
Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania

dzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i zachowaæ go na przyszâoãæ.

Przygotowanie urzàdzenia

Konfigurowanie sterownika drukarki

Inne funkcje drukowania

Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge)

Zapisywanie i drukowanie za pomocà serwera dokumentów

Funkcje i ustawienia urzàdzenia

Zaâàcznik

1

2

3

4

5

6

7

Przed przystàpieniem do korzystania z urzà  
Aby bezpiecznie i prawidâowego korzystaæ z urzàdzenia, naleåy przed uåyciem go zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa zapisanymi 
w podrêczniku �Informacje o urzàdzeniu�.



Wstêp

Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce dziaâania i uåytkowania urzàdzenia. Ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa i dla wâasnego dobra, przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia naleåy uwaånie przeczytaæ niniejszy 
podrêcznik. Podrêcznik ten powinien byæ przechowywany w porêcznym miejscu, na wypadek gdyby zaszâa nagâa 
koniecznoãæ skorzystania z niego.

Waåne

Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma w åadnym wypadku nie bêdzie 
odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub inne powstaâe w wyniku 
obsâugi lub eksploatacji urzàdzenia.

Nie naleåy kopiowaæ ani drukowaæ materiaâów, których reprodukcja jest prawnie zabroniona.

Zwykle niedozwolone jest kopiowanie i drukowanie nastêpujàcych materiaâów:

banknotów, znaczków opâaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, weksli bankowych, czeków, paszportów, praw jazdy.

Powyåszy wykaz sâuåy jedynie celom orientacyjnym i nie jest wyczerpujàcy. Nie ponosimy odpowiedzialnoãci za jego 
kompletnoãæ czy dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoãnie legalnoãci kopiowania lub drukowania 
okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady radcy prawnego.

Ostrzeåenie:

Korzystanie z urzàdzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podrêczniku, jak równieå stosowanie 
procedur innych niå opisane poniåej moåe prowadziæ do szkodliwego napromieniowania.

W podrêczniku stosowane sà dwa rodzaje oznaczeñ wielkoãci. Dla opisanego tu urzàdzenia stosowana jest wersja 
metryczna.

Znaki towarowe

Microsoft®, Windows® i Windows NT® sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® oraz Adobe Type Manager sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy 
Adobe Systems Incorporated.

PCL® jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS i True Type sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc, 
chronionymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

BonjourTM jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., chronionym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

IPS-PRINTTM Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeåone.

UNIX jest zastrzeåonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, objêtym wyâàcznà licencjà przez 
X/Open Company Limited.

Nazwa handlowa Bluetooth® i logo naleåà do firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich uåycie przez Ricoh Company, Ltd. jest oparte 
na licencji.

NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc.

PictBridge jest znakiem towarowym.

Nazwy innych produktów uåyte w niniejszym podrêczniku sâuåà wyâàcznie celom identyfikacyjnym i mogà byæ 
zastrzeåonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie praw do åadnego z tych znaków.

Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco:

� Nazwa produktu Windows® 95 to Microsoft® Windows® 95

� Nazwa produktu Windows® 98 to Microsoft® Windows® 98

� Nazwà produktowà systemu Windows® Me jest Microsoft® Windows®  Millennium Edition (Windows Me)

� Nazwy produktu Windows® 2000 sà nastêpujàce:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

� Nazwy produktu Windows® XP sà nastêpujàce:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional

� Produkty Windows ServerTM 2003 majà nastêpujàce nazwy handlowe:
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

� Nazwy produktowe systemu operacyjnego Windows NT® 4.0 sà nastêpujàce:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Uwagi

Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia.

W niektórych krajach pewne elementy wyposaåenia opcjonalnego mogà byæ niedostêpne. Szczegóây wyjaãni 
przedstawiciel handlowy.

W zaleånoãci od kraju uåytkownika, pewne moduây mogà byæ opcjonalne. Szczegóây wyjaãni przedstawiciel handlowy.



Podrêczniki do tego urzàdzenia

Dodatkowych informacji naleåy szukaæ w podrêczniku odnoszàcym siê do 
danej funkcji urzàdzenia.

❖ Informacje o urzàdzeniu
Przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa 
zawartymi w tym podrêczniku.
W podrêczniku zawarte sà podstawowe informacje dotyczàce funkcji tego 
urzàdzenia. Omówiono takåe panel operacyjny urzàdzenia, procedury 
przygotowawcze do uåycia urzàdzenia, wprowadzanie tekstu i instalacjê 
oprogramowania z doâàczonej pâyty CD-ROM.

❖ Podrêcznik ustawieñ ogólnych
W tym podrêczniku omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz 
Ksiàåkê adresowà i zwiàzane z nià procedury, takie jak rejestrowanie 
numerów faksów, adresów e-mail oraz kodów uåytkownika. W tym 
podrêczniku znajdujà siê takåe instrukcje dotyczàce sposobu podâàczania 
urzàdzenia.

❖ Rozwiàzywanie problemów
Jest to podrêcznik rozwiàzywania typowych problemów, w którym 
omówiono równieå sposób uzupeâniania papieru, toneru, zszywek i innych 
materiaâów eksploatacyjnych.

❖ Poradnik bezpieczeñstwa
Podrêcznik przeznaczony jest dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis 
funkcji bezpieczeñstwa, których mogà uåyæ administratorzy, by chroniæ dane 
przed uszkodzeniem lub zapobiegaæ nieautoryzowanemu uåyciu 
urzàdzenia.
Podrêcznik ten wyjaãnia równieå procedury rejestrowania administratorów, 
konfigurowania uåytkowników i autoryzacji administratorów.

❖ Poradnik kopiarki/serwera dokumentów
Omawia funkcje kopiarki i serwera dokumentów. Informacje dotyczàce 
umieszczania oryginaâów dokumentów równieå znajdujà siê w tym 
podrêczniku.

❖ Poradnik faksowania
Omawia funkcje i dziaâanie faksu.

❖ Poradnik drukowania
Omawia funkcje i dziaâanie drukarki.

❖ Poradnik skanowania
Omawia funkcje i dziaâanie skanera.

❖ Podrêcznik sieciowy
Omawia, jak skonfigurowaæ i uåywaæ urzàdzenia w sieci oraz jak uåywaæ 
dostarczonego oprogramowania.
i
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Podrêcznik przeznaczony jest do wszystkich modeli urzàdzenia, dlatego 
moåe zawieraæ opis funkcji i ustawieñ, które nie sà dostêpne w tym 
urzàdzeniu. Zdjêcia, rysunki i informacje dotyczàce obsâugiwanego systemu 
operacyjnego mogà równieå nieznacznie róåniæ siê od tych dla tego 
urzàdzenia.

❖ Inne podrêczniki
� Podrêczniki do tego urzàdzenia
� Zasady bezpieczeñstwa
� Skrócony podrêcznik kopiowania
� Skrócony podrêcznik faksowania
� Krótki poradnik kopiowania
� Krótki poradnik faksowania
� Krótki poradnik drukowania
� Krótki poradnik skanowania
� Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite

� DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji
� DeskTopBinder � Wprowadzenie
� Podrêcznik programu Auto Document Link

Uwaga
❒ Dostarczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu 

urzàdzenia.
❒ Aby móc przeglàdaæ podrêczniki w formacie plików PDF, na komputerze 

musi byæ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Reader.
❒ Informacje na temat dokumentu �Dodatek UNIX� moåna uzyskaæ na stronie 

internetowej lub od autoryzowanego przedstawiciela handlowego.
❒ Dokumenty �Dodatek PostScript3� i �Dodatek UNIX� zawierajà opisy 

funkcji i ustawieñ niedostêpnych na tym urzàdzeniu.
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Jak korzystaæ z tego podrêcznika

Symbole
W podrêczniku uåywane sà nastêpujàce symbole:

Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa.
Niezastosowanie siê do tych informacji grozi powaånymi obraåeniami ciaâa lub 
ãmiercià. Naleåy bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ 
w czêãci �Zasady bezpieczeñstwa� w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

Oznacza waåne informacje dotyczàce bezpieczeñstwa.
Niezastosowanie siê do tych informacji grozi umiarkowanymi lub niewielkimi 
obraåeniami ciaâa, lub uszkodzeniem urzàdzenia albo innej wâasnoãci. Naleåy 
bezwzglêdnie zapoznaæ siê z ich treãcià. Moåna je znaleäæ w czêãci �Zasady 
bezpieczeñstwa� w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania 
urzàdzenia oraz wyjaãnia prawdopodobne przyczyny zâego podawania 
papieru, uszkadzania oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê 
z treãcià tych objaãnieñ.

Wskazuje dodatkowe informacje dotyczàce funkcji urzàdzenia i instrukcje, jak 
usuwaæ bâêdy wywoâane przez uåytkownika.

Ten symbol jest umieszczany pod koniec sekcji. Wskazuje on, gdzie moåna 
znaleäæ wiêcej informacji.
[ ]
Wskazuje nazwê przycisku, który pojawia siê na wyãwietlaczu urzàdzenia.
{ }
Wskazujê nazwê przycisku na panelu operacyjnym urzàdzenia.
1
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Wyãwietlacz
W tym rozdziale opisano konfigurowanie urzàdzenia przy uåyciu 
wyãwietlacza, kiedy wybrana jest funkcja drukarki.

Ekran poczàtkowy

Waåne
❒ Jeãli urzàdzenie jest w trybie online, podczas wprowadzania ustawieñ 

przeâàczy siê w tryb offline. Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ 
urzàdzenie automatycznie powróci do trybu online.

❒ Jeåeli ustawienia byây wprowadzane, kiedy urzàdzenie byâo w trybie offline, 
pozostanie ono nadal w trybie offline.

❒ Wyãwietlone nazwy funkcji sâuåà za przyciski wyboru. Funkcjê wybiera siê 
przez lekkie naciãniêcie przycisku.

❒ Wybranie lub okreãlenie elementu na wyãwietlaczu spowoduje 
podãwietlenie tego elementu.

❒ Przycisków wyszarzonych (np. przycisku ) nie moåna uåyæ.

1. Stan urzàdzenia i komunikaty
Wyãwietla aktualny stan urzàdzenia, na 
przykâad �Gotowa�, �Offline� 
i �Drukowanie...�. Tutaj pojawiajà siê 
informacje na temat zadañ drukowania 
(identyfikator uåytkownika i nazwa 
dokumentu).

2. [fOnline] / [ Offline]
Naciãniêcie tych przycisków umoåliwia 
przeâàczanie urzàdzenia pomiêdzy 
trybem online i offline.
Gdy urzàdzenie pracuje w trybie online, 
moåe otrzymywaæ dane z komputera.
Gdy urzàdzenie pracuje w trybie offline, 
nie moåe otrzymywaæ danych 
z komputera.

3. [Wysuw strony]
Przycisk ten naleåy nacisnàæ, aby 
wydrukowaæ wszystkie dane znajdujàce 
siê w buforze wejãciowym urzàdzenia.

� Gdy urzàdzenie pracuje w trybie 
online, stan jest widoczny blado.

� Funkcja ta jest niedostêpna w razem 
z jêzykiem poleceñ drukarki RPCS.

4. [Reset zadania]
Naciãnij ten przycisk, aby anulowaæ 
aktualne zadanie drukowania.
Jeãli urzàdzenie jest w trybie offline 
i wybrany jest tryb Hex Dump, 
naciãniêcie tego przycisku spowoduje, åe 
tryb Hex Dump zostanie anulowany.

1
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5. [Drukuj zadania.]
Wyãwietla zadania wydruku wysâane 
z komputera.

6. [Dziennik bâêdów]
Przycisk ten naleåy nacisnàæ, aby 
wyãwietliæ rejestr bâêdów zadañ 
drukowania wysyâanych z komputera.

7. [Lista buforowanych zadañ]
Wyãwietla buforowane zadania.

8. Wskaäniki stanu kaset na papier
Pokazuje ustawienia kaset na papier.

Uwaga
❒ Po wâàczeniu zasilania pokazany zostanie wyãwietlacz kopiarki. Jest to 

ustawienie fabryczne. To poczàtkowe ustawienie moåna zmieniaæ. Patrz 
�Wâàczanie zasilania�, w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.

Ekran uproszczony
W tej sekcji opisano sposób przeâàczania wyãwietlacza na ekran uproszczony.
Naciãniêcie przycisku {Ekran uproszczony} powoduje zmianê ekranu 
z poczàtkowego na uproszczony. Litery i przyciski sà wyãwietlane 
w zwiêkszonym rozmiarze, uâatwiajàc wykonywanie operacji.

❖ Przykâad ekranu uproszczonego

Uwaga
❒ Aby powróciæ do ekranu poczàtkowego, naciãnij ponownie przycisk {Ekran 

uproszczony}.
❒ Niektóre przyciski nie sà wyãwietlane na ekranie uproszczonym.

ANP042S
3



4

Lista zadañ

Zadania drukowania korzystajàce z trybu kopiowania, serwera dokumentów 
lub drukowania sà tymczasowo przechowywane na urzàdzeniu, a nastêpnie 
wykonywane kolejno. Za pomocà funkcji Lista zadañ moåna zarzàdzaæ tymi 
zadaniami. Na przykâad moåna anulowaæ niepoprawne ustawienia zadania lub 
wydrukowaæ pilny dokument.

Uwaga
❒ Nie moåna uåywaæ funkcji Lista zadañ, jeãli aktywna jest funkcja Przerwanie 

kopiowania. 
❒ Dokumenty wydrukowane za pomocà funkcji faksu nie sà wyãwietlane na 

liãcie zadañ.

Ekran Lista zadañ
W tej sekcji opisano elementy i ikony wyãwietlane na ekranie Lista zadañ. 
Ekran Lista zadañ róåni siê w zaleånoãci od wybrania opcji [Kolejnoãæ zadañ] 
razem z opcjà Priorytet wydruku dla ustawieñ systemowych. Procedura 
konfiguracji omówiona jest w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.

❖ Jeãli opcja [Kolejnoãæ zadañ] nie zostaâa wybrana:
Lista zadañ jest wyãwietlana dla kaådej funkcji.

21
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❖ Jeãli opcja [Kolejnoãæ zadañ] zostaâa wybrana:
Lista zadañ jest wyãwietlana dla wszystkich funkcji w kolejnoãci zadañ 
drukowania.

A Przeâàcza pomiêdzy listami zadañ dla kaådej funkcji. 
B Przeâàcza pomiêdzy [Lista bieåàcych / oczekujàcych zadañ] i [Historia zadañ].
C Wyãwietla ekran Lista zadañ.
D Wyãwietlane sà numery zarezerwowanych zadañ.
E Wyswietla funkcje uzywane w zadaniach drukowania. 

: Zadanie drukowane przy uåyciu funkcji kopiowania.
: Zadanie drukowane przy uåyciu funkcji kopiowania.
: Zadanie drukowane przy uåyciu funkcji serwera dokumentów.
: Zadanie drukowane przy uåyciu programu DeskTopBinder.
: Zadanie drukowane przy uåyciu programu Web Image Monitor.

Sprawdzanie zadañ w kolejce druku
Moåesz sprawdziæ zawartoãæ zadañ w kolejce druku.

A Naciãnij przycisk [Lista zadañ].

BWybierz zadanie, które chcesz sprawdziæ. 

C Naciãnij przycisk [Szczegóây], a nastêpnie sprawdä jego zawartoãæ. 

D Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

AQG004S PL
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Zmiana kolejnoãci zadañ
Moåesz zmieniæ kolejnoãæ zadañ drukowania znajdujàcych siê na liãcie zadañ:

A Naciãnij przycisk [Lista zadañ].

BWybierz zadanie, którego kolejnoãæ chcesz zmieniæ.

C Naciãnij przycisk [Zmieñ kolejnoãæ].

D Zmieñ kolejnoãæ za pomocà [Góra], [Poprzedni] lub [Nastêpny].

Kolejnoãæ na liãcie zadañ zostaâa zmieniona.

E Naciãnij przycisk [OK].



Zatrzymanie zadañ drukowania
Urzàdzenie zatrzymuje zadanie aktualnie drukowane lub zadania w kolejce 
druku:

A Naciãnij przycisk [Lista zadañ].

BWybierz zadania (zadanie) do zatrzymania.

C Naciãnij przycisk [Wstrzymaj drukow.].

Usuwanie zadañ
Moåna usunàæ zadanie aktualnie drukowane lub zadania w kolejce druku. 

A Naciãnij przycisk [Lista zadañ].

BWybierz zadanie do usuniêcia.

Aby usunàæ wiele zadañ drukowania, wybierz wszystkie zadania 
drukowania do usuniêcia.

C Naciãnij przycisk [Usuñ rezerwacjê].

D Naciãnij przycisk [Tak].
7
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Sprawdzanie historii zadañ
Moåna przeglàdaæ zawartoãæ historii wydrukowanych zadañ.

A Naciãnij przycisk [Lista zadañ].

B Naciãnij przycisk [Historia zadañ].
Zostanie wyãwietlona lista zakoñczonych zadañ.

CWybierz zadanie, które chcesz sprawdziæ.

D Naciãnij przycisk [Szczegóây], aby zmieniæ zawartoãæ wyãwietlanych zadañ.

E Naciãnij przycisk [Wyjãcie].



Menu Ustawienia drukarki

Poniåej objaãniono ustawienia i przeznaczenie funkcji na ekranie Ustawienia 
drukarki. Zaznacz [Ustawienia drukarki] po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia 
uåytkownika/Licznik}. Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik 
ustawieñ ogólnych.

❖ Wydruk listy/ str. testowej

❖ Obsâuga

Menu Opis

Listy powielone Moåna wydrukowaæ stronê konfiguracyjnà 
i dziennik bâêdów.

Strona konfiguracji Moåna wydrukowaæ aktualne wartoãci konfiguracji 
urzàdzenia.

Dziennik bâêdów Moåna wydrukowaæ dziennik bâêdów wydruku, 
które wystàpiây podczas drukowania. 

Lista menu Moåna wydrukowaæ Lista menu, ilustrujàcà menu 
funkcji urzàdzenia.

Strona konfig. PCL / strona fontów Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê 
zainstalowanych czcionek PCL.

Strona konfig. PS / Strona fontów Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê 
zainstalowanych czcionek PostScript.

To menu moåna wybraæ tylko w przypadku, gdy 
zainstalowany jest opcjonalny moduâ PostScript 3.

Strona konfig. PDF / strona fontów Moåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê oraz listê 
zainstalowanych czcionek PDF.

To menu moåna wybraæ tylko w przypadku, gdy 
zainstalowany jest opcjonalny moduâ PostScript 3.

Tryb Hex Dump Moåna drukowaæ w trybie Tryb Hex Dump.

Menu Opis

Ochrona menu Funkcja ta pozwala na ochronê menu przed 
przypadkowymi zmianami. Zmiana ustawieñ menu 
przy zastosowaniu normalnej procedury nie jest 
moåliwa, dopóki nie zostanà wykonane niezbêdne 
operacje. 

W ãrodowisku sieciowym tylko administratorzy 
mogà wprowadzaæ zmiany w ustawieniach 
dotyczàcych menu.

Blokada wydruku ListyStron 
testowych

Moåna zablokowaæ menu [Wydruk listy/ str. testowej].

Usuñ wszystkie tymczasowe zad. 
drukow.

Moåna usunàæ wszystkie zadania drukowania 
zapisane w urzàdzeniu.

Usuñ wszystkie zapisane zad. 
drukowania

Moåna usunàæ wszystkie zadania zapisane 
w urzàdzeniu.

4-ro kolorowy tryb graficzny Moåna dopasowaæ nasycenie obrazu.
9
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❖ System

Menu Opis

Raport bâêdów druku Moåna wydrukowaæ raport bâêdów w przypadku 
wystàpienia bâêdu drukarki lub bâêdu pamiêci.

Automatyczna kontynuacja Moåna wâàczyæ funkcjê Automatyczna kontynuacja. 
Gdy funkcja ta jest wâàczona, drukowanie jest 
kontynuowane po wystàpieniu bâêdu w systemie.

Przepeânienie pamiêci Wâàcza drukowanie raportu o bâêdzie przepeânienia 
pamiêci.

Oddzielanie zadañ Pozwala wâàczyæ opcjê Oddzielanie zadañ. 

To menu moåe zostaæ wybrane tylko wtedy, gdy 
zainstalowany jest opcjonalny finiszer.

Autom. usuwanie tymcz. zadañ 
drukowania

Moåna automatycznie usunàæ wszystkie zadania 
drukowania zapisane w urzàdzeniu.

Automat. usuwanie zapisanych 
zadañ druk.

Moåna automatycznie usunàæ wszystkie zadania 
drukowania zapisane w urzàdzeniu.

Lista poczàtkowych zadañ 
drukowania

Moåna ustawiæ ekran Drukarka jako domyãlny po 
naciãniêciu przycisku [Drukuj zadania.].

Wykorzystanie pamiêci Moåna wybraæ wielkoãæ pamiêci, jaka zostanie uåyta 
po wybraniu opcji Priorytet czcionek lub Priorytet 
ramek, odpowiednio do rozmiaru papieru lub 
rozdzielczoãci.

Dupleks Moåna wâàczyæ funkcjê drukowania po obu 
stronach kaådej kartki.

Kopie Moåna podaæ liczbê zestawów wydruków. 
Ustawienie to jest wyâàczone, jeãli liczba 
drukowanych stron zostaâa okreãlona w sterowniku 
drukarki lub w innym poleceniu.

Drukowanie pustych stron Moåna zdecydowaæ, czy strony puste majà byæ 
�drukowane�.

Czas oczekiwania na zad. 
zarezerwowane

Moåna okreãliæ czas oczekiwania urzàdzenia na 
przyjêcie zadania drukowania przed 
umoåliwieniem innym funkcjom, takim jak 
kopiowanie lub skanowanie przerwanie tego 
zadania.

Jêzyk drukarki Istnieje moåliwoãæ okreãlenia jêzyka drukarki.

Zamiana formatu pap. Moåna wâàczyæ funkcjê automatycznego 
zastêpowania rozmiaru papieru (A4↔LT).

Rozmiar strony Moåna wybraæ domyãlny rozmiar papieru.

Nagâówek Moåliwe jest obracanie obrazów oryginaâu podczas 
drukowania.

Podczas drukowania obrazy oryginaâu sà zawsze 
obrócone o 180 stopni. Z tego wzglêdu wydruk 
moåe wyglàdaæ niezgodnie z oczekiwaniami 
w przypadku drukowania na papierze 
z nagâówkiem lub z nadrukiem, który wymaga 
okreãlenia orientacji. Za pomocà tej funkcji moåna 
dokâadnie okreãliæ obrót obrazu.



❖Interfejs hosta

❖Menu PCL

Priorytet ustawieñ tacy rêcznej Moåna wybraæ, która z dwóch opcji (Drukarka) 
Sterownik/Polecenie lub Ustawienia maszyny, ma 
priorytet w okreãlaniu rozmiaru papieru na tacy 
rêcznej.

Druk od brzegu do brzegu Moåna wybraæ, czy drukowaæ caây arkusz.

Domyãlny jêzyk drukarki Moåna okreãliæ domyãlny jêzyk drukarki, jeãli 
urzàdzenie nie rozpoznaâo jêzyka drukarki 
automatycznie.

Przeâàczanie kaset Moåna ustawiæ przeâàczanie kaset na papier.

Menu Opis

Bufor wejãcia/wyjãcia Moåna ustawiæ, jakà wielkoãæ powinien mieæ Bufor 
wejãcia/wyjãcia. Normalnie nie ma koniecznoãci 
zmieniania tego ustawienia.

Limit czasu oczekiw. wej./wyj. Moåna okreãliæ liczbê sekund, jakie muszà upâynàæ 
zanim urzàdzenie zakoñczy zadanie drukowania. 
Jeãli w czasie realizacji zadania drukowania czêsto 
przychodzà dane z innego portu, dâugoãæ tego 
przedziaâu czasowego naleåy zwiêkszyæ.

Menu Opis

Orientacja Moåna ustawiæ orientacjê strony.

Liczba linii na stronie Moåna ustawiæ liczbê wierszy na stronie.

Äródâo czcionek Moåna ustawiæ lokalizacjê czcionki domyãlnej.

Numer czcionki Moåna ustawiæ identyfikator czcionki domyãlnej, 
która bêdzie uåywana.

Rozmiar fontu Moåna ustawiæ rozmiar punktu, jaki bêdzie 
stosowany dla wybranej czcionki.

Skok czcionki Moåna ustawiæ liczbê znaków na cal w przypadku 
drukowania przy uåyciu wybranej czcionki.

Zestaw symboli Moåna okreãliæ zestaw znaków drukowanych przy 
uåyciu wybranej czcionki.

Czcionka Courier Moåna wybraæ czcionkê typu Courier.

Zwiêkszona szerokoãæ A4 Moåna rozszerzyæ obszar drukowania w przypadku 
drukowania na arkuszach A4 przy uåyciu 
sterownika PCL.

Dodaj CR do LF Po wâàczeniu tej funkcji do kaådego znaku wysuwu 
wiersza bêdzie dodawany znak powrotu karetki: 
CR=CR, LF=CR−LF, FF=CR−FF.

Rozdzielczoãæ Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na 
cal.

Menu Opis
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❖ Menu PS (opcjonalne) 

❖  Menu PDF (opcjonalne) 

Uwaga
❒ W zaleånoãci od opcjonalnych moduâów lub wybranych jêzyków drukarki, 

niektórych opcji nie moåna wyãwietliæ.
❒ W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektórych opcji nie moåna 

skonfigurowaæ.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na ten temat, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych.
Dodatkowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawien systemowych, 
zawiera Poradnik kopiowania/serwera dokumentów i Podrecznik ustawien 
ogólnych.

Menu Opis

Format danych Moåna wybraæ format danych.

Rozdzielczoãæ Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na 
cal.

Ustawienia koloru Moåna okreãliæ ustawienie RGB.

Profil koloru Moåna ustawiæ profil koloru.

Menu Opis

Zmieñ hasâo PDF Moåna ustawiæ hasâo dla pliku PDF wykonywanego 
za pomocà funkcji Bezpoãredni druk PDF.

Hasâo grupy PDF Moåna ustawiæ hasâo grupy zdefiniowane juå 
w programie DeskTopBinder Lite.

Rozdzielczoãæ Moåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na 
cal.

Ustawienia koloru Moåna okreãliæ ustawienie RGB.

Profil koloru Moåna ustawiæ profil koloru.



Umieszczanie papieru na tacy rêcznej

Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczàce umieszczania papieru na tacy rêcznej.
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat rozmiaru papieru i typu papieru, patrz 
podrêcznik Informacje o urzàdzeniu.

Waåne
❒ Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce 

funkcje:
� Drukowanie dwustronne/broszury
� Automatyczny wybór kaset
� Automatyczne przeâàczanie kaset
� Sortowanie z obrotem
� Zszywanie (jeãli zainstalowany jest Finiszer SR3030, Finiszer broszurujàcy 

SR3020 lub SR790)
� Dziurkowanie (jeãli zainstalowany jest Finiszer SR3030 jako opcja lub 

Finiszer broszurujàcy SR3020)

A Otwórz tacê rêcznà.

B Ostroånie wsuwaj papier na tacê rêcznà stronà do zadrukowania 
skierowanà w dóâ, aå do usâyszenia brzêczyka, nastêpnie dopasuj 
poâoåenie prowadnic papieru do rozmiaru papieru przez dociãniêcie 
zacisku.
Jeãli rozmiar papieru nie pasuje do rozstawu prowadnicy papieru, wydruki 
mogà byæ skrzywione lub moåe dojãæ do zaciêcia papieru.
Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to 
spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru.
Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach 
wiêkszych niå A4 L, 81/2"×11" L.

AQF070S
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Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, co 
pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie.

1. Przedâuåenie tacy rêcznej

2. Prowadnica papieru

3. Zacisk

C Ustaw rozmiar papieru za pomocà sterownika drukarki lub panelu 
operacyjnego.
Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu opcji [Sterownik/Polecenie] 
z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z menu [Ustawienia drukarki]. 
W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar papieru, uåywajàc sterownika 
drukarki.

Uwaga
❒ Rozmiary papieru do zaâadowania do tacy rêcznej mieszczà siê 

w przedziale 90 - 305 mm (3,6 - 12 cali) w pionie i 148 - 600 mm (5,9 - 23,7 
cala) w poziomie.

❒ Podczas âadowania folii lub grubego papieru naleåy ustawiæ rozmiar 
papieru i jego typ.

❒ Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu 
papieru.

Zajrzeæ do instrukcji...
W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na 
orientacjê papieru. Patrz �Wâàczanie zasilania�, w Podrêczniku ustawieñ 
ogólnych. 
Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ 
w Pomocy sterownika drukarki.

