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Względy bezpieczeństwa 

Przed skorzystaniem z produktu, zachęcamy do przeczytania instrukcji użytkownika ze względów 
bezpieczeństwa. 

 
Niezastosowanie się do treści oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do utraty 
życia lub zdrowia. 

 
Niezastosowanie się do treści oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń 
ciała. 
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Ogólne ostrzeżenia 

 

 
Nie dotykaj przełącznika bezpieczeństwa wewnątrz urządzenia. Może to spowodować porażenie elektryczne 
gdy wystąpi wysokie napięcie. Ponadto mechanizm może się obrócić, co może spowodować obrażenia. 

 
Nie używaj łatwopalnych aerozoli w pobliżu urządzenia. Może to spowodować pożar ponieważ w urządzeniu 
znajduje się nagrzewający się obszar. 

 

Jeśli obudowa będzie bardzo gorąca, zacznie dymić, dziwnie pachnieć lub hałasować, wyjmij wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka i skontaktuj się z dystrybutorem. 
Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do wybuchu pożaru. 

 

Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub inna ciecz, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i 
skontaktuj się z dystrybutorem. 
Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do wybuchu pożaru. 

 

Gdy do urządzenia dostaną się spinacze do papieru lub inne ciała obce, odłącz urządzenie od zasilania i usuń 
ciała obce. 
Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru skutkującego obrażeniami 
ciała. 

 
Nie demontuj urządzenia, aby wykonać czynności inne niż wymienione w instrukcji obsługi. 
Taka czynność może spowodować porażenie prądem, pożar lub uraz. 

 

Jeśli urządzenie upadnie lub osłona zostanie uszkodzona, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i 
skontaktuj się z dystrybutorem. 
Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru skutkującego obrażeniami 
ciała. 

 

Należy okresowo odłączać wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka i czyścić podstawę bolców i przestrzeń 
między bolcami. 
Pozostawianie wtyczki zasilania w gnieździe przez dłuższy czas może spowodować zagrożenie pożarowe 
wynikające z możliwości wystąpienia spięcia związanego z gromadzeniem się kurzu na bolcach. 

 

Nie zbieraj odkurzaczem rozsypanego proszku tonera. W przypadku, gdy rozsypany toner zostanie wciągnięty 
za pomocą odkurzacza, może dojść do zagrożenia pożarowego wywołanego przez iskry z gniazdek 
elektrycznych. 
Toner rozsypany na podłodze powinien być starty wilgotną szmatką w celu uniknięcia jego rozniesienia na 
większej powierzchni. 

 
Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wylotów powietrza. 
Taka czynność może spowodować porażenie prądem, pożar lub uraz. 

 
Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych pojemników zawierających ciecze. Taka czynność może 
spowodować porażenie prądem lub pożar. 

 
Upewnić się, że mocz zwierząt domowych nie znajdzie się na wierzchu drukarki lub wewnątrz drukarki. 
Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do porażenia prądem wybuchu pożaru. 

 
Należy zachować ostrożność podczas manipulacji zespołem utrwalającym. Zaniechanie tej czynności może 
doprowadzić do oparzeń. 

 
Nie należy wrzucać bębna światłoczułego, kasety z tonerem lub pojemnika na zużyty toner do ognia. Może to 
spowodować oparzenia wywołane eksplozją osadu. 

 

Nie należy podłączać przewodu zasilającego, przewodów oraz przewodu uziemienia innych niż te, które 
określono w instrukcji obsługi. 
Może to być przyczyną pożaru. 

 

Działanie zasilacza awaryjnego (UPS) bądź inwertora nie jest gwarantowane. Nie używaj zasilacza awaryjnego 
ani inwertera. 
Może to być przyczyną pożaru. 
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Nie zbliżać się do wylotu papieru podczas, gdy jest włączone zasilanie i trwa drukowanie. Może to spowodować 
urazy. 

 

Nie dotykaj uszkodzonego wyświetlacza. Może to spowodować urazy. Jeśli ciecz (ciecz krystaliczna), która 
wyciekła z wyświetlacza, dostanie się do oczu bądź ust, spłucz ją dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, należy 
skontaktować się z lekarzem. 

 
Nie demontuj ani nie otwieraj na siłę bębna światłoczułego lub pojemnika na zużyty toner. Proszek tonera może 
się rozsypać, co grozi jego wciągnięciem do płuc oraz zabrudzeniem dłoni i odzieży. 

 
 
UWAGA! 
Produkt nie jest przeznaczony do użycia w strefie narażonej na promienie słoneczne w miejscu pracy. Aby 
uniknąć odblasków w miejscu pracy, nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
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Wstęp 

• PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH 
Z proszkiem tonera należy obchodzić się z uwagą: 

 

W razie połknięcia należy podać niewielkie ilości zimnej wody i zgłosić się do lekarza. NIE WOLNO wywoływać 
wymiotów. 
Jeśli toner dostanie się do układu oddechowego, należy wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Należy 
zgłosić się do lekarza. 
Jeśli toner dostanie się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut płukać oczy dużą ilością wody. Należy 
zgłosić się do lekarza. 
Toner rozsypany na skórze lub ubraniu należy zmyć zimną wodą, aby nie pozostały nieusuwalne plamy. 
 
• INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 
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Znaki handlowe 

OKI jest zastrzeżonym znakiem towarowym Oki Electric Industry Co., Ltd. 
ENERGY STAR® jest znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. 
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi Microsoft Corporation. 
Apple, Macintosh, Mac i macOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. 
iPad, iPhone, iPod, dotykowy iPod i Safari są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Apple Inc., w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach. 

 

AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc. 
Google, Google Docs, Android i Gmail są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc. 
Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript i Reader są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w 
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
Inne wymienione tu nazwy produktów i marek są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi 
ich prawnych właścicieli. 
 

 

Jako Uczestnik Programu ENERGY STAR ® , producent ustalił, że ten produkt spełnia wymogi 
ENERGY STAR ®dotyczące wydajności energetycznej. 
Kraje docelowe programu ENERGY STAR® to Stany Zjednoczone, Kanada i Japonia. 
Nie ma zastosowania do pozostałych krajów. 

 
Produkt jest zgodny z wymaganiami sformułowanymi w Dyrektywach 2014/30/EU (EMC), 
2014/35/EU (LVD), 2014/53/WE (R&TTE), 2009/125/WE (ErP) i 2011/65/EU (RoHS) przy 
uwzględnieniu, w stosownych przypadkach, przepisów państw członkowskich dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej, niskiego napięcia, sprzętu radiowego I 
telekomunikacyjnego i produktów pobierających energię elektryczną, ograniczeń używania 
niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 
Do oceny produktu w zakresie zgodności z dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE 
użyto poniższych kabli. Konfiguracje inne niż użyta mogą wpływać na zachowanie zgodności urządzenia z ww. 
dyrektywą. 
 

TYP KABLA DŁUGOŚĆ (METRY) RDZEŃ EKRAN 
Pobór 1,8   
USB 5,0   
LAN 10,0   

 
Uproszczona deklaracja zgodności UE 
Niniejszym OKI Data Corporation deklaruje, że sprzęt radiowy typu „AW-CM382” jest zgodny z Dyrektywą 
2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
https://www.oki.com/eu/printing/support/declaration-of-conformity 

https://www.oki.com/eu/printing/support/declaration-of-conformity
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Informacje o instrukcji 

Ta sekcja zawiera listę różnych informacji na temat niniejszej instrukcji. Przeczytaj instrukcję przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 
 

 
 Urządzeń przeznaczonych na rynek chiński nie wyposażono w funkcję NFC, opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci 

LAN ani funkcji AirPrint. 

 

Struktura instrukcji 
 Podstawowa instrukcja obsługi (PDF)... zawarta na płycie DVD dołączonej do tego urządzenia. 
 Instrukcja obsługi (PDF)...dostępna na stronie OKI Data. 
 Instrukcja online...dostępna na stronie OKI Data. 

Informacje o instrukcji 
 Powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części, bez zezwolenia jest surowo zabronione. 
 Treść niniejszej instrukcji może zostać w przyszłości zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. 
 Dołożono wszelkich starań, aby treść niniejszej instrukcji była jak najbardziej kompletna. Jeśli jednak 

zauważysz jakiekolwiek błędy, pominięcia lub inne problemy, skontaktuj się ze sklepem w którym 
dokonano zakupu. 

 Niezależnie od powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek 
skutków operacyjnych związanych z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

Prawa autorskie 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Oki Data Corporation. Niniejsza instrukcja nie może być powielana, 
przepisywana ani tłumaczona bez zezwolenia. Koniecznie uzyskaj pisemną zgodę od Oki Data Corporation. 
© 2020 Oki Data Corporation 

Informacje o opisie 
Ta sekcja opisuje oznaczenia, symbole, skróty i ilustracje przedstawione w instrukcji. 

 
 W niniejszej instrukcji zastosowano ekrany następujących systemów operacyjnych, chyba że wskazano inaczej. 

 Dla Windows: Windows 10 
 Dla macOS: macOS 10.15 

 Czasami nazwa modelu jest zapisana jako [OKI Printer (Drukarka OKI)]. 
 W zależności od systemu operacyjnego i modelu urządzenia opisy dostępne w instrukcjach mogą się różnić. 
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Informacje o oznaczeniach 
W tej instrukcji występują znaki przedstawione poniżej. 

Oznaczenie Znaczenie 

 
Zawiera ostrzeżenia i uwagi dotyczące właściwej obsługi. Zapoznaj się z nimi, aby uniknąć problemów. 

 
Zawiera użyteczne wskazówki i źródła dotyczące obsługi urządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z 
treścią oznaczeń. 

 
Wyróżnia tytuły sekcji, do których wskazywane jest odwołanie. Zapoznaj się z treścią, aby uzyskać 
szczegółowe informacje. 

 
Wskazuje powiązane elementy. Zapoznaj się z treścią, aby uzyskać istotne informacje. 

Informacje o symbolach 
Sekcja opisuje symbole używane w instrukcji i objaśnia ich znaczenia. 

Symbol Znaczenie 
« » Wskazuje przyciski/klawisze znajdujące się na panelu operatora urządzenia. 

Wskazuje klawisze na klawiaturze komputera. 
[ ] Wskazuje nazwy menu, nazwy elementów, opcje itp. wyświetlane na ekranie. 

Wskazuje nazwy menu, okien i okien dialogowych wyświetlane na ekranie. 
Szczegółowe informacje znajdują się w opisie i na ilustracjach przedstawiających procedurę. 

„ ” Wskazuje wiadomości i tekst wprowadzany na ekranie. 
Wyróżnia nazwy plików na komputerze PC. 
Wskazuje tytuły elementów, do których odsyłają łącza. 

- Wskazuje ścieżkę menu tego urządzenia lub komputera. 
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Cechy urządzenia 

 Możliwość instalacji w ograniczonych przestrzeniach 
Ponieważ urządzenie jest kompaktowe, przestrzeń między obiema stronami urządzenia a ścianą może 
wynosić zaledwie 20 mm (w przypadku, gdy nie jest ustawiony opcjonalny stojak na kółkach) 

 
 Łatwa konserwacja z pełnym dostępem od frontu 

Można wymieniać materiały eksploatacyjne i części konserwujące oraz usuwać zacięcie papieru z 
przedniej strony urządzenia. 

 
 Wydłużona żywotność urządzenia i materiałów eksploatacyjnych 

Żywotność urządzenia oraz bębna światłoczułego zostały wydłużone w porównaniu z istniejącymi 
modelami. 

 
 Natychmiastowe rozpoczęcie drukowania z uwagi na krótki czas rozgrzewania 

Czas nagrzewania tej maszyny został skrócony w porównaniu z konwencjonalnymi modelami. 
 
 Wydruki o dużym nakładzie możliwe dzięki dodatkowemu podajnikowi 

Możliwość instalacji aż do trzech podajników dodatkowych. 
 
 Łatwe rozwiązywanie problemów dzięki informacjom wyświetlanym na ekranie 

Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów jest wyświetlana na wyświetlaczu wraz z ilustracjami. 
Problemy można rozwiązać, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 
 Łatwa zmiana ustawień dzięki menu skrótów 

Pozycje menu można łatwo wyświetlić, naciskając klawisz «Fn», a następnie wprowadzając numer. 
 Ustawianie za pomocą menu skrótów (Przycisk Fn)(P.97) 

 
 Łatwa aktualizacja z wykorzystaniem Monitoring Tool 

Możesz łatwo aktualizować firmware i oprogramowanie korzystając z Monitoring Tool. 
 
 Łatwe drukowanie mobilne i inicjalizacja za pomocą NFC i aplikacji 

Możesz wydrukować i zainicjować to urządzenie za pomocą specjalistycznej aplikacji ze swojego 
smartfonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego. 

 Aplikacje dla urządzeń mobilnych (Podręcznik użytkownika) 
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Instalacja 

Środowisko montażu 
Zainstaluj urządzenie w następującym środowisku. 
Temperatura otoczenia: 10°C do 32°C 
Wilgotność otoczenia: 20% - 80% RH (wilgotność względna) 
Maksymalna temperatura termometru wilgotnego: 25°C 

 
 Upewnij się, że w danym miejscu nie dochodzi do skraplania pary wodnej. Zaniechanie tej czynności może 

doprowadzić do usterki. 
 Aby zainstalować urządzenie w miejscu, gdzie wilgotność wynosi 30% HR lub mniej, należy użyć nawilżacza lub maty 

antystatycznej. 
 W zależności od środowiska instalacji, hałas emitowany podczas pracy urządzenia może być powodem do niepokoju. 

Jeśli obawiasz się o hałas podczas pracy, zalecamy zainstalowanie tego urządzenia w odizolowanym miejscu lub w 
oddzielnym pomieszczeniu. 

 Nie należy instalować tego urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, w których dochodzi do spalania. Może to 
powodować jaśniejszy wydruk. 

 
 Urządzenia nie należy instalować w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub płomieni. 
 Urządzenia nie należy instalować w miejscach występowania reakcji chemicznych (takich jak laboratoria). 
 Urządzenia nie należy instalować w pobliżu miejsca przechowywania łatwopalnych związków, takich jak alkohol czy 

rozcieńczalniki. 
 Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci lub niemowląt. 
 Urządzenia nie należy instalować w miejscu niestabilnym (chybotliwe stoły, powierzchnie pochylone itp.). 
 Urządzenia nie należy instalować w miejscach o wysokiej wilgotności lub wysokim zapyleniu, a także w miejscach 

wystawionych na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 
 Nie należy instalować tego urządzenia w środowisku, w którym występuje słone powietrze, niebezpieczne gazy, 

NOx lub SOx. 
 Urządzenia nie należy instalować w miejscu narażonym na nadmierne wibracje. 
 Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których zablokowany jest jego otwór wentylacyjny. 

 

 
 Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio na dywanie lub wykładzinie o długim włosie. 
 Urządzenia nie należy instalować w zamkniętym pomieszczeniu o słabej wentylacji. 
 Zapewnij odpowiednią wentylację w przypadku, gdy urządzenie jest przez dłuższy czas używane w zamkniętym 

pomieszczeniu. 
 Urządzenie należy instalować z dala od silnych pól magnetycznych oraz źródeł hałasu. 
 Urządzenie należy instalować z dala od monitorów i telewizorów. 
 Podczas transportu urządzenia, stań przed urządzeniem i przytrzymaj uchwyt na dole maszyny. 

Obszar montażu 
Urządzenie należy postawić na płaskiej powierzchni i rozmiarze większym niż podstawa drukarki. 
Wokół drukarki zostaw odpowiednio dużo wolnego miejsca, tak jak to pokazano na poniższych rysunkach. 
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 Widok z góry (W przypadku niezainstalowania opcjonalnego stojaka na kółkach) 

 

 Widok z boku (W trakcie używania tylnego podajnik wyjściowego) 

 

 
 W zależności od środowiska montażu, temperatura wewnątrz urządzenia może wzrosnąć, a prędkość 

drukowania może ulec obniżeniu. 

 
 Widok z boku (W przypadku, gdy tylny podajnik wyjściowy nie jest używany) 

 

 
 W zależności od środowiska montażu, temperatura wewnątrz urządzenia może wzrosnąć, a prędkość 

drukowania może ulec obniżeniu. 
 Przy tylnej części urządzenia nie należy ustawiać zasłon, papieru lub innych łatwopalnych przedmiotów. 
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Rozpakowanie 

 Może to spowodować urazy.  

Urządzenie waży około 30 kg, dlatego powinno być podnoszone przez co najmniej 2 osoby. 

 
 Pamiętaj, aby zacząć od materiałów eksploatacyjnych/części zamiennych dostarczonych z tym urządzeniem. Jeśli 

zaczniesz od materiałów eksploatacyjnych/części zamiennych innych niż te, które zostały dostarczone, ich żywotność 
może nie być wyświetlana poprawnie lub akcesoria mogą nie nadawać się do późniejszego użycia. 

 Zachowaj ostrożność - bęben światłoczuły (zielony cylinder) jest narażony na uszkodzenie. 
 Bębna światłoczułego nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego 

światła (powyżej 1.500 luksów). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 Zespołu utrwalającego nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego 
światła (powyżej 1,500 luksów). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 Opakowanie oraz materiały amortyzujące są konieczne podczas transportu urządzenia. Nie wyrzucaj ich, przechowuj 
je w bezpiecznym miejscu. 

 

1 Otwórz opakowanie i wyjmij akcesoria oraz materiały amortyzujące. 
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2 Zdejmij opakowanie i wyjmij urządzenie z plastikowej torby. 

