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Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ prze
i prawidâowego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasady bezpieczeñstwa w �Informacjach o urzàdzeniu�.



Wprowadzenie

Niniejszy podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje oraz informacje na temat obsâugi i uåywania 
urzàdzenia. Dla wâasnego bezpieczeñstwa i korzyãci, podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed 
uåyciem urzàdzenia. Naleåy go przechowywaæ w âatwo dostêpnym miejscu, aby móc z niego szybko 
skorzystaæ.

Waåne

Treãæ niniejszego podrêcznika moåe ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Firma nie ponosi 
åadnej odpowiedzialnoãci za bezpoãrednie, poãrednie, celowe lub przypadkowe uszkodzenia ani za 
uszkodzenia powstaâe podczas konserwacji bàdä uåytkowania 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.

Powyåsza lista stanowi jedynie wskazówkê i nie obejmuje wszystkich dokumentów. Nie ponosimy 
åadnej odpowiedzialnoãci za jej kompletnoãæ ani dokâadnoãæ. W przypadku jakichkolwiek pytañ 
dotyczàcych legalnoãci kopiowania lub drukowania okreãlonych materiaâów naleåy zasiêgnàæ porady 
radcy prawnego.

Uwagi:

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

Niektóre opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych pañstwach. W celu uzyskania dalszych informacji 
naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym dystrybutorem.

W niniejszym podrêczniku wystêpujà dwa rodzaje miar. W odniesieniu do tego urzàdzenia stosowane 
sà jednostki metryczne.

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.
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Podrêczniki obsâugi urzàdzenia

Informacje na temat róånych czynnoãci zwiàzanych z obsâugà urzàdzenia znajdujà 
siê w odpowiednich podrêcznikach.

Waåne
❒ Podrêczniki sà dostêpne w róånej formie.
❒ Drukowane i elektroniczne wersje podrêczników majà takà samà zawartoãæ.
❒ Do wyãwietlania podrêczników jako plików PDF konieczne jest zainstalowanie 

programu Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.
❒ W zaleånoãci od kraju mogà byæ dostêpne równieå podrêczniki w wersji HTML. 

Do wyãwietlania tych podrêczników konieczne jest posiadanie przeglàdarki 
internetowej.

❖ Informacje o urzàdzeniu
Przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasady 
bezpieczeñstwa.
Ten podrêcznik zawiera wprowadzenie do funkcji urzàdzenia. Objaãnia równieå 
korzystanie z panela operacyjnego i instalacjê zaâàczonych pâyt CD-ROM.

❖ Podrêcznik ustawieñ ogólnych
Omówiono ustawienia Narzêdzi uåytkownika oraz sposób rejestrowania 
kodów uåytkownika. Podrêcznik ten zawiera równieå informacje dotyczàce 
podâàczania urzàdzenia.

❖ Rozwiàzywanie problemów
Zawiera informacje dotyczàce rozwiàzywania najczêstszych problemów, a takåe 
wyjaãnia, jak wymieniaæ papier, toner i inne materiaây eksploatacyjne.

❖ Poradnik kopiowania
Objaãnia funkcje i dziaâanie kopiarki. Podrêcznik zawiera równieå informacje 
dotyczàce umieszczania oryginaâów.

❖ Poradnik drukowania / skanowania
Objaãnia obsâugê, ustawienia systemowe i funkcje zespoâu drukarki/skanera 
urzàdzenia.

❖ Podrêcznik sieciowy
Objaãnia sposób konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym 
oraz korzystania z zaâàczonego oprogramowania.

❖ Inne podrêczniki
� Podrêczniki obsâugi urzàdzenia
� Zasady bezpieczeñstwa
� Krótki poradnik kopiowania
� Krótki poradnik drukowania/skanowania
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Jak korzystaæ z tego podrêcznika

Symbole
W podrêczniku uåyto nastêpujàcych symboli:

Oznacza waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. 
Zlekcewaåenie tych uwag grozi powaånymi obraåeniami lub ãmiercià. Naleåy 
koniecznie przeczytaæ te uwagi. Moåna je znaleäæ w czêãci �Zasady bezpieczeñstwa� 
podrêcznika Informacje o urzàdzeniu.

Oznacza waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa. 
Zlekcewaåenie tych uwag grozi odniesieniem umiarkowanych albo lekkich 
obraåeñ ciaâa, uszkodzeniem urzàdzenia lub powstaniem szkód materialnych. 
Naleåy koniecznie przeczytaæ te uwagi. Moåna je znaleäæ w czêãci �Zasady 
bezpieczeñstwa� podrêcznika Informacje o urzàdzeniu.

Oznacza punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê podczas uåywania urzàdzenia 
oraz objaãnienia prawdopodobnych przyczyn nieprawidâowego podawania 
papieru, uszkodzenia oryginaâów lub utraty danych. Naleåy koniecznie 
przeczytaæ te wyjaãnienia.

Oznacza dodatkowe objaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce 
usuwania bâêdów uåytkownika.

Ten symbol znajduje siê na koñcu poszczególnych czêãci. Wskazuje on, gdzie 
moåna znaleäæ dalsze informacje na dany temat.
[ ]
Oznacza nazwy przycisków pojawiajàcych siê na wyãwietlaczu panela urzàdzenia.
{ }
Oznacza nazwy przycisków na panelu operacyjnym urzàdzenia.
1
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Wyãwietlacz panela

W tej czêãci opisano konfiguracjê z uåyciem wyãwietlacza panela po wybraniu 
funkcji drukarki.

1. Stan dziaâania lub komunikaty
Wyãwietla bieåàcy stan urzàdzenia, np. 
�Gotowa�, �Offline� oraz �Drukowanie...�.

2. [Menu]
Naciãnij, aby wyãwietliæ menu 
umoåliwiajàce wybór nastêpujàcych opcji:

� [Pokaå dzien. bâ.]
Wyãwietla dziennik bâêdów dla zadañ 
wydruku wysâanych z komputera.

3. [ResetZad]
Naciãnij, aby anulowaæ bieåàce zadanie 
wydruku. Jeãli przycisk zostanie naciãniêty 
w momencie, gdy urzàdzenie znajduje siê 
w trybie Offline i wybrany zostaâ tryb Hex 
Dump, tryb Hex Dump zostanie anulowany.

4. [Wysuw s.]
Drukuje wszystkie dane znajdujàce siê 
w buforze wejãcia urzàdzenia.

Uwaga
❒ Po wâàczeniu zasilania wyãwietlany jest ekran kopiarki. Jest to ustawienie 

fabryczne. Ustawienie to moåe zostaæ zmienione. Wiêcej informacji � patrz 
Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

PL AYM008S4



Odczytywanie wyãwietlacza i uåywanie przycisków
W tym rozdziale opisano sposób odczytywania wyãwietlacza i uåywania 
przycisków wyboru na ekranie poczàtkowym wyãwietlacza.

1. Przyciski wyboru
Odpowiadajà pozycjom funkcji w dolnej 
linii wyãwietlacza. Przykâad: Gdy 
w podrêczniku pojawi siê instrukcja 
�naciãnij przycisk [ResetZad]�, naciãnij 
ãrodkowy przycisk wyboru na ekranie 
podstawowym.

2. Przycisk {Escape}
Naciãnij, aby anulowaæ pracê lub powróciæ 
do poprzedniego ekranu wyãwietlacza.

3. Przycisk {OK}
Naciãnij, aby ustawiæ wybranà pozycjê 
lub wpisaæ wartoãæ liczbowà. 

4. Przyciski przewijania
Naciãnij, aby stopniowo przesunàæ 
kursor w wybranym kierunku.
Gdy w podrêczniku pojawia siê przycisk 
{U}, {T}, {V} lub {W }, naciãnij 
odpowiedni przycisk przewijania.

PL AYM009S
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Menu Funkcje drukarki

Poniåej znajdujà siê ustawienia i znaczenia funkcji drukarki. Ekran funkcji drukarki 
wyãwietlany jest po naciãniêciu przycisku {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}. Szczegóâowe 
informacje zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

Waåne
❒ Niektóre z ustawieñ mogà byæ wyãwietlane w zaleånoãci od zainstalowania 

opcji rozbudowy drukarki.
 =Widoczna

 - = Niewidoczna

❖ Äródâo papieru

Menu Opis Opcja rozbudowy drukarki

Niezainstalo
wana

Zainstalowana

Rozmiar pap.na tacy 
rêczn.

Rozmiar papieru umieszczonego 
na tacy rêcznej.

Auto.wybór papieru Wâàcz to ustawienie, aby wâàczyæ 
automatyczny wybór papieru. 
Urzàdzenie automatycznie wykrywa 
rozmiar papieru na podstawie danych 
drukowania i wybiera kasetê 
podawania papieru.

Dupleks Pozwala wâàczyæ funkcjê 
drukowania dwustronnego. 
Urzàdzenie wykrywa drukowanie 
dwistronne na podstawie danych 
drukowania i wybiera kasetê 
podawania papieru.



❖ Lista/strony testowe

❖ Konserwacja

Menu Opis Opcja rozbudowy drukarki

Niezainstalo
wana

Zainstalowana

Powielone listy Pozwala wydrukowaæ stronê 
konfiguracyjnà i dziennik bâêdów.

-

Strona 
konfiguracyjna

Pozwala wydrukowaæ bieåàce 
wartoãci konfiguracji urzàdzenia.

-

Dziennik bâêdów Pozwala wydrukowaæ dzienniki 
bâêdów zawierajàce listê 
wszystkich bâêdów wydruku. 

-

Lista menu Pozwala wydrukowaæ listê menu 
zawierajàcà wszystkie menu 
funkcji urzàdzenia.

-

Strona czcionek PCL Pozwala wydrukowaæ bieåàcà 
konfiguracjê i listê 
zainstalowanych czcionek PCL.

-

Hex Dump Umoåliwia drukowanie w trybie 
Hex Dump. -

Test operacyjny Pozwala wydrukowaæ stronê testu 
operacyjnego.