AQF071S
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Ustawianie rozmiaru papieru za pomocà panelu operacyjnego
Ustawianie urzàdzenia za pomocà panelu operacyjnego podczas âadowania 
papieru o rozmiarze standardowym na tacy rêcznej odbywa siê zgodnie 
z procedurà poniåej. 

Waåne
❒ Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu [Sterownik/Polecenie] 

z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z menu [Ustawienia drukarki] (patrz 
Podrêcznik ustawieñ ogólnych). W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar 
papieru, uåywajàc sterownika drukarki.

❒ W obszarze [Ustawienia drukarki], [System], jeãli ustawiono funkcjê [Priorytet 
ustawieñ tacy rêcznej] na wartoãæ [Sterownik/Polecenie], ustawienia rozmiaru 
papieru skonfigurowane za pomocà sterownika drukarki muszà odpowiadaæ 
ustawieniom na panelu operacyjnym. Jeãli nie pasujà do siebie, wyãwietlany 
jest komunikat o bâêdzie i drukowanie zostaje zatrzymane, gdy nie 
ustawiono [Ustawienia drukarki], [System], [Automatyczna kontynuacja]. 
Szczegóâowe informacje na ten temat ustawieñ [Ustawienia drukarki], patrz 
Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu].

C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na pap.].

D Naciãnij przycisk [Rozmiar pap. na tacy rêcznej drukarki].

EWybierz rozmiar papieru.

F Naciãnij przycisk [OK].

G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.
Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy.

Uwaga
❒ Podczas âadowania folii lub grubego papieru naleåy ustawiæ rozmiar 

papieru i jego typ.
❒ [Auto wykrywanie] jest ustawieniem domyãlnym dla opcji [Rozmiar pap. na 

tacy rêcznej drukarki].

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ 
w Pomocy sterownika drukarki.
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Okreãlanie ustawieñ dla papieru o rozmiarze niestandardowym 
za pomocà panelu operacyjnego
Ustawianie urzàdzenia za pomocà panelu operacyjnego podczas âadowania 
papieru o rozmiarze niestandardowym na tacy rêcznej odbywa siê zgodnie 
z procedurà poniåej. 

Waåne
❒ Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu [Sterownik/Polecenie] 

z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z menu [Ustawienia drukarki] (patrz 
Podrêcznik ustawieñ ogólnych). W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar 
papieru, uåywajàc sterownika drukarki.

❒ Jeãli wybrano opcjê [Ustawienia maszyny] w pozycji [Priorytet ustawieñ tacy 
rêcznej] ustawieñ [System] w menu [Ustawienia drukarki] (patrz Podrêcznik 
ustawieñ ogólnych), ustawienia skonfigurowane za pomocà panelu 
operacyjnego majà pierwszeñstwo przed ustawieniami sterownika drukarki.

❒ Jeãli nie jest uåywany sterownik drukarki, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia 
maszyny] w polu [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] ustawieñ [System] w menu 
[Ustawienia drukarki] (patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych). Ustaw rozmiar 
papieru, uåywajàc panelu operacyjnego.

A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu].

C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na pap.].

D Naciãnij przycisk [Rozmiar pap. na tacy rêcznej drukarki].

E Naciãnij przycisk [Rozm. niestand.].

Jeãli skonfigurowany zostaâ rozmiar niestandardowy, naciãnij przycisk 
[Zmieñ rozmiar].

F Naciãnij przycisk [Pionowo], aby za pomocà klawiatury numerycznej 
wprowadä pionowy wymiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

G Naciãnij przycisk [Poziomo], aby za pomocà klawiatury numerycznej 
wprowadä poziomy wymiar papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

H Naciãnij przycisk [OK].
Wyãwietlone zostanà wprowadzone rozmiary papieru.

I Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.
Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy.



Uwaga
❒ Wymiar papieru zaâadowanego na tacy rêcznej musi zawieraæ siê 

pomiêdzy;pionowy: 90 - 305 mm (3,6 - 12 cali) poziomy: 148 - 600 mm 
(5,9 - 23,7 cala).

❒ Podczas âadowania folii lub grubego papieru naleåy ustawiæ rozmiar 
papieru i jego typ.

❒ Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ 
w Pomocy sterownika drukarki.

Ustawianie grubego papieru lub folii za pomocà panelu 
operacyjnego
Ustawianie urzàdzenia za pomocà panelu operacyjnego podczas âadowania 
grubego papieru lub folii na tacy rêcznej odbywa siê zgodnie z procedurà 
poniåej.

Waåne
❒ Poniåsze procedury nie sà wymagane po wybraniu [Sterownik/Polecenie] 

z [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] w [System] z menu [Ustawienia drukarki] (patrz 
Podrêcznik ustawieñ ogólnych). W takim przypadku naleåy ustawiæ rozmiar 
papieru, uåywajàc sterownika drukarki.

❒ Jeãli wybrano opcjê [Ustawienia maszyny] w pozycji [Priorytet ustawieñ tacy 
rêcznej] ustawieñ [System] w menu [Ustawienia drukarki] (patrz Podrêcznik 
ustawieñ ogólnych), ustawienia skonfigurowane za pomocà panelu 
operacyjnego majà pierwszeñstwo przed ustawieniami sterownika drukarki.

❒ Jeãli nie jest uåywany sterownik drukarki, naleåy wybraæ opcjê [Ustawienia 
maszyny] w polu [Priorytet ustawieñ tacy rêcznej] ustawieñ [System] w menu 
[Ustawienia drukarki] (patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych). Ustaw rozmiar 
papieru, uåywajàc panelu operacyjnego.

A Na panelu operacyjnym naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

B Naciãnij przycisk [Ustawienia systemu].

C Kliknij kartê [Ustaw. kaset na pap.].

D Naciãnij przycisk [TNastêpny], aby przewinàæ listê.

E Naciãnij przycisk [Typ papieru: Taca rêczna].
17
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F Naciãnij przycisk [Folia przezroczysta] w obszarze [Typ papieru] podczas 
âadowania folii. Naciãnij przycisk [Nie wyãwietlaj] w obszarze [Typ papieru], 
a nastêpnie naciãnij [Papier gruby 1], [Papier gruby 2] lub [Papier gruby 3] 
w obszarze [Gruboãæ papieru] podczas âadowania grubego papieru.

G Naciãnij przycisk [OK].
Zostanie wyãwietlony wybrany typ papieru.

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.
Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy.

Uwaga
❒ Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnej zmiany. Po 

zakoñczeniu drukowania na foliach lub grubym papierze naleåy 
przywróciæ poprzednie ustawienia, tak aby mogli z nich korzystaæ inni 
uåytkownicy.

❒ Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ 
w Pomocy sterownika drukarki.



1. Przygotowanie urzàdzenia
Potwierdzanie metody poâàczenia

Drukarkê moåna przyâàczyæ do komputera za poãrednictwem sieci lub lokalnie.
Przed zainstalowaniem sterownika naleåy sprawdziæ sposób przyâàczenia 
drukarki. Przeprowadziæ instalacjê sterownika odpowiednio do sposobu 
przyâàczenia drukarki.

Poâàczenie sieciowe
Drukarka moåe peâniæ funkcjê drukarki przyâàczonej do portu drukowania 
Windows lub drukarki sieciowej.

Korzystanie z drukarki jako portu drukowania Windows

Poâàczenie sieciowe moåna nawiàzaæ za poãrednictwem interfejsu Ethernet, 
IEEE 802.11b lub IEEE 1394 (IPv4 po 1394).
Dostêpne porty zaleåà od wersji systemu operacyjnego Windows 
i zastosowanej metody poâàczenia.

❖ Windows 95/98

Metoda przyâàczenia drukarki Dostêpne porty

Ethernet/ IEEE 802.11b Port SmartDeviceMonitor for Client

IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Brak

PL ZZZ035S

Windows XP/ 
Server 2003

SmartDeviceMonitor for Client
- TCP/IP
- IPP

SmartDeviceMonitor for Client
- TCP/IP
- IPP
Standardowy protokół TCP/IP
LPR

SmartDeviceMonitor for Client
- TCP/IP
- IPP
LPR

SmartDeviceMonitor for Client
- TCP/IP
- IPP
LPR
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❖ Windows Me

❖ Windows 2000

❖ Windows XP

❖ Windows Server 2003

❖ Windows NT 4.0

Zajrzeæ do instrukcji...
Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki 
dla kaådego typu portu. Instrukcje dotyczàce portu SmartDeviceMonitor for 
Client przedstawiono na str. 24 �Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor 
for Client�.
Instrukcje dotyczàce standardowego portu TCP/IP przedstawiono na str. 31 
�Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP�.
Instrukcje dotyczàce portu LPR przedstawiono na str. 33 �Korzystanie 
z portu LPR�.

Metoda przyâàczenia drukarki Dostêpne porty

Ethernet/ IEEE 802.11b Port SmartDeviceMonitor for Client

IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Port SmartDeviceMonitor for Client

Metoda przyâàczenia drukarki Dostêpne porty

Ethernet/ IEEE 802.11b Port SmartDeviceMonitor for Client

Standardowy protokóâ TCP/IP

Port LPR

IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Brak

Metoda przyâàczenia drukarki Dostêpne porty

Ethernet/ IEEE 802.11b Port SmartDeviceMonitor for Client

Standardowy protokóâ TCP/IP

Port LPR

IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Port SmartDeviceMonitor for Client

Standardowy protokóâ TCP/IP

Metoda przyâàczenia drukarki Dostêpne porty

Ethernet/ IEEE 802.11b Port SmartDeviceMonitor for Client

Standardowy protokóâ TCP/IP

Port LPR

IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Port SmartDeviceMonitor for Client

Standardowy protokóâ TCP/IP

Metoda przyâàczenia drukarki Dostêpne porty

Ethernet/ IEEE 802.11b Port SmartDeviceMonitor for Client

Port LPR

IEEE 1394 (IPv4 po 1394) Brak
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Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej

Urzàdzenie moåe peâniæ funkcjê drukarki sieciowej Windows, serwera druku 
NetWare lub drukarki zdalnej NetWare.

Uwaga
❒ W ãrodowisku IPv6 nie moåna uåywaæ serwerów NetWare.

Zajrzeæ do instrukcji...
Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki 
dla kaådego typu drukarki sieciowej. 
Informacje dotyczàce drukarki sieciowej Windows przedstawiono na str. 35 
�Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki sieciowej Windows�.
Informacje dotyczàce serwera druku NetWare i drukarki zdalnej 
przedstawiono na str. 37 �Korzystanie z urzàdzenia jako serwera druku 
NetWare/drukarki zdalnej�.

PL ZZZ036S

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
Serwer druku

NetWare
Serwer druku

Windows XP/ 
Server 2003

NetWare
Serwer plików
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Poâàczenie lokalne
Poâàczenie lokalne moåna nawiàzaæ za poãrednictwem portu równolegâego, 
USB, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth.
Dostêpne metody przyâàczenia drukarki zaleåà od wersji systemu operacyjnego 
Windows.
� Windows 95:

Poâàczenia równolegâe
� Windows 98: 

Poâàczenia równolegâe
� Windows 98 SE/Me:

Poâàczenia USB i równolegâe
� Windows 2000:

Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth
� Windows XP:

Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth
� Windows Server 2003:

Poâàczenia przez port USB, równolegây, IEEE 1394 (druk SCSI) lub Bluetooth
� Windows NT 4.0:

Poâàczenia równolegâe

Zajrzeæ do instrukcji...
Naleåy zapoznaæ siê z objaãnieniem sposobu instalacji sterownika drukarki 
dla kaådego typu poâàczenia. 
Instrukcje dotyczàce poâàczenia USB przedstawiono na str. 40 �Instalacja 
sterownika drukarki przez interfejs USB�.
Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port równolegây przedstawiono na 
str. 45 �Drukowanie przez port równolegây�.
Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port IEEE 1394 (druk SCSI) 
przedstawiono na str. 47 �Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego 
z portu IEEE 1394 (druk SCSI)�.
Instrukcje dotyczàce poâàczenia przez port Bluetooth przedstawiono na 
str. 52 �Drukowanie przez interfejs Bluetooth�.
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Instalowanie sterownika drukarki

W tej sekcji objaãniono sposób instalowania sterownika drukarki. Sterownik 
drukarki moåna zainstalowaæ w jeden z dwóch sposobów: przy uåyciu szybkiej 
instalacji, podczas której od razu konfigurowane sà wszystkie ustawienia, lub 
przez zainstalowanie sterownika odpowiedniego do portu, który ma byæ 
uåywany.

Szybka instalacja
Uåytkownicy systemów Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 
i Windows NT 4.0 mogà z âatwoãcià zainstalowaæ oprogramowanie 
z doâàczonego dysku CD-ROM.
W trybie Szybka instalacja sterownik drukarki PCL i/lub sterownik drukarki 
RPCS oraz programy DeskTopBinder Lite i SmartDeviceMonitor for Client 
zostanà zainstalowane w ãrodowisku sieciowym i skonfigurowany zostanie 
port TCP/IP.

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê w systemie jako Administrator.

❒ W przypadku podâàczania za pomocà interfejsu USB, patrz str. 40 �Instalacja 
sterownika drukarki przez interfejs USB� i instalacja sterownika drukarki.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony. 
Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 
operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program �Setup.exe� 
znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Szybka instalacja].
W oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst umowy 
licencyjnej.

E Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].
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FWybierz model urzàdzenia w oknie dialogowym [Wybierz drukarkê].
W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, naleåy 
wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do].
W przypadku poâàczenia równolegâego, naleåy wybraæ drukarkê, której port 
wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do].

G Kliknij przycisk [Instaluj].
Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki. 

H Kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zostanie wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zrestartowania 
komputera. Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

I Kliknij przycisk [Zakoñcz] w pierwszym oknie dialogowym instalatora, 
a nastêpnie wyjmij dysk CD-ROM ze stacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

❒ W przypadku poâàczenia sieciowego przy uåyciu protokoâu TCP/IP, 
podczas instalacji programu SmartDeviceMonitor for Client naleåy 
wybraæ drukarkê, której adres IP wyãwietlany jest w polu [Podâàcz do].

Zajrzeæ do instrukcji...
Szybka instalacja jest niedostêpna, jeãli poâàczenie równolegâe nie 
obsâuguje komunikacji dwukierunkowej pomiêdzy drukarkà 
i komputerem. Informacje szczegóâowe na temat dwukierunkowej 
komunikacji pomiêdzy drukarkà i komputerem przedstawiono na str. 58 
�Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona�.

Instalowanie sterownika drukarki dla wybranego portu

Korzystanie z portu SmartDeviceMonitor for Client

Waåne
❒ Zainstalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client w systemie 

Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 
wymaga posiadania uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Zaloguj siê 
w systemie jako Administrator.

❒ Jeãli drukarka ma zostaæ przyâàczona do portu SmartDeviceMonitor for 
Client, zainstaluj program SmartDeviceMonitor for Client przed 
zainstalowaniem sterownika drukarki.
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Instalowanie programu SmartDeviceMonitor for Client

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].

EWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

F Zostanie wyãwietlone powiadomienie o koniecznoãci zamkniêcia 
wszystkich innych aplikacji. Zamknij wszystkie aplikacje, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Dalej >].

GW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej. Po przeczytaniu kliknij przycisk [Tak].

H Kliknij przycisk [Instalacja peâna] lub [Instalacja niestandardowa].
[Instalacja peâna] powoduje zainstalowanie wszystkich wymaganych aplikacji: 
DeskTopBinder Lite i SmartDeviceMonitor for Client.
[Instalacja niestandardowa] umoåliwia zainstalowanie wybranych aplikacji.

IWykonaj instrukcje widniejàce na wyãwietlaczu i kliknij przycisk [Dalej >], 
aby przejãæ do nastêpnego kroku.

J Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñczono]. 
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.
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Zmienianie ustawieñ portu programu SmartDeviceMonitor for Client

Instrukcje zmieniania ustawieñ programu SmartDeviceMonitor for Client, 
takich jak limit czasu w protokole TCP/IP, drukowanie 
z odzyskiem/równolegâe oraz grupy drukarek przedstawiono poniåej.

Windows 95/98:

A Otwórz okno dialogowe [Drukarki] z menu [Start] na pasku zadañ.

BW oknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu 
[Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].

C Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia portu].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia portu].

Windows 2000 / Windows NT 4.0:

A Otwórz okno [Drukarki] z menu [Start].

BW oknie [Drukarki] kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana. W menu 
[Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].

C Na karcie [Porty], kliknij przycisk [Konfiguruj port].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Konfiguracja].

Windows XP, Windows Server 2003:

A Otwórz okno dialogowe [Drukarki i faksy] z menu [Start] na pasku zadañ.
Wyãwietlone zostaje okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê urzàdzenia, które ma zostaæ uåyte. W menu [Plik] kliknij 
polecenie [Wâaãciwoãci]. Zostanie wyãwietlone okno dialogowe 
Wâaãciwoãci drukarki.

C Kliknij kartê [Porty], a nastêpnie kliknij przycisk [Konfiguruj port].
Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Konfigurowanie portu].

Uwaga
❒ W przypadku protokoâu TCP/IP, moåna skonfigurowaæ ustawienia 

limitu czasu.
❒ Moåna teraz dla portu IPP skonfigurowaæ ustawienia uåytkownika, 

serwera proxy i czasu oczekiwania.
❒ Jeãli na karcie [Drukowanie z odzyskiem/Równolegâe] nie wystêpujà åadne 

ustawienia, wykonaj czynnoãci opisane poniåej.
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A Kliknij przycisk [Anuluj], by zamknàæ okno dialogowe [Konfiguracja 
portu:].

B Uruchom program SmartDeviceMonitor for Client, a nastêpnie kliknij 
prawym przyciskiem myszy ikonê SmartDeviceMonitor for Client na 
pasku zadañ.

C Wybierz polecenie [Wâaãciwoãci:], a nastêpnie kliknij opcjê [Ustawienia 
funkcji rozszerzonych].

D Zaznacz pole wyboru [Ustaw opcje Druku odzyskanych dokumentów/druku 
równolegâego dla kaådego portu].

E Kliknij przycisk [OK], aby zamknàæ okno dialogowe [Funkcje 
rozszerzone].

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje o tych ustawieniach, zawiera Podrêcznik sieciowy lub Pomoc 
do programu SmartDeviceMonitor for Client.

Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (TCP/IP)

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie 
jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

EW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

FWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program].
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.

G Kliknij przycisk [Dalej >].

HWybierz wâaãciwy model urzàdzenia.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].
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I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

J Kliknij [Port:], a nastêpnie kliknij [Dodaj].

K Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij [OK].

L Kliknij [TCP/IP], a nastêpnie przycisk [Szukaj].
Wyãwietlona zostanie lista drukarek korzystajàcych z protokoâu TCP/IP.

MWybierz poåàdanà drukarkê i kliknij przycisk [OK].
Wyãwietlone zostanà tylko te drukarki, które odpowiadajà na wywoâanie 
rozsyâane przez komputer. Aby uåyæ urzàdzenia nie wymienionego na liãcie, 
kliknij przycisk [Okreãl adres], a nastêpnie wprowadä adres IP lub nazwê 
hosta tego urzàdzenia.

N Upewnij siê, åe port wybranej drukarki jest wyãwietlony w polu [Port:].

OW przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. 
Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Litery i symbole nie mogà byæ 
wprowadzone.

P By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka 
domyãlna].

Q Kliknij przycisk [Dalej].
Instalacja zostaje uruchomiona.

R Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ Ustawienie kodu uåytkownika umoåliwia programowi 

SmartDeviceMonitor for Admin prowadzenie statystyki liczby stron 
wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje 
zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin. 

❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 
operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

❒ W systemie Windows 95/98/Me nie moåna dodaæ adresu IP, którego 
czêãæ pokrywa siê z innym, juå zdefiniowanym adresem. Jeãli na przykâad 
wykorzystano juå adres �192.168.0.2�, nie moåna uåyæ adresu 
�192.168.0.2xx�. Podobnie, jeãli wykorzystano juå adres �192.168.0.20�, nie 
moåna uåyæ adresu �192.168.0.2�. 

Zajrzeæ do instrukcji...
Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika 
drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim 
przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto 
Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy pomocy 
polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz podrêcznik Rozwiàzywanie problemów.
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Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS (IPP)

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie 
jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

EW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

FWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program].
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.

GWybierz wâaãciwy model urzàdzenia.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].

H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

I Kliknij [Port:], a nastêpnie kliknij [Dodaj].

J Kliknij przycisk [SmartDeviceMonitor], a nastêpnie kliknij [OK].

K Kliknij przycisk [IPP].

LW polu [URL drukarki] wprowadä �http://adres drukarki/printer� jako adres 
drukarki.
Jeãli serwer wydaje certyfikaty autoryzacji, w celu wâàczenia protokoâu 
szyfrowanej komunikacji SSL naleåy wprowadziæ nastêpujàcy adres: 
�https://adres drukarki/printer� (musi byæ zainstalowany program Internet 
Explorer w wersji 5.01 lub nowszej).
(przykâadowy adres IP: 192.168.15.16)
http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Jako adres drukarki moåna wprowadziæ: �http://adres drukarki/ipp�.
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MWpisz nazwê identyfikujàcà drukarkê w polu [Nazwa portu IPP]. Nazwa ta 
musi róåniæ siê od nazw pozostaâych portów.
Jeãli nazwa nie zostanie wpisana, nazwà portu IPP bêdzie adres wpisany do 
pola [URL drukarki].

N Kliknij przycisk [Ustawienia szczegóâowe], aby wprowadziæ niezbêdne 
ustawienia.
Informacje na temat tych ustawieñ zawiera Pomoc do programu 
SmartDeviceMonitor for Client.

O Kliknij przycisk [OK].

P Upewnij siê, åe port wybranej drukarki jest wyãwietlony w polu [Port:].

QW przypadku potrzeby, naleåy zdefiniowaæ kod uåytkownika. 
Moåna wpisaæ maksymalnie 8 cyfr. Litery i symbole sà niedostêpne.

R By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka 
domyãlna].

S Kliknij przycisk [Dalej].
Instalacja zostaje uruchomiona.

T Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

❒ Po ustawieniu odpowiedniego kodu uåytkownik programu 
SmartDeviceMonitor for Admin moåe wyãwietliæ i sprawdziæ liczbê stron 
wydrukowanych przez kaådego uåytkownika. Szczegóâowe informacje 
zawiera plik Pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin.

Zajrzeæ do instrukcji...
Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika 
drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim 
przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto 
Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy 
pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz podrêcznik Rozwiàzywanie 
problemów.
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Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP

W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki PCL lub RPCS za 
pomocà portu TCP/IP.

Waåne
❒ Zainstalowanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000/XP 

Professional lub Windows Server 2003 wymaga posiadania uprawnieñ do 
zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako 
Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

❒ W ãrodowisku IPv6 nie moåna korzystaæ ze standardowego portu TCP/IP. 
Naleåy uåyæ portu programu SmartDeviceMonitor for Client.

Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

EW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

FWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program].
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.

G Kliknij przycisk [Dalej >].

HWybierz wâaãciwy model urzàdzenia.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].

I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

J Kliknij [Port:], a nastêpnie kliknij [Dodaj].

KWybierz opcjê [Standardowy port TCP/IP], a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Skonfiguruj ustawienia standardowego portu TCP/IP, a jeãli port ten nie jest 
wyãwietlany - skorzystaj z Pomocy Windows ([Standardowy port TCP/IP]).
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L Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator dodawania 
standardowego portu drukarki TCP/IP].

MWpisz nazwê lub adres IP drukarki w polu [Nazwa drukarki lub adres IP].
Nazwa portu zostaje automatycznie wstawiona do pola tekstowego [Nazwa 
portu]. W przypadku potrzeby, naleåy jà zmieniæ.
W przypadku wyãwietlenia ekranu wyboru urzàdzenia, naleåy wybraæ opcjê 
�RICOH NetworkPrinter Driver C Model�.

N Kliknij przycisk [Dalej >].

O Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Kreator dodawania 
standardowego portu drukarki TCP/IP].
Okno dialogowe instalatora zostanie wyãwietlone ponownie.

P Upewnij siê, åe port wybranej drukarki jest wyãwietlony w polu [Port:].

Q Skonfiguruj drukarkê domyãlnà jeãli potrzeba.

R Kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki.

S Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

Zajrzeæ do instrukcji...
Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika 
drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim 
przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto 
Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy 
pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz podrêcznik Rozwiàzywanie 
problemów.
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Korzystanie z portu LPR

W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki PCL lub RPCS za 
pomocà portu LPR.

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie 
jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

EW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

FWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program].
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.

GWybierz wâaãciwy model urzàdzenia.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].

H Kliknij przycisk [Dalej >].

I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

J Kliknij [Port:], a nastêpnie kliknij [Dodaj].

K Kliknij opcjê [Port LPR:], a nastêpnie przycisk [OK].
Jeãli [Port LPR] nie jest widoczny, zainstaluj go, korzystajàc z Pomocy 
Windows.

LWprowadä adres IP drukarki w polu [Nazwa lub adres serwera dostarczania lpd].
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MWprowadä �lp� w polu [Nazwa drukarki lub kolejka druku na tym serwerze], 
a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Port bêdzie dodany.

N Upewnij siê, åe port wybranej drukarki jest wyãwietlony w polu [Port:].

O Skonfiguruj drukarkê domyãlnà jeãli potrzeba.

P Kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki.

Q Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

Zajrzeæ do instrukcji...
Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika 
drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim 
przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto 
Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy 
pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz podrêcznik Rozwiàzywanie 
problemów.
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Korzystanie z urzàdzenia jako drukarki 
sieciowej Windows

W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki PCL lub RPCS 
w przypadku uåywania drukarki jako drukarki sieciowej w systemie Windows.
By korzystaæ z serwera druku, zainstaluj sterownik drukarki, wybierajàc opcjê 
�Serwer drukarki sieciowej� i drukarkê udostêpnionà w Windows 2000/XP, 
Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0.
W rozdziale tym przyjêto, åe komputer-klient zostaâ juå skonfigurowany do 
komunikacji z serwerem druku z Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub 
Windows NT 4.0. Poniåszej procedury nie naleåy rozpoczynaæ dopóki 
komputer-klient nie zostanie zainstalowany i poprawnie skonfigurowany.

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie 
jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

❒ Jeãli drukowanie z serwera druku odbywa siê przez port 
SmartDeviceMonitor, funkcje drukowania z odzyskiem dokumentów 
i drukowania równolegâego sà niedostêpne w komputerze-kliencie.

❒ W przypadku drukowania z serwerwa druku z Windows XP lub Windows 
Server 2003, funkcja powiadamiania programu SmartDeviceMonitor moåe 
byæ niedostêpna w komputerze-kliencie. 

❒ Jeãli drukowanie odbywa siê z serwera druku z Windows NT 4.0, zainstaluj 
sterownik drukarki przed przyâàczeniem serwera druku do urzàdzenia.

Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

EW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].
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FWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program].
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.

G Kliknij przycisk [Dalej >].

H Zaznacz pole wyboru [Nazwa drukarki] by wybraæ poåàdane modele 
drukarek.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].

I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

J Kliknij [Port:], a nastêpnie kliknij [Dodaj].

KWybierz opcjê [Drukarka sieciowa], a nastêpnie kliknij przycisk [OK].

LW oknie [Przeglàdaj - drukarki] dwukrotnie kliknij nazwê komputera, który 
ma peâniæ rolê serwera druku.

MWybierz poåàdanà drukarkê i kliknij przycisk [OK].

N Upewnij siê, åe port wybranej drukarki jest wyãwietlony w polu [Port:].

OW przypadku potrzeby, skonfiguruj kod uåytkownika.
Jeãli instalowany jest sterownik drukarki RPCS, kod uåytkownika moåna 
wprowadziæ po zainstalowaniu sterownika. Informacje na temat kodu 
uåytkownika zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

P By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka 
domyãlna].

Q Kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki.

R Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

Zajrzeæ do instrukcji...
Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika 
drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim 
przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto 
Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy 
pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz podrêcznik Rozwiàzywanie 
problemów.
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Korzystanie z urzàdzenia jako serwera 
druku NetWare/drukarki zdalnej

W tej sekcji opisano sposób konfigurowania komputera z systemem Windows 
jako klienta NetWare.

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie 
jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

❒ W ãrodowisku IPv6 nie moåna uåywaæ serwerów NetWare.
W punktach poniåej przyjêto, åe oprogramowanie klienta NetWare zostaâo 
zainstalowane oraz åe ãrodowisko serwera NetWare jest prawidâowo 
skonfigurowane. Przed wykonaniem opisanych czynnoãci naleåy zainstalowaæ 
wszystkie niezbêdne aplikacje-klientów.
Sterownik drukarki naleåy skonfigurowaæ podczas rejestrowania siê na 
serwerze plików NetWare.
W przykâadzie zastosowano nastêpujàce wartoãci:
� System operacyjny: Windows 98
� NetWare wersja : 4.1
� Nazwa serwera plików: CAREE
� Nazwa kolejki: R-QUEUE

AWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.
Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 
operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program �Setup.exe� 
znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

BWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

C Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

DW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

EWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program].
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.
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F Kliknij przycisk [Dalej >].