 

3 Podnieś urządzenie i umieść je w miejscu instalacji. 

4 Usuń środek pochłaniający wilgoć z górnej części urządzenia. 

 

 
 Aby skorzystać z podajnika dodatkowego, zobacz część „Montaż elementów opcjonalnych(P.21)”. 
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Sprawdzanie akcesoriów 

Upewnij się, że posiadasz wszystkie wymienione akcesoria. 

 Może to spowodować urazy.  

Urządzenie waży około 30 kg, dlatego powinno być podnoszone przez co najmniej 2 osoby. 

 
 Zobacz „Rozpakowanie(P.16)” w celu zapoznania się z instrukcją rozpakowywania. 

 
 Pamiętaj, aby najpierw zużyć materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z drukarką. Jeżeli najpierw zainstalujesz 

materiały eksploatacyjne inne niż akcesoria, żywotność może nie być poprawnie wyświetlana lub akcesoria mogą nie 
być później zdatne do użytku. 

 
 
 Jednostka główna 

 
 Domyślnie, w jednostce głównej jest zainstalowany bęben światłoczuły oraz pojemnik na zużyty toner. 

 

 4 startowe pojemniki z tonerem (czarny, cyjan, magenta i żółty) 

 

 Instrukcja Instalacji 

 

 DVD 

 

 Kabel zasilający 

 
 Przewód LAN oraz USB nie są zawarte w zestawie. Przygót osobny przewód odpowiedni dla stosowanego rodzaju 

połączenia. 

 Połączenie przewodowej sieci LAN(P.37) 

 Podłączanie przez USB(P.60) 
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Instalacja startowego pojemnika z tonerem 

 
 Kiedy używasz tego urządzenia po raz pierwszy, zainstaluj dołączoną do zestawu kasetę z tonerem startowym. W 

przypadku uprzedniego zastosowania innej kasety z tonerem, może nie być możliwe późniejsze użycie kasety 
startowej. 

 Nie należy instalować startowej kasety z tonerem, która była używana w innym urządzeniu. Pozostały poziom toneru 
może nie być wyświetlany poprawnie. 

 

1 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

2 Wyjmij startową kasetę z tonerem czarnym (K) z torebki i potrząśnij nią kilka razy w pionie lub w 

poziomie. 

 

3 Włóż kasetę ze startowym tonerem czarnym (K) do urządzenia. 

 

4 Zainstaluj kasetę z tonerem startowym (C/M/Y) w taki sam sposób, jak kasetę z czarnym 

tonerem startowym (K). 
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5 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 
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Montaż elementów opcjonalnych 

W tej części znajdują się informacje dotyczące sposobu instalacji akcesoriów opcjonalnych. Jeżeli nie 
zainstalowano akcesoriów opcjonalnych, przejdź do „Podłączanie przewodu zasilającego(P.33)”. 
Dostępne są następujące elementy opcjonalne. 

 
 Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie kable przed instalacją dodatkowych 

elementów. W przypadku zainstalowania z włączonym zasilaniem, jednostka główna lub urządzenie opcjonalne mogą 
zostać uszkodzone. 

 
 
 Moduł bezprzewodowy do sieci LAN 

 Opis 

 

Zainstaluj, gdy chcesz korzystać z urządzenia przez 
bezprzewodową sieć LAN.  

 Dodatkowy podajnik 
 Opis 

 

Zainstaluj je, aby zwiększyć ilość papieru, która może być 
załadowana do tego urządzenia. Można zainstalować do 3 
podajników dodatkowych. 

 Dedykowany stojak z kółkami 
 Opis 

 

Stojak ułatwia transport urządzenia. Po transporcie urządzenia 
należy założyć blokadę. 

 

 
 Po zainstalowaniu dodatków, zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze i ustaw odpowiednie opcje ze 

sterownika drukarki. Zobacz „Instalacja oprogramowania (Podręcznik użytkownika)” i „Automatyczne konfigurowanie 
opcji (Podręcznik użytkownika)”. 

Instalowanie bezprzewodowego modułu LAN 
Zainstaluj, gdy chcesz korzystać z urządzenia przez bezprzewodową sieć LAN. Po instalacji przeprowadź 
procedurę włączania modułu bezprzewodowej sieci LAN. 
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W tej części opisano procedurę instalowania moduł bezprzewodowej sieci LAN oraz jego uaktywniania z 
poziomu panelu operatora. 
Przewodowa sieć ethernet oraz bezprzewodowy LAN mogą być stosowane jednocześnie na różnych sieciach. 

Model: 45830222 

 

 

1 Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający. 
 
 W przypadku zainstalowania z włączonym zasilaniem, jednostka główna lub moduł sieci bezprzewodowej LAN 

mogą zostać uszkodzone. 

 Wyłączanie zasilania(P.73) 

2 Otwórz pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN znajdującą się na bocznej stronie 

urządzenia. 

 

3 Wyciągnij złącze i podłącz je do modułu bezprzewodowej sieci LAN. 

 

4 Włóż moduł sieci bezprzewodowej sieci LAN do urządzenia. 

 

5 Zamknij osłonę bezprzewodowego modułu LAN. 
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6 Podłącz kabel zasilający do urządzenia. 
 Podłączanie przewodu zasilającego(P.33) 

7 Uruchom urządzenie. 

8 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

9 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

10 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Network Setup (Ustawienia sieci)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

11 Upewnij się, że wybrano [General Setup (Ogólna konfiguracja)] i naciśnij «OK». 

 

12 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Extended Network (Rozszerzona sieć)], a następnie 

naciśnij przycisk «OK». 

 

13 Naciśnij ▼aby wybrać [Komunikacja bezprzewodowa], a następnie naciśnij «OK». 

 

14 Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Are You Sure? (Jesteś pewien?)], wybierz [Yes (Tak)] i 

naciśnij «OK». 

 

15 Poczekaj na pojawienie się ekranu gotowości po restarcie urządzenia. 
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16 Aktywuj [Wireless(Infrastructure) ((Infrastruktura)bezprzewodowa)] lub [Wireless(AP Mode) 

(Bezprzew.(Tryb AP))]. 
 Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN(P.42) 

 
 [Wireless(Infrastructure) ((Infrastruktura) bezprzewodowa)] i [Wireless(AP Mode) (Bezprzew.(Tryb AP))] nie 

mogą być włączone jednocześnie. 

Montaż dodatkowego podajnika 

 Może to spowodować urazy.  

Urządzenie może się przewrócić. Zainstaluj elementy mocujące. 
Aby skorzystać z dedykowanej podstawki na kółkach, należy zamontować podstawki wspierające. 

Zainstaluj dodatkowy podajnik, aby załadować większą ilość papieru. Po instalacji należy ustawić liczbę 
podajników w sterowniku drukarki. 
Można zainstalować do trzech podajników. Zainstaluj elementy mocujące. 
Aby zainstalować dowolny z trzech podajników dodatkowych, zaleca się zainstalowanie opcjonalnej, 
dedykowanej podstawki na kółkach, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia drukarki. Upewnij się, że wsporniki 
również zostały zainstalowane. 

 Instalacja dedykowanego stojaka na kółkach(P.27) 

Do montażu dodatkowego podajnika wymagany jest płaski śrubokręt. 

 
 Opakowanie oraz materiały amortyzujące są konieczne podczas transportu podajnika. Nie wyrzucaj ich, przechowuj 

je w bezpiecznym miejscu. 
 W przypadku użycia tacy rozszerzającej do drukowania z, jeżeli pozycja drukowania ulegnie przypadkowego 

przesunięciu, należy skorygować pozycję drukowania dla każdej z tacy rozszerzającej. Szczegóły znajdują się w 
„Dostosowanie pozycji wydruku dla podajnika (Podręcznik użytkownika)”. 

Model: N36810A 

 

 

 Może to spowodować urazy.  

Urządzenie waży około 30 kg, dlatego powinno być podnoszone przez co najmniej 2 osoby. 

 
W tym rozdziale opisano przykład instalacji dwóch podajników dodatkowych. 
 

1 Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający oraz pozostałe przewody. 
 
 Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie kable przed instalacją 

dodatkowego podajnika. Instalowanie podajnika dodatkowego przy włączonym zasilaniu może spowodować 
uszkodzenie podajnika oraz urządzenia. 

 Instalowanie urządzenia z połączonym przewodem może grozić potknięciem i urazem. 
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2 Zainstaluj jeden podajnik dodatkowy. 

3 Delikatnie ułóż podajnik dodatkowy na podajniku dodatkowym zamontowanym w Kroku 2, tak 

aby były równo ułożone wzdłuż prawego brzegu i z przodu oraz, aby elementy wystające 

pasowały do otworów na dole. 

 

4 Zamocuj podajniki dodatkowe po obu stronach korzystając z płaskiego śrubokręta. 

 

5 Przy ustawieniu jednostki głównej i podajników dodatkowych, należy je delikatnie ułożyć tak, aby 

wystające elementy podajników dodatkowych pasowały do otworów w dolnej części jednostki 

głównej. 
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6 Zamocuj jednostkę główną i tace dodatkowe za pomocą płaskiego śrubokręta. 

 

 
 Podczas transportu drukarki lub wymiany materiałów eksploatacyjnych, zespołów konserwacyjnych czy też 

wkładania papieru do podajnika, przestrzegaj poniższych zaleceń, aby uniknąć ryzyka przewrócenia. 
 Nie naciskaj tylnej części urządzenia oraz pojemnika na bęben światłoczuły podczas, gdy taca odbiorcza 

jest otwarta a bęben światłoczuły został wyjęty. 

 

 Nie naciskaj z góry na otwartą kasetę podajnika. 

 

 Nie naciskaj tylnej części urządzenia podczas, gdy są wyjęte kasety. 

 

7 Podłączyć kabel zasilający i odłączony przewód z powrotem do urządzenia głównego. 
 Podłączanie przewodu zasilającego(P.33) 

8 Uruchom urządzenie. 

9 Kilkukrotnie przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora i wybierz [Configuration 

(Konfiguracja)] i przyciśnij «OK». 
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10 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Tray Count (Liczenie podajników)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

11 Upewnij się, że na wyświetlaczu wyświetlana jest informacja o zainstalowaniu dodatkowej tacy. 

12 Po potwierdzeniu zawartości, naciśnij przycisk «ON LINE (ONLINE)», aby powrócić do ekranu 

gotowości. 

13 Po podłączeniu tego urządzenia do komputera i zakończeniu instalacji oprogramowania należy 

ustawić podajnik dodatkowy w sterowniku drukarki. 
 Ustawienia sterownika drukarki(P.66) 

Instalacja dedykowanego stojaka na kółkach 

 Może to spowodować urazy.  

Urządzenie może się przewrócić. Zainstaluj elementy mocujące. 
Aby zainstalować dowolny z trzech podajników dodatkowych, uprzednio zainstaluj podstawki wspierające. 

Stojak z kółkami służący do transportu tego urządzenia. 
Stojak wyposażono w podpórki w celu ograniczenia ryzyka przewrócenia. Zalecamy korzystanie ze stojaka po 
zainstalowaniu podajnika dodatkowego. 
Do montażu stojaka na kółkach potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy i płaski. 

 
 Aby zainstalować którąkolwiek z trzech podajników dodatkowych, należy upewnić się, że zainstalowano dedykowany 

stojak na kółkach, wsporniki oraz dołączone elementy mocujące, aby uniknąć ryzyka przewrócenia urządzenia. 
 Opakowanie oraz materiały amortyzujące są konieczne podczas transportu dedykowanego stojaka. Nie wyrzucaj ich, 

przechowuj je w bezpiecznym miejscu. 
Model: BOD-S3 

 

 
 

 Może to spowodować urazy.  

Urządzenie waży około 30 kg, dlatego powinno być podnoszone przez co najmniej 2 osoby. 
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1 Sprawdź, czy masz wszystkie części do dedykowanego stojaka na kółkach. 
(1) Jednostka główna 
(2) Wspornik a 
(3) Wspornik b (x 3) 
(4) Zaczep pozycjonujący (x 2) 
(5) Metalowe elementy mocujące do stojaka (x 2) 
(6) Śruby (x 4) 

 

2 Zainstaluj wspornik na przedniej części dedykowanego stojaka na kółkach. 

 

3 Następnie, zamocuj wspornik b (x 3) po obu stronach oraz z tyłu urządzenia. 

 

4 Upewnij się, że wspornik a oraz wspornik b (x 3) znajdują się we właściwym miejscu poprzez 

obrócenie dedykowanego stojaka z kółkami w pozycji odwróconej. 
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5 Ponownie odwróć stojak i zainstaluj zaczep pozycjonujący (x 2). Obróć w celu zamocowania 

zaczepu pozycjonującego (x 2) za pomocą płaskiego śrubokrętu. 

 

6 Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający oraz pozostałe przewody. 
 
 Instalowanie urządzenia z połączonym przewodem może grozić potknięciem i urazem. 

7 Zablokuj stojak (w 2 miejscach), aby zapobiec przypadkowemu przemieszczeniu podczas 

instalacji jednostki głównej i podajnika dodatkowego. 

 

8 Upewnij się, że jednostka główna oraz podajnik dodatkowy są równo ustawione po prawej 

stronie oraz od przodu, a następnie delikatnie zamocuj je tak, aby bolce pozycjonujące 

dedykowanego stojaka wpasować do otworów na dnie. 
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9 Przymocuj jednostkę główną lub podajnik dodatkowy oraz dedykowaną podstawkę na kółkach 

za pomocą metalowych uchwytów (x 2) i śrub (x 4) korzystając ze śrubokrętu z krzyżakiem. 
Rysunek przedstawia przykładowe zamocowanie podajnika dodatkowego i dedykowanego stojaka. 

 

10 W celu dołożenia kolejnych podajników dodatkowych, upewnij się, że są odpowiednio ułożone 

względem pierwszego podajnika dodatkowego po prawej stronie oraz od przodu i delikatnie 

załóż je na urządzenie tak, aby bolce pozycjonujące wpasować do otworów na dnie. 

 

11 Zamocuj podajniki dodatkowe po obu stronach korzystając z płaskiego śrubokręta. 
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12 Gdy założono kilka podajników dodatkowych, upewnij się, że są odpowiednio ułożone względem 

jednostki głównej po prawej stronie oraz od przodu i delikatnie załóż je na urządzenie tak, aby 

bolce pozycjonujące wpasować do otworów na dnie. 

 

13 Po zainstalowaniu podajnika dodatkowego, zamocuj jednostkę główną i podajnik dodatkowy za 

pomocą akcesoriów, korzystając z płaskiego śrubokrętu. 

 

14 Przed przeniesieniem urządzenia należy odblokować kółka (w 2 miejscach). 
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15 Po przeniesieniu urządzenia należy zablokować kółka (w 2 miejscach). 

 

 
 Podczas transportu drukarki lub wymiany materiałów eksploatacyjnych, zespołów konserwacyjnych czy też 

wkładania papieru do podajnika, przestrzegaj poniższych zaleceń, aby uniknąć ryzyka przewrócenia. 
 Nie naciskaj tylnej części urządzenia oraz pojemnika na bęben światłoczuły podczas, gdy taca odbiorcza 

jest otwarta a bęben światłoczuły został wyjęty. 

 

 Nie naciskaj z góry na otwartą kasetę podajnika. 

 

 Nie naciskaj tylnej części urządzenia podczas, gdy są wyjęte kasety. 

 

16 Podłączyć kabel zasilający i odłączony przewód z powrotem do urządzenia głównego. 

17 Uruchom urządzenie. 
Po zainstalowaniu podajnika dodatkowego, należy sprawdzić instalację i ustawić sterownik drukarki. 

 Ustawienia sterownika drukarki(P.66) 
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Podłączanie przewodu zasilającego 

Informacje o zasilaczu 
Zasilanie musi odpowiadać następującej charakterystyce. 
Napięcie: Od 110 do 127V AC (Zakres od 99 do 140V AC) / od 220 do 240V AC (Zakres od 198 do 264V AC) 
Częstotliwość prądu zasilającego: 50/60 Hz ± 2% 

 
 Jeśli prąd zasilający nie jest stabilny, należy użyć regulatora napięcia. 
 Maksymalny pobór mocy tego urządzenia wynosi 1.150W. Sprawdzić, czy jest podawane odpowiednie napięcie. 
 Nie możemy zagwarantować pracy urządzenia w przypadku korzystania z zasilacza bezprzerwowego (UPS) lub 

inwertera. Nie używaj zasilacza awaryjnego ani przemiennika. 

 
Taka czynność może spowodować porażenie prądem lub 

pożar.   

 Przed podłączeniem kabla zasilającego oraz kabla uziemiającego upewnij się, iż urządzenie zostało wyłączone. 
 Upewnij się, że kabel uziemiający jest podłączony do dedykowanego terminala uziemiającego. 

Jeśli nie można podłączyć do uziemienia, należy skonsultować się ze sprzedawcą. 
 Nie należy podłączać przewodu uziemiającego do żadnej rury wodociągowej, gazowej, telefonicznej linii 

uziemiającej, piorunochronu itp. 
 Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazda elektrycznego pamiętaj, ab podłączyć przewód uziemiający. Po 

odłączeniu wtyczki urządzenia z gniazda zasilającego, pamiętaj o rozłączeniu przewodu uziemienia. 
 Podczas podłączania i odłączania kabla zasilającego należy trzymać wtyczkę zasilania. 
 Dokładnie włącz wtyczkę do gniazdka. 
 Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilającego mokrymi rękami. 
 Nie należy prowadzić przewodu zasilającego w miejscu, w którym mógłby zostać nadepnięty. Nie należy ustawiać 

ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. 
 Nie skręcaj ani nie związuj kabla zasilającego w trakcie korzystania z urządzenia. 
 Nie należy używać kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia. 
 Nie należy używać żadnych listew zasilających z wieloma wyjściami. 
 Nie należy podłączać drukarki i innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazda elektrycznego. W 

szczególności, w przypadku podłączenia do tego samego punktu zasilania z klimatyzacją, urządzeniami do 
kopiowania, niszczarkami, urządzenie może nie działać poprawnie z powodu szumu elektrycznego. Jeśli muszą one 
korzystać z tego samego gniazda, należy użyć dostępnego w handlu filtra przeciwzakłóceniowego lub 
transformatora przeciwzakłóceniowego. 