-

Menu Opis Opcja rozbudowy drukarki

Niezainstalo
wana

Zainstalowana

Ochrona menu Funkcja ta pozwala na zabezpieczenie 
ustawieñ 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 menu.
5
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❖ System

Menu Opis Opcja rozbudowy drukarki

Niezainstalo
wana

Zainstalowana

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

-

Automatyczna 
kontynuacja

Funkcja pozwala na wâàczenie 
automatycznej kontynuacji. Gdy ta 
funkcja jest wâàczona, po 
wystàpieniu bâêdu w systemie 
drukowanie jest kontynuowane.

Przepeânienie pamiêci Wâàczenie tej funkcji spowoduje 
wydrukowanie raportu bâêdu 
przepeânienia pamiêci.

-

Dupleks Pozwala na wâàczenie wydruku na 
obu stronach papieru.

-

Kopie Pozwala na okreãlenie zestawów 
wydruków. Ustawienie to jest 
wyâàczone, jeãli liczba stron do 
wydrukowania zostaâa okreãlona 
za pomocà sterownika drukarki lub 
innego polecenia.

-

Wygâadzanie krawêdzi Ustaw, aby wâàczyæ wygâadzanie 
krawêdzi.

� Wâàczone (Domyãlne)

� Wyâàczone

Jeãli oszczêdzanie tonera zostaâo 
wâàczone, wygâadzanie krawêdzi 
zostanie zignorowane, nawet jeãli 
jest wâàczone.

Oszczêdzanie tonera Ustaw, aby wâàczyæ oszczêdzanie 
tonera.

� Wâàczone (Domyãlne)

� Wyâàczone

Zamienne rozmiary pap. Pozwala na wâàczenie funkcji 
automatycznego zastêpowania 
rozmiaru strony (A4, LT).

-

Rozmiar strony Pozwala okreãliæ domyãlny 
rozmiar strony.

-

Ustawienia nagâówka Pozwala na obracanie oryginalnych 
obrazów podczas wydruku.

Obrazy oryginalne sà zawsze obracane 
o 180 stopni. Dlatego teå w przypadku 
drukowania na kopercie lub na 
zadrukowanym papierze wymagajàcym 
orientacji wynik moåe siê róåniæ od 
oczekiwanego. Funkcja ta pozwala na 
okreãlenie obrotu papieru.

-



❖ Interfejs hosta

❖ Menu PCL

Menu Opis Opcja rozbudowy drukarki

Niezainstalo
wana

Zainstalowana

Limit czasu 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 Opcja rozbudowy drukarki

Niezainstalo
wana

Zainstalowana

Orientacja Umoåliwia wybranie orientacji 
strony.

-

Liczba linii na stronie Umoåliwia ustawienie liczby 
wierszy na stronie.

-

Numer czcionki Pozwala okreãliæ identyfikator 
czcionki, która bêdzie uåywana 
jako domyãlna.

-

Rozmiar punktu Pozwala na wybór rozmiaru 
wybranej czcionki w punktach. -

Skok czcionki Pozwala na wybór liczby znaków 
na cal dla wybranej czcionki.

-

Zestaw symboli Pozwala na okreãlenie zestawu znaków 
wydruku dla wybranej czcionki. 
Dostêpne sà nastêpujàce opcje:

-

Czcionka Courier Pozwala wybraæ czcionkê Courier. -

Rozszerzona szer. A4 Pozwala na rozszerzenie obszaru 
wydruku podczas drukowania 
PCL na arkuszu A4.

-

Dodaj CR do LF Po wâàczeniu tej opcji po kaådym 
przejãciu do nastêpnego wiersza 
wykonywany bêdzie powrót 
karetki: CR=CR, LF=CR-LF, 
FF=CR-FF.

-

Rozdzielczoãæ Pozwala okreãliæ rozdzielczoãæ 
druku w punktach na cal.

-

7
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Uwaga
❒ W zaleånoãci od zainstalowanych jednostek opcjonalnych lub wybranego 

jêzyka drukarki niektóre z opcji mogà nie byæ wyãwietlane.
❒ W zaleånoãci od ustawieñ zabezpieczeñ zmiana niektórych opcji moåe nie 

byæ moåliwa.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Podrêcznik ustawieñ ogólnych.
Dodatkowe informacje na temat funkcji kopiarki i ustawieñ systemowych 
moåna znaleäæ w podrêcznikach Poradnik kopiowania oraz Podrêcznik 
ustawieñ ogólnych.



Umieszczanie papieru na tacy rêcznej

Ten rozdziaâ zawiera instrukcje dotyczàce ustawiania papieru na tacy rêcznej.
Szczegóâowe informacje na temat rozmiaru strony i rodzajów papieru moåna 
znaleäæ w podrêczniku Informacje o urzàdzeniu.

Waåne
❒ Podczas drukowania z uåyciem tacy rêcznej wyâàczone sà nastêpujàce funkcje:

� Drukowanie dwustronne
� Automatyczny wybór kaset
� Automatyczne przeâàczanie kaset

❒ Podczas drukowania przy uåyciu funkcji drukarki oryginaây zawsze 
obracane sà o 180 stopni (orientacja obrazów do wydruku jest przeciwna do 
orientacji wykorzystywanej przez funkcjê kopiowania). W przypadku 
drukowania na papierach o ãciãle okreãlonych wymaganiach dotyczàcych 
orientacji, takich jak koperty i papier z nagâówkami, papier umieszczany na 
tacy naleåy obróciæ o180 stopni.

❒ Podczas drukowania danych z komputera naleåy okreãliæ rozmiar papieru 
przy uåyciu sterownika drukarki. Rozmiar papieru okreãlony przy uåyciu 
sterownika drukarki ma priorytet w stosunku do rozmiaru okreãlonego przy 
uåyciu panela operacyjnego.

❒ Papier grubszy niå 162 g/m2, 43 funta (maks.) nie moåe byæ podawany do 
wydruku z tacy rêcznej.

A Otwórz tacê rêcznà.

B Unieã däwigniê zwalniania prowadnic papieru.

AYM006S

AYM007S
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C Dopasuj prowadnice papieru do rozmiaru arkusza, a nastêpnie ostroånie 
umieãæ papier w tacy rêcznej strona zadrukowanà do doâu.

1. Przedâuåenie

2. Prowadnice papieru
� Przedâuåenie tacy rêcznej naleåy stosowaæ dla papierów o rozmiarach 

wiêkszych niå A4 L, 81/2 × 11L.
� Jeãli prowadnice nie przylegajà do papieru, moåe nastàpiæ skrzywienie 

wydruku lub zaciêcie papieru.
� Delikatnie do oporu wsuñ papier.
� Papier nie moåe wystawaæ poza ogranicznik, poniewaå mogâoby to 

spowodowaæ skrzywienie wydruku lub zaciêcie papieru.
� Przed umieszczeniem papieru na tacy naleåy szybko przekartkowaæ stos, 

co pozwoli uniknàæ podawania kilku arkuszy jednoczeãnie.
� Wkâadajàc folie, naleåy upewniæ siê, åe sà one obrócone wâaãciwà stronà do góry.

D Opuãæ däwigniê zwalniania prowadnic papieru.

E Ustaw rozmiar strony za pomocà sterownika drukarki lub panela operacyjnego.

Uwaga
❒ Na tacy rêcznej moåna umieãciæ papier o nastêpujàcych rozmiarach:

� Pionowo: 90 - 297 mm (3,55 - 11,69 cala)
� Poziomo: 148 - 600 mm (5,83 - 23,62 cala)

❒ Papier naleåy umieszczaæ na tacy rêcznej stronà do zadrukowania skierowanà do 
doâu.

❒ Liczba kartek, które moåna umieãciæ na tacy rêcznej, zaleåy od typu papieru.
❒ Gdy na tacy rêcznej umieszczana jest folia lub gruby papier, naleåy wybraæ 

odpowiednie ustawienia na panelu operacyjnym lub w oknie sterownika drukarki.

AYM004S
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Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat ustawiania rozmiaru strony moåna 
znaleäæ w str. 11 �Ustawianie wielkoãci papieru z panela operacyjnego�.
Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ papieru w kasetach na papier 
moåna znaleäæ w Podrêcznik ustawieñ ogólnych.
W przypadku umieszczania w kasetach papieru o niestandardowym 
rozmiarze, patrz str. 13 �Ustawianie niestandardowego rozmiaru papieru 
z panela operacyjnego�.
W przypadku drukowania na foliach OHP lub grubym papierze naleåy 
okreãliæ typ papieru (ponad 106 g/m2, 28 funtów). Szczegóâowe 
informacje moåna znaleäæ na str. 15 �Ustawianie grubego papieru lub folii 
OHP za pomocà panela operacyjnego�.
W przypadku drukowania na kopertach, naleåy okreãliæ typ papieru. 
Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 17 �Ustawianie koperty za 
pomocà panela operacyjnego�.
W przypadku âadowania papieru z nagâówkiem naleåy zwróciæ uwagê na 
orientacjê papieru. Wiêcej informacji � patrz Podrêcznik ustawieñ 
ogólnych.

Ustawianie wielkoãci papieru z panela operacyjnego
Procedura ta opisuje sposób ustawienia rozmiaru strony dla tacy rêcznej za 
pomocà panela operacyjnego. Jeãli rozmiar strony wybierany jest przez 
sterownik drukarki, procedura ta nie jest konieczna.

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}. 

BWybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {T} lub {U}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 

ACS003S
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CWybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {T} lub {U}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}.

DWybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] za pomocà przycisku {T} lub {U}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 

EWybierz rozmiar papieru za pomocà przycisków przewijania, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}. 

F Aby powróciæ do ekranu domyãlnego, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje dotyczàce ustawieñ sterowników drukarki moåna znaleäæ 
w pomocy dla tych sterowników.
Wybierz rodzaj papieru podczas drukowania na foliach OHP lub na 
grubym papierze. Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 15 
�Ustawianie grubego papieru lub folii OHP za pomocà panela 
operacyjnego�.
W przypadku drukowania na kopertach, naleåy okreãliæ typ papieru. 
Szczegóâowe informacje moåna znaleäæ na str. 17 �Ustawianie koperty za 
pomocà panela operacyjnego�.