G Zaznacz pole wyboru [Nazwa drukarki] by wybraæ poåàdane modele 
drukarek.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].

H Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

I Kliknij [Port:], a nastêpnie kliknij [Dodaj].

JWybierz opcjê [Drukarka sieciowa], a nastêpnie kliknij przycisk [OK].

K Dwukrotnie kliknij nazwê serwera plików NetWare na drzewie sieci.
Utworzona kolejka zostaje wyãwietlona.

L Kliknij kolejkê druku i przycisk [OK].

M Upewnij siê, åe port wybranej drukarki jest wyãwietlony w polu [Port:].

N Kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki.

O Kliknij przycisk [Zakoñcz] w oknie dialogowym [Wybierz program].

P Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Q Po zrestartowaniu komputera wyãwietl okno [Drukarki], a nastêpnie otwórz 
wâaãciwoãci drukarki.
Jeãli korzystasz z systemu Windows XP lub Windows Server 2003, otwórz 
okno Wâaãciwoãci drukarki z okna [Drukarki i faksy].

R Na karcie [Ustawienia drukarki] wyczyãæ pola wyboru [Wysuw stron] i [Uaktywnij 
tytuâ].
W systemie Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT4.0, 
naleåy kliknàæ kartê [Ustawienia NetWare].
Nie zaznaczaj tych pól wyboru, poniewaå zostanà one zaznaczone 
automatycznie przez sterownik drukarki. Jeãli zaznaczysz te pola, drukarka 
moåe funkcjonowaæ nieprawidâowo.

S Kliknij przycisk [OK], by zamknàæ okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Protokóâ zostaje domyãlnie ustawiony jako nieaktywny. Wâàcz go przy 

pomocy programu SmartDeviceMonitor lub Telnet.
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Wysuw stron
Funkcji wysuwu stron nie naleåy konfigurowaæ przy pomocy systemu 
NetWare. Wysuwem stron kieruje sterownik drukarki w Windows. Jeãli 
skonfigurowano wysuw stron w systemie NetWare, drukarka moåe 
funkcjonowaæ nieprawidâowo.
Wyâàcz funkcjê wysuwu stron, postêpujàc zgodnie z instrukcjà poniåej (w 
zaleånoãci od systemu operacyjnego):
� W systemie Windows 95/98/Me usuñ zaznaczenie pola wyboru [Wysuw 

strony] na karcie [Ustawienia drukarki] w oknie dialogowym wâaãciwoãci 
drukarki.

� W Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0, usuñ 
zaznaczenie z pola wyboru [Wysuw stron] na karcie [Ustawienia NetWare] 
w oknie dialogowym Wâaãciwoãci drukarki.

Strona tytuâowa (Banner page)
Funkcji drukowania strony tytuâowej nie naleåy konfigurowaæ przy pomocy 
systemu NetWare.
Wyâàcz funkcjê drukowania strony tytuâowej, postêpujàc zgodnie z instrukcjà 
poniåej (w zaleånoãci od systemu operacyjnego):
� W systemie Windows 95/98/Me usuñ zaznaczenie pola wyboru [Wâàcz 

transparent] na karcie [Ustawienia drukarki] w oknie dialogowym wâaãciwoãci 
drukarki.

� W Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0, usuñ 
zaznaczenie z pola wyboru [Wâàcz stronê tytuâowà] na karcie [Ustawienia 
NetWare] w oknie dialogowym Wâaãciwoãci drukarki.

Drukowanie po zresetowaniu drukarki
Poâàczenie pomiêdzy drukarkà i serwerem druku zostanie przywrócone po 30 - 
40 sekundach od zresetowania drukarki. Drukarka moåe w tym czasie 
przyjmowaæ zadania (w zaleånoãci od specyfikacji NetWare), lecz nie moåe ich 
drukowaæ.
By rozpoczàæ drukowanie po zresetowaniu drukarki skonfigurowanej jako 
drukarka zdalna, naleåy sprawdziæ na serwerze druku, czy drukarka zdalna jest 
odâàczona lub zaczekaæ dwie minuty przed próba drukowania.
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Instalacja sterownika drukarki przez 
interfejs USB

Punkt ten zawiera instrukcjê instalacji sterowników drukarki przyâàczonej do 
komputera za poãrednictwem portu USB.
Przed rozpoczêciem instalacji sterownika, upewnij siê, åe w komputerze 
uruchomiony jest tylko system operacyjny i nie sà realizowane åadne zadania 
drukowania.
Sterowniki drukarki moåna instalowaæ z dysku CD-ROM doâàczonego do 
urzàdzenia.

Windows Me - USB

Waåne
❒ Sterownika dla portu USB nie moåna zainstalowaæ w systemie operacyjnym 

Windows 95/98. Naleåy wykonaæ uaktualnienie do systemu Windows Me 
lub nowszego.

❒ Program USB Printing Support do systemu Windows naleåy pobraæ ze strony 
internetowej dostawcy.

Przy pierwszym uåyciu kabla USB uruchamiana jest funkcja �plug and play� i - 
w zaleånoãci od systemu operacyjnego - wyãwietlone zostaje okno dialogowe 
[Znaleziono nowy sprzêt], [Kreator sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania 
nowego sprzêtu].
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, uaktywniona zostaje funkcja 
�plug and play�, a ikona drukarki przyâàczonej do portu �USB� zostanie 
dodana do okna [Drukarki]

A Program USB Printing Support naleåy pobraæ ze strony internetowej 
dostawcy.
Wyszukaj nazwê modelu, a nastêpnie pobierz program USB Printing 
Support ze strony internetowej dostawcy.
Zapisz go w miejscu umoåliwiajàcym âatwe odszukanie.

B Podâàcz urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB
Dobrze umocuj wtyki w gniazdach portów USB.

CW oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu wybierz opcjê [Wyszukaj 
odpowiedni sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]] i kliknij przycisk [Dalej >].

D Zaznacz pole wyboru [Okreãl lokalizacjê:], a nastêpnie kliknij przycisk 
[Przeglàdaj...].
Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Szukaj foldera].
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EWskaå lokalizacjê programu USB Printing Support i kliknij przycisk 
[Dalej>].

F Sprawdä lokalizacjê i kliknij przycisk [Dalej].
Program USB Printing Support zostanie teraz zainstalowany.

G Kliknàæ przycisk [Zakoñcz].
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, uaktywniona zostaje 
funkcja �plug and play�, a ikona drukarki przyâàczonej do portu �USB� 
zostanie dodana do okna [Drukarki]

H Instalowanie sterownika drukarki. Kliknij przycisk [Wyszukaj najlepszy 
sterownik dla urzàdzenia. [Zalecane]], a nastêpnie przycisk [Dalej>].

I Zaznacz pole wyboru [Okreãl lokalizacjê:], a nastêpnie kliknij przycisk 
[Przeglàdaj...].
Wyãwietlone zostaje okno dialogowe [Szukaj foldera].

JWâóå dysk CD-ROM do napêdu.

Uwaga
❒ Po wâàczeniu siê funkcji Auto Run, kliknij przycisk [Zakoñcz].
❒ By wyâàczyæ funkcjê Auto Run, naciãnij klawisz {Shift}, wkâadajàc dysk 

CD-ROM do stacji i przytrzymaj klawisz do chwili zakoñczenia 
odczytywania dysku przez komputer.

K Okreãl lokalizacjê plików äródâowych sterownika drukarki i kliknij 
przycisk [Dalej >].
Jeãli oznaczeniem stacji CD-ROM jest litera D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki zapisane sà w nastêpujàcej lokalizacji:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5c (do druku kolorowego)

D:\DRIVERS\PCL5C\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5e (do druku czarno-biaâego)

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1
� PostScript 3 (dysk CD ROM �Scanner Driver and Utilities�)

D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1

L Sprawdä lokalizacjê i kliknij przycisk [Dalej].
Uruchomiony zostanie Kreator dodawania drukarki.

M Kliknàæ przycisk [Zakoñcz].
Instalacja zostaâa zakoñczona. Jeãli instalacja zakoñczyâa siê prawidâowo, 
ikona drukarki przyâàczonej do portu �USB001� zostanie dodana do okna 
[Drukarki].
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Uwaga
❒ Numer portu �USB� zaleåy od liczby przyâàczonych drukarek.
❒ Jeãli program USB Printing Support zostaâ zainstalowany, ponowna 

instalacja programu USB Printing Support nie jest konieczna w przypadku 
przyâàczenia innej drukarki do portu USB.

❒ Po zainstalowaniu programu USB Printing Support - jeãli sterownik 
drukarki nie zostaâ zainstalowany - naleåy postêpowaæ zgodnie 
z wyãwietlanymi przez komputer instrukcjami funkcji plug and play 
drukarki.

Windows 2000 - USB

Waåne
❒ Instalowanie sterownika drukarki wymaga uprawnieñ administratora. 

Naleåy zalogowaæ siê jako uåytkownik z uprawnieniami administratora.
Po pierwszym uåyciu portu USB uruchomiony zostanie Kreator znajdowania 
nowego sprzêtu, a program USB Printing Support zostanie zainstalowany 
automatycznie.
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, uaktywniona zostaje funkcja 
�plug and play�, a ikona drukarki przyâàczonej do portu �USB� zostanie 
dodana do okna [Drukarki]
Jeãli sterownik drukarki nie zostaâ zainstalowany, naleåy postêpowaæ zgodnie 
z wyãwietlanymi przez komputer instrukcjami funkcji �plug and play� 
drukarki w celu zainstalowania sterownika z doâàczonego dysku CD-ROM.

A Podâàcz urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB
Dobrze umocuj wtyki w gniazdach portów USB.

BW oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu wybierz opcjê [Wyszukaj 
odpowiedni sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]] i kliknij przycisk [Dalej >].

C Zaznacz pole wyboru [Okreãl lokalizacjê] i kliknij przycisk [Dalej].

DWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Po wâàczeniu siê funkcji Auto Run, kliknij przycisk [Zakoñcz].
By wyâàczyæ funkcjê Auto Run, naciãnij lewy klawisz {Shift}, wkâadajàc dysk 
CD-ROM do stacji i przytrzymaj klawisz do chwili zakoñczenia 
odczytywania dysku przez komputer.
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EWskaå ãcieåkê do plików äródâowych sterownika drukarki.
Jeãli oznaczeniem stacji CD-ROM jest litera D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki zapisane sà w nastêpujàcej lokalizacji:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5c (do druku kolorowego)

D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5e (do druku czarno-biaâego)

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PostScript 3 (dysk CD ROM �Scanner Driver and Utilities�)

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1

F Sprawdä lokalizacjê sterownika drukarki i kliknij przycisk [OK].

G Kliknij przycisk [Dalej>].

H Kliknàæ przycisk [Zakoñcz].
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, uaktywniona zostaje 
funkcja �plug and play�, a ikona drukarki przyâàczonej do portu �USB� 
zostanie dodana do okna [Drukarki]

Uwaga
❒ Numer portu �USB� zaleåy od liczby przyâàczonych drukarek.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Waåne
❒ Instalowanie sterownika drukarki wymaga uprawnieñ administratora. 

Naleåy zalogowaæ siê jako uåytkownik z uprawnieniami administratora.
Po pierwszym uåyciu portu USB uruchomiony zostanie Kreator znajdowania 
nowego sprzêtu, a program USB Printing Support zostanie zainstalowany 
automatycznie.
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, uaktywniona zostaje funkcja 
�plug and play�, a ikona drukarki przyâàczonej do portu �USB� zostanie 
dodana do okna [Drukarki]
Sterowniki drukarki moåna instalowaæ z dysku CD-ROM doâàczonego do 
urzàdzenia.
Jeãli sterownik drukarki nie zostaâ zainstalowany, naleåy postêpowaæ zgodnie 
z wyãwietlanymi przez komputer instrukcjami funkcji �plug and play� 
drukarki w celu zainstalowania sterownika z doâàczonego dysku CD-ROM.
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A Podâàcz urzàdzenia do komputera gâównego (hosta) za pomocà kabla USB
Dobrze umocuj wtyki w gniazdach portów USB.

BW oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu wybierz opcjê [Wyszukaj 
odpowiedni sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]] i kliknij przycisk [Dalej >].

CWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Jeãli wâàczy siê Auto Run, kliknij przycisk [Anuluj], a nastêpnie [Zakoñcz].
By wyâàczyæ funkcjê Auto Run, naciãnij lewy klawisz {Shift}, wkâadajàc dysk 
CD-ROM do stacji i przytrzymaj klawisz do chwili zakoñczenia 
odczytywania dysku przez komputer.

D Zaznacz pole wyboru [Uwzglêdnij tê lokalizacjê w wyszukiwaniu] w polu 
[Wyszukaj najlepszy sterownik w tej lokalizacji], a nastêpnie kliknij przycisk 
[Przeglàdaj], by wybraæ lokalizacjê sterownika drukarki.
Jeãli oznaczeniem stacji CD-ROM jest litera D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki zapisane sà w nastêpujàcej lokalizacji:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5c (do druku kolorowego)

D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5e (do druku czarno-biaâego)

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PostScript 3 (dysk CD ROM �Scanner Driver and Utilities�)

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1

E Potwierdä lokalizacjê sterownika drukarki i kliknij przycisk [Dalej].

F Kliknij przycisk [Kontynuuj].

G Kliknàæ przycisk [Zakoñcz].
Jeãli instalacja zakoñczyâa siê pomyãlnie, ikona drukarki podâàczonej do 
portu �USB001� zostaâa dodana do okna [Drukarki i faksy].

Uwaga
❒ Numer portu �USB� zaleåy od liczby przyâàczonych drukarek.
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Drukowanie przez port równolegây

W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki PCL lub RPCS 
w przypadku korzystania z portu równolegâego.
Jeãli drukarka przyâàczona jest do portu równolegâego, wybierz opcjê [LPT1:] 
podczas instalacji sterownika drukarki.

Waåne
❒ Zainstalowanie drukarki w systemie Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 wymaga posiadania uprawnieñ 
do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie 
jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

Instalacja sterownika drukarki PCL lub RPCS

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Domyãlnym jêzykiem interfejsu jest angielski.

D Kliknij przycisk [Sterowniki drukarek PCL/RPCS].

EW oknie dialogowym [Umowa Licencyjna] zostanie wyãwietlony tekst 
umowy licencyjnej.
Po zapoznaniu siê z treãcià umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Akceptujê 
warunki umowy.], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

FWybierz sterownik drukarki w oknie dialogowym [Wybierz program]. 
Moåna wybraæ kilka sterowników drukarki.

G Kliknij przycisk [Dalej >].

H Zaznacz pole wyboru [Nazwa drukarki] by wybraæ poåàdane modele 
drukarek.
Nazwê drukarki moåna zmieniæ w polu [Zmieñ ustawienia dla �Nazwa drukarki�].

I Dwukrotnie kliknij nazwê drukarki, aby wyãwietliæ ustawienia drukarki.
Informacje widoczne w polach [Komentarz:], [Sterownik:] i [Port:] zaleåà od 
systemu operacyjnego, modelu drukarki i portu.

J Upewnij siê, åe w polu [Port:] widoczna jest pozycja [LPT1:].
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K By ustawiæ drukarkê jako domyãlnà, zaznacz pole wyboru [Drukarka 
domyãlna].

L Kliknij przycisk [Zakoñcz].
Rozpocznie siê proces instalacji sterownika drukarki.

M Po zakoñczeniu instalacji wybierz jednà z opcji w celu zrestartowania 
komputera od razu lub póäniej, a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
Zrestartuj komputer w celu dokoñczenia instalacji.

Uwaga
❒ By przerwaæ instalacjê wybranego programu, kliknij przycisk [Anuluj] 

przed zakoñczeniem instalacji.
❒ Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 

operacyjnego. W takim przypadku, naleåy uruchomiæ program 
�Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

Zajrzeæ do instrukcji...
Jeãli dostêpna jest nowsza wersja zainstalowanego wczeãniej sterownika 
drukarki, wyãwietlony zostaje odpowiedni komunikat. W takim 
przypadku nie moåna zainstalowaæ drukarki przy pomocy funkcji Auto 
Run. Jeãli mimo to chesz zainstalowaæ sterownik, zainstaluj go przy 
pomocy polecenia [Dodaj drukarkê]. Patrz podrêcznik Rozwiàzywanie 
problemów.
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Instalowanie sterownika drukarki 
korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk 
SCSI)
Sterowniki drukarki moåna instalowaæ z dysku CD-ROM doâàczonego do 
urzàdzenia. 

Waåne
❒ Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje i nie drukuj podczas instalacji.
❒ Nie przyâàczaj do komputera urzàdzeñ IEEE 1394 lub USB i nie wâàczaj 

innych drukarek podczas instalacji.
❒ Przed odinstalowaniem sterownika drukarki odâàcz kabel IEEE 1394 od 

komputera.
❒ Na panelu operacyjnym funkcja Druk SCSI musi byæ ustawiona na 

�aktywna�. Wiêcej informacji zawiera Podrêcznik sieciowy.

Uwaga
❒ Drukarka moåe w danym czasie odbieraæ dane tylko z jednego komputera. 

W przypadku wystàpienia konfliktu miêdzy zadaniami drukowania 
pochodzàcymi z wielu komputerów moåe zostaæ wyãwietlony stosowny 
komunikat.

❒ Jeãli zadania kolidujà ze sobà, zadanie odebrane jako pierwsze jest 
drukowane w pierwszej kolejnoãci.

❒ Jeãli sterownik drukarki zostaâ zainstalowany prawidâowo, przyâàczenie lub 
odâàczenie opcjonalnego kabla IEEE 1394 powoduje zmianê wyglàdu ikony 
drukarki.

Windows 2000
W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki na komputerach 
z systemem Windows 2000 przy uåyciu portu IEEE 1394 (druk SCSI).

Waåne
❒ Jeãli przy kaådym uruchomieniu komputera lub przyâàczeniu kabla 

wyãwietlany jest [Kreator znajdowania nowego sprzêtu], naleåy wyâàczyæ 
urzàdzenie. Aby zainstalowaæ inny sterownik drukarki po skonfigurowaniu 
portu �1394_00n�, podczas instalacji tego sterownika kliknij [1394_00].

❒ Zainstalowanie sterownika drukarki wymaga uprawnieñ administratora. 
Naleåy zalogowaæ siê jako uåytkownik z uprawnieniami administratora.

❒ Opcjonalnego interfejsu 1394 moåna uåywaæ wyâàcznie z pakietem Service 
Pack 1 (SP1) lub nowszym.

A Poâàcz urzàdzenie z komputerem za pomocà kabla interfejsu IEEE 1394.

B Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator znajdowania nowego 
sprzêtu].
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C Po wyãwietleniu komunikatu �Ten kreator dokoñczy instalacjê tego 
urzàdzenia: Nieznane�, wybierz opcjê [Okreãl lokalizacjê], a nastêpnie 
kliknij przycisk [Dalej >].

D Po wyãwietleniu komunikatu �Lokalizowanie plików sterownika� 
zaznacz pola wyboru [Opcjonalne lokalizacje wyszukiwania.] i kliknij przycisk 
[Okreãl lokalizacjê], a nastêpnie przycisk [Dalej >].

EWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
� Jeãli wâàczy siê Auto Run, kliknij przycisk [Anuluj], a nastêpnie [Zakoñcz].
� By wyâàczyæ funkcjê Auto Run, naciãnij lewy klawisz {Shift}, wkâadajàc 

dysk CD-ROM do stacji i przytrzymaj klawisz do chwili zakoñczenia 
odczytywania dysku przez komputer.

F Kliknij przycisk [Przeglàdaj].

GWybierz poåàdany sterownik drukarki.
Jeãli oznaczeniem stacji CD-ROM jest litera D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki zapisane sà w nastêpujàcej lokalizacji:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5c (do druku kolorowego)

D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5e (do druku czarno-biaâego)

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PostScript 3 (dysk CD ROM �Scanner Driver and Utilities�)

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1

H Kliknij przycisk [Otwórz].

I Kliknij przycisk [OK].

J Postêpuj zgodnie z instrukcjami wyãwietlanymi na ekranie.
Po zakoñczeniu instalacji, w oknie [Drukarki] pojawi siê drukarka �1394_00n�: 
(�n� oznacza liczbê podâàczonych drukarek.)
Jeãli sterownik drukarki jest juå zainstalowany, ikona drukarki zostanie 
automatycznie dodana do okna [Drukarki]. W takim wypadku, instalacja 
sterownika drukarki nie jest konieczna.
Jeãli po zakoñczeniu instalacji drukowanie nie przebiega prawidâowo, naleåy 
usunàæ port i ponownie zainstalowaæ sterownik drukarki. Wiêcej informacji 
zawiera podrêcznik Rozwiàzywanie problemów.
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Uwaga
❒ By zrezygnowaå z zainstalowania drukarki po uruchomieniu Kreatora 

znajdowania nowego sprzêtu w systemie operacyjnym obsâugujàcym 
druk SCSI, naleåy wyâàczyæ urzàdzenie wykonujàc czynnoãci opisane 
poniåej.
A Po wyãwietleniu okna dialogowego [Znaleziono nowy sprzêt], kliknij 

przycisk [>].
B Po wyãwietleniu komunikatu �Ten kreator dokoñczy instalacjê tego 

urzàdzenia: Nieznane�, zaznacz pole wyboru [Wyszukaj odpowiedni 
sterownik dla tego urzàdzenia[zalecane]], nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].

C Po wyãwietleniu komunikatu: �Wybierz opcje wyszukiwania 
i instalacji�, usuñ zaznaczenia ze wszystkich pól wyboru w polu 
[Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach.] i kliknij przycisk [Dalej 
>].

D Po wyãwietleniu komunikatu �Wyniki wyszukiwania plików 
sterownika�, zaznacz pole wyboru [Wyâàcz urzàdzenie. Kreator 
dodawania/usuwania sprzêtu na Panelu operacyjnym, zakoñczy instalacjê 
sterownika drukarki.], nastepnie kliknji [Zakoñcz].

Windows XP, Windows Server 2003
W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki na komputerach 
z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 przy uåyciu portu IEEE 
1394 (druk SCSI).

Waåne
❒ Na panelu operacyjnym funkcja Druk SCSI musi byæ ustawiona na 

�aktywna�. Wiêcej informacji zawiera Podrêcznik sieciowy.
❒ Zainstalowanie sterownika drukarki wymaga uprawnieñ administratora. 

Naleåy zalogowaæ siê jako uåytkownik z uprawnieniami administratora.

A Poâàcz urzàdzenie z komputerem za pomocà kabla interfejsu IEEE 1394.
Sprawdä, czy w oknie dialogowym kreatora [Znaleziono nowy sprzêt] 
wyãwietlony zostaâ komunikat [Ten kreator pomaga zainstalowaæ oprogramowanie 
dla: (Nieznane)].

B Zaznacz pole wyboru [Zainstaluj z listy w okreãlonej lokalizacji (zaawansowane)] 
i kliknij przycisk [Dalej >].

C Po wyãwietleniu komunikatu �Wybierz opcje wyszukiwania i instalacji.� 
zaznacz pole wyboru [Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach.], 
a nastêpnie zaznacz pole wyboru [Uwzglêdnij tê lokalizacjê w wyszukiwaniu:].
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DWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Jeãli wâàczy siê Auto Run, kliknij przycisk [Anuluj], a nastêpnie [Zakoñcz].
By wyâàczyæ funkcjê Auto Run, naciãnij lewy klawisz {Shift}, wkâadajàc dysk 
CD-ROM do stacji i przytrzymaj klawisz do chwili zakoñczenia 
odczytywania dysku przez komputer.

E Okreãl lokalizacjê plików äródâowych sterownika drukarki, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Dalej>].
Jeãli oznaczeniem stacji CD-ROM jest litera D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki zapisane sà w nastêpujàcej lokalizacji:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5c (do druku kolorowego)

D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 5e (do druku czarno-biaâego)

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
� PostScript 3 (dysk CD ROM �Scanner Driver and Utilities�)

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Jêzyk)\DISK1
Po zakoñczeniu instalacji, w oknie [Drukarki i faksy], pojawi siê drukarka 
przyâàczona do portu �1394_00n�. (�n� oznacza liczbê podâàczonych 
drukarek.)

F Postêpuj zgodnie z instrukcjami wyãwietlanymi na ekranie.
Jeãli sterownik drukarki jest juå zainstalowany, ikona drukarki zostanie 
automatycznie dodana do okna [Drukarki i faksy]. W takim wypadku, 
instalacja sterownika drukarki nie jest konieczna.
Po pierwszym przyâàczeniu drukarki do komputera za pomocà kabla IEEE 
1394 moåe zostaæ uruchomiony Kreator znajdowania nowego sprzêtu, nawet 
jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany. W takim przypadku 
naleåy zainstalowaæ sterownik drukarki.

Uwaga
❒ Drukarka moåe w danym czasie odbieraæ dane tylko z jednego 

komputera. W przypadku wystàpienia konfliktu miêdzy zadaniami 
drukowania pochodzàcymi z wielu komputerów na monitorze 
komputera moåe zostaæ wyãwietlony stosowny komunikat.

❒ Aby zainstalowaæ inny sterownik drukarki po skonfigurowaniu portu 
�1394_00n�, podczas instalacji tego sterownika kliknij [1394_00].

❒ Jeãli sterownik drukarki zostaâ zainstalowany prawidâowo, przyâàczenie 
lub odâàczenie opcjonalnego kabla IEEE 1394 powoduje zmianê wyglàdu 
ikony drukarki.



Instalowanie sterownika drukarki korzystajàcego z portu IEEE 1394 (druk SCSI)

1

❒ Jeãli po zakoñczeniu instalacji drukowanie nie przebiega prawidâowo, 
naleåy usunàæ port i ponownie zainstalowaæ sterownik drukarki. Wiêcej 
informacji zawiera podrêcznik Rozwiàzywanie problemów.

❒ By zrezygnowaæ z zainstalowania drukarki po uruchomieniu Kreatora 
znajdowania nowego sprzêtu w systemie operacyjnym obsâugujàcym 
druk SCSI, naleåy wyâàczyæ urzàdzenie wykonujàc czynnoãci opisane 
poniåej.
A W oknie dialogowym [Kreator znajdowania nowego sprzêtu] sprawdä, czy 

wyãwietlany jest komunikat [Ten kreator pomaga zainstalowaæ 
oprogramowanie dla: Nieznane], zaznacz pole wyboru [Zainstaluj z listy 
w okreãlonej lokalizacji (zaawansowane)], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej 
>].

B Po wyãwietleniu komunikatu: �Wybierz opcje wyszukiwania 
i instalacji�, usuñ zaznaczenia ze wszystkich pól wyboru w polu 
[Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach.] i kliknij przycisk [Dalej 
>].

C Po wyãwietleniu komunikatu �Kreator nie moåe odnaleäæ 
oprogramowania na tym komputerze dla..�, kliknij przycisk [OK].

D Po wyãwietleniu komunikatu �Nie moåna zainstalowaæ tego sprzêtu� 
zaznacz pole wyboru [Nie monituj ponownie, aby instalowaæ 
oprogramowanie], a nastêpnie kliknij przycisk [Zakoñcz].
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Drukowanie przez interfejs Bluetooth

W tej sekcji opisano sposób drukowania za pomocà urzàdzeñ Bluetooth.

Obsâugiwane profile
Poniåej omówiono obsâugiwane profile, za pomocà których moåna nawiàzaæ 
poâàczenie Bluetooth.

❖ SPP, HCRP
� Do drukarki moåna przez interfejs Bluetooth przyâàczyæ maksymalnie 

dwa adaptery Bluetooth lub dwa komputery z interfejsami Bluetooth: 
jeden przez SPP, a drugi przez HCRP.

� W przypadku âàczenia siê z kilkoma komputerami wyposaåonymi 
w adaptery Bluetooth lub wbudowane interfejsy Bluetooth, wybrany 
zostaje pierwszy komputer, z którym uda siê nawiàzaæ poâàczenie. By 
poâàczyæ siê z innymi urzàdzeniami, naleåy najpierw przerwaæ istniejàce 
poâàczenie.

� Poâàczenie w trybie SPP nie obsâuguje komunikacji dwukierunkowej.
� Poâàczenie w trybie HCRP obsâuguje komunikacjê dwukierunkowà.

❖ BIP
� Poâàczenie w trybie BIP wymaga zainstalowania w drukarce moduâu 

obsâugujàcego PostScript 3.
� W trybie BIP moåna przyâàczyæ tylko jeden komputer wyposaåony 

w adapter lub wbudowany interfejs Bluetooth.
� W trybie BIP moåna drukowaæ tylko obrazy w formacie JPEG.
� Kody uåytkowników nie sà stosowane w trybie BIP.