 Podłącz kabel zasilający dostarczony z urządzeniem bezpośrednio do gniazdka. Nie używaj z drukarką kabli 
zasilających od innych produktów. 

 Nie używaj przedłużacza. Jeśli musisz użyć przedłużacza, użyj kabla o obciążalności 15A lub większej. 
 Jeśli używany jest przedłużacz, urządzenie może działać wadliwie z powodu niższego napięcia prądu 

przemiennego. 
 Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj kabla zasilającego podczas drukowania. 
 Odłącz kabel zasilający, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas z powodu wakacji lub podróży. 
 Nie należy używać kabla dostarczonego z urządzeniem do podłączania innych urządzeń. 
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1 Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania urządzenia. 

 

2 Następnie podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka. 
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Umieszczanie papieru w podajniku 

Niniejsza część opisuje działania z założeniem, że zwykły paper formatu A4 załadowano do Podajnika 1. W 
przypadku załadowania innego papier, zobacz „Ładowanie papieru(P.74)”. 
 

1 Wyciągnij kasetę z papierem. 

 

2 Wprowadź prowadnicę papieru oraz niebieską część blokady papieru aby dostosować rozmiar 

podawanego papieru. 

 

3 Dokładnie ułóż papier. Wyrównaj krawędzie arkuszy w poziomie. 

 

4 Załaduj papier, układając go stroną do zadrukowania skierowaną w dół, i dociśnij go z góry. 
 
 Nie przekraczaj oznaczenia ▽ na prowadnicy papieru podczas ładowania. 
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5 Włóż kasetę z papierem z powrotem do urządzenia. 

 

6 Ustaw rozmiar papieru, jego typ i gramaturę na panelu operatora. 
 Ładowanie papieru(P.74) 
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Połączenie przewodowej sieci LAN 

Połącz urządzenie z komputerem PC za pomocą przewodu LAN w celu drukowania. Połącz przewód LAN, 
ustaw adres IP i pozostałe na panelu operatora. 

Podłączanie kabla LAN 

1 Przygotuj kabel LAN (kategorii 5e lub wyższej, skrętka, prosty) i koncentrator. 

 

2 Wyłącz urządzenie. 

3 Podłącz jeden koniec przewodu LAN do złącza interfejsu (LAN1) znajdującego się z tyłu 

urządzenia. 

 

4 Drugi koniec kabla LAN podłącz do koncentratora. 

 

Następnie ustaw informacje o sieci na urządzeniu, takie jak np. adres IP. 
 Ustawianie adresu IP, itp.(P.37) 

Ustawianie adresu IP, itp. 
Ustaw wartości odpowiednie dla aktualnego środowiska panelu operatora. 
Poniższy przypadek pełni rolę przykładu. 
 
(Przykład) 
 Adres IP tego urządzenia: 192.168.0.2 
 Maska podsieci: 255.255.255.0 
 Adres bramy: 192.168.0.1 
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W przypadku stosowania bezprzewodowej sieci LAN, zobacz: „Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią 
LAN(P.42)”. 
 

1 Uruchom urządzenie. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

4 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Network Setup (Ustawienia sieci)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

5 Naciśnij ▼ aby wybrać [Wired(LAN1) Setup (Konfiguracja przewodowa (LAN1))] i naciśnij «OK». 

 

6 Naciśnij ▼ aby wybrać [IP Address Set (Konfig.adresu IP)] i naciśnij «OK». 

 

W przypadku manualnego ustawienia adresu IP, naciśnij ▼ aby wybrać [Manual (Ręcznie)] i naciśnij 
«OK». 
Przejdź do kroku 7. 

 

W przypadku automatycznego ustawienia adresu IP, upewnij się, że wybrano opcję [Auto (Auto)] i naciśnij 
«Back (Wstecz)». 
Przejdź do kroku 14. 
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7 Naciśnij «BACK (WSTECZ)», a następnie naciśnij ▼ aby wybrać [IPv4 Address (Adres IPv4)] na 

ekranie [Wired(LAN1) Setup (Konfiguracja przewodowa (LAN1))] i naciśnij «OK». 

 

8 Skorzystaj z przycisków przewijania lub klawiatury numerycznej aby wprowadzić pierwsze 3 

cyfry adresu IP i naciśnij «OK». 
Wprowadź następne 3 cyfry w ten sam sposób. Aby przejść do następnego okna dialogowego, naciśnij 
«OK». 
Naciśnij «OK» po wprowadzeniu wszystkich cyfr. 

 

9 Upewnij się, że kursor powrócił do pierwszych trzech cyfr i naciśnij «BACK (WSTECZ)». 

 

10 Naciśnij ▼ aby wybrać [Subnet Mask (Maska podsieci)] i naciśnij «OK». 

 

11 Wprowadź maskę podsieci w taki sam sposób jak adres IP. Po wprowadzeniu wszystkich 

informacji naciśnij «OK», upewnij się, że kursor powrócił do pierwszych trzech cyfr i naciśnij 

«BACK (WSTECZ)». 

 

12 Naciśnij ▼ aby wybrać [Gateway Address (Adres bramy)] i naciśnij «OK». 
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13 Wprowadź adres bramy w taki sam sposób jak adres IP. Po wprowadzeniu wszystkich informacji 

naciśnij «OK», upewnij się, że kursor powrócił do pierwszych trzech cyfr i naciśnij «BACK 

(WSTECZ)». 

 

14 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

Sprawdzanie połączenia z PC 
Sprawdź adres IP tego urządzenia i uzyskaj dostęp bezpośrednio z poziomu komputera PC przez 
przeglądarkę internetową. 

1 Kilkukrotnie naciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora i wybierz [Configuration 

(Konfiguracja)] i naciśnij «OK». 

2 Naciśnij «5» na ekranie [Configuration (Konfiguracja)]. 

 

3 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Network Setup (Ustawienia sieci)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

4 Naciśnij ▼ aby wybrać [Wired(LAN1) Information (Informacje o sieci przewod.(LAN1))] i naciśnij 

«OK». 
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5 Naciśnij ▼ kilkukrotnie, aby wybrać [IPv4 Address (Adres IPv4)] i naciśnij «OK». 

 

6 Zapisz wyświetlony adres IP. 

7 Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze. 

8 Wprowadź „http:// (Adres IP zapisany w kroku 6)” i naciśnij przycisk «Enter». 
Połączenie jest udane po wyświetleniu strony internetowej tego urządzenia. 

 

 
 Jeżeli strona internetowa tego urządzenia nie jest wyświetlana, nastąpił błąd połączenia sieciowego pomiędzy 

komputerem PC lub innym terminalem a urządzeniem. 
Sprawdź, czy [IP Address Set (Konfig.adresu IP)], [IPv4 Address (Adres IPv4)], [Subnet Mask (Maska podsieci)] 
oraz [Gateway Address (Adres bramy)] urządzenia zostały prawidłowo ustawione. 

 
Następnie przejdź do „Instalacja oprogramowania na komputerze PC(P.61)”. 
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Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN 
Połącz urządzenie z komputerem PC za pomocą bezprzewodowej sieci LAN w celu drukowania. 

 
 Istnieje możliwość jednoczesnego używania przewodowej sieci LAN1 i bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli przewodowa 

sieć LAN1 i bezprzewodowa sieć LAN są podłączone do tej samej podsieci, komunikacja może być niestabilna. 
 Obok drukarki nie należy stawiać urządzeń emitujących słabe fale elektromagnetyczne (zwłaszcza kuchenek 

mikrofalowych lub cyfrowych telefonów bezprzewodowych). 
 Bezprzewodowe połączenie LAN może skutkować wolniejszym przesyłem w porównaniu do przewodowego 

połączenia LAN lub połączenia przez USB w zależności od środowiska. W przypadku drukowania obszernych plików, 
takich jak zdjęcia, zalecamy stosowanie przewodowej sieci LAN lub połączenia USB. 

Jeżeli wymagane są szczegółowe ustawienia, takie jak bezpieczeństwo i serwer, ustaw je z poziomu strony 
internetowej urządzenia. 

 Strona internetowa (zarządzanie tym urządzeniem z komputera) (Podręcznik użytkownika) 

Sposób połączenia 
Istnieją dwa rodzaje połączeń pomiędzy tym urządzeniem a komputerem PC za pośrednictwem 
bezprzewodowej sieci LAN. Wybierz sposób połączenia odpowiedni dla otoczenia w którym używane jest 
urządzenie i przygotuj elementy niezbędne do połączenia, zgodnie z poniższą tabelą. 

 
 Funkcje bezprzewodowa sieć LAN (tryb Infrastruktura) i bezprzewodowa sieć LAN (tryb punktu dostępowego) nie 

mogą działać w tym samym czasie. 
 Istnieje możliwość jednoczesnego używania przewodowej sieci LAN1 i bezprzewodowej sieci LAN. 
 Ponieważ komunikacja może być niestabilna, jeśli przewodowa LAN1 i bezprzewodowa sieć LAN są podłączone do 

tej samej podsieci, połącz się z inną podsiecią. 
Typ Infrastruktura Tryb AP 

Schemat 
połączeni 

 
 

Opis Podłącz to urządzenie i bezprzewodowy terminal 
(PC, tablet, smartfon, itp.) za pomocą punktu 
dostępowego. 

Ustaw to urządzenie jako bezprzewodowy punkt 
dostępu i połącz je bezpośrednio z bezprzewodowym 
terminalem (PC, tablet, smartfon itp.). 

Wymagane 
przygotowa
nia 

 Sprawdź poniższe informacje i zanotuj je. 
Ustawienia bezprzewodowe drukarki 

Automatyczne/Ręczne ustawienie adresu IP 
Dla ustawienia ręcznego: 
Adres IPv4 
Maska podsieci 
Adres bramy 
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej LAN 
SSID 
Klucz szyfrowania 

 Przed użyciem sprawdź, czy bezprzewodowy 
punkt dostępowy LAN obsługuje następujące 
środowiska. 
Standardowa: IEEE 802.11 a/b/g/n 
Tryb dostępu: Tryb infrastruktury 

 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt 
dostępowy LAN wspiera WPS. 

 Jeśli program WPS nie jest obsługiwany, 
sprawdź SSID i klucz szyfrowania w instrukcji 
obsługi dołączonej do punktu dostępu 
bezprzewodowego. 

 Przed użyciem sprawdź, czy bezprzewodowy 
terminal obsługuje następujące środowiska. 
Standardowa: IEEE 802.11 b/g/n 
Bezpieczeństwo: WPA2-PSK (AES) 

 Sprawdź, czy terminal bezprzewodowy wspiera 
WPS-PBC (przycisk). 

 Jeśli nie jesteś pewien, czy WPS-PBC jest 
obsługiwany, podłącz go ręcznie po włączeniu 
zasilania tego urządzenia. 

Sposób 
podłączenia 

Nawiązywanie połączenia z punktem dostępowym 
(Infrastruktura)(P.43) 

Bezpośrednie połączenie z urządzeniem (tryb 
AP)(P.55) 
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 Identyfikator SSID jest również nazywany nazwą sieci, ESSID lub ESS-ID. 
 Klucz szyfrowania jest również nazywany kluczem sieciowym, kluczem bezpieczeństwa, hasłem, lub kluczem (PSK). 

Nawiązywanie połączenia z punktem dostępowym (Infrastruktura) 

 
 Umieść urządzenie na widoku w pobliżu punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. (Zalecany dystans — 

maksymalnie 30 m) 
 Korzystanie z sieci bezprzewodowej może być utrudnione, jeśli pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym 

bezprzewodowej sieci LAN znajdują się elementy wykonane z aluminium lub ściany ze zbrojonego betonu. 
 Zabrania się stosowania IEEE802.11a (W52/W53) na przestrzeniach otwartych z uwagi na prawo radiowe. 

Połączenie należy stosować wyłącznie wewnątrz. Połączenie należy stosować wyłącznie wewnątrz. 
 W przypadku stosowania połączenia 2.4GHz należy stosować zakres od 1 do 11ch. 
 W przypadku stosowania połączenia 5GHz, należy stosować zakres od 36 do 48ch, 52 Do 64ch, 100 do 140ch, 149 

do 165ch. 

 

1. Uruchamianie funkcji bezprzewodowej sieci LAN 
1 Uruchom urządzenie. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

4 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Network Setup (Ustawienia sieci)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

5 Upewnij się, że wybrano [General Setup (Ogólna konfiguracja)] i naciśnij «OK». 

 

6 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Extended Network (Rozszerzona sieć)], a następnie 

naciśnij przycisk «OK». 
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7 Naciśnij ▼ aby wybrać [Wireless (Bezprzewodowa)] i naciśnij «OK». 

 

8 Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Are You Sure? (Jesteś pewien?)], wybierz [Yes (Tak)] i 

naciśnij «OK». 

 

9 Poczekaj na pojawienie się ekranu gotowości po restarcie urządzenia. 
Jeżeli wyświetlany jest komunikat [Not connected to wireless access point (Nie podłączono do 
bezprzewodowego punktu dostępu)], naciśnij «OK». 
Jeżeli wyświetlony jest komunikat „Ustawic pol. bezprzew?”, wybierz [No (Nie)] i naciśnij «OK». 

 

2. Uaktywnianie infrastruktury 
1 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(Infrastructure) 

Setting (Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

2 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

 
 Komunikat „Nie możesz jednocześnie korzystać z bezprz.(trybu AP).” będzie wyświetlany przez około 5 sekund. 

3 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 

 

 
 Po ustawieniu Bezprzew.(Tryb AP) na [Disable (Nieaktywne)], w przypadku pojawienia się ekranu z pytaniem 

czy włączyć bezprzewodowy(infrastruktura), naciśnij «OK» aby uaktywnić tryb bezprzewodowy (infrastruktura). 

 
Aby manualnie ustawić adres IP urządzenia, przejdź do „3. Ustawianie adresu IP”. 
Aby automatycznie uzyskać adres IP, przejdź do „4. Łączenie z bezprzewodowym punktem dostępowym”. 

 
 Fabryczne ustawienie domyślne to [Auto (Automatyczne)]. 

 

3. Ustawianie adresu IP 
Jeżeli chcesz ustawić adres IP urządzenia na stałą wartość, skorzystaj z procedury opisanej poniżej. 
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 W przypadku [Auto (Auto)], adres IP urządzenia może się dynamicznie zmieniać. 

 
 Dla [IPv4 Address (Adres IPv4)], wybierz wartość, która nie jest współdzielona z innymi urządzeniami podłączonymi 

do sieci. 
 Jeżeli nie korzystasz z adresu IPv6 address, ustaw [DHCPv6 (DHCPv6)] na [Disable (Nieaktywne)]. 

(Przykład) 
 Adres IP tego urządzenia: 192.168.101.2 
 Maska podsieci: 255.255.255.0 
 Adres bramy: 192.168.101.1 

W przypadku korzystania z przewodowej sieci LAN, zob. „Ustawianie adresu IP, itp.(P.37)”. 

1 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(Infrastructure) 

Setting (Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

2 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

 
 Komunikat „Nie możesz jednocześnie korzystać z bezprz.(trybu AP).” będzie wyświetlany przez około 5 sekund. 

3 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 

 

4 Naciśnij ▼ aby wybrać [Network Setting (Ustawienia sieciowe)] i naciśnij «OK». 

 

5 Upewnij się, że wybrano [IP Address Set (Konfig.adresu IP)] i naciśnij «OK». 

 

6 Naciśnij ▼ aby wybrać [Manual (Ręcznie)] i naciśnij «OK». 
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7 Naciśnij «BACK (WSTECZ)», a następnie naciśnij ▼ aby wybrać [IPv4 Address (Adres IPv4)] na 

ekranie [Network Setting (Ustawienia sieciowe)] i naciśnij «OK». 

 

8 Skorzystaj z przycisków przewijania lub klawiatury numerycznej aby wprowadzić pierwsze 3 

cyfry adresu IP i naciśnij «OK». 
Analogicznie wprowadź kolejne 3 cyfry i naciśnij «OK». Naciśnij «OK» po wprowadzeniu wszystkich cyfr. 

 

9 Naciśnij ▼ aby wybrać [Subnet Mask (Maska podsieci)] i naciśnij «OK». 

 

10 Wprowadź maskę podsieci w taki sam sposób jak adres IP. Naciśnij «OK» po wprowadzeniu 

wszystkich cyfr. 

 

11 Naciśnij ▼ aby wybrać [Gateway Address (Adres bramy)] i naciśnij «OK». 

 

12 Wprowadź adres bramy w taki sam sposób jak adres IP. Naciśnij «OK» po wprowadzeniu 

wszystkich cyfr. 
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13 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

 

4. Łączenie z bezprzewodowym punktem dostępowym 
Istnieją trzy sposoby opisane poniżej. Co do zasady połączenie jest wykonywane za pomocą najprostszego 
WPS. 
 Podłączanie ze standardem WPS 
 Uzyskiwanie połączenia poprzez wybór punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN z panelu 

operatora 
 Łączenie przez ręczne ustawienie z panelu operatora 

 

 
 W przypadku połączenia za pomocą bezprzewodowego LAN poprzez WPA/WPA2-EAP, zob. „Konfiguracja 

IEEE802.1X (bezprzewodowa sieć LAN) (Podręcznik użytkownika)”. 