Ustawianie niestandardowego rozmiaru papieru z panela operacyjnego
Poniåsze procedury nie sà wymagane w przypadku, gdy w ustawieniach wybrano 
sterownik drukarki. W takim przypadku rozmiar papieru naleåy wybraæ z poziomu 
sterownika drukarki.

Waåne
❒ Ustawienia rozmiarów niestandardowych zdefiniowane przy uåyciu sterownika 

drukarki majà wyåszy priorytet niå ustawienia okreãlone przy uåyciu panela 
operacyjnego.

❒ Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ 
przy uåyciu panela operacyjnego.

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}. 

BWybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}. 

CWybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

DWybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] za pomocà przycisku {T} lub {U}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 

ACS003S
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EWybierz opcjê [Rozm.niest.] za pomocà przycisków przewijania, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

F Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru 
i naciãnij przycisk {OK}. 
Dostêpny rozmiar: 148 - 600 mm (5,83 - 23,62 cala)

G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru 
i naciãnij przycisk {OK}. 
Dostêpny rozmiar: 90 - 297 mm (3,55 - 11,69 cala)

H Aby powróciæ do ekranu domyãlnego, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ 
w Pomocy sterownika drukarki.



Ustawianie grubego papieru lub folii OHP za pomocà panela operacyjnego
Poniåsze procedury nie sà wymagane w przypadku, gdy w ustawieniach 
wybrano sterownik drukarki. W takim przypadku rozmiar papieru naleåy 
wybraæ z poziomu sterownika drukarki.

Waåne
❒ Ustawienia rozmiaru papieru zdefiniowane przy uåyciu sterownika drukarki 

majà wyåszy priorytet niå ustawienia okreãlone przy uåyciu panela operacyjnego.
❒ Jeãli sterownik drukarki nie jest uåywany, ustawienia moåna skonfigurowaæ 

przy uåyciu panela operacyjnego.

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}. 

BWybierz opcjê [Ustaw. systemu] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}. 

CWybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {T} lub {U}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}. 

DWybierz opcjê [Typ pap.: T. rêczna] za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

ACS003S
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EWybierz rodzaj papieru za pomocà przycisku {T} lub {U}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

F Aby powróciæ do ekranu domyãlnego, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga
❒ Wybrane ustawienia bêdà obowiàzywaây aå do kolejnego wyzerowania. 

Po wydrukowaniu na grubym papierze lub folii OHP naleåy upewniæ siê, 
åe ustawienia zostaây skasowane dla nastêpnego uåytkownika.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje na temat ustawieñ sterownika drukarki moåna znaleäæ 
w Pomocy sterownika drukarki.
Szczegóâowe informacje na temat drukowania na kopertach moåna 
znaleäæ w str. 17 �Ustawianie koperty za pomocà panela operacyjnego�.



Ustawianie koperty za pomocà panela operacyjnego

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

BWybierz opcjê [Ustaw. systemu] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

CWybierz opcjê [Ustawienia kaset na papier] za pomocà przycisku {U} lub {T}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}.

DWybierz opcjê [Typ pap.: T. rêczna] za pomocà przycisku {U} lub {T}, 
a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}.

EWybierz opcjê [Papier gruby] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

F Naciãnij dwukrotnie przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

GWybierz opcjê [Funkcje drukarki] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.
17
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HWybierz opcjê [Äródâo papieru] za pomocà przycisku {U} lub {T}, a nastêpnie 
naciãnij przycisk {OK}.

IWybierz opcjê [Rozmiar pap.na tacy rêczn.] i naciãnij przycisk {OK}.

JWybierz rozmiar koperty papierowej spoãród [C5envL], [C6envL] lub 
[DLenvL], a nastêpnie naciãnij przycisk {OK}.

K Aby powróciæ do ekranu domyãlnego, naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.



1. Uåywanie funkcji drukarki
Potwierdzanie metody poâàczenia

Urzàdzenie moåe dziaâaæ w ramach poâàczenia sieciowego i USB.
Przed rozpoczêciem instalacji sterownika drukarki naleåy sprawdziæ, w jaki 
sposób urzàdzenie zostaâo poâàczone. Naleåy zastosowaæ procedurê 
instalowania sterownika odpowiednià dla danej metody poâàczenia.

Poâàczenie sieciowe
Urzàdzenia moåna uåywaæ jako portu drukowania systemu Windows lub jako 
drukarki sieciowej.

Uåytkowanie tego urzàdzenia jako portu drukowania systemu Windows

Poâàczenia sieciowe mogà byæ nawiàzywane przez Ethernet.
Dostêpne porty sà okreãlane na podstawie kombinacji wersji systemu operacyjnego 
Windows.

❖ TCP/IP Port Type P10001
Wydruk przez TCP/IP przy uåyciu TCP/IP Port Type P10001.
TCP/IP Port Type P10001 moåe byæ uåywany w systemie Windows 98 / Me.

❖ Standardowy port TCP/IP
Moåna drukowaæ przez TCP/IP przy uåyciu standardowego portu TCP/IP.
Standardowy port TCP/IP moåe byæ uåywany w systemach Windows 2000 / XP 
lub Windows Server 2003.

PL AYM002S
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❖ Port LPR
Moåna drukowaæ przez TCP/IP przy uåyciu portu LPR.
Port LPR moåe byæ uåywany w systemie Windows 2000 / XP lub Windows 
Server 2003.

❖ Port IPP
Moåna drukowaæ przez ipp lub http przy uåyciu portu IPP.
Port IPP moåe byæ uåywany w systemie Windows XP lub Windows Server 2003.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje dotyczàce instalacji sterownika drukarki moåna 
znaleäæ w str. 21 �Instalacja sterownika drukarki�.
Szczegóâowe informacje na temat konfigurowania poszczególnych rodzajów 
portów moåna znaleäæ w str. 23 �Konfiguracja portu�.

Uåywanie jako drukarki sieciowej

Urzàdzenia moåna uåywaæ jako drukarki sieciowej systemu Windows.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki dla poâàczenia 
sieciowego moåna znaleäæ w str. 21 �Instalacja sterownika drukarki�.

Poâàczenie USB
Poâàczenia lokalne moåna ustanawiaæ poprzez kabel USB.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki dla poâàczenia USB 
moåna znaleäæ w str. 28 �Instalowanie sterownika drukarki przez port USB�.
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Instalacja sterownika drukarki

Aby moåliwe byâo korzystanie z funkcji drukarki, naleåy najpierw zainstalowaæ 
sterownik drukarki z dostarczonej pâyty CD.

Waåne
❒ Jeãli zainstalowana zostanie opcja rozbudowy drukarki, sterownik drukarki 

DDST zostanie wyâàczony.
❒ Jeãli sterownik drukarki DDST zostanie wyâàczony, korzystanie z niego nie 

bêdzie moåliwe nawet po usuniêciu opcji rozbudowy drukarki.
❒ W celu korzystania ze sterownika drukarki PCL 5e konieczne jest pobranie 

go ze strony producenta.
❒ W przypadku systemu operacyjnego Windows XP x64 sterownik dla 

systemu Windows XP x64 naleåy pobraæ ze strony producenta.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå pâytê CD-ROM do napêdu.
Program instalacyjny sterownika zostanie uruchomiony.

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

DWybierz sterownik drukarki, który ma zostaæ zainstalowany.
Zostanie uruchomiony instalator wybranego sterownika drukarki lub 
[Kreator dodawania drukarki]. Jeãli zostanie uruchomiony [Kreator dodawania 
drukarki], naleåy przejãæ do kroku F.

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

F Postêpuj zgodnie z wyãwietlanymi instrukcjami, aby zainstalowaæ 
sterownik drukarki.
Jeãli jest to konieczne, uruchom komputer ponownie po zainstalowaniu 
sterowników drukarki.
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Uwaga
❒ Jeãli sterownik drukarki zostaâ zainstalowany, funkcja plug and play 

zostaje wâàczona, a ikona drukarki podâàczonej do portu �USB� zostaje 
dodana do okna [Drukarki] lub [Drukarki i faksy].

❒ Szczegóâowe informacje dotyczàce korzystania z funkcji drukarki przez 
Ethernet w systemie Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 znajdujà 
siê w Podrêcznik sieciowy.

❒ Niektóre programy mogà wymagaæ instalacji sterownika drukarki PCL 5e. 
W takim przypadku sterownik PCL 5e moåna zainstalowaæ bez potrzeby 
instalowania PCL 6.

❒ Przy niektórych ustawieniach systemu operacyjnego automatyczne 
uruchamianie moåe nie dziaâaæ. W takim przypadku naleåy uruchomiæ 
program �Setup.exe� znajdujàcy siê w katalogu gâównym dysku CD-ROM.

❒ Podczas instalacji w systemie Windows 2000 moåe zostaæ wyãwietlone 
okno dialogowe [Nie znaleziono podpisu cyfrowego]. W takim przypadku 
naleåy kliknàæ przycisk [Tak], aby kontynuowaæ instalacjê.

❒ Podczas instalacji w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 
moåe zostaæ wyãwietlone okno dialogowe [Instalacja sprzêtu]. W takim 
przypadku naleåy kliknàæ [Kontynuuj mimo to], aby kontynuowaæ instalacjê.
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Konfiguracja portu

Urzàdzenia moåna uåywaæ jako drukarki sieciowej bez podâàczania go do 
serwera druku.

Korzystanie z TCP/IP Port Type P10001
TCP/IP Port Type P10001 moåe byæ uåywany w systemie Windows 98 / Me, 
jeãli zostaâ zainstalowany wymagany sterownik drukarki.
Ãcieåki TCP/IP Port Type P10001 sà nastêpujàce:
� Napêd CD-ROM:\PORT

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

B Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj port].

C Kliknij przycisk opcji [Inne], kliknij [Port TCP/IP typu P10001], a nastêpnie 
kliknij [OK].
Zostanie uruchomiony [Kreator dodawania portu TCP/IP typu P10001].