Jeãli dostêp do funkcji drukowania zostaâ ograniczony, drukowanie nie 
jest moåliwe.

� Niektóre drukarki nie obsâugujà trybu BIP.

Uwaga
❒ W tym podrêczniku instrukcje odnoszà siê do drukowania w trybie SPP. 

Informacje na temat drukowania w trybie HCRP lub BIP moåna znaleäæ 
w Pomocy doâàczonej do uåywanego adaptera Bluetooth.



Drukowanie przez interfejs Bluetooth

53

1

Drukowanie przez interfejs Bluetooth
By zainstalowaæ sterownik drukarki, wykonaj te same czynnoãci, co 
w przypadku instalacji sterownika dla portu równolegâego.

Waåne
❒ Zainstalowanie sterownika drukarki w systemie Windows 2000/XP 

Professional lub Windows Server 2003 wymaga posiadania uprawnieñ do 
zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ w systemie jako 
Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

A Uruchom program 3Com Bluetooth Connection Manager.

B Upewnij siê, åe drukarka, którà chcesz uåyæ widoczna jest w oknie 
programu 3Com Bluetooth Connection Manager.

C Kliknij polecenie [Port COM] w menu [Narzêdzia].

D Upewnij siê, åe w polu Porty klientów wyãwietlony zostaâ komunikat: 
�Klient szeregowy interfejsu Bluetooth (COMx)�. (X oznacza numer portu 
COM wykorzystywanego przez Bluetooth.)

E Kliknij przycisk [Zamknij].

F Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

G Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

HW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].

I Kliknij kartê [Porty].

JW polu [Port] zaznacz pole wyboru [COMx:]. X oznacza numer portu COM 
wykorzystywany przez Bluetooth.

K Kliknij przycisk [OK].
Zamknij okno dialogowe [Drukarki].

Uwaga
❒ Jeãli zawsze stosowana jest ta sama drukarka, zaznacz pole wyboru [Stosuj 

zawsze dla tego poâàczenia].
❒ Wymagania systemowe zaleåà od standardu i specyfikacji interejsu 

Bluetooth. Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do 
poszczególnych produktów.

❒ Informacje na temat konfigurowania interfejsu Bluetooth w innych 
systemach operacyjnych lub dla innych urzàdzeñ zawierajà odpowiednie 
podrêczniki systemów lub urzàdzeñ.
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❒ Jeãli podczas przesyâania zadania wydruku wyãwietlone zostanie okno 
dialogowe, ponownie nawiàå poâàczenie:
A Wybierz poåàdanà drukarkê w polu [Drukarki i faksy].
B Kliknij przycisk [Poâàcz].

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawierajà podrêczniki dla adaptera Bluetooth lub 
komputera wyposaåonego w ten interfejs.

Konfigurowanie ustawieñ trybu zabezpieczeñ
W tej sekcji opisano sposób konfigurowania ustawieñ trybu zabezpieczeñ.

A Uruchom program 3Com Bluetooth Connection Manager.

B Kliknij polecenie [Tryb zabezpieczeñ] w menu [Narzêdzie].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Tryb zabezpieczeñ].

CWybierz opcjê bezpieczeñstwa z listy [Tryb zabezpieczeñ:].
W przypadku wybrania opcji [Wysokie] lub [Niestandardowe] i wybrania 
ustawienia [Âàcze] w oknie dialogowym [Ustawienia niestandardowe], naleåy 
wprowadziæ hasâo interfejsu Bluetooth. Informacje na temat wprowadzania 
hasâa przedstawiono na str. 55 �Drukowanie w trybie zabezpieczeñ�.
W przypadku wybrania innych trybów zabezpieczeñ i ustawieñ 
niestandardowych, hasâo nie jest wymagane.
Informacje na temat kaådego z trybów zawierajà podrêczniki doâàczone do 
programu uåytkowego.

D Kliknij przycisk [OK].
Zamknij okno dialogowe [Tryb zabezpieczeñ].

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat trybu zabezpieczeñ zawiera Pomoc do 
programu 3Com Bluetooth Connection Manager. Szczegóâowe informacje 
na temat wpisywania haseâ wymaganych do przesyâania zadañ wydruku 
przedstawiono na str. 55 �Drukowanie w trybie zabezpieczeñ�.
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Drukowanie w trybie zabezpieczeñ
W tej sekcji opisano sposób drukowania w trybie zabezpieczeñ.

AWyãlij zadanie wydruku do aktywnej drukarki.
W zaleånoãci od konfiguracji komputera, moåe zostaæ wyãwietlone okno 
dialogowe [Poâàcz]. Naleåy wówczas nawiàzaæ poâàczenie sieciowe 
z drukarkà.

B Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Autoryzacja].

CWpisz hasâo interfejsu Bluetooth i kliknij przycisk [OK].
Jako hasâo interfejsu Bluetooth wprowadä 4 ostatnie cyfry numeru seryjnego 
drukarki. Numer seryjny urzàdzenia moåna odczytaæ z etykiety 
umieszczonej na jego tylnej ãcianie. Na przykâad, jeãli numerem seryjnym jest 
00A0-001234, hasâem interfejsu Bluetooth sà cyfry 1234.

D Zadanie wydruku zostaje przesâane.

Uwaga
❒ Hasâo interfejsu Bluetooth jest inne dla kaådego urzàdzenia i nie moåna go 

zmieniæ.
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Konfigurowanie wyposaåenia 
opcjonalnego drukarki

Wyposaåenie opcjonalne drukarki naleåy skonfigurowaæ w sterowniku 
drukarki przy wyâàczonej komunikacji dwukierunkowej.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat konfigurowania urzàdzeñ opcjonalnych 
drukarki przedstawiono na str. 58 �Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest 
wyâàczona�.

Warunki komunikacji dwukierunkowej
Komunikacja dwukierunkowa umoåliwia automatyczne przesâanie do drukarki 
informacji o rozmiarze i kierunku wprowadzania papieru. Na komputerze 
moåna równieå sprawdziæ aktualny stan drukarki.
� Transmisja dwukierunkowa jest obsâugiwana w systemach Windows 

95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 i Windows NT 4.0.
� Jeãli stosowany jest sterownik drukarki RPCS przy wâàczonej transmisji 

dwukierunkowej w systemie Windows 2000, opcje na karcie [Zmiana 
akcesoriów] sà niedostêpne. 

Uwaga
❒ Sterownik drukarki RPCS obsâuguje transmisjê dwukierunkowà oraz 

automatycznie aktualizuje stan drukarki.
❒ Sterownik drukarki PCL obsâuguje komunikacjê dwukierunkowà. 

Informacje o stanie drukarki moåna zaktualizowaæ rêcznie.
Komunikacja dwukierunkowa obsâugiwana jest po speânieniu nastêpujàcych 
warunków:

❖ Poâàczenie przez port równolegây
� Komputer musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà.
� Drukarka musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà.
� Kabel interfejsu musi obsâugiwaæ transmisjê dwukierunkowà.
� Drukarka musi byæ przyâàczona do komputera za poãrednictwem 

standardowego kabla i zâàczy interfejsu równolegâego.
� W systemie Windows 2000, opcja [Wâàcz obsâugê dwukierunkowà] musi byæ 

zaznaczona, a opcja [Wâàcz buforowanie drukarek] nie moåe byæ zaznaczona 
na karcie [Port] sterownika drukarki RPCS.
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❖ Poâàczenie przez sieæ
� Drukarka musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà.
� Program SmartDeviceMonitor for Client znajdujàcy siê na dysku CD-ROM 

musi byæ zainstalowany i musi byæ stosowany protokóâ TCP/IP.
� W systemie Windows 2000, opcja [Wâàcz obsâugê dwukierunkowà] musi byæ 

zaznaczona, a opcja [Wâàcz buforowanie drukarek] nie moåe byæ zaznaczona 
na karcie [Port] sterownika drukarki RPCS.

� Ponadto, musi zostaæ speâniony jeden z nastêpujàcych warunków:
� Musi zostaæ uåyty port SmartDeviceMonitor for Client i protokóâ 

TCP/IP.
� Standardowy port TCP/IP uåywany jest bez zmiany domyãnej nazwy 

(w systemach Windows 2000/XP i Windows Server 2003).
� Adres IP dla usâugi drukowania Microsoft TCP/IP musi byæ aktywny 

(w Windows NT 4.0).
� Nazwa portu IPP musi zawieraæ adres IP w przypadku stosowania 

protokoâu IPP.

❖ Poâàczenie przez port IEEE 1394
� Komputer musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà.
� Drukarka musi byæ przyâàczona do portu IEEE 1394 komputera za pomocà 

kabla interfejsu IEEE 1394.
� Dla opcji Druk SCSI interfejsu IEEE 1394 naleåy wybraæ ustawienie 

[Uaktywnij] i dla opcji Druk Bidi-SCSI równieå musi byæ wybrane 
ustawienie [Uaktywnij].

� W systemie Windows 200/XP lub Windows Server 2003, opcja [Wâàcz 
obsâugê dwukierunkowà] musi byæ zaznaczona, a opcja [Wâàcz buforowanie 
drukarek] na zakâadce [Porty] sterownika drukarki RPCS nie moåe byæ 
zaznaczona.

❖ Poâàczenie przez port USB
Drukarka musi byæ podâàczona do portu USB komputera za pomocà kabla 
interfejsu USB.
Komputer musi obsâugiwaæ komunikacjê dwukierunkowà.

Uwaga
❒ Zainstaluj SmartDeviceMonitor for Client z dostarczonego dysku CD-ROM.
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Jeãli komunikacja dwukierunkowa jest wyâàczona
Wyposaåenie opcjonalne naleåy konfigurowaæ przy wyâàczonej komunikacji 
dwukierunkowej.

Waåne
❒ Zmiana wâaãciwoãci drukarki w folderze [drukarki] w systemie Windows 

2000/XP i Windows Server 2003,wymaga posiadania przez uåytkownika 
uprawnieñ do zarzàdzania drukarkami. Musisz siê w tym celu zalogowaæ 
w systemie jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

❒ W systemie Windows NT 4.0 zmiana wâaãciwoãci drukarki w folderze 
[Drukarki] (Windows 2000) lub [Drukarki i faksy] (Windows XP/Windows 
Server 2003) wymaga uprawnieñ typu Peâna kontrola. Musisz siê w tym celu 
zalogowaæ w systemie jako Administrator lub zaawansowany Uåytkownik.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].
W systemie Windows XP lub Windows Server 2003 wybierz polecenie 
[Ustawienia] w menu [Start], a nastêpnie kliknij polecenie [Drukarki i faksy]. 
Wyãwietlone zostaje okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].

D Kliknij zakâadkê [Zmiana akcesoriów].
Jeãli opcje na karcie [Zmiana akcesoriów] sà niedostêpne, oznacza to, åe 
aktywne jest poâàczenie dwukierunkowe. W tym przypadku, zmienianie 
ustawieñ wyposaåenia opcjonalnego drukarki nie jest konieczne.
Jeãli uåywany jest sterownik drukarki RPCS, naleåy kliknàæ kartê [Zmiana 
akcesoriów].

EWybierz zainstalowane wyposaåenie opcjonalne z obszaru [Opcje] 
i wprowadä niezbêdne ustawienia.

F Jeãli w drukarce zainstalowany zostaâ dodatkowy moduâ SDRAM, 
wybierz caâkowità iloãæ pamiêci w polu [Caâkowita pamiêæ:].

G Zaznacz poåàdanà kasetê w polu [Ustawienia kasety na papier:] i wybierz jej 
rozmiar, pozycjê i typ. Zaznacz pole wyboru [Nie uåywaj Auto. wybór kasety] by 
wyâàczyæ kasetê z grupy kaset dostêpnych do automatycznego wybierania.

H Kliknij przycisk [OK], by zamknàæ okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki. 



Instalowanie programu Font Manager 2000

1

Instalowanie programu Font 
Manager 2000

Waåne
❒ W systemie Windows 2000/XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0, 

instalacja oprogramowania przy uåyciu funkcji Auto Run wymaga 
posiadania uprawnieñ administratora. By zainstalowaæ sterownik drukarki 
przy uåyciu funkcji Auto Run, naleåy zalogowaæ siê na koncie 
z uprawnieniami administratora.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.

C Kliknij przycisk [Font Manager 2000].

D Postêpuj zgodnie z instrukcjami wyãwietlanymi na ekranie.
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Korzystanie z programu Adobe 
PageMaker w wersji 6.0, 6.5 lub 7.0

Jeãli drukarka pracuje w systemie Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, 
Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0 i korzysta zprogramu Adobe 
PageMaker, naleåy skopiowaæ pliki PPD do folderu programu PageMaker.
Pliki PPD majà rozszerzenie .ppd. Sà one zapisane w folderze 
�DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Jêzyk)\DISK1� na dysku CD-ROM.
Folder �WIN9X_ME� w folderze �PS� przeznaczony jest dla systemu Windows 
95/98/Me. Uåyj folderu odpowiedniego dla aktualnego systemu operacyjnego.
Nazwa trzeciego foldera �(Jêzyk)� moåe byæ zastàpiona nazwà odpowiedniego 
jêzyka.
Plik .ppd naleåy skopiowaæ do folderu programu PageMaker.
� Domyãlna instalacja programu PageMaker 6,0

Katalog nosi nazwê �C:\PM6\RSRC\PPD4�.
� Domyãlna instalacja programu PageMaker 6,5

Katalog nosi nazwê �C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4�.
Nazwa foldera �USENGLISH� moåe siê róåniæ zaleånie od wybranego 
jêzyka.

� Domyãlna instalacja programu PageMaker 7,0
Katalog nosi nazwê �C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4�.
Nazwa foldera �USENGLISH� moåe siê róåniæ zaleånie od wybranego 
jêzyka.

Uwaga
❒ Jeãli sterownik nie zostanie poprawnie ustawiony po przekopiowaniu pliku 

�.ppd�, drukowanie moåe przebiegaæ niewâaãciwie.
❒ Podczas korzystania z programu PageMaker, opcjonalne funkcje sterownika 

drukarki nie bêdà aktywne. W poniåszej procedurze opisano sposób 
aktywacji opcjonalnych funkcji drukarki.
A W menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj].

Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie dokumentu].
B Dokonaj koniecznych ustawieñ w polu [Funkcje].



2. Konfigurowanie sterownika
drukarki
PCL - otwieranie okna dialogowego 
Wâaãciwoãci drukarki

Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci 
drukarki
Okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki moåna otworzyæ na dwa sposoby.

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki

By zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki, naleåy najpierw otworzyæ okno 
dialogowe Wâaãciwoãci drukarki z okna [Drukarki].

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 

uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki 

sà uåywane domyãlne ustawienia tych aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia drukarki dla danej aplikacji, otwórz okno dialogowe 
Wâaãciwoãci drukarki w tej aplikacji. W poniåszym przykâadzie opisano sposób 
wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad dostarczanej z systemem 
Windows 95/98/Me.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BW polu listy [Nazwa] zaznacz drukarkê, która ma byæ uåywana, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci 

drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki 
sà uåywane domyãlne ustawienia tych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Windows 2000 - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci 
drukarki

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy 
i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do 
zarzàdzania drukarkami.

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - preferencje drukowania

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 

uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.
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CW menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji 
otworzyæ okno dialogowe [Preferencje drukowania]. W poniåszym przykâadzie 
opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad dostarczanej 
z systemem Windows 2000.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BWybierz poåàdanà drukarkê w polu [Wybierz drukarkê].

CWprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zastosuj], by 
rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Preferencje 

drukowania] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Windows XP i Windows Server 2003 - otwieranie okna 
dialogowego Wâaãciwoãci drukarki

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy 
i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do 
zarzàdzania drukarkami. 

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

AW menu [Start] kliknij polecenie [Drukarki i faksy].
Wyãwietlone zostaje okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - preferencje drukowania

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 

uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

AW menu [Start] kliknij polecenie [Drukarki i faksy].
Wyãwietlone zostaje okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.
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CW menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji 
otworzyæ okno dialogowe [Preferencje drukowania]. W poniåszym przykâadzie 
opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad dostarczanej 
z systemem Windows XP.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, której chcesz uåywaæ, 
a nastêpnie kliknij przycisk [Preferencje].

CWprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ 
drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Preferencje 

drukowania] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Windows NT 4.0 - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci 
drukarki

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami typu �peâna kontrola�. Administratorzy, operatorzy 
serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà 
domyãlnie przyznane prawa do peânej kontroli. 

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki � Domyãlne

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami typu �peâna kontrola�. Administratorzy, operatorzy 
serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà 
domyãlnie przyznane prawa do peânej kontroli.

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.
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A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia domyãlne].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia drukarki dla danej aplikacji, otwórz okno dialogowe 
Wâaãciwoãci drukarki w tej aplikacji. W poniåszym przykâadzie opisano sposób 
wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad doâàczonej do systemu 
Windows NT 4.0.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BW polu listy [Nazwa] zaznacz drukarkê, która ma byæ uåywana, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci 

drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki 
sà uåywane domyãlne ustawienia tych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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RPCS - otwieranie okna dialogowego 
Wâaãciwoãci drukarki

Windows 95/98/Me - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci 
drukarki
Wystêpujà dwa typy okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki.
W tym podrêczniku jako przykâad przedstawiono okno z wieloma kartami. 
Szczegóâowe informacje na temat zmieniania typów oknien dialogowych 
zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

❖ Okno z wieloma kartami
Okno tego typu przeznaczone jest dla uåytkowników czêsto zmieniajàcych 
ustawienia drukowania.

❖ Ustawienia niestandardowe
Ten typ okna przeznaczony jest dla uåytkowników rzadko zmieniajàcych 
ustawienia drukowania. Typ okna dialogowego zaleåy od zainstalowanego 
wyposaåenia opcjonalnego.

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki

By zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki, naleåy najpierw otworzyæ okno 
dialogowe Wâaãciwoãci drukarki z okna [Drukarki].

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 

uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Po pierwszym otwarciu okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki po 
zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS wyãwietlone zostanie okno 
z potwierdzeniem. Po klikniêciu przycisku [OK] wyãwietlone zostanie okno 
dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki 

sà uåywane domyãlne ustawienia tych aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia drukarki dla danej aplikacji, otwórz okno dialogowe 
Wâaãciwoãci drukarki w tej aplikacji. W poniåszym przykâadzie opisano sposób 
wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad dostarczanej z systemem 
Windows 95/98/Me.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BW polu listy [Nazwa] zaznacz drukarkê, która ma byæ uåywana, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci 

drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki 
sà uåywane domyãlne ustawienia tych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Windows 2000 - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci 
drukarki
W tej sekcji opisano sposób wyãwietlania wâaãciwoãci sterownika drukarki.

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy 
i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do 
zarzàdzania drukarkami. 

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.
Po pierwszym otwarciu okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki po 
zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS wyãwietlone zostanie okno 
z potwierdzeniem. Po klikniêciu przycisku [OK] wyãwietlone zostanie okno 
dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
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Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - preferencje drukowania

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 

uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji 
otworzyæ okno dialogowe [Preferencje drukowania]. W poniåszym przykâadzie 
opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad dostarczanej 
z systemem Windows 2000.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BWybierz poåàdanà drukarkê w polu [Wybierz drukarkê].

CWprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zastosuj], by 
rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Preferencje 

drukowania] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Windows XP i Windows Server 2003 - otwieranie okna 
dialogowego Wâaãciwoãci drukarki

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami do zarzàdzania drukarkami. Administratorzy 
i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie przyznane prawa do 
zarzàdzania drukarkami. 

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

AW menu [Start] kliknij polecenie [Drukarki i faksy].
Wyãwietlone zostaje okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.
Po pierwszym otwarciu okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki po 
zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS wyãwietlone zostanie okno 
z potwierdzeniem. Po klikniêciu przycisku [OK] wyãwietlone zostanie okno 
dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
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Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - preferencje drukowania

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 

uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

AW menu [Start] kliknij polecenie [Drukarki i faksy].
Wyãwietlone zostaje okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji 
otworzyæ okno dialogowe [Preferencje drukowania]. W poniåszym przykâadzie 
opisano sposób wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad dostarczanej 
z systemem Windows XP.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BWybierz poåàdanà drukarkê w polu [Wybierz drukarkê].

CWprowadä wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zastosuj], by 
rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego [Preferencje 

drukowania] mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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Windows NT 4.0 - otwieranie okna dialogowego Wâaãciwoãci 
drukarki

Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki - wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami typu �peâna kontrola�. Administratorzy, operatorzy 
serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà 
domyãlnie przyznane prawa do peânej kontroli.

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.
Po pierwszym otwarciu okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki po 
zainstalowaniu sterownika drukarki RPCS wyãwietlone zostanie okno 
z potwierdzeniem. Po klikniêciu przycisku [OK] wyãwietlone zostanie okno 
dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
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Konfigurowanie domyãlnych ustawieñ drukarki � Domyãlne

Waåne
❒ By zmieniæ ustawienia domyãlne drukarki, a w tym ustawienia wyposaåenia 

opcjonalnego, uåytkownik musi siê zalogowaæ w systemie na konto 
z uprawnieniami typu �peâna kontrola�. Administratorzy, operatorzy 
serwerów, operatorzy drukarek i uåytkownicy zaawansowani majà 
domyãlnie przyznane prawa do peânej kontroli. 

❒ Nie moåna zmieniæ domyãlnych ustawieñ drukarki dla wszystkich 
uåytkowników. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci dotyczà wszystkich uåytkowników.

A Z menu [Start] wybierz opcjê [Ustawienia], a nastêpnie kliknij polecenie 
[Drukarki].
Pojawi siê okno [Drukarki].

B Kliknij ikonê drukarki, która bêdzie uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Domyãlne ustawienia dokumentu...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Ustawienia domyãlne].

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone ustawienia bêdà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
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Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåna wprowadziæ ustawienia drukarki dotyczàce konkretnych aplikacji.
By wprowadziæ ustawienia drukarki dla danej aplikacji, otwórz okno dialogowe 
Wâaãciwoãci drukarki w tej aplikacji. W poniåszym przykâadzie opisano sposób 
wprowadzania ustawieñ dla aplikacji Notepad doâàczonej do systemu 
Windows NT 4.0.

AW menu [Plik] kliknij polecenie [Drukuj].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Drukowanie].

BW polu listy [Nazwa] zaznacz drukarkê, która ma byæ uåywana, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Rzeczywiste procedury otwierania okna dialogowego wâaãciwoãci 

drukarki mogà róåniæ siê w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe 
informacje zawierajà podrêczniki doâàczone do poszczególnych aplikacji.

❒ W przypadku niektórych aplikacji zamiast ustawieñ sterownika drukarki 
sà uåywane domyãlne ustawienia tych aplikacji.

❒ Wszelkie ustawienia wprowadzone w poniåszej procedurze obowiàzujà 
tylko dla bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlone w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia stajà siê 
ustawieniami domyãlnymi drukowania dla tej aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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3. Inne funkcje drukowania
79
Bezpoãrednie drukowanie pliku PDF

Pliki PDF mogà byæ bezpoãrednio wysâane do drukarki w celu ich 
wydrukowania bez koniecznoãci otwierania aplikacji do obróbki PDF.

Waåne
❒ Ta funkcja jest dostêpna tylko wówczas, gdy zainstalowany jest opcjonalny 

moduâ PostScript 3.
❒ Ta funkcja jest dostêpna tylko w odniesieniu do oryginalnych plików Adobe 

PDF.
❒ Obsâugiwane sà wersje 1.3, 1.4, oraz 1.5 formatu plików PDF.
❒ Nie sà obsâugiwane funkcje przezroczystoãci i JBIG2 (funkcje formatu PDF 

w wersji 1.4).
❒ Funkcje obecne tylko w wersji 1.5 formatu PDF nie sà obsâugiwane. 
❒ Plików PDF o wysokiej kompresji utworzonych za pomocà funkcji 

skanowania w urzàdzeniu nie moåna drukowaæ bezpoãrednio.

Uwaga
❒ Podczas drukowania na papierze o niestandardowym rozmiarze mogà 

wystàpiæ bâêdy rozmiaru papieru.

Metoda drukowania
Poniåej przedstawione sà dwie metody bezpoãredniego drukowania plików 
PDF, korzystajàc z programu DeskTopBinder Lite lub wprowadzajàc polecenia.

Uåywanie DeskTopBinder Lite

Instalowanie programu DeskTopBinder Lite

Instalowanie programu DeskTopBinder Lite odbywa siê zgodnie z poniåszà 
procedurà.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå dysk CD-ROM do napêdu.
Instalator zostanie uruchomiony.
Program Auto Run moåe nie dziaâaæ przy pewnych ustawieniach systemu 
operacyjnego. W takim wypadku uruchom plik �Setup.exe� umieszczony 
w gâównym katalogu dysku CD-ROM.

CWybierz jêzyk, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
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D Kliknij przycisk [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client], a nastêpnie 
kliknij [Dalej >].

E Postêpuj z instrukcjami wyãwietlanymi podczas instalacji programu 
DeskTopBinder Lite.
Jeãli po zainstalowaniu programu DeskTopBinder Lite jest wymagane 
zrestartowanie komputera, wykonaj tê czynnoãæ i kontynuuj konfiguracjê.

Rozszerzenia programu DeskTopBinder Lite

W celu bezpoãredniego drukowania plików PDF naleåy wykonaæ rozszerzonà 
procedurê programu DeskTopBinder Lite.

AW menu [Start] kliknij kolejno polecenia [Programy], [DeskTopBinder] 
i [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)].

B Gdy zostanie wyãwietlony ekran [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended 
Features Wizard)], wybierz opcjê [Start], a nastêpnie klikaj przycisk [Nastêpny] 
do momentu wyãwietlenia ekranu [Funkcje drukowania 3].

C Na ekranie [Funkcje drukowania 3] kliknij przycisk [Dodaj], aby wyãwietliæ 
okno [Wâaãciwoãci wydruku PDF].

DWybierz opcjê Sterownik dla tego urzàdzenia, kliknij przycisk [OK], 
a nastêpnie klikaj przycisk [Nastêpny] do momentu wyãwietlenia przycisku 
[Zakoñcz].
Kliknij przycisk [Zakoñcz].

Function Palette

Funkcja Function palette zawiera przyciski odpowiadajàce funkcjom, które sà 
juå skonfigurowane dziêki rozszerzeniom programu DeskTopBinder Lite. 
Przyciski te umoåliwiajà drukowanie plików z systemu Windows, 
wyãwietlanie podglàdu wydruków, konwertowanie obrazów oraz 
rejestrowanie skanerów dokumentów bez koniecznoãci otwierania programu 
DeskTopBinder Lite. Ponadto aby uåyæ wybranej funkcji, wystarczy 
przeciàgnàæ i upuãciæ plik docelowy na przycisk odpowiadajàcy tej funkcji.

AW menu [Start] kliknij kolejno polecenia [Programy], [DeskTopBinder] 
i [Function Palette].
Ikona Function palette zostanie dodana do paska zadañ, wyãwietlanego 
w prawym dolnym rogu ekranu.

B Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê dodanà do paska zadañ, 
a nastêpnie kliknij polecenie [Wâaãciwoãci:], aby wyãwietliæ ekran 
Wâaãciwoãci.

C Kliknij kartê [Zawartoãæ], zaznacz ãrodkowe pole wyboru [Bezpoãredni druk 
PDF], a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Ekran [Wâaãciwoãci:] zostanie zamkniêty, a ikona [Bezpoãredni druk PDF] 
zostanie dodana do palety.
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Bezpoãredni druk PDF

Poniåej opisano metodê bezpoãredniego drukowania plików PDF.

A Przeciàgnij plik PDF przeznaczony do wydrukowania na ikonê 
bezpoãredniego druku PDF, a nastêpnie upuãæ go.

B Zostanie wyãwietlone okno [Lista plików wyj.-Bezpoãredni druk PDF].
Wyróånij plik PDF, który chcesz wydrukowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk 
[OK]. 
Plik PDF zostanie wydrukowany.

Drukowanie dokumentów PDF chronionych hasâem

Drukowanie plików PDF chronionych hasâem odbywa siê zgodnie z poniåszà 
procedurà.

AW menu [Start] systemu Windows kliknij kolejno polecenia [Programy], 
[DeskTopBinder] i [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended Features Wizard)].

B Gdy zostanie wyãwietlony ekran [Kreator funkcji rozszerzonych (Extended 
Features Wizard)], wybierz opcjê [Start], a nastêpnie klikaj przycisk [Nastêpny] 
do momentu wyãwietlenia ekranu [Funkcje drukowania 3].

C Na ekranie [Funkcje drukowania 3] kliknij przycisk [Wâaãciwoãci:], aby 
wyãwietliæ okno [Wâaãciwoãci wydruku PDF].