 

Podłączanie ze standardem WPS 
Jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN obsługuje standard WPS, to możesz w łatwy sposób 
połączyć się z bezprzewodową siecią LAN za pomocą przycisku szybkiej konfiguracji (przycisk WPS). 

1 Sprawdź położenie przycisku umożliwiającego szybką konfigurację (przycisk WPS) oraz 

wymagany czas przyciskania w instrukcji obsługi dostarczonej z punktem dostępowym 

bezprzewodowej sieci LAN. 

2 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkty dostępowy LAN został uruchomiony i pracuje prawidłowo. 

3 Kilkukrotnie naciśnij przycisk przewijania ▲ na panelu operatora, aby wybrać 

[Wireless(Infrastructure) Setting (Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej)], a następnie 

przyciśnij przycisk «OK». 

4 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

 
 Komunikat „Nie możesz jednocześnie korzystać z bezprz.(trybu AP).” będzie wyświetlany przez około 5 sekund. 

5 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 
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6 Naciśnij ▼ kilkukrotnie, aby wybrać [Automatic setup (WPS) (Automatyczna konfiguracja 

(WPS))] i naciśnij «OK». 

 

7 Sprawdź, czy wybrana została opcja [WPS-PBC], a następnie naciśnij przycisk «OK». 

 

8 Gdy wyświetlany jest komunikat „Zaimplementować tę metodę? Metoda przycisku”, zaznacz 

[Yes (Tak)] i naciśnij «OK». 

 

Wyświetlony zostanie komunikat „Uruchamianie metody przycisku”, a urządzenie zacznie wyszukiwanie 
punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 

 

9 Naciśnij i przytrzymaj przycisk punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN zgodny z 

Krokiem 1 lub przez kilka sekund. 
 
 „Uruchamianie metody przycisku” będzie wyświetlany przez około 2 minuty. Wciśnij przycisk punkcie 

dostępowym bezprzewodowej sieci LAN, gdy pojawi się komunikat. 
 Podczas wyświetlania komunikatu „Uruchamianie metody przycisku”, panel operatora urządzenia będzie 

nieaktywny. 

10 Konfigurowanie punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN zakończy się po wyświetleniu 

komunikatu „Połączenie WPS przebiegło pomyślnie”. 

 

Przejdź do ”6. Sprawdzanie połączenia z PC”. 
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 W przypadku wyświetlenia komunikatów „Nie połączono z punktem dostępowym” lub „Połączenie zakończone 

niepowodzeniem”, powtórz procedurę od Kroku 1, lub spróbuj „Uzyskiwanie połączenia poprzez wybór punktu 
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN z panelu operatora”. 

 

Uzyskiwanie połączenia poprzez wybór punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN 
z panelu operatora 
W przypadku, gdy bezprzewodowa sieć LAN nie wspiera WPS, lub gdy połączenie WPS nie działa prawidłowo, 
podłącz urządzenie wybierając spośród punktów dostępowych wykrywanych przez urządzenie. W tym 
przypadku niezbędne jest wprowadzenie SSID i klucza szyfrowania. 

1 Sprawdź i zanotuj SSID oraz klucz szyfrowania z bezprzewodowego punktu dostępowego LAN 

lub w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z punktem dostępowym. 
 
 WPA-EAP i WPA2-EAP nie można ustawić na panelu operatora. Ustaw je z poziomu strony internetowej 

urządzenia. 

 Otwieranie strony sieci Web (Podręcznik użytkownika) 

2 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkty dostępowy LAN został uruchomiony i pracuje prawidłowo. 

3 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(Infrastructure) 

Setting (Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

4 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

 
 Komunikat „Nie możesz jednocześnie korzystać z bezprz.(trybu AP).” będzie wyświetlany przez około 5 sekund. 

5 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 

 

6 Naciśnij ▼ kilkukrotnie aby wybrać [Wireless Network Selection (Wybór sieci bezprzewodowej)] 

i naciśnij «OK». 

 

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępowych bezprzewodowej sieci LAN. 

7 Zostanie wyświetlona lista SSID z aktualnych punktów dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. 

Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać SSID bezprzewodowej sieci LAN zarejestrowanej w Kroku 1 i 

naciśnij «OK». 
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Jeżeli bezprzewodowa sieć LAN nie zostanie wykryta, wyświetlona zostanie jedynie opcja [Manual Setup 
(Ustawienie ręczne)]. W tym przypadku dokonaj ustawień zgodnie z „3. Ustawianie adresu IP”. 

8 Po wyświetleniu ekranu wprowadzania klucza uwierzytelniania odpowiedniego dla danej metody 

uwierzytelniania, wprowadź klucz zanotowany w Kroku 1 i naciśnij «OK». 
 
 Klucz szyfrowania różni się w zależności od punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN i metody 

zabezpieczeń. 
 W przypadku wyświetlenia komunikatu „Klucz współdzielony WPA” 

Metoda szyfrowania: WPA/WPA2-PSK lub WPA2-PSK 
Klucz szyfrowania: Wprowadź współdzielony klucz WPA. 

 W przypadku wyświetlenia komunikatu „Ustaw na stronie sieci web” 
Metoda szyfrowania: WPA/WPA2-EAP lub WPA2-EAP 
* Ustaw je z poziomu strony internetowej urządzenia. 

 Wyświetlono komunikat „Klucz WEP” 
Metoda szyfrowania: WEP 
Klucz szyfrowania: Wprowadź klucz WEP. 

 W innych przypadkach 
Metoda szyfrowania: Nieaktywne 
Nie ma konieczności wprowadzania klucza szyfrowania. 

9 Wyświetlony zostanie komunikat „Zaimplementować tę metodę?”, a SSID wybrane w Kroku 7 z 

ekranu potwierdzenia oraz metoda szyfrowania z Kroku 8 zostaną wyświetlone jako metoda 

zabezpieczeń. Jeżeli SSID jest tożsamy z nazwą zapisaną w Kroku 1, naciśnij «OK». 

 

10 Konfigurowanie punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN zakończy się po wyświetleniu 

komunikatu „Połączono”. 

 

Przejdź do ”6. Sprawdzanie połączenia z PC”. 

 
 W przypadku wyświetlenia komunikatu „Nie połączono z punktem dostępowym”, powtórz procedurę od Kroku 4, 

lub spróbuj „3. Ustawianie adresu IP”. 

 

Łączenie przez ręczne ustawienie z panelu operatora 
Skonfiguruj ręcznie dane punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN (SSID, metoda szyfrowania i klucz 
szyfrowania) i nawiąż połączenie z bezprzewodową siecią LAN. 
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1 Sprawdź i zanotuj SSID oraz klucz szyfrowania z bezprzewodowego punktu dostępowego LAN 

lub w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z punktem dostępowym. 
 
 WPA-EAP i WPA2-EAP nie można ustawić na panelu operatora. Ustaw je z poziomu strony internetowej 

urządzenia. 

 Otwieranie strony sieci Web (Podręcznik użytkownika) 

 
 Identyfikator SSID jest również nazywany nazwą sieci, ESSID lub ESS-ID. 

 Klucz szyfrowania jest również nazywany kluczem sieciowym, kluczem bezpieczeństwa, hasłem, lub kluczem 

(PSK). 

2 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkty dostępowy LAN został uruchomiony i pracuje prawidłowo. 

3 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(Infrastructure) 

Setting (Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

4 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

 
 Komunikat „Nie możesz jednocześnie korzystać z bezprz.(trybu AP).” będzie wyświetlany przez około 5 sekund. 

5 Naciśnij ▼ kilkukrotnie aby wybrać [Wireless Network Selection (Wybór sieci bezprzewodowej)] 

i naciśnij «OK». 

 

Rozpocznij wyszukiwanie punktów dostępowych bezprzewodowej sieci LAN. Zaczekaj. 

6 Zostanie wyświetlona lista SSID z aktualnych punktów dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. 

Kilkukrotnie naciśnij ▼, aby wybrać [Manual Setup (Ustawienie ręczne)] na końcu listy i naciśnij 

«OK». 

 

7 Sprawdź, czy wybrana została opcja [SSID], a następnie naciśnij przycisk «OK». 

 

8 Wprowadź identyfikator SSID zapisany w Kroku 1 i przyciśnij przycisk «OK». 
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9 Naciśnij ▼ aby wybrać [Security (Bezpieczeństwo)] i naciśnij «OK». 

 

10 Wybierz metodę szyfrowania zatwierdzoną w Kroku 1 i przyciśnij przycisk «OK». 

 

11 Naciśnij ▼ aby wybrać [WPA Pre-shared Key (Klucz WPA)] i naciśnij «OK». 

 

12 Wprowadź klucz szyfrowania zapisany w Kroku 1 i przyciśnij «OK». 

 

 
 Klucz szyfrowania różni się w zależności od punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN i metody 

zabezpieczeń. 

13 Naciśnij ▼ aby wybrać [Execute (Wykonaj)] i naciśnij «OK». 

 

14 Wyświetlony zostanie komunikat „Zaimplementować tę metodę?”, a SSID wybrane w Kroku 8 z 

ekranu potwierdzenia oraz metoda szyfrowania z Kroku 10 zostaną wyświetlone jako metoda 

zabezpieczeń. Jeżeli SSID jest tożsamy z nazwą zapisaną w Kroku 1, naciśnij «OK». 
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15 Konfigurowanie punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN zakończy się po wyświetleniu 

komunikatu „Połączono”. 

 

Przejdź do ”6. Sprawdzanie połączenia z PC”. 

 
 W przypadku wyświetlenia komunikatu „Nie połączono z punktem dostępowym”, powtórz procedurę od Kroku 4. 

 W przypadku braku możliwości połączenia, zobacz „Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym 

połączeniem LAN (Podręcznik użytkownika)”. 

 

5. Wybór ważnej bramy domyślnej 
Domyślnie, [Enabling Default Gateway (Aktywuj Domyślną Bramę)] jest ustawione na [Wired(LAN1) (Sieć 
przewodowa(LAN1))]. Urządzenie może korzystać jednocześnie z przewodowego oraz bezprzewodowego 
połączenia LAN, ale tylko jedno połączenie może być wykorzystywane do podłączenia do terminala spoza 
segmentu (inna podsieć). 
W przypadku stosowania bezprzewodowej sieci LAN (Infrastruktura) do komunikacji pomiędzy segmentami, 
skorzystaj z przedstawionej niżej procedury, aby zmienić na 
[Wireless(Infrastructure)((Infrastruktura)bezprzewodowa)]. 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

4 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Network Setup (Ustawienia sieci)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

5 Upewnij się, że wybrano [General Setup (Ogólna konfiguracja)] i naciśnij «OK». 
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6 Naciśnij ▼ aby wybrać [Enabling Default Gateway (Aktywuj Domyślną Bramę)] i naciśnij «OK». 

 

7 Naciśnij ▼ aby wybrać [Wireless(Infrastructure)((Infrastruktura)bezprzewodowa)] i naciśnij 

«OK». 

 

8 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

 

6. Sprawdzanie połączenia z PC 
Sprawdź adres IP tego urządzenia i uzyskaj dostęp bezpośrednio z poziomu komputera PC przez 
przeglądarkę internetową. 

1 Kilkukrotnie naciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora i wybierz [Configuration 

(Konfiguracja)] i naciśnij «OK». 

2 Naciśnij «5» na ekranie [Configuration (Konfiguracja)]. 

 

3 Naciśnij ▼ aby wybrać [Wireless(Infrastructure) Information (Inf. o (infrastrukturze) 

bezprzewodowej)] i naciśnij «OK». 
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4 Naciśnij ▼ kilkukrotnie, aby wybrać [IPv4 Address (Adres IPv4)] i naciśnij «OK». 

 

5 Zapisz wyświetlony adres IP. 

6 Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze. 

7 Wprowadź „http:// (Adres IP zapisany w kroku 5)” i naciśnij przycisk «Enter». 
Połączenie jest udane po wyświetleniu strony internetowej tego urządzenia. 

 

 
 Jeżeli strona internetowa tego urządzenia nie jest wyświetlana, nastąpił błąd połączenia sieciowego pomiędzy 

komputerem PC lub innym terminalem a urządzeniem. 
Upewnij się że dla urządzenia poprawnie ustawiono [IP Address Set (Konfig.adresu IP)], [IPv4 Address (Adres 
IPv4)], [Subnet Mask (Maska podsieci)], [Gateway Address (Adres bramy)] oraz [Enabling Default Gateway 
(Aktywuj Domyślną Bramę)]. 

 
Następnie przejdź do „Instalacja oprogramowania na komputerze PC(P.61)”. 
Gdy korzystasz z urządzenia przenośnego, przejdź do „Drukowanie z urządzenia mobilnego (Podręcznik 
użytkownika)”. 

Bezpośrednie połączenie z urządzeniem (tryb AP) 

 
 Korzystanie z sieci bezprzewodowej może być utrudnione, jeśli pomiędzy urządzeniem a terminalem znajdują się 

elementy wykonane z aluminium lub ściany ze zbrojonego betonu. 
 Do urządzenia można bezprzewodowo podłączyć do 4 terminali (Tryb punktu dostępowego). Nie można wybrać 5 lub 

więcej terminali. 

 

1. Uruchamianie funkcji bezprzewodowej sieci LAN 
1 Uruchom urządzenie. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 
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4 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Network Setup (Ustawienia sieci)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

5 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Basic Settings (Podstawowe ustawienia)], a następnie 

naciśnij przycisk «OK». 

 

6 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Extended Network (Rozszerzona sieć)], a następnie 

naciśnij przycisk «OK». 

 

7 Naciśnij ▼ aby wybrać [Wireless (Bezprzewodowa)] i naciśnij «OK». 

 

8 Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Are You Sure? (Jesteś pewien?)], wybierz [Yes (Tak)] i 

naciśnij «OK». 

 

9 Poczekaj na pojawienie się ekranu gotowości po restarcie urządzenia. 
 

2. Uaktywnienie trybu punktu dostępowego 
1 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(AP Mode) Setting 

(Ustawianie bezprzewodowego(trybu punktu dostępowego))], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

2 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 
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3 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Wireless(AP Mode) (Bezprzew.(Tryb AP))], a następnie 

naciśnij przycisk «OK». 

 

 
 Komunikat „Nie może być używany jednocześnie z trybem bezprzewodowym(infrastruktura)” będzie wyświetlany 

przez około 5 sekund. 

4 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 

 

 
 Po ustawieniu Bezprzewodowy(Tryb punktu dostępowego) na [Disable (Nieaktywne)], w przypadku pojawienia 

się ekranu z pytaniem czy włączyć bezprzewodowy(infrastruktura), naciśnij «OK» aby uaktywnić tryb 
bezprzewodowy (Tryb punktu dostępowego). 

5 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

 

3. Połączenie z urządzeniem 
Można zastosować dwa sposoby opisane poniżej. 
 
 Połączenie automatyczne(Przycisk) 
 Połączenie manualne 

 

Połączenie automatyczne (Przycisk) 
Jeśli terminal bezprzewodowy jest kompatybilny z WPS-PBC (przycisk), możesz połączyć je z urządzeniem za 
pomocą przycisku WPS. 

1 Sprawdź położenie przycisku WPS w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z terminalem 

bezprzewodowym. 

2 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(AP Mode) Setting 

(Ustawianie bezprzewodowego(trybu punktu dostępowego))], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 



Podłączanie do PC po przygotowaniu urządzenia 

- 58 - 

 
 Komunikat „Nie może być używany jednocześnie z trybem bezprzewodowym(infrastruktura)” będzie wyświetlany 

przez około 5 sekund. 

4 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 

 

5 Naciśnij ▼ kilkukrotnie, aby wybrać [Automatic Setup (PushButton) (Automatyczna konfiguracja 

(przycisku))] i naciśnij «OK». 

 

6 Gdy wyświetlany jest komunikat „Zaimplementować tę metodę? Metoda przycisku”, zaznacz 

[Yes (Tak)] i naciśnij «OK». 

 

Wyświetlony zostanie komunikat „Uruchamianie metody przycisku”, a urządzenie zacznie wyszukiwanie 
punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 

 

7 Rozpocznij WPS-PBC (przycisk) na terminalu bezprzewodowym. 
 
 „Uruchamianie metody przycisku” będzie wyświetlany przez około 2 minuty. Uruchom przycisk na terminalu 

bezprzewodowym w trakcie wyświetlania komunikatu. 
 Podczas wyświetlania komunikatu „Uruchamianie metody przycisku”, panel operatora urządzenia będzie 

nieaktywny. 

8 Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Połączono.”, połączenie jest gotowe. 

 

 
 W przypadku niepowodzenia, zastosuj procedurę opisaną w „Połączenie manualne” aby spróbować ponownie. 

Następnie przejdź do „Instalacja oprogramowania na komputerze PC(P.61)”. 
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Gdy korzystasz z urządzenia przenośnego, przejdź do „Drukowanie z urządzenia mobilnego (Podręcznik 
użytkownika)”. 

 

Połączenie manualne 
Jeżeli terminal bezprzewodowy nie wspiera WPS-PBC (przycisk), wprowadź SSID oraz hasło urządzenia tego 
urządzenia na terminalu bezprzewodowym aby się połączyć. 

1 Przyciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Wireless(AP Mode) Setting 

(Ustawianie bezprzewodowego(trybu punktu dostępowego))], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

2 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

 
 Komunikat „Nie może być używany jednocześnie z trybem bezprzewodowym(infrastruktura)” będzie wyświetlany 

przez około 5 sekund. 

3 Przyciśnij przycisk ▲ aby wybrać [Enable (Aktywne)] i naciśnij «OK». 

 

4 Naciśnij ▼ kilkukrotnie, aby wybrać [Manual Setup (Ustawienie ręczne)], i naciśnij «OK». 

 

5 Upewnij się, że [SSID] i [Password (Hasło)] urządzenia są wyświetlane. 
 
 Ekrany wskazane w tym miejscu są jedynie przykładami i mogą różnić się od faktycznych informacji. 