D Kliknij przycisk [Dalej >].

EWprowadä adres IP, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].
Jeãli bêdzie to konieczne, wprowadä wartoãæ [Nazwa portu:].

F Kliknij przycisk [Zakoñcz].

Konfigurowanie ustawieñ portów

Waåne
❒ Nie naleåy zmieniaæ numeru portu, limitu czasu ani nazwy kolejki.

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

B Kliknij kartê [Szczegóây], a nastêpnie kliknij przycisk [Ustawienia portu�].
Zostanie wyãwietlone okno Konfiguracja TCP/IP Port Type P10001.
� Moåna wybraæ port LPR lub Raw.
� Moåna zmieniæ adres IP portu.

Jeãli adres IP urzàdzenia zostanie zmieniony, naleåy zmieniæ równieå 
ustawienia portów.

� Oba porty � Raw i LPR � obsâugujà protokóâ SNMP.
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Korzystanie ze standardowego portu TCP/IP
Ta procedura objaãnia zmianê ustawieñ portów w systemie Windows 2000 po 
zainstalowaniu sterownika drukarki.

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

B Kliknij kartê [Porty], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj port].

C Kliknij opcjê [Standardowy port TCP/IP], a nastêpnie kliknij przycisk [Nowy port...].

DW oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki] 
kliknij przycisk [Dalej >].

EW polu [Nazwa lub adres IP drukarki] wprowadä nazwê lub adres IP i kliknij 
przycisk [Dalej >].

FW oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki] 
kliknij przycisk [Zakoñcz].

G Kliknij przycisk [Zamknij].

H Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki i kliknij przycisk [Zamknij].

Korzystanie z portu LPR
Ta procedura objaãnia zmianê ustawieñ portów w systemie Windows 2000 po 
zainstalowaniu sterownika drukarki.

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

B Kliknij kartê [Porty], a nastêpnie kliknij przycisk [Dodaj port].

C Kliknij przycisk [Port LPR], a nastêpnie przycisk [Nowy port...].

DWprowadä adres IP drukarki w polu [Nazwa lub adres serwera obsâugujàcego lpd].
Przed rozpoczêciem korzystania z portu LPR konieczne jest zainstalowanie 
�Usâug drukowania dla systemu Unix�. Jeãli okno dialogowe nie zostanie 
wyãwietlone, naleåy zainstalowaæ wymaganà usâugê drukowania 
i spróbowaæ ponownie. 
Szczegóâowe informacje na temat instalacji moåna znaleäæ w plikach Pomocy 
systemu operacyjnego.

EW polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze] wprowadä �lp�, 
a nastêpnie kliknij przycisk [OK].

F Kliknij przycisk [Zamknij].

G Sprawdä lokalizacjê wybranej drukarki i kliknij przycisk [Zamknij].
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Korzystanie z portu IPP
Port IPP moåe zostaæ wykorzystany w systemie Windows 2000 / XP lub 
Windows Server 2003.
Ta procedura objaãnia sposób dostosowania ustawieñ portów w systemie Windows XP.

Waåne
❒ W celu korzystania ze sterownika drukarki PCL 5e konieczne jest pobranie 

go ze strony producenta.
❒ W przypadku systemu operacyjnego Windows XP x64 sterownik dla 

systemu Windows XP x64 naleåy pobraæ ze strony producenta.

AW oknie [Drukarki i faksy] kliknij opcjê [Dodaj drukarkê] w menu [Plik].
Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki.

B Kliknij przycisk [Dalej >].

C Kliknij opcjê [Drukarka sieciowa lub drukarka podâàczona do innego komputera], 
a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].

D Kliknij przycisk opcji [Poâàcz z drukarkà w Internecie lub w sieci biurowej lub 
domowej:], a nastêpnie wprowadä �http://printer�s IP address/ipp/port1� lub 
�ipp://printer�s IP address/ipp/port1� w polu [URL:].
(Przykâad: adres IP to 192.168.15.16)
http://192.168.15.16/ipp/port1

E Kliknij przycisk [Dalej >].

F Kliknij przycisk [Z dysku], a nastêpnie przycisk [Przeglàdaj].

GWâóå pâytê CD-ROM do napêdu.
W przypadku wâàczenia funkcji automatycznego uruchamiania kliknij 
przycisk [Anuluj], a nastêpnie przycisk [Zakoñcz].
Aby wyâàczyæ funkcjê automatycznego uruchamiania, podczas wkâadania 
dysku CD-ROM do napêdu naciãnij lewy klawisz {Shift} i przytrzymaj go, aå 
komputer zakoñczy odczytywanie dysku CD-ROM.
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HWybierz sterownik drukarki.
Ãcieåki do sterowników drukarki sà nastêpujàce:

❖ DDST
� Windows 98 / Me

Napêd CD-ROM:\DRIVERS\DDST\WIN9X_ME\(jêzyk)\DISK1
� Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003

Napêd CD-ROM:\DRIVERS\DDST\WIN2K_XP\(jêzyk)\DISK1

❖ PCL 6
� Windows 98 / Me

Napêd CD-ROM:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(jêzyk)\DISK1
� Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003

Napêd CD-ROM:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(jêzyk)\DISK1

I Kliknij dwukrotnie przycisk [OK].

J Kliknij przycisk [Dalej >], a nastêpnie przycisk [Zakoñcz].
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Drukowanie z uåyciem serwera druku

Waåne
❒ W rozdziale tym przyjêto, åe klient zostaâ juå skonfigurowany do komunikacji 

z serwerem druku systemu Windows 2000/XP lub Windows Server 2003. Poniåszà 
procedurê moåna rozpoczàæ dopiero wtedy, gdy klient jest zainstalowany 
i prawidâowo skonfigurowany.

Ten rozdziaâ objaãnia konfiguracjê komputera klienckiego w sieci przy uåyciu 
systemu Windows 2000 / XP lub Windows Server 2003 jako serwera druku.
W przypadku korzystania z serwera druku systemu Windows 2000 / XP lub 
Windows Server 2003 naleåy wybraæ udostêpnionà drukarkê.
Ten rozdziaâ opisuje uruchamianie [Kreatora dodawania drukarki] na poszczególnych 
komputerach klienckich oraz dodawanie serwera druku systemu Windows 2000 / XP 
lub Windows Server 2003 jako drukarki sieciowej.
Instrukcje te sà przeznaczone dla systemu Windows 98.

A Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê [Otoczenie sieciowe], a nastêpnie 
wybierz opcjê [Eksploruj] z menu kontekstowego.

B Kliknij dwukrotnie na drzewie sieciowym nazwê komputera peâniàcego 
rolê serwera druku. Wyãwietlone zostanà drukarki podâàczone do sieci.

C Kliknij dwukrotnie nazwê drukarki, której chcesz uåyæ, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Tak].
Ikona drukarki zostanie wyãwietlona w oknie [Drukarki].

Uwaga
❒ Jeãli korzystasz z serwera druku systemu Windows XP, komputery 

klienckie nie mogà odbieraæ powiadomieñ o ukoñczeniu zadañ wydruku.
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Instalowanie sterownika drukarki przez port USB

W tym rozdziale przedstawiono opis instalowania sterowników drukarki 
dziaâajàcych przez âàcze USB.
Przed rozpoczêciem instalacji naleåy siê upewniæ, åe na komputerze dziaâa tylko 
system operacyjny i nie jest w tym czasie realizowane åadne zadanie drukowania.
Sterowniki drukarek moåna zainstalowaæ z dysku CD-ROM dostarczonego 
wraz z urzàdzeniem.

Waåne
❒ Jeãli zainstalowana zostanie opcja rozbudowy drukarki, sterownik drukarki 

DDST zostanie wyâàczony.
❒ Jeãli sterownik drukarki DDST zostanie wyâàczony, korzystanie z niego nie 

bêdzie moåliwe nawet po usuniêciu opcji rozbudowy drukarki.
❒ W celu korzystania ze sterownika drukarki PCL 5e konieczne jest pobranie 

go ze strony producenta.
❒ W przypadku systemu operacyjnego Windows XP x64 sterownik dla 

systemu Windows XP x64 naleåy pobraæ ze strony producenta.

Windows Me � USB
W przypadku uåycia portu USB po raz pierwszy, zostanie uruchomiona funkcja plug and 
play i zaleånie od systemu operacyjnego zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Znaleziono 
nowy sprzêt], [Kreator sterownika urzàdzenia] lub [Kreator dodawania nowego sprzêtu].
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug 
and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu �USB� bêdzie widoczna 
w oknie [Drukarki].

A Pobierz sterownik USB Printing Support ze strony internetowej dostawcy.
Aby znaleäæ nazwê modelu, uåyj wyszukiwania, a nastêpnie pobierz 
sterownik USB Printing Support ze strony internetowej dostawcy.
Zapisz go w âatwym do zlokalizowania miejscu.

B Podâàcz urzàdzenie do komputera za pomocà kabla USB.
Prawidâowo podâàcz kabel USB.

CW oknie [Kreatora znajdowania nowego sprzêtu] kliknij przycisk [Wyszukaj odpowiedni 
sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].

D Zaznacz pole wyboru [Okreãlona lokalizacja:], a nastêpnie kliknij przycisk 
[Przeglàdaj...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Przeglàdaj foldery].

E Okreãl lokalizacjê sterownika USB Printing Support, a nastêpnie kliknij 
przycisk [Dalej >].
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F Upewnij siê, åe lokalizacja jest poprawna, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].
Zostanie zainstalowany sterownik USB Printing Support.

G Kliknij przycisk [Zakoñcz].
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja 
plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu �USB001� bêdzie 
widoczna w oknie [Drukarki].

H Zainstaluj sterownik drukarki. Kliknij opcjê [Wyszukaj najlepszy sterownik dla 
urzàdzenia. [Zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].

I Zaznacz pole wyboru [Okreãlona lokalizacja:], a nastêpnie kliknij przycisk 
[Przeglàdaj...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Przeglàdaj foldery].