D Zaznacz pole wyboru [Uåyj hasâa PDF] w prawym dolnym rogu ekranu, 
a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Klikaj przycisk [Nastêpny] do momentu wyãwietlania przycisku [Zakoñcz].
Kliknij przycisk [Zakoñcz], aby zamknàæ ekran [Kreator funkcji rozszerzonych 
(Extended Features Wizard)].

E Przeciàgnij plik PDF przeznaczony do wydrukowania na ikonê 
bezpoãredniego druku PDF na palecie, a nastêpnie upuãæ go.

F Zostanie wyãwietlone okno [Lista plików wyj.-Bezpoãredni druk PDF].
Wybierz plik PDF, których chcesz wydrukowaæ, aby spowodowaæ 
odwrócenie obrazu, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].

G Zostanie otwarty ekran [Wâaãciwoãci wydruku PDF].
W polu [Hasâo PDF] w prawym dolnym rogu ekranu wprowadä hasâo pliku 
PDF, który chcesz wydrukowaæ, a nastêpnie kliknij przycisk [OK].
Chroniony hasâem plik PDF zostanie wydrukowany.
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Uwaga
❒ Przed wydrukowaniem pliku PDF chronionego hasâem naleåy wykonaæ 

jednà z nastêpujàcych czynnoãci:
� Wprowadziæ hasâo PDF na ekranie wâaãciwoãci bezpoãredniego druku 

PDF.
� Okreãliæ hasâo PDF, wybierajàc opcjê [Zmieñ hasâo PDF] w menu [Menu 

PDF] na panelu operacyjnym urzàdzenia.
❒ Jeãli w programie DeskTopBinder Lite lub na panelu operacyjnym 

urzàdzenia przypisano [Hasâo grupy PDF] do menu [Menu PDF], to samo 
hasâo grupy naleåy przypisaæ w drugim miejscu.
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Wâaãciwoãci bezpoãredniego druku PDF

1. Nazwa ustawienia:
Pokazuje nazwê konfiguracji plug-in (do 
63 znaków jednobajtowych)

2. Zmieñ ikonê...
Umoåliwia zmianê ikony wyãwietlanej 
na pasku narzêdzi.

3. Drukarka
Pokazuje listê sterowników RPCS 
obsâugujàcych bezpoãredni druk PDF.

4. Dupleks
Umoåliwia drukowanie na obu stronach 
arkuszy.

5. Ukâad
Umoåliwia drukowanie wielu stron na 
jednym arkuszu.

6. Dziurkuj
Dziurkowanie zadrukowanych arkuszy.

7. Zszyj
Zszywanie zadrukowanych arkuszy.

8. Wyãwietla to pole dialogowe 
przed drukowaniem
To okno dialogowe, wyãwietlane jest 
w trybie bezpoãredniego druku PDF po 
zaznaczeniu tego pola wyboru.

9. Orientacja:
Okreãlanie orientacji oryginaâu.

10. Liczba kopii
Okreãlanie liczby drukowanych kopii.

11. Sortowanie
Umoåliwia sortowanie wydruków.

12. Zakres
Okreãla papier do drukowania.

13. Rozm. pap. wydruku:
Okreãlanie rozmiaru papieru kopii do 
drukowania.

14. Kolorowy/Czarno-biaây:
Okreãlanie druku kolorowego lub 
czarno-biaâego.

15. Rozdzielczoãæ:
Okreãlanie rozdzielczoãci drukowania.

16. Hasâo PDF:
Wprowadä hasâo dla plików PDF 
chronionych hasâem. Chroniony hasâem 
plik PDF nie zostanie wydrukowany, 
jeãli nie wprowadzono hasâa.

17. Hasâo grupy:
Jeãli do programu DeskTopBinder Lite 
i do urzàdzenia przypisane jest hasâo 
grupy, w tym polu naleåy wprowadziæ 
hasâo. Aby rozpoczàæ drukowanie, 
naleåy wprowadziæ hasâo grupy.

AMU010S PL
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Korzystanie z poleceñ
Pliki PDF moåna drukowaæ bezpoãrednio za pomocà poleceñ, takich jak �ftp� 
�sftp�i �lpr�.

Zajrzeæ do instrukcji...
Wiêcej informacji na temat poleceñ systemu UNIX zawiera Podrêcznik 
sieciowy.
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Kontrola kopiowania bez autoryzacji

Moåna doâàczyæ wzory i tekst pod wydrukowanym tekstem w celu unikniêcia 
nieuprawnionego kopiowania dokumentu. Kontrola nieuprawnionego 
kopiowania skâada siê z dwóch funkcji: [Ochrona danych przed kopiowaniem] i [Typ 
maski:].

Waåne
❒ Ta funkcja sâuåy do dyskretnego kopiowania poufnych dokumentów. Nie 

zapobiega ona korzystaniu z informacji bez autoryzacji.

Otwieranie okna Kontrola nieautoryzowanego kopiowania

AW sterowniku drukarki RPCS otwórz okno [Preferencje drukowania].

B Kliknij przycisk [Dodaj/zmieñ ustawienia niestandardowe...].

C Zaznacz pole wyboru [Nieautoryz. kopiow.].

D Kliknij przycisk [Kontrola ustawieñ...].
Zostanie wyãwietlone okno Kontrola nieautoryzowanego kopiowania.

Uwaga
❒ Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Uåywanie [Ochrona danych przed kopiowaniem]

Moåna doâàczyæ wzór na wydruki, ustawiajàc go w sterowniku drukarki.

❖ Ustawianie [Ochrona danych przed kopiowaniem] w sterowniku drukarki
� Zaznacz pole wyboru [Ochrona danych przed kopiowaniem]. Moåna równieå 

wprowadziæ tekst w polu [Tekst:].
� Nie moåna zaznaczyæ pola wyboru [Typ maski:] w tej samej chwili.
� Aby wydrukowaæ dokument zabezpieczony za pomocà szarego nadruku, 

naleåy poprawnie skonfigurowaæ urzàdzenie. Skontaktuj siê 
z administratorem.
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❖ Drukowanie dokumentu za pomocà [Ochrona danych przed kopiowaniem]

1. Drukowany jest ustawiony wzór 
i tekst.

2. Dokument jest kopiowany lub 
zapisywany w kopiarkach/ 
urzàdzeniach wielofunkcyjnych, 
w których zainstalowano 
opcjonalny zespóâ ochrony danych 
przed kopioowaniem (Copy Data 
Security Unit).

3. Caây dokument jest szary.

Uwaga
❒ W przypadku drukowania dokumentu skonfigurowanego za pomocà 

[Ochrona danych przed kopiowaniem], urzàdzenie nie wymaga zainstalowania 
opcjonalnego moduâu ochrony przed kopiowaniem danych. Moduâ ochrony 
danych przed kopiowaniem jest wymagany podczas kopiowania lub 
przechowywania dokumentu chronionego szarym nadrukiem.

❒ Obsâugiwany jest tylko sterownik drukarki RPCS.
❒ Drukowanie w rozdzielczoãci 200 × 200 dpi jest niemoåliwe.
❒ Nie moåna czêãciowo osadiziæ wzoru i tekstu w dokumencie.
❒ Aby osadzony wzór byâ wyraäny, znaki powinny mieæ rozmiar co najmniej 

50 pt (najlepiej 70 do 80 pt) oraz kàt z zakresu od 30 do 40 stopni.
❒ Uåyj papieru o rozmiarze 182 × 257 mm (71/4 × 101/2 cale) lub wiêkszego.
❒ Uåyj papieru zwykâego lub ekologicznego o biaâoãci przynajmniej 70%.
❒ Drukowanie dwustronne moåe zakâócaæ dziaâanie tej funkcji w wyniku czego 

tekst i wzory bêdà widoczne przez papier.

Zajrzeæ do instrukcji...
Wiêcej informacji na temat ustawienia [Ochrona danych przed kopiowaniem] 
zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
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Uåywanie [Typ maski:]
Moåna osadziæ wzory i tekst pod wydrukowanym tekstem w celu unikniêcia 
drukowania dokumentu bez autoryzacji.

❖ Ustawianie [Typ maski:] w sterowniku drukarki
� Wybierz wzór z [Typ maski:], a nastêpnie wprowadä tekst w polu [Tekst:].
� Na liãcie [Kolorowy:] moåna wybraæ jeden z kolorów nadruku: [Czarny], 

[Cyjan] lub [Magenta].

Uwaga
❒ Moåna ustawiæ tylko [Tekst:], ale [Typ maski:] i [Tekst:] naleåy ustawiæ 

razem.

❖ Drukowanie dokumentu za pomocà [Typ maski:]

1. Wstawiony wzór i tekst jest 
drukowany w bladym odcieniu.

2. Dokument jest kopiowany, 
skanowany lub zapisywany 
w kopiarkach/urzàdzeniach 
wielofunkcyjnych.

3. Wstawiony wzór i tekst ma 
wyraäny wyglàd.

AJL031S
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Uwaga
❒ Obsâugiwany jest tylko sterownik drukarki RPCS.
❒ Drukowanie w rozdzielczoãci 200 × 200 dpi jest niemoåliwe.
❒ Nie moåna czêãciowo wâàczyæ szablonu i tekstu do dokumentu.
❒ Aby osadzony wzór byâ wyraäny, znaki powinny mieæ rozmiar co najmniej 

50 pt (najlepiej 70 do 80 pt) oraz kàt z zakresu od 30 do 40 stopni.
❒ Z powodu ustawieñ wyniki kopiowania, skanowania i zapisywania 

dokumentów na serwerze dokumentów mogà zaleåeæ od modelu urzàdzenia 
i warunków ustawieñ.

❒ Drukowanie z wzorami i tekstem w tle moåe byæ wolniejsze od normalnego 
drukowania.

Zajrzeæ do instrukcji...
Wiêcej informacji na temat ustawienia [Typ maski:] zawiera Pomoc do 
sterownika drukarki.

Waåna uwaga
� Dostawca nie udziela gwarancji dotyczàcej wyglàdu drukowanego wzoru 

oraz innych funkcji ochrony przed kopiowaniem. Pojawianie siê wzorów na 
wydruku i wydajnoãæ kontroli przed nieautoryzowanym kopiowaniem 
moåe róåniæ siê w zaleånoãci od jakoãci uåywanego papieru i modelu 
urzàdzenia oraz ustawieñ.

� Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoãci za powstaâe szkody zwiàzane 
z uåyciem lub niemoånoãcià uåycia wzorów drukowanych przy uåyciu 
funkcji Kontrola nieautoryzowanego kopiowania.
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Korzystanie z funkcji zadania drukowania
W tej sekcji opisano sposób drukowania plików przechowywanych 
w urzàdzeniu.
Sterownik drukarki umoåliwia wybór nastêpujàcych typów drukowania: 
wydruk próbny, wydruk bezpieczny, druk z zatrzymaniem i zapisany wydruk.
Zadania drukowania wysyâane z komputerów i zapisane w urzàdzeniu moåna 
wydrukowaæ lub usunàæ. 
Jeãli zostanie wybrana opcja Wydruk próbny, Wydruk bezpieczny lub Druk 
z zatrzymaniem, pliki do drukowania zapisane w urzàdzeniu sà usuwane po 
zakoñczeniu drukowania. Jeãli zostanie wybrana opcja Zapisany wydruk, pliki 
pozostanà w urzàdzeniu nawet po zakoñczeniu drukowania. 
Po naciãniêciu przycisku [Drukuj zadania.] na ekranie Drukarka, wyãwietlane sà 
ekrany Lista kompletna lub Lista wedâug ID uåytkownika w zaleånoãci, który 
typ listy zostaâ wybrany w [Lista poczàtkowych zadañ drukowania].

❖ Kompletna lista
Jeãli wybierzesz opcjê [Lista kompletna] z [Lista poczàtkowych zadañ drukowania], 
pojawi siê nastêpujàcy ekran:

A Zadania wg ID uåytk.
Wyãwietla listê wedâug ID uåytkownika.

B Lista kompletna
Wyãwietla wszystkie pliki zapisane w urzàdzeniu.

C Lista zadañ wydr. bezp.
Wyãwietla tylko pliki wydruku bezpiecznego zapisane w urzàdzeniu.
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D Lista zadañ wydr.próbn.
Wyãwietla tylko pliki wydruku próbnego zapisane w urzàdzeniu.

E Lista zad. druku z zatrz.
Wyãwietla tylko pliki wydruku z zatrzymaniem zapisane w urzàdzeniu.

F Lista zapis. zadañ druk.
Wyãwietla tylko pliki zapisanych zadañ drukowania w urzàdzeniu.

G Szczegóây
Wyãwietla szczegóâowe informacje na temat wybranego pliku.

H [UPoprzedni] / [TNastêpny]
Jeãli lista plików nie mieãci siê na ekranie, naleåy jà przewinàæ w dóâ.

I [Usuñ]
Usuwa wybrany plik.

J [Drukuj]
Drukuje wybrany plik. 

K [Zmieñ hasâo]
Umoåliwia zmianê lub usuniêcie hasâa pliku, jeãli zostaâo ustawione. Aby 
zmieniæ hasâo, naciãnij przycisk [Zmieñ hasâo], wprowadä bieåàce hasâo, 
a nastêpnie nowe hasâo na ekranie potwierdzenia. Aby usunàæ hasâo, 
naciãnij przycisk [Zmieñ hasâo], nie wypeâniaj pola sâuåàcego do 
wprowadzania/potwierdzania nowego hasâa, a nastêpnie naciãnij 
przycisk [OK].
Moåna takåe ustawiaæ hasâa do plików zapisanych wydruków, które 
aktualnie nie majà haseâ.

L [Wyczyãæ wszystko]
Czyãci wszystkie sekcje.

M [Wybierz wszystkie zad.]
Wybiera wszystkie pliki zapisane w urzàdzeniu.

N Wybrano:
Wyãwietla liczbê wybranych plików.

O [Wyjãcie]
Powraca do ekranu Drukarka.

P Ekran ID uåytkow., Data / Czas:  i Nazwa pliku: 
Wyãwietla czas wprowadzenia polecenia drukowania zapisanych plików, 
ID uåytkowników i nazwy plików.
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❖ Lista wedâug ID uåytkowników
Jeãli wybierzesz opcjê [Lista wg ID uåytkownika] z [Lista poczàtkowych zadañ 
drukowania], pojawi siê nastêpujàcy ekran:

A ID uåytkow.
Wyãwietla ID uåytkownika, który wysâaâ pliki do urzàdzenia.

B [Wyczyãæ]
Usuwa zaznaczenie wyboru.

C [Wyjãcie]
Powraca do ekranu Drukarka.

D [Lista kompletna]
Wyãwietla wszystkie zadania drukowania.

E [Lista wg ID uåytkownika]
Wyãwietla listê zadañ drukowania dla kaådego ID uåytkownika.

F [Drukuj wszystkie zad.]
Drukuje wszystkie pliki wybranego typu wysâane przez uåytkownika 
o podanym identyfikatorze.

G [UPoprzedni] / [TNastêpny]
Jeãli lista plików nie mieãci siê na ekranie, naleåy jà przewinàæ w dóâ.

Uwaga
❒ Na ekranie Zadania drukowania moåna wybraæ wiele plików. Aby usunàæ 

zaznaczenie, naciãnij ponownie wybrane zadania drukowania.
❒ Gdy w czasie wyãwietlania listy zapisanych plików nastàpi zapisanie 

nowego pliku, ekran wyãwietlacza nie jest aktualizowany. Aby 
zaktualizowaæ wyãwietlany ekran, naciãnij przycisk [Wyjãcie], aby powróciæ 
do ekranu Drukarka, a nastêpnie naciãnij ponownie przycisk [Drukuj zadania.].

❒ Jeãli w urzàdzeniu zapisano duåà liczbê zadañ drukowania, przetwarzanie 
moåe czasowo spowolniæ dziaâanie, w zaleånoãci od uåywanej funkcji.

❒ Jeãli naciãniesz [Lista wg ID uåytkownika] na ekranie Kompletna lista zadañ 
drukowania, zostanie wyãwietlony ekran Lista wedâug ID uåytkownika, 
gdzie [Tyâ] pojawi siê w dolnym prawym rogu. Naciãnij przycisk [Tyâ], aby 
wyãwietliæ ekran Kompletna lista.
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Zajrzeæ do instrukcji...
str. 94 �Wydruk próbny�
str. 98 �Wydruk bezpieczny�
str. 102 �Zadanie druku z zatrzymaniem�
str. 105 �Zapisany wydruk�

Wybieranie poczàtkowej listy zadañ drukowania
Aby ustawiæ ekran poczàtkowy Zadania drukowania i wyãwietliæ go, postêpuj 
zgodnie z procedurà poniåej.

Wybieranie poczàtkowej listy zadañ drukowania

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

B Naciãnij przycisk [Ustawienia drukarki].
Wyãwietla siê menu Ustawienia drukarki

C Na karcie [System] naciãnij przycisk [Lista poczàtkowych zadañ drukowania].

DWybierz opcjê [Lista kompletna] lub [Lista wg ID uåytkownika].

Po skonfigurowaniu ustawieñ wybierz typ wyãwietlanej listy zadañ 
drukowania.
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Wyãwietlanie listy zadañ drukowania

A Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

Wyãwietlony zostanie ekran kompletnej listy lub listy wedâug ID 
uåytkowników.
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Drukowanie z ekranu zadañ drukowania
Omawia funkcje wydruku próbnego, wydruku bezpiecznego, druku 
z zatrzymaniem i zapisanego wydruku.

Wydruk próbny
Funkcja ta sâuåy do drukowania tylko pierwszego zestawu zadania 
drukowania, które jest zâoåone z wielu zestawów. Po sprawdzeniu efektu 
drukowania moåna wydrukowaæ pozostaâe zestawy lub anulowaæ druk za 
pomocà panela operacyjnego urzàdzenia. Pozwoli to ograniczyæ niepotrzebne 
wykonywanie duåej liczby wydruków w przypadku bâêdów w treãci lub 
w ustawieniach parametrów drukowania.

Waåne
❒ Pliku wydruku próbnego nie moåna zapisaæ, jeãli:

� Âàczna liczba plików wydruków próbnych, wydruków bezpiecznych, 
druków z zatrzymaniem i wydruków zapisanych na urzàdzeniu 
przekracza wartoãæ 100. (Maksymalna liczba zaleåy od objêtoãci danych 
w plikach.)

� Plik zawiera ponad 1000 stron.
� Wysâano lub zapisano pliki na urzàdzeniu zawierajàce âàcznie ponad 

9000 stron.

Uwaga
❒ Jeãli plik wydruku próbnego nie zostaâ poprawnie zapisany, sprawdä 

dziennik bâêdów na panelu operacyjnym.
❒ Nawet jeãli wyâàczysz urzàdzenie, zapisane dokumenty pozostanà. Jednak 

ustawienia [Autom. usuwanie tymcz. zadañ drukowania] lub [Automat. usuwanie 
zapisanych zadañ druk.] sà stosowane w pierwszej kolejnoãci.

❒ Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia 
drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Wydruki 
próbne sà domyãlnie automatycznie sortowane przez sterownik drukarki. 
Jeãli opcja sortowania zostanie wybrana w oknie dialogowym [Drukowanie] 
w aplikacji, moåe zostaæ wydrukowanych wiêcej zestawów, niå byâo to 
zamierzone.

❒ Jeãli pierwszy zestaw wydruku próbnego nie jest zgodny z oczekiwaniami 
i drukowanie pozostaâych zestawów jest niepoåàdane, naleåy usunàæ plik 
wydruku próbnego za pomocà przycisków na wyãwietlaczu panelu. 
Drukowanie pozostaâych zestawów plików wydruku próbnego spowoduje 
automatyczne usuniêcie zadania z pamiêci urzàdzenia.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat dziennika bâêdów na wyãwietlaczu panela, 
patrz str. 118 �Sprawdzanie dziennika bâêdów�.
Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ [Autom. usuwanie tymcz. zadañ 
drukowania] i [Automat. usuwanie zapisanych zadañ druk.] znajdujà siê 
w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.
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Drukowanie pliku wydruku próbnego

W poniåszej procedurze opisano sposób drukowania pliku wydruku próbnego 
przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5c i RPCS. Instrukcje wykonywania 
wydruku próbnego przy uåyciu sterownika PostScript 3 umieszczone sà 
w dodatku PostScript 3 w postaci pliku PDF na dysku CD-ROM.

Waåne
❒ Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne 

sterowniki, jak np. PageMaker.
❒ Aby skorzystaæ z tej funkcji w systemie Mac OS X, musi byæ zainstalowana 

wersja Mac OS X v10.2 lub nowsza.

A Skonfiguruj funkcjê wydruku próbnego we wâaãciwoãciach sterownika 
drukarki.
Szczegóâowe instrukcje konfigurowania sterowników drukarki zawierajà 
odpowiednie pliki Pomocy.

B Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji.
Naleåy pamiêtaæ o ustawieniu wiêcej niå 2 kopii.
Plik z wydrukiem próbnym jest wysyâany do urzàdzenia i jest drukowany 
pierwszy zestaw.

C Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby 
wyãwietliæ ekran Drukarka.

D Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

Zostanie wyãwietlona lista plików wydruków zapisanych w urzàdzeniu.
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E Naciãnij przycisk [Lista zadañ wydr.próbn.].

Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku próbnego, jakie sà zapisane 
w urzàdzeniu.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.

FWybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany i naciãnij [Drukuj].

GWpisz nowà liczbê zestawów przy pomocy przycisków numerycznych.

Moåna wprowadziæ do 999 zestawów.
Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} by skorygowaæ ewentualne bâêdy.

H Naciãnij przycisk [Tak].
Zostanà wydrukowane pozostaâe zestawy.
Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie.
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Uwaga
❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 

z caâkowità liczbà plików do wydrukowania.
❒ Jeãli wybrano wiele dokumentów i nie okreãlono liczby zestawów 

ustawianej na ekranie potwierdzenia, dla kaådego wybranego dokumentu 
zostanà wydrukowane zestawy w liczbie pomniejszonej o jeden 
wzglêdem liczby zestawów ustalonej na komputerze. Jeãli liczba 
zestawów okreãlona na komputerze wynosi �1�, dla kaådego dokumentu 
zostanie wydrukowany jeden zestaw.

❒ Podczas drukowania skumulowanych dokumentów w formie wydruków 
próbnych nie moåna zmieniæ liczby zestawów.

❒ Po zakoñczeniu drukowania zapisany plik zostanie usuniêty z pamiêci.
❒ Aby zatrzymaæ drukowanie po jego rozpoczêciu, naciãnij przycisk 

[Wyjãcie] do momentu wyãwietlenia ekranu Drukarka, a nastêpnie naciãnij 
przycisk [Reset zadania]. Plik zostanie usuniêty.

Usuwanie plików wydruków próbnych

Jeãli wydruk próbny nie jest zadowalajàcy, plik zawierajàcy ten wydruk moåna 
usunàæ, zweryfikowaæ ustawienia drukowania i wydrukowaæ ponownie, aå 
dobrane zostanà odpowiednie ustawienia.

A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].
Zostanie wyãwietlona lista zapisanych w urzàdzeniu plików wydruku.

C Naciãnij przycisk [Lista zadañ wydr.próbn.].
Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku próbnego, jakie sà zapisane 
w urzàdzeniu.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.

DWybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, a nastêpnie naciãnij [Usuñ].
Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem usuwania pliku.

E Aby usunàæ plik, naciãnij przycisk [Tak].
Wybrany plik zostanie usuniêty.

Uwaga
❒ Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie].
❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 

z caâkowità liczbà plików do usuniêcia.
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Wydruk bezpieczny
Funkcja sâuåy do zachowania poufnoãci wydruku tajnych dokumentów 
w urzàdzeniu udostêpnionym w sieci. Gdy dane sà zapisane w urzàdzeniu, 
zwykle moåliwe jest wydrukowanie ich za pomocà panela operacyjnego. Gdy 
uåywana jest funkcja Wydruk bezpieczny, drukowanie moåna rozpoczàæ 
dopiero wtedy, gdy na panelu operacyjnym urzàdzenia zostanie wprowadzone 
hasâo. W ten sposób dokumenty poufne bêdà zabezpieczone przed wzrokiem 
innych osób.

Waåne
❒ Pliku wydruku bezpiecznego nie moåna zapisaæ, jeãli:

� Âàczna liczba plików wydruków próbnych, wydruków bezpiecznych, 
druków z zatrzymaniem i wydruków zapisanych na urzàdzeniu 
przekracza wartoãæ 100. (Maksymalna liczba zaleåy od objêtoãci danych 
w plikach.)

� Plik zawiera ponad 1000 stron.
� Wysâano lub zapisano pliki na urzàdzeniu zawierajàce âàcznie ponad 9000 

stron.

Uwaga
❒ Jeãli plik wydruku bezpiecznego nie zostaâ poprawnie zapisany, sprawdä 

dziennik bâêdów na panelu operacyjnym.
❒ Nawet jeãli wyâàczysz urzàdzenie, zapisane dokumenty pozostanà. Jednak 

ustawienia [Autom. usuwanie tymcz. zadañ drukowania] lub [Automat. usuwanie 
zapisanych zadañ druk.] sà stosowane w pierwszej kolejnoãci.

❒ Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia 
drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Zadania 
wydruku bezpiecznego sà domyãlnie automatycznie sortowane przez 
sterownik drukarki. Jeãli opcja sortowania jest wybrana z aplikacji z okna 
dialogowego drukowania, moåe zostaæ wydrukowane wiêcej zestawów, niå 
byâo to zamierzone.

❒ Po wydrukowaniu pliku wydruku bezpiecznego, zadanie jest automatycznie 
usuwane.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat dziennika bâêdów na wyãwietlaczu panela, 
patrz str. 118 �Sprawdzanie dziennika bâêdów�.
Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ [Autom. usuwanie tymcz. zadañ 
drukowania] i [Automat. usuwanie zapisanych zadañ druk.] znajdujà siê 
w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.
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Drukowanie pliku wydruku bezpiecznego

W poniåszej procedurze opisano, w jaki sposób wydrukowaæ plik wydruku 
bezpiecznego przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5c i RPCS. Instrukcje 
wykonywania wydruku bezpiecznego przy uåyciu sterownika PostScript 3 
umieszczone sà w dodatku PostScript 3 w pliku PDF na dysku CD-ROM.

Waåne
❒ Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne 

sterowniki, jak np. PageMaker.
❒ Aby skorzystaæ z tej funkcji w systemie Mac OS X, musi byæ zainstalowana 

wersja Mac OS X v10.2 lub nowsza.

A Skonfiguruj funkcjê wydruku bezpiecznego we wâaãciwoãciach 
sterownika drukarki.
Szczegóâowe instrukcje konfigurowania sterowników drukarki zawierajà 
odpowiednie pliki Pomocy.

B Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji.
Zadanie wydruku bezpiecznego jest wysyâane do urzàdzenia.

C Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby 
wyãwietliæ ekran Drukarka.

D Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

Zostanie wyãwietlona lista plików wydruków zapisanych w urzàdzeniu.

E Naciãnij przycisk [Lista zadañ wydr. bezp.].

Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku bezpiecznego, jakie sà zapisane 
w urzàdzeniu.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.
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FWybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany, a nastêpnie naciãnij [Drukuj].

Zostanie wyãwietlony ekran do wpisania hasâa.

G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä hasâo, a nastêpnie 
naciãnij przycisk [OK].

Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem drukowania.
Jeãli hasâo nie zostaâo wprowadzone poprawnie, wyãwietlony zostanie ekran 
potwierdzenia poprawnoãci hasâa. Naciãnij przycisk [Wyjãcie], aby ponownie 
wprowadziæ hasâo.
Jeãli wybrano wiele plików wydruku, urzàdzenie drukuje tylko pliki zgodne 
z wprowadzonym hasâem. Liczba plików do drukowania jest wyãwietlana 
na ekranie potwierdzenia.
Jeãli nie pamiêtasz hasâa, poproã o pomoc administratora sieci.

H Naciãnij przycisk [Tak].
Plik poufny zostanie wydrukowany.
Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie.

Uwaga
❒ Po zakoñczeniu drukowania zapisany plik zostanie usuniêty z pamiêci.
❒ Aby zatrzymaæ drukowanie po jego rozpoczêciu, naciãnij przycisk 
[Wyjãcie] do momentu wyãwietlenia ekranu Drukarka, a nastêpnie naciãnij 
przycisk [Reset zadania]. Plik zostanie usuniêty.
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Usuwanie plików wydruku bezpiecznego

A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

C Naciãnij przycisk [Lista zadañ wydr. bezp.].
Zostanie wyãwietlona lista zapisanych w urzàdzeniu plików wydruku 
bezpiecznego.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.

DWybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, a nastêpnie naciãnij [Usuñ].
Zostanie wyãwietlony ekran hasâa.

E Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä hasâo, a nastêpnie 
naciãnij przycisk [OK].
Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem usuwania pliku.
Jeãli hasâo nie zostaâo wprowadzone poprawnie, wyãwietlony zostanie ekran 
potwierdzenia poprawnoãci hasâa. Naciãnij przycisk [Wyjãcie], aby ponownie 
wprowadziæ hasâo.
Jeãli nie pamiêtasz hasâa, poproã o pomoc administratora sieci.

F Naciãnij przycisk [Tak].
Wybrany plik zostanie usuniêty.
Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie].

Uwaga
❒ Jeãli wybrano wiele plików wydruku, urzàdzenie usuwa tylko pliki 

zgodne z wprowadzonym hasâem. Liczba plików do usuniêcia jest 
wyãwietlana na ekranie potwierdzenia.
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Zadanie druku z zatrzymaniem
Ta funkcja sâuåy do czasowego zatrzymania pliku w urzàdzeniu 
i wydrukowania go póäniej z komputera lub panela operacyjnego urzàdzenia.

Waåne
❒ Pliku druku z zatrzymaniem nie moåna zapisaæ, jeãli:

� Âàczna liczba plików wydruków próbnych, wydruków bezpiecznych, 
druków z zatrzymaniem i wydruków zapisanych na urzàdzeniu 
przekracza wartoãæ 100. (Maksymalna liczba zaleåy od objêtoãci danych 
w plikach.)

� Plik zawiera ponad 1000 stron.
� Wysâano lub zapisano pliki na urzàdzeniu zawierajàce âàcznie ponad 9000 

stron.

Uwaga
❒ Jeãli plik druku z zatrzymaniem zostaâ poprawnie zapisany, sprawdä 

dziennik bâêdów na panelu operacyjnym.
❒ Nawet jeãli wyâàczysz urzàdzenie, zapisane dokumenty pozostanà. Jednak 

ustawienia [Autom. usuwanie tymcz. zadañ drukowania] lub [Automat. usuwanie 
zapisanych zadañ druk.] sà stosowane w pierwszej kolejnoãci.

❒ Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia 
drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Zadania druku 
z zatrzymaniem sà domyãlnie automatycznie sortowane przez sterownik 
drukarki. Jeãli opcja sortowania zostanie wybrana w oknie dialogowym 
Drukowanie w aplikacji, moåe zostaæ wydrukowanych wiêcej zestawów, niå 
byâo to zamierzone.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat dziennika bâêdów na wyãwietlaczu panela, 
patrz str. 118 �Sprawdzanie dziennika bâêdów�.
Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ [Autom. usuwanie tymcz. zadañ 
drukowania] i [Automat. usuwanie zapisanych zadañ druk.] znajdujà siê 
w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.
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Drukowanie pliku wydruku bezpiecznego

W poniåszej procedurze opisano, w jaki sposób wydrukowaæ plik druku 
z zatrzymaniem przy uåyciu sterownika drukarki PCL 6/5c i RPCS. Instrukcje 
wykonywania wydruku z zatrzymaniem przy uåyciu sterownika PostScript 3 
zawiera Dodatek PostScript 3 w formacie pliku PDF na dysku CD-ROM.

Waåne
❒ Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne 

sterowniki, jak np. PageMaker.
❒ Aby skorzystaæ z tej funkcji w systemie Mac OS X, musi byæ zainstalowana 

wersja Mac OS X v10.2 lub nowsza.

A Funkcjê wydruku z zatrzymaniem naleåy ustawiæ we wâaãciwoãciach 
sterownika drukarki.
Szczegóâowe instrukcje konfigurowania sterowników drukarki zawierajà 
odpowiednie pliki Pomocy.

B Kliknij przycisk [Szczegóây...], a nastêpnie wprowadä ID uåytkownika 
w polu [Identyfikator uåytkownika:].

C Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji.
Zadanie wykonania wydruku z zatrzymaniem jest wysyâane do urzàdzenia 
i zapisywane.

D Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby 
wyãwietliæ ekran drukarki.

E Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].
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F Naciãnij przycisk [Lista zad. druku z zatrz.]. 

 Zostanie wyãwietlona lista plików wydruków zapisanych w urzàdzeniu.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.

GWybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany i naciãnij [Drukuj].

Zostanie wyãwietlony ekran potwierdzenia.

H Naciãnij przycisk [Tak].
Drukowany jest druk z zatrzymaniem.
Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie.

Uwaga
❒ Po zakoñczeniu drukowania zapisany plik zostanie usuniêty z pamiêci.
❒ Aby zatrzymaæ drukowanie po jego rozpoczêciu, naciãnij przycisk 

[Wyjãcie] do momentu wyãwietlenia ekranu Drukarka, a nastêpnie naciãnij 
przycisk [Reset zadania]. Plik zostanie usuniêty.

❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 
z caâkowità liczbà plików do wydrukowania.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje dotyczàce ustawieñ sterowników drukarek 
zawiera Pomoc sterownika drukarki. Moåna równieå drukowaæ lub 
usunàæ plik wydruku z zatrzymaniem z programu Web Image Monitor. 
Szczegóây zawiera pomoc programu Web Image Monitor.
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Usuwanie plików wydruków z zatrzymaniem

A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].
Zostanie wyãwietlona lista plików wydruków zapisanych w urzàdzeniu.

C Naciãnij przycisk [Lista zad. druku z zatrz.].
Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku z zatrzymaniem, jakie sà 
zapisane w urzàdzeniu.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.

DWybierz plik, który ma zostaæ usuniêty, a nastêpnie naciãnij [Usuñ].
Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem usuwania pliku.

E Aby usunàæ plik, naciãnij przycisk [Tak].
Wybrany plik zostanie usuniêty.
Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie].

Uwaga
❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 

z caâkowità liczbà plików do usuniêcia.

Zapisany wydruk
Ta funkcja sâuåy do zapisania pliku w urzàdzeniu i wydrukowania go póäniej 
z komputera lub panela operacyjnego urzàdzenia.
Zadania nie sà usuwane po wydrukowaniu, a wiêc chcàc wydrukowaæ wiele 
kopii, nie trzeba ponownie wysyâaæ tego samego zadania.

Waåne
❒ Pliku zapisanego wydruku nie moåna zapisaæ, jeãli:

� Âàczna liczba plików wydruków próbnych, wydruków bezpiecznych, 
druków z zatrzymaniem i wydruków zapisanych na urzàdzeniu 
przekracza wartoãæ 100. (Maksymalna liczba zaleåy od objêtoãci danych 
w plikach.)

� Plik zawiera ponad 1000 stron.
� Wysâano lub zapisano pliki na urzàdzeniu zawierajàce âàcznie ponad 9000 

stron.
105



Inne funkcje drukowania

106

3

Uwaga
❒ Jeãli plik zapisanego wydruku zostaâ poprawnie zapisany, sprawdä dziennik 

bâêdów na panelu operacyjnym.
❒ Nawet jeãli wyâàczysz urzàdzenie, zapisane dokumenty pozostanà. Najpierw 

jednak stosowane sà ustawienia [Autom. usuwanie tymcz. zadañ drukowania] lub 
[Automat. usuwanie zapisanych zadañ druk.] (patrz Podrêcznik ustawieñ 
ogólnych).

❒ Jeãli aplikacja posiada opcjê sortowania, przed wydaniem polecenia 
drukowania naleåy siê upewniæ, åe opcja ta nie jest wybrana. Domyãlnie, 
zadania zapisanego wydruku sà automatycznie sortowane przez sterownik 
drukarki. Jeãli opcja sortowania zostanie wybrana w oknie dialogowym 
Drukowanie w aplikacji, moåe zostaæ wydrukowanych wiêcej zestawów, niå 
byâo to zamierzone.

❒ Moåna opcjonalnie ustawiæ tytuâ dokumentu i hasâo zapisanego wydruku. 
Wiêcej informacji na temat ustawienia hasâa zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat dziennika bâêdów na wyãwietlaczu panela, 
patrz str. 118 �Sprawdzanie dziennika bâêdów�.
Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ [Autom. usuwanie tymcz. zadañ 
drukowania] i [Automat. usuwanie zapisanych zadañ druk.] znajdujà siê 
w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.

Drukowanie pliku zapisanego wydruku

W poniåszej procedurze opisano sposób drukowania pliku zapisanego 
wydruku przy uåyciu jêzyka PCL 6/5c i sterownika drukarki RPCS. Instrukcje 
wykonywania wydruku zapisanego przy uåyciu sterownika PostScript 3 
zawiera Dodatek PostScript 3 w formacie pliku PDF na dysku CD-ROM.

Waåne
❒ Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne 

sterowniki, jak np. PageMaker.
❒ Aby skorzystaæ z tej funkcji w systemie Mac OS X, musi byæ zainstalowana 

wersja Mac OS X v10.2 lub nowsza.

A Funkcjê wydruku zapisanego naleåy ustawiæ we wâaãciwoãciach 
sterownika drukarki.
Moåna wybraæ dwie metody zapisanego wydruku:
� [Zapisany wydruk]

Zapisuje plik w drukarce do póäniejszego wydrukowania przy uåyciu 
panelu operacyjnego.

� [Zapisz i druk normalny]
Drukuje plik od razu i równieå zapisuje go na urzàdzeniu.

Szczegóâowe instrukcje konfigurowania sterowników drukarki zawierajà 
odpowiednie pliki Pomocy.
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B Kliknij przycisk [Szczegóây...], a nastêpnie wprowadä ID uåytkownika 
w polu [Identyfikator uåytkownika:].
Moåna równieå ustawiæ hasâo. To samo hasâo naleåy wprowadziæ podczas 
drukowania lub usuwania.

C Uruchom drukowanie z okna dialogowego [Drukowanie] w aplikacji.
Zadanie wykonania wydruku zapisanego jest wysyâane do urzàdzenia 
i zapisywane.

D Na panelu operacyjnym urzàdzenia naciãnij przycisk {Drukarka}, aby 
wyãwietliæ ekran drukarki.

E Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

F Naciãnij przycisk [Lista zapis. zadañ druk.].

Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku zapisanego, jakie sà zapisane 
w urzàdzeniu.
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GWybierz plik, który ma zostaæ wydrukowany i naciãnij [Drukuj].

Zostanie wyãwietlony ekran potwierdzenia.
Jeãli hasâo ustawiono w sterowniku drukarki, wyãwietlony zostanie ekran 
potwierdzenia hasâa. Wprowadä hasâo.
Jeãli wybrano wiele plików i niektóre z nich wymagajà hasâa, urzàdzenie 
wydrukuje pliki, które majà hasâo zgodne z wprowadzonym hasâem i pliki, 
które nie wymagajà hasâa. Liczba plików do drukowania jest wyãwietlana na 
ekranie potwierdzenia.
Jeãli nie pamiêtasz hasâa, poproã o pomoc administratora sieci.

HWprowadä liczbê zestawów za pomocà przycisków numerycznych.

Moåna wprowadziæ do 999 zestawów.
Naciãnij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} by skorygowaæ ewentualne bâêdy.

I Naciãnij przycisk [Tak].
Drukowany jest plik wydruku zapisanego.
Naciãnij przycisk [Nie], aby anulowaæ drukowanie.

Uwaga
❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 

z caâkowità liczbà plików do wydrukowania.
❒ Jeãli wybrano wiele dokumentów, moåna ustawiæ liczbê zestawów 

w oparciu o najmniejszà liczbê zestawów okreãlonych dla wybranego 
dokumentu.

❒ Podczas drukowania skumulowanych dokumentów w formie zapisanych 
wydruków, nie moåna zmieniæ liczby zestawów.
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❒ Aby zatrzymaæ drukowanie po jego rozpoczêciu, naciãnij przycisk 
[Wyjãcie] do momentu wyãwietlenia ekranu Drukarka, a nastêpnie naciãnij 
przycisk [Reset zadania]. Plik wydruku zapisanego nie jest usuwany, nawet 
jeãli naciãniêto przycisk [Reset zadania].

❒ Zapisany wydruk wysâany do urzàdzenia jest usuwany dopiero 
w momencie usuniêcia pliku wydruku lub wybrania opcji [Automat. 
usuwanie zapisanych zadañ druk.] (patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych).

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje dotyczàce ustawieñ sterowników drukarek 
zawiera Pomoc sterownika drukarki. Moåna równieå wydrukowaæ lub 
usunàæ zapisany plik wydruku z programu Web Image Monitor. 
Szczegóây zawiera pomoc programu Web Image Monitor.

Usuwanie plików wydruków zapisanych

A Naciãnij przycisk {Drukarka}, aby wyãwietliæ ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].
Zostanie wyãwietlona lista plików wydruków zapisanych w urzàdzeniu.

C Naciãnij przycisk [Lista zapis. zadañ druk.].
Zostanie wyãwietlona lista plików wydruku zapisanego, jakie sà zapisane 
w urzàdzeniu.
W zaleånoãci od ustawieñ bezpieczeñstwa, niektóre zadania wydruku mogà 
nie zostaæ wyãwietlone.

DWybierz plik, który ma zostaæ usuniêty i naciãnij [Usuñ].
Wyãwietlone zostanie okno z potwierdzeniem usuwania pliku.
Jeãli hasâo zostanie ustawione w sterowniku drukarki, wprowadä hasâo, aby 
usunàæ.
Jeãli wybrano wiele plików i niektóre z nich wymagajà hasâa, urzàdzenie 
usunie pliki, które majà hasâo zgodne z wprowadzonym hasâem i pliki, które 
nie wymagajà hasâa. Liczba plików do usuniêcia jest wyãwietlana na ekranie 
potwierdzenia.
Jeãli nie pamiêtasz hasâa, poproã o pomoc administratora sieci.

E Aby usunàæ plik, naciãnij przycisk [Tak].
Wybrany plik zostanie usuniêty.
Aby nie usuwaæ pliku, naciãnij przycisk [Nie].

Uwaga
❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 

z caâkowità liczbà plików do usuniêcia.
109



Inne funkcje drukowania

110

3

Drukowanie z ekranu Zadania wedâug ID 
uåytkownika

W tej sekcji opisano sposób drukowania plików zapisanych w urzàdzeniu za 
pomocà ekranu ID uåytkownika.

Drukowanie wybranego zadania drukowania

A Naciãnij przycisk {Drukarka}.
Zostanie wyãwietlony ekran drukarki.

B Na ekranie Drukarka naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

Wyãwietlana jest lista ID uåytkowników, których pliki sà zapisane 
w urzàdzeniu.

C Naciãnij ID uåytkownika pliku, który chcesz wydrukowaæ.

Nie moåna wybraæ wielu ID uåytkowników jednoczeãnie.
Naciãnij przycisk [UPoprzedni] lub [TNastêpny], aby przewinàæ listê.
Naciãnij przycisk [Wyczyãæ], aby anulowaæ wybór.
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D Naciãnij przycisk [Lista wg ID uåytkownika].

Wyãwietlana jest lista zadañ drukowania wybranych ID uåytkowników.

EWybierz åàdane zadania drukowania.

Aby anulowaæ wybrane, naciãnij ponownie wyróånione zadania 
drukowania. Aby usunàæ wszystkie zaznaczone, naciãnij przycisk [Wyczyãæ 
wszystko].

F Naciãnij przycisk [Drukuj].
Zostanie wyãwietlony ekran potwierdzenia.

G Naciãnij przycisk [Tak].
Zostanà wydrukowane wybrane pliki.

Uwaga
❒ Jeãli wybrano wiele plików, wyãwietla siê ekran potwierdzenia 

z caâkowità liczbà plików do wydrukowania.
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Drukowanie wszystkich zadañ drukowania

A Naciãnij przycisk {Drukarka}.
Zostanie wyãwietlony ekran drukarki.

B Na ekranie Drukarka naciãnij przycisk [Drukuj zadania.].

Wyãwietlana jest lista ID uåytkowników, których pliki sà zapisane 
w urzàdzeniu.

C Naciãnij ID uåytkownika pliku, który chcesz wydrukowaæ.

Nie moåna wybraæ wielu ID uåytkowników jednoczeãnie.
Naciãnij przycisk [UPoprzedni] lub [TNastêpny], aby przewinàæ listê.
Naciãnij przycisk [Wyczyãæ], aby anulowaæ wybór.

D Naciãnij przycisk [Drukuj wszystkie zad.].

Jeãli uåytkownik o wybranym ID ma wiele typów zadañ wydruku, 
wyãwietlony zostanie ekran wyboru typu wydruku.
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EWybierz åàdany typ zadania drukowania, a nastêpnie naciãnij przycisk 
[OK].

Zostanie wyãwietlony ekran potwierdzenia.
Ekran potwierdzenia nie zostanie wyãwietlony, jeãli wybrany ID ma tylko 
jeden typ zadania drukowania. 

F Naciãnij przycisk [Tak].
Zostanà wydrukowane wybrane pliki.

Uwaga
❒ Po zakoñczeniu drukowania, usuwane sà pliki wydruku próbnego, 

bezpiecznego i druku z zatrzymaniem.
❒ Nie moåna wybraæ zadania drukowania, które nie jest zapisane pod 

wybranym ID uåytkownika.
❒ Jeãli wybrano wiele wydruków próbnych i nie okreãlono liczby zestawów 

ustawionej na ekranie potwierdzenia, dla kaådego wybranego dokumentu 
zostanà wydrukowane zestawy w liczbie pomniejszonej o jeden 
wzglêdem liczby zestawów ustalonych na komputerze. Jeãli liczba 
zestawów okreãlona na komputerze wynosi �1�, dla kaådego dokumentu 
zostanie wydrukowany jeden zestaw.

❒ Jeãli wybrano zapisany wydruk, liczba ustawiona na ekranie 
potwierdzenia jest stosowana dla wszystkich plików wybranego typu 
zadania drukowania. Jeãli iloãæ nie zostanie ustawiona, dla wszystkich 
plików zastosowana zostanie minimalna liczba.

❒ Jeãli wybrano wydruk bezpieczny, wprowadä poprawne hasâo. 
W przypadku wielu haseâ urzàdzenie drukuje tylko pliki zgodne 
z wprowadzonym hasâem. 

❒ Jeãli wybrano zapisane pliki wydruku i niektóre z nich wymagajà hasâa, 
urzàdzenie wydrukuje pliki, których hasâo jest zgodne z wprowadzonym 
hasâem i pliki, które nie wymagajà hasâa.

❒ Wyãwietla siê ekran potwierdzenia z caâkowità liczbà plików do 
wydrukowania z okreãlonym ID uåytkownika.
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Wysuw stron
Rozdziaâ ten zawiera instrukcje dotyczàce postêpowania w przypadku, gdy 
urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê na wybrany rozmiar lub typ papieru, 
lub jeãli papier zaâadowany do urzàdzenia wyczerpaâ siê.

Waåne
❒ Zmiana kasety nie jest moåliwa, jeãli ustawiono nastêpujàce funkcje:

� Zszywanie
� Dziurkowanie
� Druk dwustronny w przypadku kasety, która nie obsâuguje funkcji druku 

dwustronnego
� Okâadka
� Okâadka przednia i tylna
� Przekâadki
� Podziaâ na rozdziaây
� Przekâadki rozdziaâów

Uwaga
❒ Jeãli wysuw strony wybrany zostaâ dla kasety z nastêpujàcymi ustawieniami, 

kasetê moåna zmieniæ przez anulowanie tych ustawieñ:
� Zszywanie
� Dziurkowanie
� Druk dwustronny w przypadku kasety, która nie obsâuguje funkcji druku 

dwustronnego
❒ Jeåeli wybrana jest opcja automatycznego kontynuowania, nastêpna podana 

strona jest drukowana po upâywie ustawionego czasu oczekiwania. Patrz 
�Wâàczanie zasilania�, w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.

Drukowanie z wybranej kasety
Jeãli urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê na wybrany rozmiar lub typ 
papieru, lub jeãli papier zaâadowany do urzàdzenia wyczerpaâ siê, wyãwietlone 
zostanie komunikat. Jeãli wyãwietli siê ten komunikat, postêpuj zgodnie 
z nastêpujàcà procedurà.

A Naciãnij przycisk {Drukarka}.

BWybierz kasetê, z której bêdzie podawany papier spoãród kaset 
pokazanych na wyãwietlaczu.
Aby rozpoczàæ druk po dodaniu papieru do kasety, wybierz kasetê po 
zaâadowaniu odpowiedniego papieru.

C Naciãnij przycisk [Kontynuuj].
Urzàdzenie bêdzie drukowaâo przy uåyciu wskazanej kasety.

Uwaga
❒ W przypadku wybrania kasety zawierajàcej papier o mniejszym 

rozmiarze zadanie drukowania moåe zostaæ przerwane lub mogà pojawiæ 
siê inne problemy.
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Anulowanie zadania wydruku
Jeãli zostanie wyãwietlony komunikat z poleceniem wysuwu strony, naleåy 
postêpowaæ zgodnie z poniåszà procedurà anulujàc zadanie drukowania.

A Naciãnij przycisk {Drukarka}.
Zostanie wyãwietlony ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Reset zadania] lub {Zeruj/Zatrzymaj}.
Usuñ zapisane zadanie drukowania, a nastêpnie anuluj wysuw strony.

C Naciãnij przycisk [Resetuj zadanie], aby anulowaæ aktualne zadanie 
drukowania lub [Resetuj wsz.zad.], aby anulowaæ wszystkie zadania.
Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia.

D Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku.
Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego ekranu.

Uwaga
❒ Aby wznowiæ zadania drukowania, naciãnij przycisk [Wznów drukow.].
❒ Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ 

ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika.
❒ Jeãli w systemie Windows urzàdzenie jest podâàczone do komputera za 

poãrednictwem zâàcza równolegâego, wysâane zadania drukowania 
moåna anulowaæ przez naciãniêcie przycisku [Resetuj wsz.zad.] w czasie, 
gdy na wyãwietlaczu widoczny jest komunikat �Oczekiwanie...�. Po 
upâywie czasu ustawionego jako [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w oknie 
Funkcje drukarki, do urzàdzenia moåna przesâaæ nastêpne zadanie 
drukowania. Zadanie przesâane z innego komputera klienta nie zostanie 
w takim przypadku anulowane.

❒ Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây 
przetworzone. Z tego powodu drukowanie moåe byæ kontynuowane 
przez kilka nastêpnych stron po naciãniêciu przycisku [Reset zadania] lub 
{Zeruj/Zatrzymaj}.

❒ Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe 
wymagaæ duåo czasu.

Zajrzeæ do instrukcji...
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz str. 116 �Anulowanie zadania 
wydruku�.
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Anulowanie zadania wydruku

W tej sekcji podano instrukcje dotyczàce zatrzymywania drukowania przy 
uåyciu komputera lub wyãwietlacza panela.

Anulowanie zadania drukowania za pomocà panelu 
operacyjnego

A Naciãnij przycisk {Drukarka}.
Zostanie wyãwietlony ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Reset zadania].

C Naciãnij przycisk [Resetuj zadanie] lub [Resetuj wsz.zad.].

� [Resetuj zadanie]: Anulowanie aktualnie przetwarzanego zadania 
wydruku.

� [Resetuj wsz.zad.]: Anulowanie wszystkich zadañ z kolejki druku.
� [Wznów drukow.]: wznowienie wydruku zadañ.
Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia.

D Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku.
Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego ekranu.
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Windows - anulowanie zadania drukowania za pomocà 
komputera
Zadanie drukowania moåna anulowaæ za pomocà komputera, jeãli przesyâanie 
zadania nie zostaâo zakoñczone.

A Na pasku zadañ systemu Windows dwukrotnie kliknij ikonê drukarki.
Zostanie wyãwietlone okno przedstawiajàce wszystkie zadania drukowania 
aktualnie oczekujàce w kolejce na wydrukowanie. Sprawdä aktualny status 
zadania, które ma zostaæ anulowane.

BWybierz nazwê zadania, które ma zostaæ anulowane.

CW menu [Dokument] kliknij polecenie [Anuluj].

D Naciãnij przycisk {Drukarka} na panelu operacyjnym urzàdzenia.

Uwaga
❒ Jeãli urzàdzenie drukuje zadania z wielu komputerów, naleåy zachowaæ 

ostroånoãæ, aby przypadkowo nie anulowaæ zadania innego uåytkownika.
❒ Jeãli urzàdzenie jest podâàczone do komputera za poãrednictwem zâàcza 

równolegâego, wysâane zadanie drukowania moåna anulowaæ przez 
naciãniêcie przycisku [Resetuj wsz.zad.] w czasie, gdy komunikat 
�Oczekiwanie...� jest widoczny na wyãwietlaczu. Po upâywie czasu 
ustawionego jako [Limit czasu oczekiw. wej./wyj.] w oknie Funkcje drukarki, 
do urzàdzenia moåna przesâaæ nastêpne zadanie drukowania. Zadanie 
przesâane z innego komputera klienta nie zostanie w takim przypadku 
anulowane.

❒ W systemie Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows NT 4.0, 
kliknij [Anuluj] w menu [Dokument].

❒ W systemie Windows 95/98/Me/2000 lub Windows NT 4.0 moåna 
równieå otworzyæ okno kolejki zadañ drukowania. W tym celu w oknie 
[Drukarki] naleåy dwukrotnie kliknàæ ikonê urzàdzenia (w systemie 
Windows XP i Windows Server 2003 okno to nosi nazwê [Drukarki i faksy]).

❒ Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây 
przetworzone. Z tego powodu drukowanie moåe byæ kontynuowane 
przez kilka nastêpnych stron po naciãniêciu przycisku [Reset zadania].

❒ Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe 
wymagaæ duåo czasu.
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Sprawdzanie dziennika bâêdów

Jeãli pliki nie mogây zostaæ zapisane z powodu bâêdów w drukowaniu, 
przyczynê tych bâêdów moåna rozpoznaæ, sprawdzajàc dziennik bâêdów na 
panelu operacyjnym.

Waåne
❒ W dzienniku bâêdów zapisywanych jest ostatnie 30 plików z bâêdami. Jeãli 

w dzienniku jest juå 30 plików z bâêdami, to przy dodaniu nastêpnego pliku 
bâêdu, najstarszy plik jest usuwany. Jeãli jednak najstarszy bâàd naleåy do 
jednego z nastêpujàcych typów zadañ drukowania, nie jest on usuwany. Bâàd 
jest przechowywany oddzielnie do momentu, aå liczba tych bâêdów osiàgnie 
wartoãæ 30. Moåna sprawdziæ informacje o poniåszych zadaniach 
drukowania, w dzienniku bâêdów.
� Wydruk próbny
� Wydruk bezpieczny
� Zadanie druku z zatrzymaniem
� Zapisany wydruk

❒ Wyâàczenie gâównego przeâàcznika zasilania spowoduje usuniêcie 
zawartoãci dziennika.

A Naciãnij przycisk {Drukarka}.
Zostanie wyãwietlony ekran drukarki.

B Naciãnij przycisk [Dziennik bâêdów].

Wyãwietlony zostanie dziennik bâêdów.
W zaleånoãci od ustawieñ ochrony, niektóre bâêdy mogà nie byæ 
wyãwietlane.

C Naciãnij przycisk wybranej listy zadañ.
Moåesz wybraæ listê zadañ z [Lista kompletna], [Lista zadañ wydr. bezp.], [Lista 
zadañ wydr.próbn.], [Lista zad. druku z zatrz.] lub [Lista zapis. zadañ druk.].
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DWybierz plik wydruku, który ma zostaæ sprawdzony, a nastêpnie naciãnij 
[Szczegóây].
Wyãwietlony zostanie szczegóâowy dziennik bâêdów.
Naciãnij przycisk [UPoprzedni] lub [TNastêpny], aby przewinàæ pliki 
z bâêdami.

Uwaga
❒ Po sprawdzeniu dziennika naciãnij przycisk [Wyjãcie].
❒ Naciãnij przycisk [Wróæ do listy], aby powróciæ do listy dzienników bâêdów.
❒ By wydrukowaæ pliki wymienione w rejestrze bâêdów, wyãlij je ponownie 

po wydrukowaniu lub usuniêciu zapisanych plików.
❒ [Dziennik bâêdów] nie jest dostêpny w trybie ekranu uproszczonego. Aby 

wyãwietliæ dziennik bâêdów, najpierw naleåy przeâàczyæ siê na tryb 
ekranu normalnego naciskajàc przycisk {Ekran uproszczony}.
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Buforowanie wydruków

Funkcja buforowania wydruków umoåliwia tymczasowe przechowywanie 
zadañ drukowania przesâanych z komputera, a nastêpnie ich drukowanie. 
Pozwala to skróciæ czas drukowania i zoptymalizowaæ wykorzystanie drukarki.