 

6 Wprowadź [SSID] i [Password (Hasło)] urządzenia potwierdzone w Kroku 5 terminalu 

bezprzewodowego aby się połączyć. 
 
 W przypadku, gdy terminal bezprzewodowy ustawiono, aby automatycznie uzyskiwał adres IP, możesz 

nawiązać komunikację poprzez podłączenie do urządzenia w trybie AP i automatyczne przypisanie adresu Ipv4 
do terminalu mobilnego. 

 Domyślne IP urządzenia to [192.168.110.100]. 

 W przypadku braku możliwości połączenia, zobacz „Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym 

połączeniem LAN (Podręcznik użytkownika)”. 

 
Następnie przejdź do „Instalacja oprogramowania na komputerze PC(P.61)”. 
Gdy korzystasz z urządzenia przenośnego, przejdź do „Drukowanie z urządzenia mobilnego (Podręcznik 
użytkownika)”. 
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Podłączanie przez USB 

Połącz urządzenie z komputerem PC za pomocą przewodu USB w celu drukowania. 

1 Przygotuj kabel USB 2.0. 
 
 Nie działa z USB 3.0. 

 Na urządzeniu zastosowano złącze typu B. 

 

 
 Aby skorzystać z trybu USB 2.0 hi-speed, zastosuj przewód USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0. 

2 Wyłącz urządzenie. 

3 Podłącz jeden koniec przewodu USB do złącza interfejsu znajdującego się z tyłu urządzenia. 
 
 Uważaj, aby nie podłączyć kabla USB do gniazda interfejsu sieciowego. Może to spowodować awarię 

urządzenia. 

 

4 Podłącz drugi koniec przewodu USB do złącza USB w komputerze. 

 

Kontynuuj do „Instalacja oprogramowania na komputerze PC(P.61)”. 
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Instalacja oprogramowania na komputerze PC 

Jeśli komputer jest wyposażony w napęd DVD, należy zainstalować na nim sterownik drukarki i inne 
oprogramowanie z dostarczonej płyty DVD. 
W przypadku, gdy Twój komputer PC nie jest wyposażony w napęd DVD, lub chcesz zaktualizować sterownik 
drukarki oraz inne oprogramowanie, możesz je pobrać i zainstalować ze strony OKI Data. 

Środowisko operacyjne 
 Windows 10 
 Windows 8,1 
 Windows 8 
 Windows 7 
 Windows Server 2019 
 Windows Server 2016 
 Windows Server 2012 R2 
 Windows Server 2012 
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2008 
 macOS 10.15 - 10.12, OS X 10.11 

 
 Wyświetlany ekran może różnić się od opisu w zależności od wersji systemu Windows i macOS lub konkretnego 

sterownika drukarki. 

Rodzaje sterownika drukarki 
Istnieją dwa rodzaje sterownika drukarki, sterownik drukarki PCL i sterownik drukarki PS. Do normalnego 
drukowania należy użyć sterownika drukarki PCL. Sterownik drukarki PS jest odpowiedni do drukowania 
dokumentów zawierających dane ESP lub czcionkę PostScript. 

 Ekrany i funkcje sterownika drukarki(P.108) 

 
 Do systemu macOS stosuje się tylko sterownik drukarki PS. 

Dla Windows 

1 Upewnij się, że urządzenie i komputer są połączone, a ich zasilanie włączone. 

2 Włóż do komputera dołączoną płytę DVD. 
 
 Aby zainstalować sterownik z dostarczonej płyty DVD, należy zainstalować i włączyć .NET Framework 3.5 lub 

wyższy. 
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3 Kiedy pojawi się okno [DVD drive (Napęd DVD)] kliknij [Launch Setup.exe (Uruchom: 

setup.exe)]. 

 

 
 W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control (Kontrola konta użytkownika)] kliknij [Yes (Tak)]. 

 Jeśli ekran [DVD Drive (Napęd DVD)] nie jest wyświetlany, otwórz płytę DVD w Eksploratorze. 

4 Wybierz [Polish - Polski] z rozwijanego menu wyboru języka na ekranie [Welcome (Powitanie)]. 

5 Dokładnie przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania i kliknij przycisk [Accept (Zgadzam 

się)]. 

6 Przeczytaj porady dotyczące środowiska i kliknij przycisk [Go (Uruchom)]. 

7 Kliknij na [Network Connection (Połączenie sieciowe)] lub [USB Connection (Połączenie USB)] 

w zależności od sposobu połączenia komputera PC z urządzeniem. 

 

Jeśli wyświetli się okno [Windows Security Alert (Alert zabezpieczeń Windows)], kliknij [Allow access 
(Zezwól na dostęp)]. 

8 Wybierz nazwę modelu tego urządzenia, a następnie kliknij [Go (Uruchom)]. 
 
 Jeżeli drukarka nie jest wyświetlana przy użyciu połączenia sieciowego, wprowadź adres IP przypisany do 

drukarki, wybierając opcję [Search Range (Zakres wyszukiwania)], a następnie kliknij przycisk [Search Again 
(Wyszukaj ponownie)]. 
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9 Kliknij [Recommended Install (Instalacja zalecana)]. 

 

Sprawdź oprogramowanie i kliknij przycisk [Start (Start)]. 

 

Rozpocznie się instalacja. 

 
 Zainstalowane zostanie następujące oprogramowanie. 

 Sterownik drukarki PCL6 (włącznie z Network Extension i Color Swatch Utility) 
 FAQ 
 Monitoring Tool 

 Inne oprogramowanie jest instalowane z poziomu programu [Batch Install (Instalacja wsadowa)] lub [Individual 

Install (Instalacja indywidualna)]. 

10 Sprawdź, czy instalacja oprogramowania jest zakończona. 

11 Kliknij [Exit (Wyjścia)]. 

 

Wyświetli się ekran [Firmware Update (Aktualizacja firmware)].  
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12 Jeśli nie ma potrzeby aktualizacji, kliknij [Go (Dalej)]. 
Kliknij przycisk [Confirm (Potwierdź)], jeśli nie wiesz lub wymagana jest aktualizacja. 

 

Jeżeli pojawi się następujący ekran, kliknij [Yes (Tak)]. 

 

Po zakończeniu aktualizacji kliknij [Go (Dalej)]. 

13 Kliknij [Go (Dalej)]. 

 

Jeżeli pojawi się następujący ekran, kliknij [Yes (Tak)]. 

 

14 Kliknij [Exit (Wyjścia)]. 

 

 
Teraz instalacja jest zakończona. 
W przypadku instalacji elementów dodatkowych, takich jak dodatkowy podajnik, należy zmienić ustawienia 
sterownika drukarki. 

 Ustawienia sterownika drukarki(P.66) 
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Dla macOS 

1 Upewnij się, że urządzenie i komputer są połączone, a ich zasilanie włączone. 

2 Włóż do komputera dołączoną płytę DVD. 

3 Dwukrotnie kliknij na ikonę [OKI], która znajduje się na pulpicie. 

4 Dwukrotnie kliknij na [Drivers (Sterowniki)] - [PS] - [Installer for OSX (Instalator OSX)]. 

5 Ukończ instalację, wykonując wyświetlane na ekranie instrukcje. 

6 Z menu Apple wybierz [System Preferences (Właściwości systemu)]. 

7 Kliknij [Printers and Scanners (Drukarki i skanery)]. 

8 Gdy wyświetlone zostanie menu, kliknij [+] i wybierz opcję [Add Printer or Scanner (Dodaj 

drukarkę lub skaner)]. 

 

 
 Jeżeli nie możesz kliknąć [+], kliknij na symbol klucza. 

9 Kliknij [Default (Domyślnie)]. 

10 Wybierz urządzenie, następnie wybierz [OKI C650 PS] z menu [Drivers (Sterowniki)]. 
Sposób podłączenia Nazwa na liście Typ 

Sieć OKI-C650 (Ostatnie 6 cyfr adresu MAC) Bonjour 
USB OKI DATA CORP C650 USB 

 
 Adres MAC można sprawdzić, naciskając przyciski przewijania na panelu operatora, aby wydrukować informacje 

o sieci z pozycji [Print Information (Drukuj informacje)] - [Network (Sieć)]. 
 Aby zmienić nazwę, wprowadź nową nazwę, która ma być używana w polu [Name (Nazwa)]. 

 

11 Kliknij [Add (Dodaj)]. 

12 Jeśli pojawi się ekran potwierdzenia opcji, kliknij przycisk [OK]. 
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13 Sprawdź, czy urządzenie jest dodane do [Printers (Drukarki)] i czy w [Type (Typ)] jest 

wyświetlane „OKI C650 PS”. 

 

 
 Jeśli urządzenie „OKI C650 PS” nie jest poprawnie wyświetlane w polu [Type (Typ)], kliknij [-], aby usunąć 

urządzenie z listy [Print (Drukuj)] i powtórz kroki 8–12. 

14 Kliknij [Open Print Queue (Otwórz kolejkę druku)]. 

15 Wybierz menu [Print Test Page (Wydrukuj stronę testową)] z menu [Printer (Drukuj)]. 
Instalacja jest zakończona po wydrukowaniu strony testowej. 
W przypadku instalacji elementów dodatkowych, takich jak dodatkowy podajnik, należy zmienić ustawienia 
sterownika drukarki. 

 Ustawienia sterownika drukarki(P.66) 

Ustawienia sterownika drukarki 
Jeżeli zainstalowano podajnik dodatkowy, zmień ustawienia sterownika drukarki w następujący sposób. 

 Instalacja oprogramowania na komputerze PC(P.61) 

 
 Aby wykonać tę procedurę, należy zalogować się do PC jako użytkownik z prawami administratora. 
 W przypadku systemu macOS z następującymi warunkami sterownik drukarki otrzymuje informacje automatycznie, a 

zatem wprowadzanie nowych ustawień nie jest konieczne. 
W przypadku korzystania z Bonjour do połączenia USB lub połączenia sieciowego i instalowania części opcjonalnych 
przed zainstalowaniem sterownika drukarki, wymagane jest wcześniejsze zainstalowanie sterownika drukarki w 
komputerze. 

 

Dla sterownika drukarki Windows PCL 

1 Otwórz „Urządzenia i drukarki”. 
 Jak otworzyć folder drukarki(P.118) 

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę [OKI C650 PCL] i wybierz [Printer Properties 

(Właściwości drukarki)]. 

3 Wybierz zakładkę [Device Options (Opcje urządzenia)].  
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4 W przypadku korzystania z połączenia sieciowego, kliknij [Get Printer Settings (Załaduj 

ustawienia drukarki)]. 
W przypadku używania połączenia USB w polu [Installed Paper Trays (Dostępne podajniki)] wprowadź 
łączną liczbę podajników z wyłączeniem podajnika uniwersalnego. 
Na przykład w przypadku zainstalowanych trzech dodatkowych podajników wprowadź liczbę „4”, 
ponieważ dostępne są podajniki 1., 2., 3. i 4. 

 

5 Kliknij [OK]. 
 

Dla sterownika drukarki Windows PS 

1 Otwórz „Urządzenia i drukarki”. 
 Jak otworzyć folder drukarki(P.118) 

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę [OKI C650 PS] i wybierz [Printer Properties 

(Właściwości drukarki)]. 

3 Wybierz zakładkę [Device Settings (Ustawienia urzšdzenia)].  
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4 Aby nawiązać połączenie sieciowe, wybierz opcję [Get installed options automatically 

(Automatycznie pobierz zainstalowane opcje)] w polu [Installable Options (Opcje możliwe do 

zainstalowania)] i kliknij przycisk [Setup (Konfiguracja)]. 
W przypadku połączenia USB należy wybrać odpowiednią wartość w polu [Available Trays (Dostępne 
podajniki)] w [Installable Options (Opcje możliwe do zainstalowania)]. 

 

5 Kliknij [OK]. 
 

Dla macOS 

1 Z menu Apple wybierz [System Preferences (Właściwości systemu)]. 

2 Kliknij [Print & Scan (Drukuj i Skanuj)]. 

3 Wybierz drukarkę i kliknij [Options and Supplies (Opcje i materiały)]. 

4 Wybierz zakładkę [Options (Opcje)]. 

5 Wybierz całkowitą liczbę podajników z poziomu [Available Trays (Dostępne podajniki)], a 

następnie kliknij [OK]. 
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Identyfikacja części 

W tej części opisano nazwę i funkcje każdej części jednostki głównej. 

Przód 

 

 
Nr. Nazwa Funkcja 

1 Pokrywa przednia To jest osłona na przedniej stronie jednostki głównej. 
Można otworzyć przednią pokrywę, pociągając jej dźwignię 
do siebie. 

2 Panel operatora To jest panel używany do obsługi jednostki głównej. 
Jest on wyposażony w wyświetlacz, przyciski funkcyjne, 
klawiaturę numeryczną, przycisk Fn, lampkę kontrolną, itp. 

 Identyfikacja elementów panelu operatora(P.94) 
 

3 Taca wyjściowa (górna pokrywa) To jest podajnik wyjściowy znajdujący się w górnej części 
urządzenia głównego. Po otwarciu przedniej pokrywy 
można ją otworzyć, pociągając za otwartą dźwignię do 
środka. 

4 Zespół utrwalający Ten element utrwala toner na papierze. 
5 Przełącznik zasilania Włącza/wyłącza zasilanie jednostki głównej. Zapala się na 

niebiesko po włączeniu zasilania, a wyłącza po wyłączeniu 
zasilania. 

6 Pokrywa modułu bezprzewodowego LAN Osłona modułu sieci bezprzewodowej LAN. 
7 Wyloty powietrza Pozwala na wlot i wylot powietrza z wnętrza jednostki 

głównej. 
Należy zwrócić szczególna uwagę, aby nie zablokować 
otworów wentylacyjnych. 

8 Dźwignia otwierania pokrywy przedniej To jest niebieska dźwignia służąca do odblokowania 
pokrywy przedniej. 

9 Podajnik uniwersalny (MP tray) Oprócz papieru o różnych rozmiarach, można również 
drukować na kopertach. 

10 Podajnik 1 Załaduj papier do drukowania. 
11 Pojemnik na zużyty toner To jest miejsce w którym przechowywany jest pojemnik na 

zużyty toner. 
12 Obsługiwany papier Załaduj papier do podajnika uniwersalnego. 
13 Osłona ułożenia papieru Przytrzymuje papier załadowany do podajnika 

uniwersalnego. 
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Wnętrze jednostki głównej 

 

 
Nr. Nazwa Funkcja 

14 Kaseta z tonerem: (K: Czarny) Kaseta z tonerem zawiera toner (tusz w proszku) stosowany 
do drukowania. 
Pojemnik z tonerem jest materiałem eksploatacyjnym. 

15 Pojemnik z tonerem (C: Cyjan) 
16 Pojemnik z tonerem (M: Magenta) 
17 Pojemnik z tonerem (Y: Żółty) 
18 Numer seryjny Numer przypisany do urządzenia. 
19 Dźwignia L2 Dźwignia stosowana do unoszenia pokrywy podajnika 

wyjściowego. 
20 Dźwignia L1 Dźwignia stosowana do wymiany bębna światłoczułego. 
21 Zespół pasa transferu Zespół służący do przenoszenia papieru. 
22 Dźwignia L3 Dźwignia stosowana do wyciągani pojemnika na bęben 

światłoczuły. 
23 Bęben światłoczuły (K: Czarny) Bęben światłoczuły służy do odwzorowania obrazu na 

papierze z wykorzystaniem tonera. 
Bęben jest elementem eksploatacyjnym. 

24 Bęben światłoczuły (C: Cyjan) 
25 Bęben światłoczuły (M: Magenta) 
26 Bęben światłoczuły (Y: Żółty) 
27 Pojemnik na bęben światłoczuły Trzyma bęben światłoczuły. 
28 Głowica LED (x 4) Zapisuje obraz na bęben światłoczuły przy pomocy światła. 
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Wstecz 

 

 
Nr. Nazwa Funkcja 

29 Tylny podajnik wyjściowy Jest to wyjście z papieru, gdy papier jest drukowany stroną 
zadrukowaną skierowaną do góry. 

30 Złącze zasilania W tym miejscu podłącza się dołączony do zestawu kabel 
zasilający. 

31 Jednostka interfejsu Złącze do podłączenia do PC. 
32 Złącze interfejsu USB W tym miejscu kabel USB jest podłączany, gdy komputer i 

jednostka główna są podłączone kablem USB. 
33 Złącze akcesoriów Port, do którego podłączona jest pamięć USB. 
34 Złącze interfejsu sieciowego (LAN1) W tym miejscu podłącza się kabel LAN, gdy komputer i 

jednostka główna są podłączone do sieci. 
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Włączanie i wyłączanie zasilania 

Włączanie zasilania 

1 Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę. 

 

Kiedy zasilanie zostanie włączone, kontrolka LED przycisku zasilania zostanie podświetlona. 
Gdy urządzenie będzie gotowe, na ekranie pojawi się informacja „Gotowa do druku”. 

Wyłączanie zasilania 

1 Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę. 
„Wyłączanie. Zaczekaj. Zasilanie wyłączy się automatycznie” pojawi się na wyświetlaczu, a lampka LED 
wyłącznika zasilania będzie migać w odstępach ok. 1 sekundy. 
Poczekaj chwilę, aż urządzenie zostanie wyłączone automatycznie, a kontrolka LED wyłącznika zasilania 
zgaśnie. 

 
 Jeśli naciśniesz i przytrzymasz wyłącznik zasilania przez ok. 1 sekundę, gdy urządzenie znajduje się w trybie 

oszczędzania energii, zasilanie zostanie wyłączone bez wyświetlania komunikatu. 
 Zaczekaj. Wyłączenie zasilania może trwać około 5 minut. 

 Przyciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez ponad 5 sekund, aby wymusić wyłączenie zasilania. Postępuj 

tak wyłącznie w przypadku błędów. W celu rozwiązywania problemów z urządzeniem, patrz „Rozwiązywanie 
problemów z urządzeniem (Podręcznik użytkownika)”. 
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Ładowanie papieru 

W tej części opisano rodzaje papieru, które można stosować z tym urządzeniem, istotne informacje o papierze 
oraz metody magazynowania papieru. 

Procedura ładowania papieru 

1. Sprawdź odpowiedni papier. 
 Odpowiedni papier(P.74) 

 Nieodpowiedni papier(P.76) 

 

2. Załaduj papier do podajnika. 
 Arkusze dostosowane do poszczególnych podajników(P.78) 

 Ładowanie papieru do Podajnika 1(P.79) 

 Ładowanie papieru do Podajnika 2/3/4 (opcjonalnego)(P.80) 

 Ładowanie papieru do podajnika uniwersalnego(P.82) 

 

3. Ustaw informacje o papierze (rozmiar nośnika, typ nośnika, gramatura nośnika) na 
panelu operatora. 

 Ustawianie informacji o papierze na panelu operatora(P.84) 

Odpowiedni papier 
W celu utrzymania wysokiej jakości druku konieczne jest stosowanie papieru, który spełnia warunki jakości, 
gramatury i wykończenia powierzchni. Korzystaj z papieru elektrograficznego. 
Przed skorzystaniem z drukowania na niezalecanym papierze, dokładnie przetestuj jakość wydruku i sprawdź 
mechanizm pobierania papieru, upewniając się, że nie występują żadne utrudnienia. 
Środki ostrożności związane z drukowaniem na różnych typach papieru opisano w części „Środki ostrożności w 
zakresie papieru według typu(P.77)”. 

Typ nośnika Format papieru Gramatura papieru Inne warunki 
Zwykły A4 Drukowanie simplex: 

60 - 256 g/m2 
Drukowanie dwustronne: 
64 - 176 g/m2 
 

Papier o niestandardowym rozmiarze 
musi spełniać wymagania dla zwykłego 
papieru. 
Drukowanie dwustronne jest niemożliwe 
w przypadku papieru B6, B7, B8 oraz 
papieru 4 x 6 cali. 

A5 
A6 
B5 
B6 
B6 Half 
B7 
B8 
Letter 
Legal (13 cali) 
Legal (13,5 cali) 
Legal (14 cali) 
Wykonawczy 
Statement 
8,5 cala SQ 
Folio (210 x 330 mm) 
16K (184 x 260 mm) 
16K (195 x 270 mm) 
16K (197 x 273 mm) 
4 x 6 cali 
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Typ nośnika Format papieru Gramatura papieru Inne warunki 
5 x 7 cali 
Długi papier 
Niestandardowy 
Szerokość: 55 - 216 
Długość: 91 - 1321 

Koperta Com-9 Nośniki wykorzystujące 
papier o gramaturze 24 
funtów 

Nośniki wykonane z papieru 
rzemieślniczego, elektrofotograficznego 
lub suchego papieru PPC. 
Nośniki ze szczelnie złożoną zakładką. 
Drukowanie dwustronne nie jest 
dostępne. 

Com-10 
Monarch 
DL 
C5 

Karta indeksowa 3 x 5 cali  Drukowanie dwustronne nie jest 
dostępne. 

Etykiety A4 Całkowita gramatura: 0,1 
- 0,2 mm 

Etykiety do drukarek 
elektrofotograficznych lub suchych PPC, 
gdzie papier powierzchniowy, klej i 
podłoże nie ulegają degradacji pod 
wpływem ciepła. 
Nośniki o strukturze zapobiegającej 
odklejaniu się papieru przedniego od 
podłoża w procesie utrwalania 
termicznego drukarki. 
Nośnik o strukturze zapobiegającej 
odklejaniu się przedniego papieru od 
podłoża podczas przesuwania papieru. 
Nośniki o łącznej gramaturze papieru 
wierzchniego i podkładu od 0,1 do 0,2 
mm. 
Nośniki w przypadku których papier 
wierzchni pokrywa cały arkusz nośny bez 
wystającego kleju. 
Nośniki bez przerw i zagnieceń. 
Drukowanie dwustronne nie jest 
dostępne. 

Letter 

Papier częściowo 
zadrukowany 

Tak jak w przypadku papieru 
zwykłego 

64 - 256 g/m2 Nośniki spełniające wymogi dotyczące 
papieru zwykłego. 
Nośniki, na których farba używana do 
częściowego druku jest odporna na 
temperaturę i może wytrzymać 230°C. 

Papier kolorowy Tak jak w przypadku papieru 
zwykłego 

64 - 256 g/m2 Nośniki, których pigment lub atrament 
użyty do barwienia papieru jest odporny 
na wysoką temperaturę i może 
wytrzymać 230°C. 
Nośniki wykonane z papieru 
elektrofotograficznego o takich samych 
cechach jak papier zwykły. 

Długi papier Szerokość: 210 mm 
Długość: 356 do 1320 mm 

128 g/m2 Jeśli długość papieru przekracza 356 
mm, jego szerokość musi wynosić od 210 
mm do 216 mm. 
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 W przypadku, gdy kierunek ziaren papieru nie odpowiada kierunkowi podawania papieru, może dojść do zacięć 

papieru. 
 Drukowanie z podajnika uniwersalnego może powodować marszczenie papieru. W tym przypadku podaj papier z 

kasety z papierem. 
 Kierunek powierzchni papieru jest oznaczony na opakowaniu. Załaduj papier prawidłowo, tak aby wydruk został 

wykonany na stronie przedniej. 
 Papier jest owinięty papierem odpornym na wilgoć w celu ograniczenia możliwości zawilgocenia papieru. Papier 

należy używać jak najszybciej po otwarciu opakowania. 
 Nieużywany papier należy zawinąć w papier opakowaniowy i w miarę możliwości trzymać z dala od wchłaniania 

wilgoci. 
 Jeśli jest on używany poza normalną temperaturą pokojową (temperatura: 17°C - 25°C; wilgotność: 40% do 60%), 

jakość druku może ulec pogorszeniu lub mogą wystąpić problemy, takie jak zacięcia papieru, marszczenie, zwijanie 
się i odkształcenia. 

 Zależnie od środowiska montażu urządzenia druk na wilgotnym papierze może być przyczyną powstawania pary lub 
kropelek wody w okolicy wylotu papieru urządzenia. Nie jest to objaw awarii. Ciepło generowane podczas nakładania 
toneru na papier jest przyczyną parowania wilgoci wchłoniętej przez papier. 

Nieodpowiedni papier 
Nie należy używać poniższych typów papieru. Może to powodować zacięcia papieru lub usterkę. 
 Papier o gładkiej powierzchni, szorstki oraz papier o różnej chropowatości przodu i tyłu 
 Papier zbyt cienki lub zbyt gruby 
 Papier z dużą ilością pyłu papierowego 
 Paper o małych ziarnach (Nie używać do podawania pionowego.) 
 Mokry (wilgotny) papier 
 Papier z fałdami, pozaginany lub zawinięty z powodu zawilgocenia 
 Papier z ładunkiem elektrostatycznym 
 Papier i koperty teksturowane, tłoczone lub powlekane 
 Papier specjalnie przetwarzany z użyciem kleju, środków chemicznych itp. 
 Papier nieodporny na wysoką temperaturę (230°C) 
 Papier z otworami, perforacją, nacięciami, otworami na segregator 
 Papier z nierównościami, zagnieceniami, zadziorami, itp. na powierzchni cięcia papieru 
 Papier, który nie posiada ostrych kątów lub nieprawidłowo docięty 
 Papier lub koperty pomarszczone, wypaczone, z zagiętymi rogami, pofałdowane, zagniecione, rozdarte, 

itp. 
 Papier ze zszywkami, spinaczami, wstążkami, taśmami, zapięciami, itp. 
 Papier specjalny, taki jak kalka maszynowa, papier bezkalkowy, papier termiczny i papier wrażliwy na 

nacisk 
 Papier do drukarek termotransferowych, papier atramentowy, mokry papier PPC, papier do kopiowania, 

papier japoński, itp. 
 Koperty z naklejonymi znaczkami 
 Koperty, które są zbyt grube 
 Koperty plastikowe 
 Podwójne koperty z wewnętrznymi torbami 
 Koperty z zapięciami, guzikami lub wycięciami 
 Koperty przyklejone taśmą dwustronną lub z klejem na zakładce 
 Koperty z powłoką hydrofobową 
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Środki ostrożności w zakresie papieru według typu 

Zwykły 
 Prędkość drukowania zmniejszy się, gdy ustawiony zostanie format papieru [A6 (A6)] lub [A5 (A5)], a 

także wtedy, gdy ustawiono szerokość papieru 182 mm lub mniej. 
 W przypadku grubego papieru, toner może lekko przywierać do papieru, lub wydruk może być jasny. 

Papier częściowo zadrukowany 
 W przypadku ustawienia obramowania wydruku, zaplanuj je uwzględniając następujące zmiany w pozycji 

drukowania. 
Dokładność pozycji wyjściowej: ±2 mm, przekrzywianie papieru: ±1 mm/100 mm; rozszerzanie i kurczenie 
się obrazu: ±1 mm/100 mm (W przypadku papieru o gramaturze 80 g/m2) 

 Urządzenie nie może drukować na zadrukowanym obszarze. 

Koperta 
 Papier może być wypaczony lub pozawijany po zadrukowaniu. 
 Toner może lekko przywierać do papieru, lub wydruk może być jasny. 
 Toner może być łatwo usunięty. 
 Jakość druku może spaść na obszarze około 5 mm wokół obszaru klejenia koperty (o różnej gramaturze). 
 Wypaczenie na kopercie może powodować słabe podawanie papieru. Spróbuj ponownie po usunięciu 

wypaczeń lub zawinięć. 
 Jeśli przyklejona część na tylnej krawędzi jest zgięta, może to spowodować złe podawanie papieru. 

Skoryguj wygięcie przed użyciem. 
 Drukowanie dwustronne nie jest dostępne. 
 Zawsze przeprowadzaj wydruk próbny, aby sprawdzić, czy nie występują problemy. 

Etykiety 
 Toner może lekko przywierać do papieru, lub wydruk może być jasny. 
 Toner może być łatwo usunięty. 
 Wypaczenie na przedniej krawędzi etykiety może uniemożliwiać prawidłowe podawanie papieru. Użyj 

etykiet po usunięciu wypaczeń i zawinięć. 
 Drukowanie dwustronne nie jest dostępne. 
 Zawsze przeprowadzaj wydruk próbny, aby sprawdzić, czy nie występują problemy. 

Długi papier 
 W przypadku grubego papieru, toner może lekko przywierać do papieru, lub wydruk może być jasny. 
 W przypadku, gdy kierunek ziaren papieru nie odpowiada kierunkowi podawania papieru, może dojść do 

zacięć papieru. 
 Nie należy używać papieru, który został raz wydrukowany na drukarce termotransferowej, atramentowej 

itp. 
 Kierunek powierzchni papieru jest oznaczony na opakowaniu. Załaduj papier prawidłowo, tak aby wydruk 

został wykonany na stronie przedniej. 
 Papier jest owinięty papierem odpornym na wilgoć w celu ograniczenia możliwości zawilgocenia papieru. 

Papier należy używać jak najszybciej po otwarciu opakowania. 
 W przypadku, gdy stosowany jest długi papier o gramaturze przekraczającej 128 g/m2, jakość wydruku 

może się pogorszyć. Zawsze przeprowadzaj wydruk próbny, aby sprawdzić, czy nie występują problemy. 
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 Upewnij się, że rozmiar papieru jest ustawiony według długości pionowej. Długość pionowa nie może być 
ustawiona na wartość mniejszą niż długość pozioma. 

 Niektóre aplikacje mogą nie być dostępne. 
 Nawet w przypadku stosowania w zalecanych warunkach, jakość wydruku może nie zostać utrzymana z 

papierem o długości przekraczającej 356 mm. 

Papier o nieregularnym kształcie (rozmiar niestandardowy) 
 Mogą wystąpić skosy, zwijanie, wypaczanie, zaginanie narożników (krawędź jest zagięta) oraz zacięcia 

papieru spowodowane tymi czynnikami. Wcześniej sprawdź wynik wydruku papieru, który ma zostać 
użyty. 

 Zarejestruj papier w orientacji pionowej i załaduj go do tacy w położeniu pionowym. 
 Jeśli długość papieru przekracza 356 mm użyj tylnego podajnika wyjściowego. 
 Niektóre aplikacje mogą nie być dostępne. 
 Na papierze o długości przekraczającej 356 mm nie można zagwarantować określonej jakości druku. 
 W przypadku długości papieru przekraczającej długość podstawek papieru podajnika uniwersalnego, 

należy przytrzymywać papier rękami. 
 Informacje o rodzaju papieru, który może być podawany z każdej tacy oraz rozmiar papieru, który może 

być zadrukowany po obu stronach, znajdują się w części „Odpowiedni papier(P.74)”. 
 Jeżeli nie możesz prawidłowo drukować na papierze o dużym formacie, w sterowniku drukarki PS w 

pozycji [Quality (Jakość)] ustaw opcję [Normal (Zwykły)]. 
 Zawsze przeprowadzaj wydruk próbny, aby sprawdzić, czy nie występują problemy. 

Makulaturowy 
 Toner może lekko przywierać do papieru, lub wydruk może być jasny. 
 Niektóre rodzaje papieru makulaturowego zawierają dodatki, które mogą obniżyć jakość druku. Przed 

użyciem papieru makulaturowego upewnij się, że papier jest dostosowany do drukarki 
elektrofotograficznej. 

Arkusze dostosowane do poszczególnych podajników 

Podajnik 1 
Typ nośnika Format papieru Gramatura 

nośnika 
Odpowiednia 
liczba arkuszy 

Zwykły 
Papier 
częściowo 
zadrukowany 
Papier kolorowy 

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal (13 cali), Legal (13,5 cala), Legal 
(14 cali), Executive, 8,5 cali SQ (8,5 x 8,5 cala), Folio (210 x 330 
mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (195 mm x 270 mm), 16K (197 x 
273 mm), 5 x 7 cali, rozmiar niestandardowy (szerokość: 100 - 
216 mm; długość: 148 - 356 mm) 

60 - 256 g/m2 250 (przy 
gramaturze 
80 g/m2) 

Podajnik 2/3/4 (Opcjonalny) 
Typ nośnika Format papieru Gramatura 

nośnika 
Odpowiednia 
liczba arkuszy 

Zwykły 
Papier 
częściowo 
zadrukowany 
Papier kolorowy 

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal (13 cali), Legal (13.5 cali), Legal 
(14 cali), Executive, Statement, 8,5 cala SQ (8,5 x 8,5 cali), Folio 
(210 x 330 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (195 mm x 270 mm), 
16K (197 x 273 mm), 5 x 7 cali, rozmiar niestandardowy 
(szerokość: 105 - 216 mm; długość: 148 - 356 mm) 

64 - 176 g/m2 530 (przy 
gramaturze 
80 g/m2) 
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Podajnik uniwersalny 
Typ nośnika Format papieru Gramatura 

nośnika 
Odpowiednia 
liczba arkuszy 

Zwykły 
Koperta 
Etykiety 
Karta indeksowa 
Papier 
częściowo 
zadrukowany 
Papier kolorowy 

A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, B7, B8, Letter, Legal (13 cali), Legal 
(13.5 cali), Legal (14 cali), Executive, Statement, 8,5 cali SQ (8,5 x 
8,5 cali), Folio (210 x 330 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (195 
mm x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), 4 x 6 cali, 5 x 7 cali, Com-9, 
Com-10, Monarch, DL, C5, rozmiar niestandardowy (szerokość: 
55 - 216 mm; długość: 91 - 1321 mm) 

60 - 256 g/m2 100 (przy 
gramaturze 
80 g/m2) 
10 arkuszy (przy 
gramaturze 
80g/m2) 

Ładowanie papieru do Podajnika 1 
Informacje o papierze, który można używać są dostępne w części „Odpowiedni papier(P.74)”,„Arkusze 
dostosowane do poszczególnych podajników(P.78)”. 

 
 Papier w rozmiarze A5 można podawać zarówno poziomo jak i pionowo. 

 

1 Wyciągnij kasetę z papierem. 

 

 
 W przypadku wyciągnięcia kasety z tonerem z włączonym zasilaniem, na ekranie może pojawić się informacja 

„Zmienić ustawienia podajnika?”. Wiadomość zniknie automatycznie w ciągu 10 sekund po zainstalowaniu 
kasety w jednostce głównej. 
Jeżeli zmieniłeś papier, naciśnij przycisk «OK» i zmień ustawienia rozmiaru papieru, jego typ oraz gramaturę. 

 Zwróć uwagę na pozycję papieru, który może być podawany pionowo lub poziomo, jak na przykład rozmiar A5. 

2 Wprowadź prowadnicę papieru oraz niebieską część blokady papieru aby dostosować rozmiar 

podawanego papieru. 
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3 Dokładnie ułóż papier. Wyrównaj krawędzie arkuszy papieru w poziomie 

 

4 Załaduj papier, układając go stroną do zadrukowania skierowaną w dół, i dociśnij go z góry. 
 
 Nie przekraczaj oznaczenia ▽ na prowadnicy papieru podczas ładowania. 

 

5 Włóż kasetę z papierem z powrotem do urządzenia. 
 
 Jeżeli kaseta z papierem zostanie zbyt silnie włożona do jednostki głównej, blokada papieru może się 

przesunąć. 