JWâóå pâytê CD-ROM do napêdu.

Uwaga
❒ W przypadku wâàczenia funkcji automatycznego uruchamiania kliknij 

przycisk [Zakoñcz].
❒ Aby wyâàczyæ funkcjê automatycznego uruchamiania, podczas wkâadania 

dysku CD-ROM do napêdu naciãnij klawisz {Shift} i przytrzymaj go, aå 
komputer zakoñczy odczytywanie dysku CD-ROM.

K Okreãl miejsce, w którym sà przechowywane pliki äródâowe sterownika 
drukarki, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].
Jeãli napêd CD-ROM jest oznaczony literà D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki znajdujà siê w nastêpujàcej lokalizacji:
� DDST

Napêd CD-ROM:\DRIVERS\DDST\WIN9X_ME\(jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(jêzyk)\DISK1

L Upewnij siê, åe lokalizacja jest poprawna, a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].
Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarki.

M Kliknij przycisk [Zakoñcz].
Instalacja zostanie zakoñczona. Jeãli instalacja przebiegâa pomyãlnie, ikona 
drukarki podâàczonej do portu �USB001� bêdzie widoczna w oknie [Drukarki].

Uwaga
❒ Numer dodawany po �USB� zaleåy od liczby podâàczonych drukarek.
❒ W przypadku podâàczania kolejnego urzàdzenia dziaâajàcego przez interfejs 

USB ponowne instalowanie sterownika USB Printing Support nie jest 
konieczne, jeãli sterownik USB Printing Support zostaâ juå raz zainstalowany.

❒ Jeãli po zainstalowaniu sterownika USB Printing Support sterownik drukarki 
nie jest zainstalowany, wykonaj instrukcje funkcji plug-and-play drukarki.
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Windows 2000 � USB

Waåne
❒ Do zainstalowania sterownika drukarki wymagane sà uprawnienia administratora. 

Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora.
Przy pierwszym uåyciu USB zostanie uruchomiony Kreator znajdowania nowego 
sprzêtu i zostanie automatycznie zainstalowany sterownik USB Printing Support.
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and 
play, a ikona drukarki podâàczonej do portu �USB� bêdzie widoczna w oknie [Drukarki].
Jeãli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, wykonaj instrukcje funkcji plug-
and-play drukarki, aby zainstalowaæ go z dostarczonego dysku CD-ROM.

A Podâàcz urzàdzenie do komputera za pomocà kabla USB.
Prawidâowo podâàcz kabel USB.

BW oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu kliknij przycisk [Wyszukaj 
odpowiedni sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].

C Zaznacz pole wyboru [Okreãlona lokalizacja] i kliknij przycisk [Dalej >].

DWâóå pâytê CD-ROM do napêdu.
W przypadku wâàczenia funkcji automatycznego uruchamiania kliknij 
przycisk [Zakoñcz].
Aby wyâàczyæ funkcjê automatycznego uruchamiania, podczas wkâadania 
dysku CD-ROM do napêdu naciãnij lewy klawisz {Shift} i przytrzymaj go, aå 
komputer zakoñczy odczytywanie dysku CD-ROM.

E Okreãl lokalizacjê, w której sà przechowywane pliki äródâowe sterownika drukarki.
Jeãli napêd CD-ROM jest oznaczony literà D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki znajdujà siê w nastêpujàcej lokalizacji:
� DDST

D:\DRIVERS\DDST\WIN2K_XP\(jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(jêzyk)\DISK1

F Upewnij siê, åe lokalizacja sterownika drukarki jest poprawna, a nastêpnie 
kliknij przycisk [OK].

G Kliknij przycisk [Dalej >].

H Kliknij przycisk [Zakoñcz].
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja 
plug and play, a ikona drukarki podâàczonej do portu �USB001� bêdzie 
widoczna w oknie [Drukarki].

Uwaga
❒ Numer dodawany po �USB� zaleåy od liczby podâàczonych drukarek.
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Windows XP, Windows Server 2003 � USB

Waåne
❒ Do zainstalowania sterownika drukarki sà wymagane uprawnienia administratora. 

Zaloguj siê, uåywajàc konta z uprawnieniami administratora.
Przy pierwszym uåyciu USB zostanie uruchomiony Kreator znajdowania nowego 
sprzêtu i zostanie automatycznie zainstalowany sterownik USB Printing Support.
Jeãli sterownik drukarki zostaâ juå zainstalowany, dostêpna bêdzie funkcja plug and 
play, a ikona drukarki podâàczonej do portu �USB� bêdzie widoczna w oknie [Drukarki].
Sterowniki drukarek moåna zainstalowaæ z dysku CD-ROM dostarczonego 
wraz z urzàdzeniem.
Jeãli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, wykonaj instrukcje funkcji plug-
and-play drukarki, aby zainstalowaæ go z dostarczonego dysku CD-ROM.

A Podâàcz urzàdzenie do komputera za pomocà kabla USB.
Prawidâowo podâàcz kabel USB.

BW oknie Kreatora znajdowania nowego sprzêtu kliknij przycisk [Wyszukaj odpowiedni 
sterownik dla tego urzàdzenia [zalecane]], a nastêpnie kliknij przycisk [Dalej >].

CWâóå pâytê CD-ROM do napêdu.
W przypadku wâàczenia funkcji automatycznego uruchamiania kliknij 
przycisk [Anuluj], a nastêpnie przycisk [Zakoñcz].
Aby wyâàczyæ funkcjê automatycznego uruchamiania, podczas wkâadania 
dysku CD-ROM do napêdu naciãnij lewy klawisz {Shift} i przytrzymaj go, aå 
komputer zakoñczy odczytywanie dysku CD-ROM.

D Zaznacz pole wyboru [Uwzglêdnij tê lokalizacjê w wyszukiwaniu] w polu 
[Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach], a nastêpnie kliknij przycisk 
[Przeglàdaj], by wybraæ lokalizacjê sterownika drukarki.
Jeãli napêd CD-ROM jest oznaczony literà D, pliki äródâowe sterownika 
drukarki znajdujà siê w nastêpujàcej lokalizacji:
� DDST

D:\DRIVERS\DDST\WIN2K_XP\(jêzyk)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(jêzyk)\DISK1

E Upewnij siê, åe lokalizacja sterownika drukarki jest poprawna, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Dalej >].

F Kliknij przycisk [Kontynuuj].

G Kliknij przycisk [Zakoñcz].
Jeãli instalacja przebiegâa pomyãlnie, ikona drukarki podâàczonej do portu 
�USB001� zostanie dodana do okna [Drukarki i faksy].

Uwaga
❒ Numer dodawany po �USB� zaleåy od liczby podâàczonych drukarek.
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Konfigurowanie sterownika drukarki

Windows 98 / Me � uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego 
Wâaãciwoãci drukarki
Istniejà dwa sposoby otwierania okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki.

Okreãlanie domyãlnych ustawieñ drukarki

Aby okreãliæ domyãlne ustawienia drukarki, okno dialogowe Wâaãciwoãci 
drukarki naleåy otworzyæ z okna [Drukarki].

Waåne
❒ Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego 

z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników.

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

B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ 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 wâasne ustawienia aplikacji.

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

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji.
Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji 
otworzyæ okno dialogowe Wâaãciwoãci drukarki. Poniåsze objaãnienia odnoszà 
siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem 
Windows 98 / Me.

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

BWybierz drukarkê z listy [Nazwa], a nastêpnie kliknij przycisk [Wâaãciwoãci].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe wâaãciwoãci drukarki.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].



Konfigurowanie sterownika drukarki

1

D Kliknij przycisk [OK], aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Procedura otwierania okna dialogowego Wâaãciwoãci drukarki moåe siê 

róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà 
podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà.

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

❒ Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà 
tylko w bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà 
uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach.

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

Windows 2000 � uzyskiwanie dostêpu do okna dialogowego 
Wâaãciwoãci drukarki

Okreãlanie domyãlnych ustawieñ drukarki � Wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne 

opcji, naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta z uprawnieniami do zarzàdzania 
drukarkami. Administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie 
przyznane prawa do zarzàdzania drukarkami.

❒ Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego 
z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników.

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

B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana.

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

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki.
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Okreãlanie domyãlnych ustawieñ drukarki � Preferencje drukowania

Waåne
❒ Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego 

z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników.

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

B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana.

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

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

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

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji.
Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji otworzyæ 
okno dialogowe [Preferencje drukowania]. Poniåsze objaãnienia odnoszà siê do 
okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem Windows 2000.

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

B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], 
aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê 

róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà 
podrêczniki dostarczane wraz z uåywanà aplikacjà.

❒ Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà 
tylko w bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà 
uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach.

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

Okreãlanie domyãlnych ustawieñ drukarki � Wâaãciwoãci drukarki

Waåne
❒ Aby zmieniæ domyãlne ustawienia drukarki obejmujàce ustawienia konfiguracyjne 

opcji, naleåy zalogowaæ siê przy uåyciu konta z uprawnieniami do zarzàdzania 
drukarkami. Administratorzy i uåytkownicy zaawansowani majà domyãlnie 
przyznane prawa do zarzàdzania drukarkami. 

❒ Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego 
z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników.

A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start].
Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana.

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

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

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

Okreãlanie domyãlnych ustawieñ drukarki � Preferencje drukowania

Waåne
❒ Nie jest moåliwa zmiana domyãlnych ustawieñ drukarki dla kaådego 

z uåytkowników z osobna. Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym 
Wâaãciwoãci drukarki odnoszà siê do wszystkich uåytkowników.

A Kliknij ikonê [Drukarki i faksy] w menu [Start].
Zostanie wyãwietlone okno [Drukarki i faksy].

B Kliknij ikonê drukarki, która ma byæ uåywana.

CW menu [Plik] kliknij polecenie [Preferencje drukowania...].
Zostanie wyãwietlone okno dialogowe [Preferencje drukowania].
35



Uåywanie funkcji drukarki

36

1

D Skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

Uwaga
❒ Wprowadzone tutaj ustawienia sà uåywane jako ustawienia domyãlne dla 

wszystkich aplikacji.

