-5
Instalacja sterownika w systemie Windows 7 6-7
Instalacja z wykorzystaniem Plug and Play 6-4
Instalacja z wykorzystaniem programu
instalacyjnego 6-7
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N
Narzędzia 9-5

O
Obudowa 10-9
Obudowa urządzenia głównego 2-4
Opcje 2-3
Orientacja 7-5

P
Papier 10-3, 12-3
Płaszczyzna dociskająca oryginał 2-4, 10-9
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Podajnik 1 2-4
Podajnik papieru 4-4, 5-5
Podajnik ręczny 2-4
Podgląd 7-4
Podłączanie do komputera 6-3
Pojemność podajników 12-3
Pokrywa oryginału 2-4
Port USB (typ A) USB2.0/1.1 2-4
Powiadomienie serwisu 11-3
Priorytet układania 9-9
Procedura czyszczenia 10-9
Przednia pokrywa 2-4
Przewód zasilający 2-4
Przywoływanie programu kopiowania 5-15

R
Rejestrowanie ustawień kopiowania 5-15
Rodzaj medium 7-5
Rodzaj papieru 4-4
Rodzaje papieru 12-3
Rolka pobierająca papier 2-5
Rozdzielczość 7-10
Rozm. pam. uzytk. 9-7
Rozwiązywanie problemów 11-3

S
Separacja książki 5-12
Skala oryginału 2-5
Skanowanie dokumentu 8-3, 8-5
Sortowanie 5-10
Start 2-6, 4-3
Sterownik TWAIN skanera 8-3
Sterownik WIA skanera 8-5
Strona przedniej okładki 7-7
Suszenie bębna 9-7
Szyba oryginału 2-5, 10-9
Szybkie uśpienie 9-6

Ś
Środowisko pracy 1-16, 6-3

T
Tabela diagnozowania i usuwania usterek 11-4
Taca wyprowadzania 2-4
Toner 10-6
Tryb Czuwania 3-3, 7-3, 9-6
Tryb pamięci 9-4
Tryb sortowania krzyżowego 9-8
Tryb użytkownika 9-7

U

14.1

Ustawianie zadań kopiowania w kolejce 3-3
Ustawienia aplikacji 5-7
Ustawienia kopiowania 9-9
Ustawienia podstawowe 5-5
Ustawienia sterownika drukarki 7-4
Ustawienia sterownika TWAIN skanera 8-4
Ustawienia sterownika WIA skanera 8-5
Ustawienie zadania 9-8
Ustawienie zadania kopiowania 9-4
Usuwanie zacięć papieru 11-10
Usuwanie zacięć papieru z podajnika
ręcznego 11-13
Usuwanie zacięć papieru z zespołu pobierającego
papier 11-12
Usuwanie zacięć papieru z zespołu transportu
pionowego 11-11
Usuwanie zacięć papieru z zespołu
wysuwającego 11-13
Uwagi dotyczące przepisów 1-10
Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 1-14

W
Wielokartkowy podajnik ręczny 2-3, 12-6
Wkładanie oryginałów 3-6
Wnętrze urządzenia głównego 2-5
Wskazania wyświetlacza 4-4
Współczynnik zoom 4-5, 5-6
Wszystkie wydruki 9-10
Wyłącznik sieciowy 2-4
Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia 1-15
Wymaż 5-11
Wymiana zasobnika z tonerem 10-6
Wyświetl 2-6, 4-3

Z
Zaczernienie 4-5, 5-6
Zakładka Jakość 7-10
Zakładka O... 7-10
Zakładka Układ 7-6
Zakładka Ustawienia 7-5
Zakładka Ustawienie na stronę 7-7
Zakładka Znaku wodnego 7-8
Zasobnik z tonerem 2-5
Zespół utrwalania tonera 2-5
Znaki towarowe i prawa autorskie 1-4
Zoom 7-5

Ź
Źródło papieru 7-5
Źródło zasilania 1-16
Quick Settings 2-6, 4-3

Układaj + sortowanie krzyżowe 5-10
UŁOŻENIE 4W1 9-9
Urządzenia opcjonalne 12-6
Ustaw. kasowania 9-9
Ustaw. pred. klaw. 9-6
Ustaw. urządzenia 9-6
Ustawianie jakości z Ustawień użytkownika 8-6
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Indeks według przycisków
2W1 5-8
4W1 5-9

A
Auto reset panela 9-6

B
Back/Stop/Reset 2-6, 4-3
BIND. Z LEWEJ 5-12
BIND. Z PRAWEJ 5-12
Brightness (Jasność) 8-4

PRIORYT. PODAJN. 9-8
PRIORYT. UKŁAD. 9-9
PRZYWOŁANIE 5-15

R
Resolution (Rozdzielczość) 8-4
Rozdzielczość 8-6
Rozm. pam. uzytk. 9-7

S

FUNKCJA KOPIOWANIA 5-7, 9-3
FUNKCJE UŻYTKOWE 9-5

Scan Mode (Tryb Skanowania) 8-4
SEPARACJA KSIĄŻKI 5-12, 5-13
SORTOW. KRYZOWE 5-10, 9-8
Start 2-6, 4-3
Suszenie bębna 9-7
Szczegóły łączonych... 7-6
SZYB. UŚP. 9-6

J

T

JAKOSC 9-4
Jasność 8-6
Język 9-6

TRYB CZUWANIA 9-6
TRYB UŻYTKOWNIKA 9-7

K

L

UKLADAJ 5-10
ULOZENIE 4 W1 9-9
UST. ZAD.KOPI. 9-4
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