 

6 Kontynuuj do „Ustawianie informacji o papierze na panelu operatora(P.84)”. 

Ładowanie papieru do Podajnika 2/3/4 (opcjonalnego) 
Informacje o papierze, którego można używać są dostępne w części „Odpowiedni papier(P.74)”,„Arkusze 
dostosowane do poszczególnych podajników(P.78)”. 

 
 Papier w rozmiarze A5 można podawać zarówno poziomo jak i pionowo. 
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1 Wyciągnij kasetę z papierem. 

 

2 Ustaw wskaźnik wyboru formatu papieru odpowiednio do formatu ładowanego papieru. 

 

 
 Ustaw na [OTHER (OTHER)] w przypadku załadowania papieru o rozmiarze standardowym, który nie jest 

dostępny z poziomu wskazówki rozmiaru papieru. 

 
 W przypadku wyciągnięcia kasety z tonerem z włączonym zasilaniem, na ekranie może pojawić się informacja 

„Zmienić ustawienia podajnika?”. Wiadomość zniknie automatycznie w ciągu 10 sekund po zainstalowaniu 
kasety w jednostce głównej. 
Jeżeli zmieniłeś papier, naciśnij przycisk [Yes (Tak)] i zmień ustawienia rozmiaru papieru, jego typ oraz 
gramaturę. Ponadto, zmień ustawienia wskaźnika rozmiaru papieru. 

 Upewnij się że ustawienie wskaźnika rozmiaru papieru odpowiada rozmiarowi załadowanego papieru. Jeżeli nie 

będą zgodne, wystąpi błąd rozmiaru papieru, a drukowanie będzie niemożliwe. 
 Zwróć uwagę na pozycję papieru, który może być podawany pionowo lub poziomo, jak na przykład rozmiar A5. 

3 Wprowadź prowadnicę papieru oraz niebieską część blokady papieru aby dostosować rozmiar 

podawanego papieru. 

 

4 Dokładnie ułóż papier. Wyrównaj krawędzie arkuszy papieru w poziomie. 
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5 Załaduj papier, układając go stroną do zadrukowania skierowaną w dół, i dociśnij go z góry. 
 
 Nie przekraczaj oznaczenia ▽ na prowadnicy papieru podczas ładowania. 

 

6 Upewnij się, że rozmiar i położenie załadowanego papieru odpowiadają ustawieniom wskaźnika 

rozmiaru papieru. 
 
 Jeżeli rozmiar i położenie załadowanego papieru nie będą zgodne z ustawieniami wskaźnika papieru, zostanie 

wyświetlony komunikat błędnego formatu papieru w trakcie drukowania. Ponadto, drukowanie może być 
niemożliwe. 

7 Włóż kasetę z papierem z powrotem do urządzenia. 
 
 Jeżeli kaseta z papierem zostanie zbyt silnie włożona do jednostki głównej, blokada papieru może się 

przesunąć. 

 

8 Kontynuuj do „Ustawianie informacji o papierze na panelu operatora(P.84)”. 

Ładowanie papieru do podajnika uniwersalnego 
Informacje o papierze, którego można używać są dostępne w częściach „Odpowiedni papier(P.74)” oraz ”Arkusze 
dostosowane do poszczególnych podajników(P.78)”. 

 
 Nie należy jednocześnie ładować papieru w różnych rozmiarach, różnego typu ani o różnej gramaturze. 
 Podczas dodawania papieru należy wyjąć papier z podajnika uniwersalnego, należy wyrównać krawędzie istniejącego 

papieru oraz papieru, który ma zostać dodany, a następnie załadować je razem. 
 Do podajnika uniwersalnego nie ładuj nic poza papierem do drukowania. 
 Nie zostawiaj papieru w podajniku uniwersalnym na dłuższy czas. Kurz i brud przylegają do papieru, a jakość druku 

ulega pogorszeniu. 

 
 Papier w rozmiarze A5 można podawać zarówno poziomo jak i pionowo. 
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1 Włóż palce do zagłębienia z przodu i otwórz podajnik uniwersalny do siebie. 

 

2 Przytrzymaj środkową część podpórki do papieru i wyciągnij ją do siebie. 

 

3 Otwórz podpórkę pomocniczą. 

 

4 Podnieś pokrywę uniwersalnego podajnika papieru. 

 

5 Dopasuj prowadnicę ręcznego podajnika do szerokości papieru, który zostanie załadowany. 

 

6 Dokładnie ułóż papier. Wyrównaj krawędzie arkuszy papieru w poziomie. 
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7 Włóż papier tak aby strona do zadrukowania była skierowana do góry. 
 
 Nie przekraczaj oznaczenia ▽ na prowadnicy papieru podczas ładowania. 

 

 Na wyświetlaczu może pojawić się informacja „Chcesz zmienić ustawienia zasobnika?” może pojawić się na 

wyświetlaczu. Ta wiadomość zniknie automatycznie po 10 sekundach. Jeżeli zmieniłeś papier, naciśnij przycisk 
«OK» i zmień ustawienia rozmiaru papieru, jego typ oraz gramaturę. 

8 Opuść pokrywę uniwersalnego podajnika papieru. 
 
 Papier nie może być podawany bez opuszczenia pokrywy umieszczającej papier. 

 

Jeśli zawsze drukujesz na papierze tego samego rozmiaru i typu z podajnika uniwersalnego, zarejestruj 
załadowany papier w tym urządzeniu. 
Kontynuuj do „Ustawianie informacji o papierze na panelu operatora(P.84)”. 

Ustawianie informacji o papierze na panelu operatora 
Ustaw rozmiar, rodzaj oraz gramaturę papieru załadowanego do poszczególnych podajników w kolejności. 
Po załadowaniu kopert, zobacz część „Drukowanie na kopertach (Podręcznik użytkownika)”. 
Po załadowaniu etykiet, zobacz część „Drukowanie na etykietach (Podręcznik użytkownika)”. 
W przypadku załadowania długiego papieru, zobacz „Drukowanie na długim papierze (Podręcznik 
użytkownika)”. 
W przypadku załadowania papieru o niestandardowych wymiarach, zobacz „Drukowanie na papierze o 
nieregularnym kształcie (papier niestandardowy) (Podręcznik użytkownika)”. 
 

 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», aby 

wyjść. 
 Szczegółowe informacje o menu skrótów dostępne są z „Ustawianie za pomocą menu skrótów (Przycisk Fn)(P.97)”. 
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Dla Podajnika 1/Podajnika uniwersalnego 
1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 

2 Aby wybrać rozmiar papieru w Podajniku 1, naciśnij klawisze w następującej kolejności: «Fn» → 

«1» → «0» → «OK». 
W celu wybrania rozmiaru papieru w podajniku uniwersalnym, naciśnij przyciski w następującej kolejności: 
«Fn» → «9» → «0» → «OK». 

3 Naciśnij przycisk przewijania ▲ lub ▼ aby wybrać rodzaj papieru do ustawienia i naciśnij «OK», 

a następnie «BACK (WSTECZ)». 

4 Naciśnij «2» aby wyświetlić [Media Type (Typ nośnika)], naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać rodzaj 

papieru do ustawienia i naciśnij «OK», a następnie «BACK (WSTECZ)». 

5 Naciśnij «3» aby wyświetlić [Media Weight (Gramatura nośnika)], naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać 

rodzaj papieru do ustawienia i naciśnij «OK», a następnie «BACK (WSTECZ)». 

6 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 
 

Dla Podajnika 2/3/4 
1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 

2 Aby wybrać rozmiar papieru w Podajniku 2, naciśnij klawisze w następującej kolejności: «Fn» → 

«2» → «0» → «OK». 
Aby wybrać rozmiar papieru w Podajniku 3, naciśnij klawisze w następującej kolejności: «Fn» → «3» → 
«0» → «OK». 
Aby wybrać rozmiar papieru w Podajniku 4, naciśnij klawisze w następującej kolejności: «Fn» → «4» → 
«0» → «OK». 

3 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać [Cassette Size (Format kasety)] i naciśnij «OK», a następnie 

«BACK (WSTECZ)». 

4 Jeżeli format papieru wskaźnika rozmiaru papieru jest ustawiony na [OTHER (OTHER)], przejdź 

do Kroku 5. 
Jeżeli wybrano [OTHER (Inny)], naciśnij «4» aby wyświetlić [Other Size (Inny format)]. Naciśnij ▲ lub ▼ 
aby wybrać rozmiar papieru do ustawienia i naciśnij «OK», a następnie «BACK (WSTECZ)». 

5 Naciśnij «2» aby wyświetlić [Media Type (Typ nośnika)]. Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać rodzaj 

papieru do ustawienia i naciśnij «OK», a następnie «BACK (WSTECZ)». 

6 Naciśnij «3» aby wyświetlić [Media Weight (Gramatura nośnika)]. Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać 

rodzaj papieru do ustawienia i naciśnij «OK», a następnie «BACK (WSTECZ)». 

7 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 
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Informacje o wartościach do ustawienia 
Odnieś się do poniższej tabeli aby uzyskać informacje o ustawieniach zwykłego, częściowo zadrukowanego 
oraz kolorowego papieru. 

Wartości do ustawienia na panelu operatora 
Typ nośnika Gramatura nośnika 

Zwykły 60 - 63 g/m2 Papier: Bardzo jasny 
64 - 74 g/m2 Papier: Zwykły 
75 - 82 g/m2 Papier: Średnio lekki 
83 - 90 g/m2 Papier: Średni 
91 - 104 g/m2 Papier: Ciężki 1 
105 - 120 g/m2 Papier: Ciężki 2 
121 - 176 g/m2 Papier: Bardzo ciężki 1 
177 - 220 g/m2 Papier: Bardzo ciężki 2 
221 - 256 g/m2 Papier: Bardzo ciężki 3 

 
Odnieś się do poniższej tabeli aby uzyskać informacje o ustawień zwykłych kart indeksowych. 

Wartości do ustawienia na panelu operatora 
Format papieru Gramatura nośnika 

Karta indeksowa 60 - 63 g/m2 : Bardzo jasny 
64 - 74 g/m2 : Zwykły 
75 - 82 g/m2 : Średnio lekki 
83 - 90 g/m2 : Średni 
91 - 104 g/m2 : Ciężki 1 
105 - 120 g/m2 : Ciężki 2 
121 - 176 g/m2 : Bardzo ciężki 1 
177 - 220 g/m2 : Bardzo ciężki 2 
221 - 256 g/m2 : Bardzo ciężki 3 

Przechowywanie Papieru 
Przechowuj papier w następujących warunkach w celu utrzymania jego jakości. 
 Ciemne i płaskie miejsce o niskiej wilgotności 
 Temperatura: 20°C 
 Wilgotność: 50% RH (wilgotność względna) 

Papieru nie należy przechowywać w poniższych miejscach. 
 Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
 Miejsca z ekstremalnymi wzrostami i nagłymi wahaniami temperatury 
 Miejsca w pobliżu urządzeń do kopiowania, klimatyzatorów, nagrzewnic, kanałów, itp. 
 W pobliżu wnętrza ściany zewnętrznej 
 Nierówne lub nachylone powierzchnie 
 Bezpośrednio na podłodze 
 Miejsca, w których wytwarzany jest ładunek elektrostatyczny 

 
 Papieru nie należy wyjmować z opakowania do chwili jego użycia. 
 Nie należy pozostawiać papieru wystawionego na działanie powietrza przez dłuższy czas. Poprawny druk może być 

niemożliwy. 
 W zależności od używanego papieru, warunków pracy i przechowywania, jakość druku może ulec pogorszeniu, 

papier może zostać zwinięty lub pomarszczony. 
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Ustawianie tacy odbierającej 

Papier wychodzi z urządzenia podajnikiem wyjściowym lub tylnym podajnikiem wyjściowym. Poszczególne 
podajniki wyjściowe przyjmują następujące rodzaje papieru. 

Taca odbiorcza Rodzaje papieru wyjściowego Liczba arkuszy do odbioru 
Podajnik wyjściowy Zwykły, papier makulaturowy 150 (80 g/m2) 
Tylny podajnik wyjściowy Zwykły, papier makulaturowy, koperta, karta 

indeksowa, etykiety, długi papier 
100 (80g/m2) 
10 (kopert/zestawów kart) 

 
 Nie otwieraj ani nie zamykaj tacy podajnika podczas drukowania. Może to powodować zacięcia papieru. 

Podajnik wyjściowy 
Papier jest wysuwany jest obszarem zadrukowanym do dołu w kolejności w jakiej są drukowane. 

 

 
 Upewnij się, że tylna taca wyjściowa znajdująca się z tyłu urządzenia jest zamknięta. Jeżeli podajnik tylny jest otwarty, 

papier zawsze będzie drukowany do tylnego podajnika wyjściowego. 

 

W przypadku, gdy papier nieprawidłowo się układa, podnieś wspornik papieru. Urządzenie wyposażono w dwa 
wsporniki papieru, ale należy korzystać tylko z jednego w zależności od środowiska pracy. 
 Podnoszenie wspornika papieru z przodu 

 

 Podnoszenie wspornika papieru z tyłu 
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Tylny podajnik wyjściowy 
Użyj tylnej tacy odbiorczej podczas drukowania kopert, etykiet oraz niestandardowego papieru. 
Papier wysuwany jest obszarem zadrukowanym do góry w kolejności odwrotnej do kolejności podawania. 
 

1 Zamknij tylny podajnik wyjściowy znajdujący się z tyłu urządzenia. 

 

2 Otwórz podpórkę papieru. 

 

3 Wyciągnij dodatkową podpórkę. 
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Sprawdzanie konfiguracji 

Możesz wydrukować i sprawdzić konfigurację urządzenia. Można również sprawdzić konfigurację z panelu 
operatora. 

Drukowanie mapy menu (konfiguracja) 
Możesz drukować listę ustawień konfiguracyjnych (mapę menu) urządzenia lub raport użycia drukarki. 
 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Naciśnij «Fn» na panelu operatora. 

 

3 Na ekranie klawiszy funkcyjnych, naciśnij «1», «0», «0» a następnie «OK». 

 

4 Upewnij się, że na urządzeniu wyświetlono [Configuration (Konfiguracja)], oraz że wybrano 

opcję [Execute (Wykonaj)], a następnie naciśnij «OK». 

 

5 Konfiguracja zostanie wydrukowana. 
  



Podstawy obsługi 

- 90 - 

Jak czytać konfigurację 

 

A Wyświetla zainstalowane dodatki opcjonalne. 
B Wyświetla numer funkcji. 

 Ustawianie za pomocą menu skrótów (Przycisk Fn)(P.97) 
 

 
 Informacje niewyświetlone w [Configuration (Konfiguracja)] są dostępne w „Lista menu (Podręcznik użytkownika)” - 

[Print Information (Drukuj informacje)]. 

Potwierdzanie na panelu operatora 
Panel operatora umożliwia sprawdzenie stanu materiałów eksploatacyjnych oraz licznika. 
 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Kilkukrotnie naciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora i wybierz [Configuration 

(Konfiguracja)] i naciśnij «OK». 

3 Wybierz pozycję do sprawdzenia i kliknij «OK». 

4 Wybierz informację, którą chcesz sprawdzić i naciśnik «OK». 

5 Po potwierdzeniu zawartości, naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 
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Jak używać dźwigni L1 i L2 

Dźwignie L1 i L2 są widoczne po otwarciu przedniej pokrywy. W tej części opisano sposób użycia tych dźwigni. 

 

 

Dźwignia L1 
Służy do wymiany bębna światłoczułego i czyszczenia głowicy LED. 

 Wymiana bębna(P.134) 

 Czyszczenie głowic LED(P.144) 

Po otwarciu pokrywy przedniej należy najpierw uruchomić dźwignię L1, a następnie L2. 
Po zakończeniu czynności podnoszona jest tylko taca wyjściowa. 

 
Nr. Nazwa 

1 Podajnik wyjściowy 
2 Pojemnik na bęben światłoczuły 

Podczas zamykania należy najpierw zamknąć tacę wyjściową. Następnie naciśnij dźwignię L1 i mocno zamknij 
przednią pokrywę obiema rękami.  
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Dźwignia L2 
Służy do wymiany zespołu pasa i usuwania zaciętego papieru. 

 Wymiana pasa transferu(P.140) 

 Postępowanie w przypadku zacięcia papieru(P.153) 

Po otwarciu pokrywy przedniej, pociągnij dźwignię L2. 
Po zakończeniu operacji zarówno taca wyjściowa, jak i pojemnik na bęben światłoczuły są złączone i zostają 
uniesione. 

 
Nr. Nazwa 

1 Podajnik wyjściowy 
2 Pojemnik na bęben światłoczuły 

Podczas zamykania należy najpierw zamknąć tacę wyjściową, a następnie mocno zamknąć przednią pokrywę 
obiema rękami. 
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Identyfikacja elementów panelu operatora 

 
Nr. Nazwa Funkcja 

1 Wyświetlacz Wyświetla stan urządzenia oraz instrukcję obsługi. 
Istnieją dwa rodzaje ekranów w trybie oczekiwania: „Pokaż pozostały 
toner” i „Pokaż informacje o podajnikach”. 
Ustawienie domyślne to „Pokaż pozostały toner”. 

2 przycisk «ON LINE» Przełącza między trybami online i offline. 
W trybie online świeci na zielono, w trybie offline przestaje świecić. 

3 przycisk «CANCEL (ANULUJ)» Pozwala natychmiast anulować wykonywanie bieżącego zadania 
drukowania. Powrót do ekranu czuwania po wyświetleniu menu. 