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

Wprowadzanie ustawieñ drukarki z poziomu aplikacji

Moåliwe jest okreãlenie ustawieñ drukarki dla konkretnej aplikacji.
Aby wprowadziæ ustawienia dla okreãlonej aplikacji, naleåy w tej aplikacji 
otworzyæ okno dialogowe [Preferencje drukowania]. Poniåsze objaãnienia odnoszà 
siê do okreãlania ustawieñ w aplikacji WordPad dostarczanej z systemem 
Windows XP.

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

B Z listy [Wybierz drukarkê] wybierz drukarkê, która ma byæ uåywana.

C Skonfiguruj wymagane ustawienia, a nastêpnie kliknij przycisk [Drukuj], 
aby rozpoczàæ drukowanie.

Uwaga
❒ Procedura otwierania okna dialogowego [Preferencje drukowania] moåe siê 

róåniæ w zaleånoãci od aplikacji. Szczegóâowe informacje zawierajà 
podrêczniki dostarczane razem z uåywanà aplikacjà.

❒ Ustawienia wprowadzone za pomocà poniåszej procedury obowiàzujà 
tylko w bieåàcej aplikacji.

❒ Zwykli uåytkownicy mogà zmieniaæ wâaãciwoãci wyãwietlane w oknie 
dialogowym [Drukuj] aplikacji. Wprowadzone tu ustawienia bêdà 
uåywane jako domyãlne podczas drukowania we wszystkich aplikacjach.

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

W tym rozdziale podano informacje na temat obsâugi drukarki, gdy nie ma kasety dla 
wybranego rozmiaru lub typu papieru, bàdä skoñczyâ siê papier zaâadowany do drukarki.

Waåne
❒ Nie moåna zmieniæ kasety, jeãli ustawiono poniåsze funkcje:

� Zszywanie
� Drukowanie dwustronne dla kasety nieobsâugujàcej drukowania 

dwustronnego.

Uwaga
❒ Jeãli wybrano wysuw strony dla kasety z nastêpujàcymi ustawieniami, moåna 

zmieniæ kasetê, anulujàc te ustawienia:
� Zszywanie
� Druk dwustronny

❒ Jeãli wybrano opcjê automatycznej kontynuacji, drukowanie na wysuwanych 
stronach nastêpuje po upâyniêciu ustawionego czasu. Wiêcej informacji � 
patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

Drukowanie z wybranej kasety
Jeãli urzàdzenie nie jest wyposaåone w kasetê dla wybranego typu bàdä rozmiaru papieru 
lub zaâadowany do urzàdzenia papier siê skoñczyâ, pojawi siê komunikat ostrzegawczy. 
W przypadku pojawienia siê tego komunikatu naleåy wykonaæ poniåsze czynnoãci.

A Jeãli pojawi siê komunikat ostrzegawczy, naciãnij przycisk [Wysuw s.].

BWybierz kasetê dla wysuwu strony z kaset wyãwietlonych na wyãwietlaczu 
panela, uåywajàc przycisku {T} lub {U} i naciãnij przycisk {OK}.
Aby drukowaæ po dodaniu papieru do kasety, wybierz kasetê w której jest 
zaâadowany odpowiedni papier.

Drukowanie odbywa siê przy uåyciu wybranej kasety.

Uwaga
❒ Jeãli wybrano kasetê na mniejszy rozmiar papieru, wydruk okreãlony 

w zadaniu moåe zostaæ obciêty lub mogà wystàpiæ inne problemy.
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Anulowanie zadania wydruku

W tym rozdziale podano informacje na temat zatrzymania drukowania za 
pomocà komputera lub panela operacyjnego.

Anulowanie zadania wydruku przy uåyciu panela operacyjnego

A Naciãnij przycisk [ResetZad] na wyãwietlaczu panela.
Wyãwietlony zostaje komunikat z åàdaniem potwierdzenia.

B Naciãnij [Aktual.].

Aby wznowiæ drukowanie zadañ, naciãnij przycisk [Wznów].

C Naciãnij przycisk [Tak], aby anulowaæ zadanie wydruku.

Naciãnij przycisk [Nie], aby powróciæ do poprzedniego wyãwietlacza.

System Windows � anulowanie zadania wydruku z poziomu 
komputera
Zadanie wydruku moåna anulowaæ z poziomu komputera, jeãli przesyâanie 
zadañ wydruku nie zostaâo zakoñczone.

A Na pasku zadañ systemu Windows kliknij dwukrotnie 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 drukowanie].

D Naciãnij przycisk {Drukarka} na panelu operacyjnym urzàdzenia.
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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 pomocà kabla równolegâego, 

wysâane zadania wydruku mogà zostaæ anulowane w przypadku naciãniêcia 
przycisku [ResetZad], gdy na panelu operacyjnym wyãwietlany jest komunikat 
�Oczekiwanie...�. Po upâywie czasu okreãlonego w ustawieniu [Limit czasu 
wej/wyj:] w menu Funkcje drukarki moåe zostaæ przesâane kolejne zadanie 
wydruku. Zadanie wydruku wysâane z innego komputera klienckiego nie 
zostanie w tym przypadku anulowane.

❒ W systemach Windows XP i Windows Server 2003 naleåy wybraæ 
polecenie [Anuluj] z menu [Dokument].

❒ W systemach Windows 98 / Me / 2000 moåna równieå otworzyæ okno 
kolejki zadañ drukowania przez dwukrotne klikniêcie ikony urzàdzenia 
w oknie [Drukarki] (w systemach Windows XP i Windows Server 2003 nosi 
ono nazwê [Drukarki i faksy]).

❒ Nie moåna zatrzymaæ drukowania danych, które juå zostaây przetworzone. 
Z tego powodu drukowanie moåe byæ jeszcze kontynuowane na kilku 
kolejnych stronach po naciãniêciu przycisku [ResetZad].

❒ Zatrzymanie zadania drukowania zawierajàcego duåà iloãæ danych moåe 
wymagaæ duåo czasu.
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Sprawdzanie dziennika bâêdów

Jeãli zapisanie plików nie powiodâo siê z powodu bâêdów drukowania, naleåy 
okreãliæ przyczynê bâêdów, sprawdzajàc dziennik bâêdów na panelu operacyjnym.

Waåne
❒ W dzienniku bâêdów zapisanych jest ostatnich 30 bâêdów. Jeãli zapisano juå 

30 bâêdów i dodawany jest nowy bâàd, najstarszy bâàd jest usuwany.
❒ Po wyâàczeniu gâównego przeâàcznika zasilania dziennik jest usuwany.

A Aby wyãwietliæ ekran drukarki, naciãnij przycisk {Drukarka}.

B Naciãnij [Menu].

C Naciãnij przycisk {OK}.

DWybierz dziennik bâêdów, który ma zostaæ wyãwietlony, uåywajàc 
przycisku {T} lub {U}.

Zostanie wyãwietlony szczegóâowy dziennik bâêdów.

Uwaga
❒ Po sprawdzeniu dziennika naciskaj przycisk {Escape}, aå do wyãwietlenia 

ekranu drukarki.
❒ Aby wydrukowaæ pliki wyãwietlane w dzienniku bâêdów, naleåy przesâaæ 

je ponownie po wydrukowaniu lub usuniêciu zapisanych plików.
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Sortowanie

Podczas drukowania wielu dokumentów, takich jak konspekty na spotkaniach, 
moåna uporzàdkowaæ zestawy. Funkcja o nazwie �Sortowanie�. Sortowanie 
przechowuje dane przesâane z komputera do pamiêci drukarki. Istniejà dwa 
typy sortowania:

Waåne
❒ Jeãli nastêpujàce funkcje zostanà wybrane, Sortowanie zostanie zastosowane, 

nawet jeãli wybrano Sortowanie z obrotem:
� W poâàczeniu z funkcjà zszywania.
� Podczas âadowania papieru z tacy rêcznej.
� Jeãli okreãlono tacê wyjãciowà.
� Jeãli ustawiono zadania zawierajàce strony o róånych rozmiarach.
� Jeãli ustawiono dokument o mieszanych rozmiarach stron, wiêkszych niå 

A4, 81/2 × 11.

❖ Sortowanie
Wydruki mogà byæ ukâadane w zestawy posortowane w kolejnoãci stron.

❖ Sortowanie z obrotem
Co drugi wydrukoway zestaw jest obracany o 90 stopni K.

AEU016S

AEU017S
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Uwaga
❒ Sortowanie moåna ustawiæ w ustawieniach sterownika drukarki.
❒ Jeãli dla pierwszego zestawu zostanie zastosowana funkcja automatycznej 

kontynuacji, funkcja Sortowanie zostanie anulowana.
❒ Jeãli dla pierwszego zestawu zostanie zastosowana funkcja wymuszonego 

drukowania, funkcja Sortowanie zostanie anulowana.
❒ Jeãli wybrana zostanie funkcja Sortowanie z obrotem, prêdkoãæ wydruku 

bêdzie mniejsza niå w przypadku innych funkcji sortowania.
❒ W przypadku wâàczania funkcji Sortowanie w ustawieniach sterownika 

drukarki, naleåy siê upewniæ, åe nie wybrano opcji sortowania 
w ustawieniach wydruku aplikacji. Jeãli wybrano opcjê sortowania, 
drukowanie nie bêdzie przebiegaæ tak, jak zamierzano.

❒ Funkcja Sortowanie z obrotem wymaga dwóch kaset z papierem 
zawierajàcych papier w tym samym rozmiarze, ale w róånych orientacjach.

Zajrzeæ do instrukcji...
Wiêcej informacji na temat rozmiarów stron moåna uzyskaæ, uåywajàc 
Sortowanie i Sortowanie z obrotem dla poszczególnych opcji. Patrz Poradnik 
kopiowania. 
Sposoby drukowania opisane sà w Pomocy sterownika drukarki.
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Zszywanie

Finiszer SR3010 umoåliwia indywidualne zszywanie zestawów podczas drukowania 
wielu zestawów.