Waåne
❒ Podczas wykonywania funkcji buforowania wydruków uåywany jest dysk 

twardy oraz miga wskaänik odbierania danych. Wyâàczenie komputera lub 
drukarki w czasie dziaâania funkcji buforowania wydruków moåe 
spowodowaæ uszkodzenie dysku twardego. Dlatego wyâàczenie komputera 
lub drukarki podczas wykonywania funkcji buforowania wydruków 
spowoduje równieå usuniêcie zadañ umieszczonych w buforze. Dlatego 
w czasie dziaâania funkcji buforowania wydruków nie naleåy wyâàczaæ 
zasilania komputera ani urzàdzenia.

❒ Jeãli dane sà przesyâane do urzàdzenia za poãrednictwem protokoâów innych 
niå diprint, lpr, ipp, ftp, sftp i smb, funkcja buforowania wydruków nie 
bêdzie dziaâaæ.

❖ Ustawianie buforowania wydruków
Funkcjê buforowania wydruków moåna ustawiæ za poãrednictwem telnetu 
lub programu Web Image Monitor.
� Korzystanie z programu Web Image Monitor

Dodatkowe informacje zawiera Podrêcznik sieciowy oraz Pomoc.
� Telnet

Wpisz �spoolsw spool on�, aby ustawiæ buforowanie wydruków.
Wiêcej informacji na temat programu telnet zawiera Podrêcznik sieciowy.

❖ Przeglàdanie listy buforowanych zadañ na wyãwietlaczu
Jeãli wâàczona jest funkcja buforowania wydruków, lista buforowanych 
zadañ moåe byæ przeglàdana na wyãwietlaczu panela.
Naciãnij przycisk {Drukarka}, a nastêpnie naciãnij przycisk [Lista buforowanych 
zadañ]. Zostanie wyãwietlona lista buforowanych zadañ.
� Usuwanie zadañ

Wybierz zadania, które majà byæ usuniête i naciãnij przycisk [Usuñ].

❖ Wyãwietlanie/usuwanie buforowanych zadañ przy uåyciu programu Web Image 
Monitor
Uruchom program Web Image Monitor i na pasku adresu wprowadä adres 
IP urzàdzenia. Zostanie wyãwietlona strona gâówna.
Wiêcej informacji zawiera Podrêcznik sieciowy.

Uwaga
❒ Jednoczeãnie w buforze moåna umieãciæ do 150 zadañ.
❒ Jeãli funkcja buforowania wydruków nie jest wâàczona, nie moåna wybraæ 

opcji [Lista buforowanych zadañ].
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❒ Drukowanie pierwszej strony przy uåyciu funkcji buforowania wydruków 
bêdzie przebiegaâo powoli.

❒ Jeãli buforowane bêdà duåe iloãci danych, komputer potrzebuje mniej czasu 
na przetwarzanie wydruków.

❒ Buforowane zadania zapisane w drukarce moåna wyãwietlaæ i usuwaæ przy 
uåyciu programu Web Image Monitor.
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Strony zdefiniowane przez uåytkownika

Funkcja ta pozwala na okreãlenie numerów stron dla kaådej kasety na papier.

Waåne
❒ Funkcja ta jest dostêpna tylko w sterowniku drukarki PCL 6/5c.
❒ W przypadku wybrania ustawienia [Serwer dokumentów] dla opcji [Rodzaj 

pracy:], funkcja Strony zdefiniowane przez uåytkownika nie jest dostêpna.
❒ W przypadku wybrania ustawienia [Strony zdefiniowane przez uåytkownika] 

w obszarze [Wybór papieru:] na karcie [Papier], funkcja [Ukâad:] jest 
niedostêpna.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat metod drukowania zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

AEV044S
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Drukowanie z uåyciem finiszera

Funkcji Sortowania, zszywania lub dziurkowania moåna uåyæ jeãli 
zainstalowano opcjonalny finiszer. Przed rozpoczêciem korzystania 
z opcjonalnego finiszera naleåy zapoznaæ siê z poniåszymi wskazówkami.

Waåne
❒ Wyposaåenie opcjonalne drukarki naleåy skonfigurowaæ w sterowniku 

drukarki przy wyâàczonej komunikacji dwukierunkowej. 
❒ W przypadku korzystania z funkcji drukowania dwustronnego, broszury, 

âàczenia (ukâad), zszywania i dziurkowania, naleåy upewniæ siê, åe 
w sterowniku drukarki zostaâ wybrany odpowiedni rozmiar i orientacja 
papieru. 

❒ Urzàdzenie moåe korzystaæ w danym czasie tylko z jednego z nastêpujàcych 
zainstalowanych finiszerów: SR790, Finiszer broszurujàcy SR3020 lub 
Finiszer SR3030.

Uwaga
❒ Zaleånie od aplikacji ustawienia drukowania mogà byæ niedostêpne, 

a wydruki mogà wyglàdaæ inaczej niå oczekiwano.
❒ W przypadku konfigurowania opcji zszywania lub sortowania w sterowniku 

drukarki naleåy siê upewniæ, åe w aplikacji usuniêto zaznaczenie pola 
wyboru Sortuj w oknie dialogowym [Drukuj]. Jeãli w aplikacji opcja Sortuj jest 
wâàczona, wydruk bêdzie niezgodny z oczekiwaniami. 

❒ Gdy po usuniêciu zaciêcia drukowanie zostanie wznowione, pozycja 
drukowania moåe byæ inna, zaleånie od miejsca wystàpienia zaciêcia.
� Jeãli zaciêcie nastàpiâo w opcjonalnym finiszerze, drukowanie zostanie 

wznowione od pierwszej strony dla aktualnie drukowanych danych lub 
od strony, na której wystàpiâo zaciêcie.

� Jeãli zaciêcie nastàpiâo w urzàdzeniu, drukowanie zostanie wznowione od 
strony, na której wystàpiâo zaciêcie.

� Nawet jeãli zaciêcie nastàpiâo w urzàdzeniu, bâàd nie zostanie usuniêty, 
dopóki pokrywa finiszera nie zostanie otwarta i ponownie zamkniêta.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóây na temat funkcji drukowanie dwustronne, drukowanie broszury 
lub âàczenie (ukâad) zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
Informacje na temat opcjonalnego finiszera, patrz Podrêcznik ustawieñ 
ogólnych.
Aby wyjàæ zaciêty papier, patrz Rozwiàzywanie problemów.
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Zszywanie
Zainstalowanie opcjonalnego Finiszera SR3030, Finiszera broszurujàcego 
SR3020 lub SR790 umoåliwia zszywanie poszczególnych zestawów 
w przypadku drukowania wielu zestawów.

Poâoåenie zszywek

Wyznaczona pozycja zszywek róåni siê w zaleånoãci od rozmiaru, typu, liczby 
arkuszy i kierunku podawania papieru. W poniåszej tabeli przedstawiono 
pozycje zszywek:

Uwaga
❒ W przypadku jednoczesnego drukowania z âàczeniem (ukâad) 

i dwustronnego, zszywki mogà siê znaleäæ w pozycjach innych niå 
wskazane. Po ustawieniu pozycji zszywek uåyj ikony podglàdu sterownika 
drukarki, aby sprawdziæ ich poâoåenie przed wydrukowaniem.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat rozmiarów papieru i maksymalnej dopuszczalnej liczby 
zszywanych arkuszy znajdujà siê w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.
Informacje na temat metod drukowania zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

AQG041S

SR790 Finiszer SR3030 Finiszer broszur SR3020

Orientacja 
papieru w 
urządzeniu

Kierunek 
drukowania 
danych

Pionowo

Położenie zszywek

Pionowo

Poziomo

Poziomo



Drukowanie z uåyciem finiszera

25

3

1

Uwagi dotyczàce zszywania

Waåne
❒ Funkcja zszywania jest dostêpna tylko w przypadku, gdy w urzàdzeniu jest 

zainstalowany finiszer.

❖ Zszywanie zostanie anulowane w nastêpujàcych przypadkach:
� Jeãli liczba stron przekracza maksymalnà dopuszczalnà iloãæ dla 

zszywania.
� Jeãli wybrano rozmiar papieru, dla którego zszywanie nie jest moåliwe.
� Jeãli wybrano typ papieru, który nie moåe byæ zszywany.
� Jeãli okreãlono pozycje inne niå wyznaczone dla zszywania.
� Jeãli wystàpià niezgodnoãci miêdzy orientacjà papieru w trybie dupleksu 

a pozycjà zszywania.
� Jeãli wystàpià niezgodnoãci miêdzy orientacjà papieru w trybie papieru 

z nagâówkiem a pozycjà zszywania.
� Jeãli podczas drukowania zostanà okreãlone róåne rozmiary papieru 

(wyâàcznie w przypadku zainstalowanej opcji SR790).
� Jeãli papier zawiera arkusze o róånej dâugoãci, ale tej samej szerokoãci 

(podobnie jak A4 L i A3 K) i rozmiary papieru w jednym zadaniu sà 
róåne (jeãli zainstalowany jest Finiszer SR3030 jako opcja lub Finiszer 
broszurujàcy SR3020).

� Jeãli papier jest podawany z tacy rêcznej.
� Jeãli przy wâàczonej opcji automatycznej kontynuacji wyczerpià siê 

zszywki (zostanie wyãwietlony odpowiedni komunikat, po czym 
drukowanie bêdzie kontynuowane bez zszywania).

� Jeãli drukowana jest tylko jedna strona.
�  Jeãli wyczerpià siê zszywki.

Uwaga
❒ Jeãli zszywanie zostanie anulowane, wyãwietli siê komunikat �Zszywanie 

anulowane.�. 
❒ Jeãli wybrano Zszywanie lub Sortowanie z przesuniêciem razem 

z zainstalowanym opcjonalnym Finiszerem SR3030, Finiszerem 
broszurujàcym SR3020 lub SR790, zadrukowany papier zostanie 
wyprowadzony do tacy przesuwnej finiszera, bez wzglêdu na ustawienia.

❒ W przypadku drukowania na papierze firmowym, zszywki mogà siê znaleäæ 
w pozycjach innych niå wskazane. 

❒ Jeãli nie moåna dokonaæ ustawieñ zszywania nawet przy zainstalowanym 
Finiszerze SR3030, Finiszerze broszurujàcym SR3020 lub SR790, moåe to 
oznaczaæ, åe w sterowniku drukarki opcje sà ustawione nieprawidâowo. 
Naleåy skorygowaæ ustawienia w sterowniku drukarki. Szczegóâowe 
informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 
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❒ Jeãli finiszer jest zajêty wykonywaniem zadania innej funkcji (np. funkcji 
kopiowania), drukowanie rozpocznie siê dopiero po zakoñczeniu tego 
zadania. 

❒ Naleåy siê upewniæ, åe w sterowniku drukarki zostaâ wâaãciwie okreãlony 
rozmiar papieru i orientacja. 

❒ W przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego naleåy dopasowaæ 
pozycje zszywek do orientacji oprawy. 

❒ Zaleånie od uåywanego oprogramowania ustawienia drukowania mogà nie 
byæ zapisywane, a wydruki mogà wyglàdaæ inaczej niå oczekiwano. 

❒ Przy konfigurowaniu opcji Zszywanie w sterowniku drukarki naleåy siê 
upewniæ, åe opcja sortowania nie jest zaznaczona w ustawieniach 
drukowania w aplikacji. Jeãli w aplikacji wâàczona jest opcja sortowania, 
wydruk bêdzie niezgodny z oczekiwaniami.

Dziurkowanie
Jeãli zainstalowano Finiszer SR3030 lub Finiszer broszurujàcy SR3020, 
w wydruku mogà byæ wykonywane otwory.

Poâoåenie dziurek

Wyznaczona pozycja otworów róåni siê w zaleånoãci od podawania papieru 
i kierunku danych na papierze. W poniåszej tabeli przedstawiono pozycje 
dziurek:

Uwaga
❒ Pozycje dziurek na poszczególnych stronach mogà nieco siê róåniæ, poniewaå 

dziurkowane sà pojedyncze arkusze.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat rozmiarów papieru do dziurkowania, patrz 
Poradnik kopiarki/serwera dokumentów.
Informacje na temat metod drukowania zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

Orientacja papieru w 
urządzeniu

Kierunek 
drukowania 
danych

Położenie dziurek

2 dziurki 3 dziurki 4 dziurki

Pionowo

Poziomo

Pionowo

Poziomo
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Uwagi dotyczàce dziurkowania

Podczas uåywania funkcji dziurkowania naleåy przestrzegaæ ãrodków 
ostroånoãci.

Waåne
❒ Aby uåyæ tej funkcji, naleåy zainstalowaæ w drukarce opcjonalny Finiszer 

SR3030 lub Finiszer broszurujàcy SR3020.

❖ Drukowanie z dziurkowaniem zostanie anulowane w nastêpujàcych przypadkach:
� Jeãli wybrano typ papieru, który nie moåe byæ dziurkowany.
� Jeãli wybrano rozmiar papieru, dla którego dziurkowanie nie jest 

moåliwe.
� Jeãli okreãlono pozycje inne niå wyznaczone dla dziurkowania.
� Jeãli wystàpià niezgodnoãci miêdzy orientacjà papieru w trybie dupleksu 

a pozycjà dziurkowania.
� Jeãli wystàpià niezgodnoãci miêdzy orientacjà papieru w trybie papieru 

z nagâówkiem a pozycjà dziurkowania.
� Jeãli papier jest podawany z tacy rêcznej.
� Jeãli przy wâàczonej opcji automatycznej kontynuacji pojemnik na konfetti 

stanie siê peâny zostanie wyãwietlony odpowiedni komunikat, po czym 
drukowanie bêdzie kontynuowane bez dziurkowania.

� Jeãli wystàpià niezgodnoãci miêdzy pozycjà zszywania i pozycjà 
dziurkowania podczas uåywania funkcji zszywania.

Uwaga
❒ Jeãli dziurkowanie jest anulowane, wyãwietli siê komunikat �Dziurkowanie 

anulowane.�.
❒ W przypadku drukowania na papierze z nagâówkiem, dziurki mogà siê 

znaleäæ w pozycjach innych niå wskazane.
❒ Jeãli nie moåna ustawiæ opcji dziurkowania nawet z zainstalowanym 

opcjonalnym finiszerem, moåe to oznaczaæ, åe w sterowniku drukarki opcje 
sà ustawione nieprawidâowo. Naleåy skorygowaæ ustawienia w sterowniku 
drukarki. Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

❒ W przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego naleåy dopasowaæ 
pozycje dziurek do orientacji oprawy. 

❒ Naleåy ustawiæ pozycje dziurek, takie same pozycje zszywek, w przypadku 
uzywania tej funkcji razem z funkcjà zszywania.

❒ Naleåy siê upewniæ, åe w sterowniku drukarki zostaâ wâaãciwie okreãlony 
rozmiar papieru i orientacja. 

❒ Zaleånie od aplikacji ustawienia drukowania mogà byæ niedostêpne, 
a wydruki mogà wyglàdaæ inaczej niå oczekiwano.

❒ Przy konfigurowaniu opcji Dziurkowanie w sterowniku drukarki naleåy siê 
upewniæ, åe opcja sortowania nie jest zaznaczona w ustawieniach 
drukowania w aplikacji. 

❒ Jeãli w aplikacji wâàczona jest opcja sortowania, wydruk bêdzie niezgodny 
z oczekiwaniami.
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Sortowanie
W przypadku drukowania wielu dokumentów, na przykâad materiaâów 
prezentacyjnych na zebranie, moåna je podzieliæ na kolejne zestawy. Ta funkcja 
jest okreãlana jako �Sortowanie�. Funkcja sortowania zapisuje w pamiêci dane 
przesyâane z komputera do pamiêci drukarki lub na dysk twardy. Poniåej 
opisano trzy rodzaje sortowania:

Waåne
❒ Jeãli w pierwszym zestawie bêdzie ustawiona opcja automatyczna 

kontynuacja, funkcja sortowania zostanie wyâàczona.
❒ Jeãli w pierwszym zestawie wystàpi drukowanie wymuszone, funkcja 

sortowania zostanie anulowana.
❒ Gdy ustawienia sortowania sà konfigurowane w sterowniku drukarki, 

naleåy siê upewniæ, åe opcja sortowania nie jest zaznaczona w ustawieniach 
drukowania w aplikacji. Jeãli w aplikacji wâàczona jest opcja sortowania, 
wydruk bêdzie niezgodny z oczekiwaniami.

Uwaga
❒ Ustaw Sortowanie i Sortowanie z obrotem podczas korzystania ze 

sterownika drukarki RPCS.
❒ W przypadku uåywania sterownika innego niå RPCS naleåy skorzystaæ 

z procedury poniåej:
� Ustaw w sterowniku drukarki Sortowanie i Sortowanie z obrotem.
� Jeãli nie moåna korzystaæ z funkcji sortowania z przesuniêciem nawet 

z zainstalowanym finiszerem, moåe to oznaczaæ, åe w sterowniku 
drukarki opcje ustawione sà nieprawidâowo. Naleåy skorygowaæ 
ustawienia opcji w sterowniku drukarki. 

� Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.

Sortowanie

Wydruki sà kolejno âàczone w zestawy.

AEU016S
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Sortowanie z obrotem

Kaådy inny zestaw drukowania jest obracany o 90 stopni .

Waåne
❒ Funkcja sortowania z obracaniem wymaga obecnoãci dwóch kaset 

zawierajàcych papier o tych samych rozmiarach, lecz róånych orientacjach.
❒ Jeãli taca wyjãciowa ma funkcjê przesuwania, to funkcja sortowania 

z przesuniêciem zostanie zastosowana, nawet jeãli wybrano funkcjê 
sortowania z obrotem. 

❖ W przypadku anulowania funkcji Sortowanie z obrotem
Jeãli wybrane zostaây poniåsze funkcje, to funkcja sortowania lub sortowania 
z przesuniêciem zostanie zastosowana, nawet jeãli wybrano funkcjê 
sortowania z obrotem:
� W przypadku âàczenia z funkcjà zszywanie.
� W przypadku âàczenia z funkcjà dziurkowanie.
� Jeãli ustawiono zadania ze stronami o róånych rozmiarach.
� W przypadku wybrania tacy wyjãciowej.
� W przypadku âàczenia z funkcjà okâadek.
� W przypadku âàczenia z funkcjà przekâadki.
� W przypadku âàczenia z funkcjà podziaâu na rozdziaây.
� Jeãli ustawiono niestandardowy rozmiar papieru.

Uwaga
❒ Jeãli wybrano opcjê sortowania z obrotem, szybkoãæ drukowania bêdzie 

niåsza niå w przypadku innych funkcji sortowania.

AEU017S
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Sortowanie z przesuniêciem

Do korzystania z tej funkcji konieczne jest zainstalowanie opcjonalnego 
finiszera. 
Taca przesuwna finiszera porusza siê w przód i w tyâ, co powoduje przesuniêcie 
kaådego kolejnego zadania lub zestawu wzglêdem poprzedniego, umoåliwiajàc 
ich âatwe rozdzielenie.

AEU018S
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Okâadki

Za pomocà tej funkcji moåna wstawiaæ okâadki przednie i tylne, które bêdà 
podawane z kasety innej niå kaseta z papierem na pozostaâe strony, oraz 
drukowaæ na okâadkach.

Waåne
❒ Aby uåyæ tej funkcji, naleåy ustawiæ sortowanie. Moåna ustawiæ sortowanie 

z obrotem.
❒ Arkusze na okâadki powinny mieæ taki sam rozmiar i orientacjê, jak pozostaâe 

strony dokumentu.

❖Okâadka
Pierwsza strona dokumentu jest drukowana na arkuszu, który stanowi 
okâadkê.
� Drukuj na jednej stronie

Druk bêdzie umieszczony tylko na jednej stronie okâadki, nawet jeãli 
wybrano opcjê druku dwustronnego.

� Drukuj na obu stronach
Jeãli wybrano opcjê druku dwustronnego, druk bêdzie umieszczany na 
obu stronach okâadki.
� Okâadka zadrukowana obustronnie

� Okâadka zadrukowana jednostronnie

AEV016S

AEV017S

AEV032S
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� Puste
� Drukowanie po jednej stronie

� Drukowanie dwustronne

❖ Okâadka przednia i tylna
Pierwsza i ostatnia strona dokumentu sà drukowane jako przednia i tylna 
okâadka.
� Drukuj na jednej stronie

Druk bêdzie umieszczony tylko na jednej stronie okâadki, nawet jeãli 
wybrano opcjê druku dwustronnego.
� Okâadka tylna z zadrukowanà stronà wewnêtrznà

AEV018S
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� Drukuj na obu stronach
Jeãli wybrano opcjê druku dwustronnego, druk bêdzie umieszczany na 
obu stronach okâadek.
� Okâadka zadrukowana obustronnie, okâadka tylna z zadrukowanà 

stronà wewnêtrznà, nieparzysta liczba stron

� Okâadka zadrukowana jednostronnie, okâadka tylna z zadrukowanà 
stronà wewnêtrznà, parzysta liczba stron

� Okâadka zadrukowana jednostronnie, okâadka tylna z zadrukowanà 
stronà wewnêtrznà, nieparzysta liczba stron

Nie moåna drukowaæ na zewnêtrznej stronie tylnej okâadki.

AEV037S

AEV038S

1
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� Puste
� Drukowanie po jednej stronie

� Drukowanie dwustronne

Uwaga
❒ Jeãli äródâem papieru do drukowania gâównej czêãci dokumentu jest �Auto. 

wybór kasety� papier bedzie pobierany z kasety zawierajàcej papier 
o orientacji K. Dlatego w przypadku wybrania dla papieru na okâadki 
orientacji L, orientacja okâadek i pozostaâych stron bêdzie róåna.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat metod drukowania zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

AEV040S
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Podziaâ na rozdziaây

Okreãlona strona jest drukowana na tej samej stronie co pierwsza strona, 
podobnie jak w ksiàåce. Przed okreãlonymi stronami moåna równieå wstawiæ 
arkusze rozdzielajàce rozdziaây i wybraæ, czy drukowanie równieå ma siê 
odbywaæ na arkuszach rozdzielajàcych.

Bez arkuszy rozdzielajàcych
Okreãlona strona jest zawsze drukowana po tej samej stronie co pierwsza strona.

Uwaga
❒ Ta funkcja jest poprawna tylko w przypadku druku dwustronnego.
❒ Uåywajàc sterownika, moåna okreãliæ maksymalnie 20 stron, które mogà byæ 

pierwszymi stronami rozdziaâów.
❒ Tej funkcji moåna uåywaæ w razem z funkcjà âàczenie (ukâad).

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat metod drukowania zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

AJO025S
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Wstawianie przekâadek rozdziaâów
Wstawianie przekâadek rozdziaâów przed okreãlonymi stronami.
� Drukuj

Drukowanie na przekâadkach rozdziaâów. Jeãli wybrano drukowanie 
dwustronne, drukowanie odbywa siê na obu stronach przekâadki.

� Puste

Uwaga
❒ Uåywajàc sterownika, moåna okreãliæ maksymalnie 20 stron, które mogà byæ 

pierwszymi stronami rozdziaâów.
❒ Przekâadki powinny mieæ taki sam rozmiar i orientacjê, jak pozostaâe strony 

dokumentu.
❒ Jeãli äródâem papieru do drukowania gâównej czêãci dokumentu jest �Auto. 

wybór kasety�, papier bêdzie pobierany z kasety zawierajàcej papier 
o orientacji K. Dlatego w przypadku wybrania dla papieru na okâadki 
orientacji L, orientacja okâadek i pozostaâych stron bêdzie róåna.

❒ Nie moåna okreãliæ tej samej kasety dla papieru na gâówny dokument 
i przekâadki.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat metod drukowania zawiera Pomoc do sterownika 
drukarki.

AJO023S
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Przekâadki
❖ Wstawianie przekâadek po kaådym arkuszu

� Drukuj

� Puste

❖ Wstawianie przekâadek miêdzy folie przezroczyste
� Drukuj

� Puste

Uwaga
❒ Funkcja sortowania nie jest dostêpna podczas uåywania przekâadek.
❒ Jeãli ustawiono drukowanie dwustronne lub drukowanie okâadki, nie jest 

moåliwe wstawienie przekâadek.
❒ Arkusze przeznaczone na przekâadki powinny mieæ taki sam rozmiar 

i orientacjê jak pozostaâe strony dokumentu.
❒ Jeãli äródâem papieru do drukowania gâównej treãci dokumentu jest �Auto. 

wybór kasety�, papier bêdzie pobierany z kasety zawierajàcej papier 
o orientacji K. Dlatego w przypadku wybrania dla papieru na okâadki 
orientacji L, orientacja okâadek i pozostaâych stron bêdzie róåna.

❒ Nie moåna okreãliæ tej samy kasety dla papieru na przekâadki i na pozostaâe 
strony dokumentu.

AEV019S

AEU023S

AEV020S
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4. Bezpoãrednie drukowanie
z aparatu cyfrowego

(PictBridge)

Co to jest PictBridge?

Do urzàdzenia za pomocà kabla USB moåna podâàczyæ cyfrowy aparat 
fotograficzny zgodny ze standardem PictBridge. Umoåliwia to bezpoãrednie 
drukowanie zdjêæ zrobionych aparatem cyfrowym przy uåyciu jego elementów 
sterujàcych.

Aby byâo moåliwe korzystanie z tej funkcji, urzàdzenie wymaga nastêpujàcych 
elementów opcjonalnych:
� karta interfejsu USB
� karta do drukowania bezpoãrednio z aparatu fotograficznego

Uwaga
❒ Naleåy sprawdziæ, czy aparat fotograficzny jest zgodny ze standardem 

PictBridge.
❒ W ramach jednej operacji drukowania z aparatu cyfrowego do urzàdzenia 

moåna wysâaæ do 999 zdjêæ. Próba wysâania wiêkszej liczby zdjêæ spowoduje, 
åe do aparatu zostanie wysâany komunikat o bâêdzie i drukowanie zakoñczy 
siê niepowodzeniem. 

❒ Poniewaå ustawienia drukowania okreãla siê w aparacie cyfrowym, zakres 
ustawianych parametrów zaleåy od modelu aparatu. Wiêcej informacji 
zawiera instrukcja obsâugi aparatu cyfrowego.

❒ Opisywana funkcja jest zgodna ze standardem USB 1.1.

AMT014S
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Drukowanie w standardzie PictBridge

Drukowanie w standardzie PictBridge przy uåyciu tego urzàdzenia odbywa siê 
zgodnie z poniåszà procedurà.

Waåne
❒ Nie naleåy odâàczaæ kabla USB podczas wysyâania danych. W przeciwnym 

razie drukowanie zakoñczy siê niepowodzeniem.
❒ Karta interfejsu USB jest dostarczana z kablem USB i zaczepem, na który 

moåna nawinàæ i zawiesiæ kabel.

A Zamocuj zaczep z tyâu urzàdzenia w pobliåu gniazda poâàczenia USB.
Zamocuj zaczep w takim miejscu, aby nie przeszkadzaâ w obsâudze 
urzàdzenia ani dostêpie do niego. 

B Sprawdä, czy zarówno urzàdzenie, jak i aparat cyfrowy sà wâàczone.

C Podâàcz kabel USB do opcjonalnej karty interfejsu USB zainstalowanej 
w urzàdzeniu, a jego drugi koniec do aparatu cyfrowego.
Wskaänik odbierania danych w urzàdzeniu bêdzie migaæ przez kilka 
sekund, a na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat �PctBrdg�. Oznacza to, åe 
urzàdzenie rozpoznaâo aparat cyfrowy jako urzàdzenie PictBridge.

D Zamocuj kabel USB przy uåyciu zaczepu.

AQF072S
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EW aparacie cyfrowym wybierz zdjêcia do wydrukowania i okreãl 
ustawienia drukowania.

F Urzàdzenie otrzyma ustawienia z aparatu cyfrowego i rozpocznie 
drukowanie.

Uwaga
❒ Poniewaå ustawienia drukowania okreãla siê w aparacie cyfrowym, 

zakres ustawianych parametrów zaleåy od modelu aparatu. Wiêcej 
informacji zawiera instrukcja obsâugi aparatu cyfrowego.

❒ Niektóre aparaty cyfrowe wymagajà wprowadzenia ustawieñ do rêcznej 
obsâugi funkcji PictBridge. Wiêcej informacji zawiera instrukcja obsâugi 
aparatu cyfrowego.
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Moåliwoãci urzàdzenia

Poniåej przedstawiono operacje, które moåna wykonaæ w urzàdzeniu za 
pomocà oprogramowania PictBridge. 
Dostêpne ustawienia tych funkcji sà nastêpujàce:
� Drukowanie jednego zdjêcia
� Drukowanie wybranych zdjêæ
� Drukowanie wszystkich zdjêæ
� Drukowanie indeksu
� Przycinanie
� Drukowanie daty i nazwy pliku
� Rozmiar papieru
� Rozmiar drukowanego zdjêcia
� Ukâad wiele zdjêæ
� Jakoãæ druku
� Dopasowanie kolorów
� Okreãlanie typu papieru
� Drukowanie formularza
� Drukowanie notatki z aparatu

Uwaga
❒ Urzàdzenie nie obsâuguje nastêpujàcych ustawieñ: 

� Drukowanie DPOF 
� Drukowanie bez marginesów

❒ Parametry ustawieñ i ich nazwy mogà siê róåniæ w zaleånoãci od aparatu 
cyfrowego. Wiêcej informacji zawiera instrukcja obsâugi aparatu cyfrowego.