Pozycja zszywania
Okreãlona pozycja zszywania róåni siê w zaleånoãci od rozmiaru papieru, jego 
rodzaju, iloãci i orientacji podawania. Poniåsza tabela przedstawia pozycje 
zszywania:

Uwaga
❒ Zszywanie moåe nie zostaæ wykonane w okreãlonej pozycji, jeãli wybrano 

jednoczeãnie wydruk ukâadu i drukowanie dwustronne. Po ustawieniu 
pozycji zszywania uåyj ikony podglàdu sterownika drukarki, aby sprawdziæ 
pozycjê przed wydrukiem.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje dotyczàce rozmiarów stron i maksymalnych liczb arkuszy 
dostêpnych do zszywania znajdujà siê w podrêczniku Informacje 
o urzàdzeniu.
Sposoby drukowania opisane sà w Pomocy sterownika drukarki.

PL AYM001S
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Ãrodki ostroånoãci podczas zszywania

Waåne
❒ Zszywacza moåna uåywaæ wyâàcznie w przypadku, gdy zainstalowano 

dodatkowy finiszer.

❖ Wydruk z zszywaniem zostanie anulowany w nastêpujàcych przypadkach:
� Jeãli liczba stron przekracza maksimum.
� Jeãli zostaâ wybrany rozmiar papieru, którego nie moåna zszywaæ.
� Jeãli zostaâ wybrany rodzaj papieru, którego nie moåna zszywaæ.
� 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 z nagâówkiem 

a pozycjà zszywania.
� Jeãli podczas drukowania zostanà okreãlone róåne rozmiary papieru.
� Podczas âadowania papieru z tacy rêcznej.
� Jeãli skoñczyây siê zszywki, a tryb automatycznej kontynuacji jest wâàczony 

(drukowanie bêdzie kontynuowane bez zszywania po wyãwietleniu komunikatu).
� Jeãli jest drukowana tylko 1 strona.
� Jeãli skoñczà siê zszywki.

Uwaga
❒ Jeãli zostanie wybrana funkcja Zszywanie z zainstalowanym dodatkowym 

Finiszerem SR3010, papier bêdzie podawany do tacy finiszera bez wzglêdu 
na ustawienia.

❒ W przypadku drukowania na papierze z nagâówkiem zszywki mogà siê 
znaleäæ w pozycjach innych niå wskazane. 

❒ Jeãli wprowadzanie ustawieñ zszywania nie jest moåliwe nawet z zainstalowanym 
Finiszerem SR3010, opcje w sterowniku drukarki mogà nie zostaæ ustawione 
poprawnie. Naleåy poprawiæ ustawienia opcji w sterowniku drukarki. Szczegóâowe 
informacje zawiera Pomoc do sterownika drukarki. 

❒ Jeãli finiszer jest wykorzystywany do zadañ innej funkcji (np. zadania 
kopiowania), wydruk rozpocznie siê po zakoñczeniu tych zadañ. 

❒ Podczas zszywania naleåy ustawiæ rozmiar i orientacjê papieru. 
❒ Jeãli wybrano drukowanie dwustronne, naleåy dostosowaæ pozycje zszywania 

do orientacji âàczenia. 
❒ Zaleånie od uåywanego oprogramowania ustawienia drukowania mogà nie 

byæ zapisywane, a wydruki mogà wyglàdaæ inaczej niå oczekiwano. 
❒ W przypadku wâàczania funkcji Zszywania w ustawieniach sterownika 

drukarki, naleåy siê upewniæ, åe nie wybrano opcji sortowania w ustawieniach 
wydruku aplikacji. Jeãli w aplikacji wybrano opcjê sortowania, drukowanie nie 
bêdzie przebiegaæ tak, jak zamierzano.



2. Korzystanie z funkcji
skanera
Skaner TWAIN

Komputery klienckie mogà korzystaæ z tego urzàdzenia jako sieciowego 
skanera TWAIN. 
Oddzielne komputery mogà równieå korzystaæ z tego urzàdzenia jako ze 
skanera TWAIN za pomocà bezpoãredniego poâàczenia USB.
Procedury skanowania sieciowego sà takie same, jak w przypadku skanowania 
przez poâàczenie USB.

1. Urzàdzenie
Jest poâàczone z komputerami przez sieæ 
Ethernet (TCP/IP) i/lub USB.

2. Komputer kliencki
Korzysta ze skanera przez aplikacjê zgodnà 
ze standardem TWAIN (np. Imaging).

3. Komputer samodzielny
Korzysta ze skanera przez bezpoãrednie 
poâàczenie USB i aplikacjê zgodnà ze 
standardem TWAIN (np. Imaging).

AYM010S
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Proces skanowania

A Polecenia skanowania sà wysyâane do urzàdzenia (1.) przez sterownik 
TWAIN, z aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN zainstalowanej na 
komputerze klienckim (2.) lub komputerze samodzielnym (3.). 

B Urzàdzenie (1.) skanuje oryginaây.

C Skanowane dane sà edytowane i zapisywane za pomocà aplikacji zgodnej 
ze standardem TWAIN na komputerze klienckim (2.) lub komputerze 
samodzielnym (3.).

Uwaga
❒ Gdy urzàdzenie jest uåywane jako skaner TWAIN, nie ma potrzeby 

naciskania przycisku {Skaner} na panelu operacyjnym. Po uaktywnieniu 
sterownika TWAIN, na wyãwietlaczu automatycznie pojawia siê poniåszy 
ekran:



Przygotowanie do uåycia skanera TWAIN
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Przygotowanie do uåycia skanera TWAIN

Poniåszy schemat przedstawia czynnoãci przygotowawcze do korzystania 
z urzàdzenia jako skanera TWAIN.

❖ Poâàczenie sieciowe (sieciowy skaner TWAIN)

❖ Bezpoãrednie poâàczenie USB

*1 Do uåywania urzàdzenia jako skanera TWAIN jest konieczna aplikacja zgodna ze 
standardem TWAIN zainstalowana na komputerze klienckim.

Zainstaluj sterownik TWAIN na komputerze klienckim. *1 

Patrz str. 48 �Instalacja sterownika TWAIN�.

Poâàcz skaner i komputer kliencki za pomocà kabla.

Wiêcej informacji � patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

Wprowadä odpowiednie ustawienia sieciowe w opcji [Ustaw. interfejsu].

Wiêcej informacji � patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych.

Zainstaluj sterownik TWAIN na komputerze samodzielnym. *1 

Patrz str. 48 �Instalacja sterownika TWAIN�.

Podâàcz urzàdzenie do komputera samodzielnego za pomocà kabla USB.

Wiêcej informacji � patrz Podrêcznik ustawieñ ogólnych.
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Instalacja sterownika TWAIN

Aby byâo moåliwe korzystanie z funkcji skanera, naleåy najpierw zainstalowaæ 
sterownik z dostarczonej pâyty CD.

A Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

BWâóå pâytê CD-ROM do napêdu.
Program instalacyjny sterownika zostanie uruchomiony.

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

D Kliknij przycisk [DDST TWAIN Driver].
Program instalacyjny sterownika TWAIN DDST zostanie uruchomiony.

E Kliknij przycisk [OK].

F Kliknij przycisk [Zamknij].
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Ustawianie oryginaâów

W tym rozdziale opisano sposób umieszczania oryginaâów na szybie 
ekspozycyjnej i w podajniku ARDF oraz ustawiania obszaru skanowania 
oryginaâu i orientacji zgodnie ze sposobem umieszczenia.
Aby zapewniæ wâaãciwà orientacjê góra/dóâ oryginaâu podczas wyãwietlania 
zeskanowanego pliku na ekranie komputera uåytkownika, uâoåenie oryginaâu 
i ustawienia na panelu operacyjnym i w sterowniku muszà do siebie pasowaæ.

Umieszczanie oryginaâów
Umieãæ oryginaây w jednej z dwóch orientacji przedstawionych w poniåszej tabeli.

Waåne
❒ Zazwyczaj oryginaâ to  lub , ale poniåsza tabela korzysta z przykâadu 

kwadratowego oryginaâu, gdyå jest âatwiejszy do zrozumienia. Nawet jeãli 
ksztaât oryginaâu jest inny niå ten widoczny w tabeli, kombinacja orientacji 
oryginalnej i okreãlonej na panelu operacyjnym nie zmieni siê.

❖ Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów

Oryginaâ, który zostanie 
zeskanowany

Wybierz sposób uâoåenia.

Szyba ekspozycyjna ARDF

Umieãæ oryginaâ.

(Dostêpne sà dwie orientacje 
oryginaâu).

Umieãæ 
oryginaâ tak, 
aby jego górna 
krawêdä 
dotykaâa 
górnej czêãci 
szyby 
ekspozycyjnej 
po jej lewej 
stronie.

Umieãæ 
oryginaâ tak, 
aby jego górna 
krawêdä 
dotykaâa 
tylnej czêãci 
szyby 
ekspozycyjnej.

Umieãæ 
najpierw 
górnà 
krawêdä 
oryginaâu.

Umieãæ 
oryginaâ tak, 
aby jego górna 
krawêdä 
dotykaâa 
tylnej czêãci 
podajnika 
ARDF.

Oryginaâ wyãwietlany na 
komputerze
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Umieszczanie na szybie ekspozycyjnej

Oryginaây niemieszczàce siê do podajnika ARDF, takie jak kartki z doklejonymi 
czêãciami, ksiàåki itp., w celu zeskanowania mogà byæ umieszczone 
bezpoãrednio na szybie ekspozycyjnej.
Szczegóâowe informacje na temat oryginaâów, które mogà byæ umieszczone na 
szybie ekspozycyjnej, moåna znaleäæ w Poradnik kopiowania.

A Podnieã pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ARDF.
Pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ARDF naleåy podnieãæ o co 
najmniej 30 stopni. Otwarcie/zamkniêcie uruchamia proces automatycznego 
wykrywania wielkoãci oryginaâu.

B Umieãæ oryginaâ na szybie ekspozycyjnej stronà skanowanà do doâu. 
Wyrównaj oryginaâ do znacznika w tylnym lewym rogu.
Dostêpne sà dwie orientacje oryginaâu.

❖ Umieszczanie oryginaâu tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa tylnej czêãci szyby 
ekspozycyjnej.

1. Znacznik pozycjonowania

R
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❖ Umieszczanie oryginaâu tak, aby jego górna krawêdä dotykaâa górnej czêãci 
szyby ekspozycyjnej po jej lewej stronie.
Jeãli urzàdzenie pracuje jako skaner sieciowy TWAIN, ta orientacja jest 
standardowym ustawieniem sterownika TWAIN. Ta orientacja jest 
odpowiednia dla wiêkszoãci oryginaâów.

1. Znacznik pozycjonowania

C Opuãæ pokrywê szyby ekspozycyjnej lub podajnik ARDF.

DWybierz orientacjê oryginaâu zgodnie z orientacjà umieszczonego 
oryginaâu.

Zajrzeæ do instrukcji...
str. 49 �Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów�

Umieszczanie w Automatycznym podajniku dokumentów (ADF)

W podajniku ARDF moåna umieãciæ wiele oryginaâów jednoczeãnie. Oryginaây 
umieszczone w podajniku ARDF mogà byæ skanowane z jednej lub dwóch stron.

❖ Oryginaây, które mogà byæ umieszczane w podajniku ARDF
Szczegóâowe informacje na temat oryginaâów, które mogà byæ umieszczone 
w podajniku ARDF, moåna znaleäæ w Poradnik kopiowania.
Próby umieszczenia nieodpowiednich oryginaâów w podajniku ARDF mogà 
spowodowaæ nieprawidâowe podawanie papieru i uszkodzenie oryginaâów. 
Takie oryginaây naleåy umieãciæ bezpoãrednio na szybie ekspozycyjnej.

A Dopasuj poâoåenie prowadnicy oryginaâu do rozmiaru oryginaâów.

B Umieãæ oryginaây stronà skanowanà do góry.
Aby zeskanowaæ oryginaâ z obu stron, naleåy umieãciæ go pierwszà stronà do góry.
Dostêpne sà dwie orientacje.

R
ABF008S
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❖ Umieszczanie oryginaâów tak, aby ich górne krawêdzie dotykaây tylnej czêãci 
podajnika ARDF

❖ Umieszczanie najpierw górnych krawêdzi oryginaâów
Jeãli urzàdzenie pracuje jako skaner sieciowy TWAIN, ta orientacja jest 
standardowym ustawieniem sterownika TWAIN. Ta orientacja jest 
odpowiednia dla wiêkszoãci oryginaâów.

CWybierz orientacjê oryginaâu zgodnie z orientacjà umieszczonych oryginaâów.

Zajrzeæ do instrukcji...
Szczegóâowe informacje na temat umieszczania oryginaâów w podajniku 
ARDF znajdujà siê w Poradnik kopiowania.
str. 49 �Okreãlanie orientacji oryginaâu i ustawianie oryginaâów�

AYM011S

AYM012S
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Skanowanie oryginaâów

W tym rozdziale opisano sposób skanowania oryginaâów przy pomocy skanera 
TWAIN. Ta procedura objaãnia skanowanie oryginaâów za pomocà programu 
Imaging w systemie Windows 2000.

AW menu [Start] wybierz kolejno [Programy], [Nazwa produktu], a nastêpnie 
kliknij [Ustawienia].
Pojawi siê okno dialogowe Sterownik TWAIN.

BWybierz sposób podâàczenia.
Jeãli korzystasz z sieciowego skanera TWAIN, kliknij opcjê [Wyszukaj]. 
W obszarze [Wybierz skaner] zostanie wyãwietlony adres IP.
Uåywajàc TWAIN USB, kliknij pole wyboru [USB].

C Kliknij przycisk [OK].

DW menu [Start], wskaå polecenie [Programy], polecenie [Akcesoria], 
a nastêpnie kliknij program [Imaging].

E Kliknij opcjê [Wybierz urzàdzenie�] w menu [Plik].
Jeãli skaner zostaâ juå wybrany, nie trzeba wprowadzaæ åadnych ustawieñ 
skanera. Przejdä do kroku G.

FWybierz z listy nazwê urzàdzenia, z którego chcesz skorzystaæ, a nastêpnie 
kliknij przycisk [OK].

G Umieãæ oryginaâ w skanerze.

H Kliknij opcjê [Pobierz obraz�] w menu [Plik].
Zostanie wyãwietlone okno Ustawienia poczàtkowe.

I Kliknij przycisk [Podglàd] lub [Skanowanie], aby zobaczyæ podglàd lub 
skanowaæ obraz.
Kliknij przycisk [Skanowanie], aby wróciæ do programu Imaging,

J Zapisz zeskanowany plik w programie Imaging.

KW menu [Plik] kliknij polecenie [Zapisz jako...].

LWpisz nazwê pliku, wybierz folder, w którym bêdzie on zapisany, 
a nastêpnie kliknij przycisk [Zapisz].
Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje na temat funkcji skanera, kliknij 
przycisk [Pomoc] w oknie dialogowym Ustawienia poczàtkowe.
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Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem 
pliku

Rozdzielczoãæ i obszar skanowania sà odwrotnie proporcjonalne. Im wyåsza 
rozdzielczoãæ, tym mniejszy obszar skanowania. Analogicznie, im wiêkszy jest 
obszar skanowania, tym mniejszà rozdzielczoãæ moåna ustawiæ.
Zaleånoãæ miêdzy rozdzielczoãcià a rozmiarem pliku przedstawiono poniåej. 
Jeãli rozmiar pliku jest zbyt duåy, na panelu operacyjnym urzàdzenia zostanie 
wyãwietlony komunikat �Przekroczono maks. pojemnoãæ danych. Sprawdä 
rozdzielczoãæ skanowania.�, po czym konieczne bêdzie ponowne okreãlenie 
rozmiaru skanowania i rozdzielczoãci.

Uwaga
❒ Maksymalny rozmiar obrazu jest ograniczony poziomem kompresji.

Podczas korzystania ze skanera TWAIN
Moåliwe sà wszystkie kombinacje do rozmiaru 297 × 432 mm / 11,7 × 17,1 cali 
(A3, 11 × 17 cali) i rozdzielczoãci 600 dpi.

Zajrzeæ do instrukcji...
Informacje dotyczàce okreãlenia obszaru skanowania i rozdzielczoãci, gdy 
urzàdzenie jest uåywane jako skaner sieciowy TWAIN, zawiera Pomoc 
sterownika TWAIN.



3. Dodatek
Specyfikacja

Drukarka
Ten rozdziaâ zawiera informacje o parametrach elektrycznych i sprzêtowych 
urzàdzenia, w tym informacje o wyposaåeniu dodatkowym.

Zespóâ Specyfikacja 

Rozdzielczoãæ 600 dpi

szybkoãæ drukowania 25 str. na minutê

(A4K, 81/2" × 11"K zwykây papier)

Interfejs Interfejs USB 2.0

Interfejs Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

protokóâ sieciowy TCP/IP

IPP

Jêzyk poleceñ drukarki Drukowanie z hosta

Pamiêæ 64 MB

Systemy operacyjne 
obsâugiwane przez to 
urzàdzenie

Windows 98 / Me

Windows 2000

Windows XP

Windows XP x64

Windows Server 2003

Wymagany kabel 
sieciowy

Skrêtka ekranowana 10BASE-T/100BASE-TX (STP, kategorii/typu 5).
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Skaner

*1 Szybkoãci skanowania róånià siê w zaleånoãci od warunków pracy urzàdzenia, 
komputera (danych technicznych, ruchu sieciowego, oprogramowania itd.) oraz 
rodzajów oryginaâów.

Metoda skanowania Skanowanie pâaskie

Szybkoãæ skanowania *1 Okoâo 25 stron/minutê [Rozmiar skanowania: A4K, 
Kolory/Skale: Binarne, Rozdzielczoãæ: 200 dpi, Wybrana 
kompresja danych urzàdzenia (Binarna/Póâtony): 
Kompresja danych (MMR), Podajnik dokumentów: ARDF, 
ITU-T No. 1 Chart]

Rodzaj odczytu obrazu Przetwornik obrazu CCD

Rodzaje skanowania Kartka, ksiàåka

Interfejs Interfejs USB, interfejs Ethernet (10BASE-T lub 100BASE-TX)

Maksymalny rozmiar 
skanowania

297 × 432 mm / 11,7 × 17,1 cali (A3, 11 × 17 cali)

Rozmiary skanowania 
wykrywane automatycznie

� Szyba ekspozycyjna
A3L, B4L, A4KL, B5K, 8" × 13"L

� Podajnik ADF
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, 81/2" × 13"L

Rozdzielczoãæ 600 dpi

Zmienny zakres rozdzielczoãci 
skanowania

Zakres ustawieñ: 100 - 600 dpi

Systemy operacyjne obsâugiwane 
przez to urzàdzenie

Windows 98 / Me

Windows 2000

Windows XP

Windows XP x64

Windows Server 2003
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Zgodnie z normà IEC 60417 w tym urzàdzeniu uåywane sà nastêpujàce oznaczenia dla gâównego 
przeâàcznika zasilania: 

a oznacza WÂÀCZONE ZASILANIE.

b oznacza WYÂÀCZONE ZASILANIE.

c oznacza TRYB OCZEKIWANIA.

Znaki towarowe

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

Acrobat® jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.

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

UPnP jest znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation.

Pozostaâe nazwy produktów pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku zostaây wykorzystane jedynie 
w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Producent urzàdzenia 
nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków.

Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco:

� Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows® 98 to:

Microsoft® Windows® 98

Microsoft® Windows® 98 Second Edition

� Nazwa produktu systemu operacyjnego Windows® Me to Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

� Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows® 2000 to:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

� Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows® XP to:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

� Nazwy produktów dla systemu Windows Server® 2003 sà nastêpujàce:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
Copyright © 2007
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