Drukowanie indeksu

❖ A3 (297 × 420)

❖ A4 (210 × 497)

Zdjêcia w poziomie × zdjêcia w pionie 
(cale)

Orientacja papieru

12 × 16 K

16 × 12 L

Zdjêcia w poziomie × zdjêcia w pionie 
(cale)

Orientacja papieru

8 × 12 K

12 × 8 L
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❖ A5 (148 × 210)

❖ Letter (81/2 × 11)

❖ B4 (257 × 367)

Uwaga
❒ Wydruki indeksów róånià siê w zaleånoãci od orientacji papieru 

umieszczonego w kasecie o okreãlonym rozmiarze.
❒ W zaleånoãci od aparatu cyfrowego po zakoñczeniu drukowania zestawu 

zdjêæ naleåàcych do jednego typu moåe nastàpiæ wysuw strony.
❒ Liczba zdjêæ dla kaådego rozmiaru papieru jest staâa.

Przycinanie
Ta funkcja umoåliwia wydrukowanie tylko wewnêtrznej czêãci obszaru 
przycinania okreãlonego w aparacie cyfrowym.

*1-- Obszar przycinania

Zdjêcia w poziomie × zdjêcia w pionie 
(cale)

Orientacja papieru

5 × 8 K

8 × 5 L

Zdjêcia w poziomie × zdjêcia w pionie 
(cale)

Orientacja papieru

8 × 10 K

10 × 8 L

Zdjêcia w poziomie × zdjêcia w pionie 
(cale)

Orientacja papieru

10 × 14 K

14 × 10 L

AGZ007S
143



Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge)

144

4

Drukowanie daty i nazwy pliku
Ta funkcja umoåliwia wydrukowanie pod zdjêciem daty i/lub nazwy pliku.

Na powyåszej ilustracji �aaaaa� oznacza nazwê pliku, a �bbbbb� � datê.

Rozmiar papieru
Ta funkcja umoåliwia drukowanie na papierze o rozmiarze okreãlonym 
w aparacie cyfrowym.

Uwaga
❒ Dla rozmiarów 2L (5� × 7�), 100 mm × 150 mm, 4� × 6�, 8� × 10�, A6, B5 i B6 

naleåy okreãliæ niezdefiniowany rozmiar.

Nazwa rozmiaru papieru Rzeczywisty rozmiar

2L (5� × 7�) 178 mm × 127 mm (5 cali × 7 cali)

Pocztówka 148 mm × 100 mm

100 mm × 150 mm 150 mm × 100 mm

4� × 6� 152,4 mm × 101,6 mm (4 cali × 6 cali)

8� × 10� 254 mm × 203,2 mm (8 cali × 10 cali)

Letter (8 1/2� × 11�) 279,4 mm × 216 mm (8 1/2 cali × 11cali)

11� × 17� 431,8 mm × 279,4 mm (11 cali × 17 cali)

A3 420 mm × 297 mm

A4 297 mm × 210 mm

A5 210 mm × 148 mm

A6 148 mm × 105 mm

B4 364 mm × 257 mm

B5 257 mm × 182 mm

B6 182 mm × 128 mm

AGZ005S
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Rozmiar drukowanego zdjêcia
Ta funkcja umoåliwia drukowanie zdjêæ o rozmiarze okreãlonym w aparacie 
cyfrowym.

-- wskazuje rozmiar zdjêcia okreãlony w aparacie.
Moåna okreãliæ nastêpujàce rozmiary drukowanego zdjêcia:

❖ Rozmiar staây
� 3,25� × 2,5�
� 5� × 2,5�
� 6� × 4�
� 7� × 5�
� 10� × 8�
� 254 mm × 178 mm
� 110 mm × 74 mm
� 89 mm × 55 mm
� 148 mm × 100 mm
� 8 cm × 6 cm
� 10 cm × 7 cm
� 13 cm × 9 cm
� 15 cm × 10 cm
� 18 cm × 13 cm
� 21 cm × 15 cm
� 24 cm × 18 cm

Uwaga
❒ Jeãli okreãlony rozmiar jest wiêkszy od rzeczywistego rozmiaru papieru, 

wystêpuje bâàd.

AGZ008S
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Ukâad wiele zdjêæ
Ta funkcja umoåliwia wydrukowanie wielu zdjêæ na okreãlonym papierze.

Poniåej przedstawiono liczbê zdjêæ, które moåna wydrukowaæ na jednej stronie:

Poniåej przedstawiono moåliwà do okreãlenia liczbê i rozmieszczenie zdjêæ:

Rozmiar papieru Moåliwa do okreãlenia liczba zdjêæ

2L (5� × 7�) 2, 4, 8, 9

Pocztówka 2, 4

100 mm × 150 mm 2, 4

4� × 6� 2, 4, 8, 9

8� × 10� 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32

Letter (8 1/2� × 11�) 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32

11� × 17� 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49, 64

A3 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49, 64

A4 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32

A5 2, 4, 8, 9, 16

A6 2, 4, 8

B4 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49

B5 2, 4, 8, 9, 16, 25

B6 2, 4, 8, 9

Liczba zdjêæ Zdjêcia w pionie × zdjêcia 
w poziomie

Orientacja papieru

2 2 × 1 K

4 2 × 2 L

8 4 × 2 K

9 3 × 3 L

16 4 × 4 L

AGZ002S
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Uwaga
❒ W zaleånoãci od uåywanego aparatu cyfrowego miêdzy zdjêciami moåe byæ 

wykonany wysuw strony.
❒ Drukowanie w okreãlony sposób moåe nie byæ moåliwe zaleånie od 

okreãlonej liczby zdjêæ do wydrukowania.

Jakoãæ druku
Ta funkcja umoåliwia wydrukowanie zdjêæ z wybranà jakoãcià.
Jeãli wybrano opcjê [Domyãlna] lub [Normalna], urzàdzenie drukuje 
w rozdzielczoãci 600 dpi × 600 dpi (2-bitowa); jeãli wybrano opcjê [Wysoka], 
urzàdzenie drukuje w rozdzielczoãci 600 dpi × 600 dpi (4-bitowa).

Dopasowanie kolorów
Ta funkcja umoåliwia optymalizacjê kolorów podczas drukowania zdjêæ.
Wybranie opcji [Domyãlne] lub [Wyâàczone] powoduje, åe przy dopasowaniu 
kolorów priorytetem jest gradacja, a wybranie opcji [Wâàczone] powoduje, åe 
priorytetem jest nasycenie barwy.

Okreãlanie typu papieru
Ta funkcja umoåliwia wysâanie informacji o typie papieru z urzàdzenia do 
aparatu cyfrowego. Nazwy typów papieru wyãwietlane na ekranie aparatu 
cyfrowego róånià siê od nazw wyãwietlanych w urzàdzeniu. Dopasowanie 
typów papieru umoåliwia poniåsza tabela.
Aby wyãwietliæ okreãlonà nazwê typu papieru na ekranie aparatu cyfrowego, za 
pomocà panela wyãwietlacza aparatu ustaw poprawnie typ papieru.

25 5 × 5 L

32 8 × 4 K

36 6 × 6 L

49 7 × 7 L

64 8 × 8 L

Typ papieru wybierany przez aparat cyfrowy Typ papieru w urzàdzeniu

Domyãlnie Wszystkie typy papieru

Papier zwykây Papier zwykây lub ekologiczny

Liczba zdjêæ Zdjêcia w pionie × zdjêcia 
w poziomie

Orientacja papieru
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Drukowanie formularza
Ta funkcja umoåliwia drukowanie zdjêæ we wstêpnie zdefiniowanym formacie 
ukâadu.

Drukowanie notatki z aparatu
Ta funkcja umoåliwia wydrukowanie wraz ze zdjêciem danych w postaci 
tekstu, jeãli sà one doâàczone do zdjêcia.

AGZ009S
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Wychodzenie z trybu PictBridge

Wychodzenie z trybu PictBridge odbywa siê zgodnie z poniåszà procedurà.

Waåne
❒ Nie naleåy odâàczaæ kabla USB podczas wysyâania danych do urzàdzenia. 

W przeciwnym razie drukowanie zakoñczy siê niepowodzeniem.

A Sprawdä, czy na wyãwietlaczu panela urzàdzenia jest wyãwietlany status 
�Gotowe�.

B Odâàcz kabel USB od urzàdzenia
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Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat drukowania za pomocà tego urzàdzenia moåna 
znaleäæ poniåej:

Zajrzeæ do instrukcji...
Wiêcej informacji na temat rozmiaru papieru, typu papieru i ustawieñ kaset 
zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych.



5. Zapisywanie i drukowanie
za pomocà serwera

dokumentów

Uzyskiwanie dostêpu do serwera 
dokumentów

Serwer dokumentów umoåliwia zapisywanie dokumentów na dysku twardym 
urzàdzenia, dziêki czemu moåna je potem w razie potrzeby edytowaæ 
i drukowaæ.

Waåne
❒ Funkcja ta nie jest realizowana przez aplikacje, które wykorzystujà wâasne 

sterowniki, jak np. PageMaker.

Uwaga
❒ Gdy jest uåywany Serwer dokumentów, poniåsze funkcje moåna wybieraæ za 

pomocà przycisków na panelu operacyjnym:
� Kopie
� Sortowanie
� Dupleks
� Zszywanie
� Wybór papieru: äródâowa kaseta na papier, rodzaj papieru, taca 

wyjãciowa.
� Funkcje zwiàzane z wyborem papieru: okâadka, przekâadka.

❒ Powyåsze funkcje sà wyszarzone, poniewaå nie moåna ich ustawiæ w oknie 
dialogowym wâaãciwoãci drukarki, kiedy wybrany jest Serwer dokumentów.

❒ Naleåy wprowadziæ identyfikator uåytkownika skâadajàcy siê maksymalnie 
z oãmiu znaków alfanumerycznych.

❒ Do odróåniania tego zadania od innych zadañ sâuåà hasâo i nazwa pliku.
❒ Serwer dokumentów umoåliwia zapisanie maksymalnie 1 000 plików. Po 

przekroczeniu liczby 1 000 nastêpne pliki nie bêdà zapisywane. 
W przypadku liczby mniejszej niå 1 000 nowe pliki nie bêdà zapisywane, jeãli
� zapisywany plik ma wiêcej niå 1 000 stron,
� caâkowita liczba stron w plikach przekracza 9 000,
� dysk twardy jest peâny.
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❒ Serwer dokumentów przechowuje równieå pliki zeskanowane przy uåyciu 
automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub szyby ekspozycyjnej. Co 
pewien czas naleåy usuwaæ niepotrzebne zapisane pliki, aby nie przekroczyæ 
pojemnoãci dysku twardego. Informacje na temat usuwania zapisanych 
plików, patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

❒ Jeãli oprócz funkcji serwera dokumentów dysk twardy speânia równieå inne 
funkcje, zapisanie nowych plików przy uåyciu funkcji serwer dokumentów 
moåe nie byæ moåliwe, nawet jeãli zapisano mniej niå 1 000 plików.

Zajrzeæ do instrukcji...
Dalsze informacje na temat funkcji serwer dokumentów, patrz Podrêcznik 
ustawieñ ogólnych.
Informacje o korzystaniu z funkcji Serwer dokumentów z komputera 
uåytkownika moåna znaleäæ w pliku Pomocy sterownika drukarki.



6. Funkcje i ustawienia
urzàdzenia
Urzàdzenie w wersji podstawowej
Podrêcznik sieciowy, Dodatek PostScript 3 i Dodatek UNIX dotyczà wszystkich 
modeli i omawiajà wszystkie wymagane funkcje i ustawienia. Rozdziaâ ten 
zawiera opis funkcji i ustawieñ sâuåàcych do konfigurowania modelu 
urzàdzenia uåywanego przez uåytkownika.

Zajrzeæ do instrukcji...
Wiêcej informacji o funkcjach i ustawieniach zawiera Podrêcznik sieciowy, 
Dodatek PostScript 3 i Dodatek UNIX.

Funkcje
Urzàdzenie posiada nastêpujàce funkcje:
� Kopiarka
� Drukarka
� Skaner
� Faks
� Serwer dokumentów

Uwaga
❒ Funkcja drukowania lub skanowania dostêpna jest po zainstalowaniu 

zespoâu drukarki/skanera. 

Interfejs
Urzàdzenie moåe obsâugiwaæ nastêpujàce interfejsy:
� Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
� USB (2.0)
� USB Host (1.1) (opcjonalnie)
� IEEE 1284 (port równolegây)(opcjonalny)
� IEEE 1394 (opcjonalnie)
� IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)(opcjonalny)
� Bluetooth(opcjonalny)

Uwaga
❒ Aby korzystaæ z interfejsu IEEE 1284, IEEE 1394, IEEE 802.11b 

(bezprzewodowa sieæ LAN), USB Host (opcja) lub Bluetooth, urzàdzenie 
musi byæ wyposaåone w moduâ odpowiedni dla tego interfejsu.

❒ Nie moåna zainstalowaæ razem interfejsów IEEE 1284, IEEE 1394, IEEE 
802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) oraz Bluetooth � tylko jeden taki 
interfejs moåna zainstalowaæ.
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Lista konfigurowalnych pozycji

Web Image Monitor
W poniåszych tabelach przedstawiono ustawienia programu Web Image 
Monitor, które moåna wyãwietlaæ lub modyfikowaæ w zaleånoãci od wybranego 
trybu w przeglàdarce internetowej. 
W celu zalogowania siê do programu Web Image Monitor naleåy wybraæ jeden 
z nastêpujàcych trybów:
� Tryb uåytkownika: logowanie siê jako uåytkownik
� Tryb administratora: logowanie siê jako administrator

❖ Strona gâówna
� Stan

� Informacje o urzàdzeniu

� Licznik

� Informacje

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Toner Odczyt Odczyt

Kaseta na papier Odczyt Odczyt

Taca wyjãciowa Odczyt Odczyt

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Funkcja Odczyt Odczyt

System Odczyt Odczyt

Wersja Odczyt Odczyt

Jêzyk poleceñ druk. Odczyt Odczyt

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Kopiarka Odczyt Odczyt

Drukarka Odczyt Odczyt

Faks Odczyt Odczyt

Ogóâem Wysâane/Nadane Odczyt Odczyt

Nadawanie faksu Odczyt Odczyt

Wysâane skaner Odczyt Odczyt

Inne funkcje(a) Odczyt Odczyt

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Konserwacja/naprawa 
maszyny

Odczyt Odczyt

Przedstawiciel handlowy Odczyt Odczyt
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❖ Serwer dokum.
� Serwer dokum.

❖ Plik odebran. faksu
�Plik odebran. faksu

❖ Drukarka: Zadania drukowania
� Lista zadañ drukowania

❖ Zadanie
� Lista zadañ

� Drukarka

� Historia faksu

� Serwer dokum.

Tryb uåytkownika Tryb administratora

Odczyt/modyfikacja Odczyt/modyfikacja

Tryb uåytkownika Tryb administratora

Odczyt/modyfikacja Brak

Tryb uåytkownika Tryb administratora

Odczyt/modyfikacja Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Aktualnie oczekujàce 
zadania

Odczyt Odczyt/modyfikacja 

Historia zadania Odczyt Odczyt 

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Buforowanie wydruku Odczyt Odczyt 

Historia zadania Odczyt Odczyt 

Dziennik bâêdów Odczyt Odczyt 

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Nadawanie Odczyt Odczyt 

Odbiór Odczyt Odczyt 

LAN-Fax Odczyt Odczyt 

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Historia zadañ drukowania Odczyt Odczyt 

Historia zdalnie 
wysyâanych zadañ faksu

Odczyt Odczyt 

Historia zdalnie 
wysyâanych zadañ skanera

Odczyt Odczyt 
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❖ Ks.adr.
� Lista adresowa

❖ Konfiguracja
� Ustawienia urzàdz.

� Drukarka

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Ks.adr. Brak Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

System Odczyt Odczyt/modyfikacja

Papier Odczyt Odczyt/modyfikacja

Data/czas Odczyt Odczyt/modyfikacja

Zegar Odczyt Odczyt/modyfikacja

Dzienniki Brak Odczyt/modyfikacja

E-mail Odczyt Odczyt/modyfikacja

Auto. powiad. e-mail Brak Odczyt/modyfikacja

Powiadomienie e-mail na 
åàdanie

Brak Odczyt/modyfikacja

Przesyâanie pliku Brak Odczyt/modyfikacja

Zarzàdzanie autoryzacjà 
uåytkowników

Brak Odczyt/modyfikacja

Zarzàdzanie autoryzacjà 
administratora

Brak Odczyt/modyfikacja

Zarejestruj/ Zmieñ 
administratora

Brak Odczyt/modyfikacja

Serwer LDAP Brak Odczyt/modyfikacja

 Aktualizacja ROM  Brak  Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Podstawowe ustawienia Odczyt Odczyt/modyfikacja

Parametry kasety/tacy 
(PCL)

Brak Odczyt/modyfikacja

Parametry kasety/tacy (PS) Brak Odczyt/modyfikacja

Tymczasowe hasâo PDF Modyfikacja Brak

Hasâo grupy PDF Brak Modyfikacja

Ustalone hasâo PDF Brak Modyfikacja
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� Faks

� Interfejs

� Sieæ

� Ochrona

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Ustawienia ãrodowiska Brak Odczyt/modyfikacja

Ustawienia 
wysyâania/odbioru

Brak Odczyt/modyfikacja

Ustawienia IP-Fax Brak Odczyt/modyfikacja

Ustawienia bramy IP-Fax Brak Odczyt/modyfikacja

Ustawienia parametru Brak Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Ustawienia interfejsu Odczyt Odczyt/modyfikacja

Ustawienia 
bezprzewodowej sieci LAN

Odczyt Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

IPv4 Odczyt Odczyt/modyfikacja

IPv6 Odczyt Odczyt/modyfikacja

NetWare Odczyt Odczyt/modyfikacja

AppleTalk Odczyt Odczyt/modyfikacja

SMB Odczyt Odczyt/modyfikacja

SNMP Brak Odczyt/modyfikacja

SNMPv3 Brak Odczyt/modyfikacja

SSDP Brak Odczyt/modyfikacja

Bonjour Odczyt Odczyt/modyfikacja

Rejestr syst. Odczyt Odczyt 

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Bezpieczeñstwo sieci Brak Odczyt/modyfikacja

Kontrola dostêpu Brak Odczyt/modyfikacja

Autoryzacja IPP Brak Odczyt/modyfikacja

SSL/TLS Brak Odczyt/modyfikacja

ssh Brak Odczyt/modyfikacja

Certyfikat Brak Odczyt/modyfikacja

Certyfikat urzàdzenia Brak Odczyt/modyfikacja
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� RC Gate

� StronaWWW

� Ustawienia funkcji rozszerzonych

Uwaga
❒ W zaleånoãci od ustawieñ ochrony niektóre pozycje nie sà wyãwietlane.

telnet
Urzàdzenie obsâuguje nastêpujàce protokoây telnet:
access, appletalk, authfree, autonet, bonjour (rendezvous), btconfig, 
devicename, dhcp, diprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, 
ipp, ipv6, lpr, netware, passwd, prnlog, route, set, show, slp, smb, snmp, sntp, 
spoolsw, sprint, ssdp, ssh, status, syslog, upnp, web, wiconfig, wins

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Konfiguracja RC Gate Brak Odczyt/modyfikacja

Aktualizacja oprogr. 
sprzêtowego RC Gate

Brak Odczyt/modyfikacja

Brama RC serwera proxy Brak Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

StronaWWW Odczyt/modyfikacja Odczyt/modyfikacja

Menu Tryb uåytkownika Tryb administratora

Ustawienia uruchomienia Brak Odczyt/modyfikacja

Inf. o funkcjach 
rozszerzonych

Brak Odczyt

Zainstaluj Brak Odczyt/modyfikacja

Odinstaluj Brak Odczyt/modyfikacja

Zmieñ alokacjê Brak Odczyt/modyfikacja

Narzêdzia administratora Brak Odczyt/modyfikacja

Kopiuj funkcje rozszerzone Brak Odczyt/modyfikacja

Kopiuj dane zapisane na 
karcie

Brak Odczyt/modyfikacja



Lista konfigurowalnych pozycji

6

Ustawienia dostêpne dla jêzyka PostScript 3
Urzàdzenie obsâuguje nastêpujàce ustawienia jêzyka PostScript 3:

Uwaga
❒ W zaleånoãci od sterowników drukarki mogà byæ wyãwietlane róåne 

pozycje.

Ustawienia Elementy do wyboru

Collate: Off, On

Dithering: Auto, Photographic, Text, User Setting

Duplex: Off, Open to Left, Open to Top

Fit to Print Size: Prompt User, Nearest Size and Scale, Nearest Size and Crop

Image Smoothing: Off, On, Auto, Less than 90 ppi, Less than 150 ppi, Less than 
200 ppi, Less than 300 ppi

Input Tray: AutoSelect Tray, Bypass Tray, Tray 1, Tray 2, Tray 3, Tray 4

Output Tray: Printer Default, Internal Tray 1, Internal Tray 2, Internal Shift 
Tray, Finisher SR3030 Upper Tray, Finisher SR3030 Shift Tray, 
Przesuwna taca finiszera SR3020, Taca finiszera 
broszurujàcego SR3020, Finisher SR790 Upper Tray, Finisher 
SR790 Shift Tray

Resolution 600 dpi

Size: Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

Staple: Off, Top Left, Top Right, 2 at Left, 2 at Right, 2 at Top, 2 at 
Center

Toner Saving On, Off

Type: Patrz: Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

Paper Selection Same Paper for All Pages, Different Paper for First Page, Use 
Slip Sheet, Chaptering

Punch: Off, 2 at Left, 2 at Right, 2 at Top, 4 at Left, 4 at Right, 4 at Top
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7. Zaâàcznik
61
1

Dane techniczne

Sekcja ta zawiera informacje o parametrach elektrycznych i sprzêtowych 
urzàdzenia, w tym informacje o opcjach.

Element Dane techniczne

Rozdzielczoãæ 600 × 600 dpi

Szybkoãæ drukowania Typ 1:

� Kolor: 35 ppm

� Cz.&B.: 35 ppm

Typ 2:

� Kolor: 40 ppm

� Cz.&B.: 45 ppm

(A4K, 81/2" × 11"K zwykây papier)

Szybkoãæ drukowania zaleåy od typu urzàdzenia. Sprawdä typ 
posiadanego urzàdzenia. Patrz �Wâàczanie zasilania�, 
w Podrêczniku ustawieñ ogólnych.

Interfejs Standardowy:

� Interfejs Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

� Interfejs USB 2.0

Opcja:

� Interfejs równolegây IEEE 1284
Naleåy uåyæ standardowego 36-pinowego kabla do drukarki nie 
dâuåszego niå 3 metry (10 stóp).

� Interfejs IEEE 1394

� Interfejs IEEE 802.11b bezprzewodowa sieæ LAN

� Interfejs Bluetooth

� Interfejs USB Hosta

Protokóâ sieciowy IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk

Jêzyk poleceñ drukarki Standardowo: PCL 6/5c, RPCS

Opcjonalnie: PostScript 3, Bezpoãredni druk PDF (PDF Direct), 
PictBridge

Czcionki PCL 6/5c:

Monotype Imaging 35 Intellifonts, czcionki 10 TrueType, 13 czcionek 
miêdzynarodowych i 1 czcionka bitmapowa.

PostScript 3 :

136 czcionek (typ 2:24, typ 14:112)

Pamiêæ 1024 MB

Twardy dysk Pojemnoãæ: 80 GB

Kabel sieciowy Skrêtka ekranowana 10BASE-T/100BASE-TX (STP, kategorii/typu 5).
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Uwaga
❒ Jeãli uåywany jest system MacOS, naleåy korzystaæ tylko ze standardowego 

interfejsu USB. Opcjonalna karta interfejsu USB nie jest obsâugiwana.
❒ Jeãli uåywany jest interfejs USB (standardowo) z Mac OS 10.3.3, obsâugiwany 

jest interfejs USB 2.0.
❒ Jeãli interfejs USB (standardowo) jest uåywany z systemem Windows Me, 

naleåy zainstalowaæ obsâugê drukowania przez USB. System Windows Me 
obsâuguje tylko szybkoãæ USB 1.1.

Wyposaåenie dodatkowe

Waåne
❒ W tym samym czasie w urzàdzeniu moåe byæ zainstalowana tylko jedna 

opcjonalna karta interfejsu. Z uwagi na powyåsze, opcjonalnych kart 
interfejsów IEEE 802.11b, IEEE 1394, IEEE 1284 i Bluetooth nie moåna 
zainstalowaæ jednoczeãnie.

IEEE 1394 Interface Board Type B

❖ Dane techniczne dotyczàce przesyâania danych:
IEEE 1394

❖ Interfejs:
Zgodny z normà IEEE std 1394-1995
Zgodny z normà IEEE std 1394a-2000

❖ Klasa urzàdzeñ:
Druk SCSI (Windows 2000/XP, Windows Server 2003)
IP po 1394 (Windows Me/XP, Windows Server 2003)

❖ Protokóâ:
SBP-2 (druk SCSI)
TCP/IP (IP po 1394)

❖ Zâàcze interfejsu:
IEEE 1394 (6 pinów × 2)

Interfejs USB 
(standardowo)

� Obsâugiwane systemy operacyjne:
Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, MacOS 10.3.3 
lub nowszy

� Dane techniczne dotyczàce przesyâania danych
Standard USB 2.0

� Obsâugiwane urzàdzenia:
Urzàdzenia zgodne ze standardem USB 2.0

Element Dane techniczne
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❖ Wymagany kabel:
Kabel interfejsu 1394 (6 pinów × 4 piny, 6 pinów × 6 pinów)

Uwaga
❒ Nie moåna podâàczaæ urzàdzeñ razem tworzàc pêtle.
❒ Nie naleåy uåywaæ przewodu dâuåszego niå 4,5 metra.

❖ Szybkoãæ przesyâania danych:
Maksymalnie 400 Mbps

❖ Liczba urzàdzeñ, które moåna podâàczyæ w szynie:
Maksymalnie 63

❖ Liczba dopuszczalnych odcinków kablowych w szynie:
Maksymalnie 16

❖ Zasilanie:
Bez zewnêtrznego zasilania
Kabel sieciowy zwielokrotniony (zgodny z IEEE 1394a-2000)

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ Dane techniczne dotyczàce przesyâania danych:
IEEE 1284

❖ Wymagany kabel:
Standardowy, zgodny z normà IEEE 1284 typu Micro Centronics 36-pinowy 
kabel

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ Dane techniczne dotyczàce przesyâania danych:
Oparte na protokole IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

❖ Protokóâ:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Uwaga
❒ Obsâugiwane sà SmartDeviceMonitor i Web Image Monitor.

❖ Szybkoãæ przesyâania danych:
Automatyczne wybieranie spoãród poniåszych szybkoãci
1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

❖ Zakres czêstotliwoãci:
� System calowy:

2412-2462 MHz (1-11 kanaâów)
� System metryczny:

2412-2472 MHz (1-13 kanaâów)
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❖ Odlegâoãæ przesyâania:
1 Mb/s 400 m
2 Mb/s 270 m
5,5 Mb/s 200 m
11 Mb/s 140 m

Uwaga
❒ Sà to wytyczne dla przesyâania poza pomieszczeniami. Zasadniczo 

odlegâoãæ przesyâania w pomieszczeniach zamkniêtych wynosi 10- 100 m, 
zaleånie od otoczenia.

❖ Tryb przesyâania:
Tryb ad hoc i infrastruktura

Bluetooth Interface Unit Type 3245

❖ Obsâugiwane profile:
� SPP (Serial Port Profile)
� HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
� BIP (Basic Imaging Profile)

❖ Zakres czêstotliwoãci:
Pasmo ISM 2,45 GHz

❖ Szybkoãæ transmisji danych:
723 kb/s

Uwaga
❒ Szybkoãæ transmisji zaleåy od takich czynników, jak odlegâoãæ 

i przeszkody miêdzy urzàdzeniami, jakoãæ sygnaâu radiowego i adapter 
Bluetooth.

❖ Maksymalny zasiêg:
10 m

USB Host Interface Unit Type A

❖ Zâàcze interfejsu:
Interfejs USB 1.1 typu A

❖ Szybkoãæ transmisji danych:
12 Mb/s (peâna szybkoãæ)

❖ Odlegâoãæ miêdzy urzàdzeniami:
2,5 m
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z rdzeniem ferrytowym.
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