4 przycisk «OK» Pozwala zatwierdzić podświetloną pozycję. 
5 Przyciski przewijania ▲▼  Służy do wyboru menu lub przewijania ekranu.Może być również 

używany do wpisywania cyfr na ekranie numerycznym. 
6 przycisk «BACK (WSTECZ)» Powraca do poprzedniego ekranu. 
7 przycisk «HELP (POMOC)» Pozwala wyświetlić ekran pomocy. Aby zamknąć ekran, naciśnij 

ponownie przycisk «HELP (POMOC)» lub naciśnij przycisk «BACK 
(WSTECZ)» lub «CANCEL (ANULUJ)». 

8 przycisk «POWER SAVE 
(OSZCZĘDZANIE ENERGII)» 

Włącza i wyłącza tryb oszczędzania energii. 
Wybudza z trybu uśpienia. 
Świeci się na zielono w trybie oszczędzania energii i miga na zielono w 
trybie uśpienia. 

9 Klawiatura numeryczna Wprowadza znaki alfanumeryczne lub symbole. 
10 Klawisz «Fn» Służy do wyświetlania menu skrótów. 

Fn: Skrót od słowa „Funkcja”. 
11 Klawisz «CLEAR (WYCZYŚĆ)» Długie lub krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wykonanie 

następujących czynności w zależności od wprowadzanej pozycji. 
 Minimalizuje ustawienia. 
 Wprowadza 0 dla ustawień. 
 Usuwa jeden znak z wprowadzonego tekstu. 
 Usuwa wybrany element. 

* Wyłączone podczas wprowadzania adresu IP. 
12 Lampka kontrolna Wskazuje stan tego urządzenia. 

Wyłącza się w stanie normalnym. 
Wł.: Wskazuje na wystąpienie niewielkiej usterki. 
Miganie: Wskazuje że wystąpił poważny błąd. 

13 Symbol NFC W przypadku korzystania z funkcji NCF, należy zbliżyć urządzenie 
mobilne do tego miejsca. Szczegółowe informacje o funkcji NFC 
opisano w „Drukowanie z urządzenia mobilnego (Podręcznik 
użytkownika)”. 

14 Przełącznik zasilania Włącza/wyłącza zasilanie jednostki głównej. Zapala się na niebiesko po 
włączeniu zasilania, a wyłącza po wyłączeniu zasilania. 
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Ustawianie orientacji ekranu 

Możesz dostosować kąt tak, aby zapewnić czytelność wyświetlacza. 
 

1 Oprzyj palec o wgłębienie znajdujące się po lewej stronie wyświetlacza i przysuń wyświetlacz w 

swoim kierunku. 

 

Aby przywrócić domyślne ustawienie, delikatnie naciśnij wyświetlacz. 
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Wprowadzanie tekstu 

Za pomocą klawiatury numerycznej można wprowadzać znaki alfabetyczne lub liczbowe. Jeśli ten sam klawisz 
zostanie wciśnięty ponownie, znak alfanumeryczny zostanie przełączony. Aby kontynuować pisanie za 
pomocą tego samego klawisza, wciśnij «OK» po wprowadzeniu każdego znaku alfanumerycznego. 
Naciskając odpowiedni klawisz można wprowadzić następujące znaki. 
W przypadku menu, które może wprowadzać tylko liczby, nie przełączy się ono na znaki alfabetyczne. 

Przycisk Tekst do wprowadzenia 
«1» 1 → 1 
«2» 2 → a → b → c → A → B → C → 2 
«3» 3 → d → e → f → D → E → F → 3 
«4» 4 → g → h → i → G → H → I → 4 
«5» 5 → j → k → l → J → K → L → 5 
«6» 6 → m → n → o → M → N → O → 6 
«7» 7 → p → q → r → s → P → Q → R → S → 7 
«8» 8 → t → u → v → T → U → V → 8 
«9» 9 → w → x → y → z → W → X → Y → Z → 9 
«0» 0 → ( spacja ) → 0 
« » 
«Fn» 
 

* → @ → . → _ → - → (spacja) → + → ! → ” → $ → % → & → ’ → (→ ) → , → / → : → ; → < → = → > → ? → 
[ → → ] → ^ → # → ` → { → │→ } → ~ → *  

 
 Jeśli wartość ustawienia zawiera [+] i [-], możesz przełączać się pomiędzy wartościami [+] i [-], 

naciskając je podczas wprowadzania danych. 

Przykład 
Aby wprowadzić „abc”, 
naciśnij «2» «2» «OK», «2» «2» «2» «OK» oraz «2» «2» «2»«2» «OK». 
 
Poniżej opisano funkcje następujących klawiszy. 
«Fn» 
Służy do szybkiego wyświetlania elementów menu ustawień. Po wyświetleniu komunikatu „Gotowa do druku”, 
naciśnij «Fn», a następnie przycisk numeryczny, aby wyświetlić pozycję menu odpowiadającą numerowi. 

 Ustawianie za pomocą menu skrótów (Przycisk Fn)(P.97) 

«CLEAR (WYCZYŚĆ)» 
Usuwa każdy znak indywidualnie po wprowadzeniu hasła. 
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Zmiana ustawień 

Ustawianie wyświetlanego menu 
W tej części opisano jak zmienić ustawienia menu z poziomu panelu operatora drukarki. 

 
 Lista pozycji menu jest dostępna w „Lista menu (Podręcznik użytkownika)”. 

 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▲ lub ▼ na panelu operatora, aby wybrać kategorię 

pozycji, a następnie przyciśnij przycisk «OK». Powtarzaj, aż zobaczysz kategorię elementu, 

który ma zostać ustawiony. 
Kolor wybranego elementu jest podkreślony. 

 

3 Naciśnij kilkukrotnie ▼ lub ▲ aby wybrać element do ustawienia i naciśnij «OK». 

 

4 Użyj ▲/▼ lub klawiatury numerycznej, aby wyświetlić wartość, która ma być ustawiona, i 

naciśnij «OK». Po lewej stronie od ustawionej wartości pojawia się znacznik wyboru. 

 

5 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

Ustawianie za pomocą menu skrótów (Przycisk Fn) 
Kiedy na ekranie gotowości wyświetlany jest komunikat „Gotowa do druku”, naciśnij przycisk «Fn» na panelu 
operatora, a następnie odpowiedni numer, aby wyświetlić element menu. 



Zmiana ustawień z poziomu panelu operatora 

- 98 - 

 
 W celu poznania numeru odpowiadającej pozycji menu, skorzystaj z „Lista numerów funkcji”. 
 Plik można wydrukować w celu podejrzenia konfiguracji. 

 Drukowanie mapy menu (konfiguracja)(P.89) 

 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Naciśnij «Fn» na panelu operatora. 

 

3 Wyświetli się ekran numerów funkcji, wprowadź numer menu, które chcesz wyświetlić 

korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 

 

4 Sprawdź lub zmień ustawienia, gdy wyświetlane jest menu. 

 

 
Lista numerów funkcji 

Nr Funkcji Odpowiadająca pozycja menu 
1 Wydruk udostępniony (Zadanie zapamiętane) 
2 Wydruk prywatny (Zadanie szyfrowane) 
10 Format papieru (Podajnik 1) 
11 Wymiar X (Podajnik 1) 
12 Wymiar Y (Podajnik 1) 
13 Typ nośnika (Podajnik 1) 
14 Gramatura nośnika (Podajnik 1) 
20 Format papieru (Podajnik 2) 
21 Wymiar X (Podajnik 2) 
22 Wymiar Y (Podajnik 2) 
23 Typ nośnika (Podajnik 2) 
24 Gramatura nośnika (Podajnik 2) 
30 Format papieru (Podajnik 3) 
31 Wymiar X (Podajnik 3) 
32 Wymiar Y (Podajnik 3) 
33 Typ nośnika (Podajnik 3) 
34 Gramatura nośnika (Podajnik 3) 
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Nr Funkcji Odpowiadająca pozycja menu 
40 Format papieru (Podajnik 4) 
41 Wymiar X (Podajnik 4) 
42 Wymiar Y (Podajnik 4) 
43 Typ nośnika (Podajnik 4) 
44 Gramatura nośnika (Podajnik 4) 
80 Kaseta papieru 
90 Format papieru (Podajnik uniwersalny) 
91 Wymiar X (Podajnik uniwersalny) 
92 Wymiar Y (Podajnik uniwersalny) 
93 Typ nośnika (Podajnik uniwersalny) 
94 Gramatura nośnika (Podajnik uniwersalny) 
95 Użycie podajnika (Podajnik uniwersalny) 
100 Drukuj informacje (Mapa Menu (Ustawienia)) 
101 Drukuj informacje o drukarce (Sieć) 
102 Drukuj informacje (Raport użycia drukarki) 
103 Drukuj informacje o drukarce (Dziennik błędów) 
200 Czas przejścia do trybu oszczędzania energii 
201 Czas przejścia do trybu uśpienia 
202 Czas wyłączania automatycznego 
210 Raport o błędach 
220 Dopasowanie pozycji wydruku (Podajnik uniwersalny) 
221 Przesunięcie (Podajnik 1) 
222 Przesunięcie (Podajnik 2) 
223 Przesunięcie (Podajnik 3) 
224 Przesunięcie (Podajnik 4) 
230 Ustawienia czerni dla papieru zwykłego 
231 Ustawienia koloru dla papieru zwykłego 
232 Folii Ustawienia czerni 
233 Folii Tryb kolorów 
234 Ustawienia SMR 
235 Ustawienia tła 
236 Czyszczenie bębna 
237 Zrzut szesnastkowy 
300 Dopasuj gęstość 
301 Dopasuj wyrównanie 
302 Drukuj wzór kalibracji koloru 
310 Cyan zaciemnienie 
311 Magenta zaciemnienie 
312 Żółty zaciemnienie 
313 Czarny zaciemnienie 

 
 W przypadku wskazania numeru funkcyjnego dotyczącego opcjonalnej części, wyświetlony zostanie komunikat 

[Invalid Number (Nieprawidłowy numer)]. 

 
 Lista pozycji menu jest dostępna w „Lista menu (Podręcznik użytkownika)”. 
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Regulacja głośności brzęczyka 

Poziom głośności następujących brzęczyków można regulować w trzystopniowej skali. 
 Brzęczyk zacięcia papieru 
 Brzęczyk ukończenia drukowania 
 Brzęczyk druku AirPrint 
 Brzęczyk zatrzymania karty IC 

 

1 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

2 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

3 Naciśnij ▼ lub ▲ kilkukrotnie, aby wybrać [Buzzer Setup (Konfig.sygnaliz.dźwięk.)] i naciśnij 

«OK». 

4 Naciśnij kilkukrotnie ▼ lub ▲ aby wybrać element do zmiany i naciśnij «OK». 

5 Dostosuj głośność wybranego elementu i naciśnij «OK». 

6 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 
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Ustawianie opcji oszczędzania energii 

Ustawianie czasu upływającego przed przejściem do trybu oszczędzania 
energii 
Urządzenie automatycznie przechodzi w stan oszczędzania energii w przypadku, gdy przez dłuższy czas nie 
jest wykonywana żadna operacja. 
Istnieje możliwość ustawienia następującego czasu. Ustawienie domyślne to 1 minuty. 
1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min. 

 
 Urządzenie może nie przejść w stan oszczędzania energii po podanym czasie dlatego, że wiatrak wciąż pracuje w 

celu schłodzenia urządzenia. 

 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Naciśnij «Fn» na panelu operatora. 

 

3 Wprowadź «2», «0» i «0» korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 

 

4 Naciśnij przycisk przewijania ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie czasu i naciśnij «OK». 

 

5 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

Ustawianie czasu upływającego przed przejściem do trybu uśpienia 
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia (stan oszczędzania energii) w przypadku, gdy przez 
dłuższy czas nie jest wykonywana żadna operacja. 
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Istnieje możliwość ustawienia następującego czasu. Ustawienie domyślne to 15 minuty. 
1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min. 

 
 Urządzenie może nie przejść w stan oszczędzania energii po podanym czasie dlatego, że wiatrak wciąż pracuje w 

celu schłodzenia urządzenia w zależności od warunków w których pracuje urządzenie. 

 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Naciśnij «Fn» na panelu operatora. 

 

3 Wprowadź «2», «0» i «1» korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 

 

4 Naciśnij przycisk przewijania ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie czasu i naciśnij «OK». 

 

5 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

Ograniczenia funkcji oszczędzania energii 
Uśpienie nie będzie uruchamiane w następujących przypadkach. 
 Gdy w urządzeniu wystąpił błąd 
 W przypadku uruchomienia kontroli dostępu dla ustawień kontroli dostępu oraz uruchomienia 

uwierzytelniania lokalnej karty IC dla karty LDAP IC 

Automatyczne wyłączanie zasilania (Autowyłączenie) 
To urządzenie jest wyposażone w funkcję (Autowyłączenia), które automatycznie wyłącza zasilanie, w 
przypadku, gdy urządzenie nie było używane przez pewien okres czasu. 
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Istnieją 3 rodzaje ustawień dla funkcji automatycznego wyłączania zasilania, a domyślnym ustawieniem 
fabrycznym jest [Auto Config (Konfig. Aut.)]. 
 [Auto Config (Konfig. Aut.)]: Zasilanie jest automatycznie wyłączane, jeśli urządzenie nie było używane 

przez pewien okres czasu, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 
 Do złącza interfejsu sieciowego podłączony jest kabel sieci lokalnej LAN 
 Gdy bezprzewodowa sieć LAN jest uruchomiona 

 [Enable (Aktywne)]: Zasilanie jest automatycznie wyłączane, jeśli urządzenie nie było używane przez 
pewien czas. 

 [Disable (Nieaktywne)]: Wyłącza funkcję autowyłączenia. Zasilenie nie jest wyłączane automatycznie. 

 
 Funkcja autowyłączania nie działa w następujących przypadkach. 

 Przy domyślnych ustawieniach fabrycznych, funkcja autowyłączania nie działa, gdy podłączona jest sieć 

(przewodowa/bezprzewodowa). 
 Gdy wystąpił błąd 

 
Wykonaj poniższe kroki, by zmienić ustawienia Autowyłączania. 
 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź hasło administratora korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 
 Hasło administratora(P.120) 

4 Naciśnij ▼ kilkukrotnie, aby wybrać [Power Setup (Ustawienia zasilania)] i naciśnij «OK». 

 

5 Gdy zostanie wyświetlone [Auto Power Off (Autowyłączenie)], naciśnij «OK». 

 

6 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać [Auto Config (Konfig. Aut.)], [Enable (Aktywne)] lub [Disable 

(Nieaktywne)] i naciśnij «OK». 
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7 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 

 

Ustawianie czasu upływającego przed przejściem do trybu 
autowyłączania 
Istnieje możliwość ustawienia następującego czasu. Ustawienie domyślne to 4 godziny. 
1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin, 18 godzin i 24 godziny 
 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Naciśnij «Fn» na panelu operatora. 

 

3 Wprowadź «2», «0» i «2» korzystając z klawiatury numerycznej i naciśnij «OK». 

 

4 Naciśnij przycisk przewijania ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie czasu i naciśnij «OK». 

 

5 Naciśnij przycisk «ON LINE», aby powrócić do ekranu gotowości. 
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Druk z PC 

Dla sterownika drukarki Windows PCL 

1 Otwórz plik do wydrukowania. 

2 Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)]. 

3 Wybierz [OKI C650 PCL6] z [Select Printer (Wybierz Drukarkę)]. 

4 Kliknij [Preferences (Preferencje)] (lub [Properties (Właściwości)]). 

 

5 Określ wymiary załadowanego papieru w [Size (Rozmiar)] w zakładce [Setup (Konfiguracja)]. 

 

6 Wybierz podajnik z którego należy drukować z [Paper Source (Źródło papieru)]. 
 
 Jeżeli nie możesz wybrać podajnika 2/3/4, zobacz „Ustawienia sterownika drukarki(P.66)”. 

7 Ustaw [Type (Typ)] i [Weight (Gramatura)]. 

8 Ustaw pozostałe niezbędne elementy. 

9 Kliknij [OK]. 

10 Rozpocznie się drukowanie. 

Dla sterownika drukarki Windows PS 

1 Otwórz plik do wydrukowania. 

2 Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)]. 

3 Wybierz [OKI C650 PS] z [Select Printer (Wybierz Drukarkę)]. 
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4 Kliknij [Preferences (Preferencje)] (lub [Properties (Właściwości)]). 

 

5 Wybierz zakładkę [Paper/Quality (Papier/jakość)]. 

6 Wybierz podajnik z którego należy drukować z [Paper Source (Źródło papieru)]. 
 
 Jeżeli nie możesz wybrać podajnika 2/3/4, zobacz „Ustawienia sterownika drukarki(P.66)”. 

7 Kliknij [Advanced (Zaawansowane)]. 

8 Kliknij [Paper Size (Format papieru)], a następnie wybierz rozmiar papieru z listy rozwijalnej. 

9 Ustaw pozostałe niezbędne elementy. 

10 Kliknij [OK]. 

11 Rozpocznie się drukowanie. 

Dla macOS 

1 Otwórz plik do wydrukowania. 

2 Wybierz [Page Setup (Konfiguracja strony)] z menu [File (Plik)]. 

3 Wybierz rozmiar załadowanego papieru z [Media Size (Format papieru)], i kliknij [OK]. 

4 Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)]. 

5 Z menu panelu wybierz [Paper Feed (Podajnik papieru)]. 

6 Wybierz [All Pages (Wszystkie strony)] i wybierz podajnik z którego chcesz otrzymać wydruk. 
 
 Jeżeli nie możesz wybrać podajnika 2/3/4, zobacz „Ustawienia sterownika drukarki(P.66)”. 

7 Ustaw pozostałe niezbędne elementy. 

8 Rozpocznie się drukowanie. 
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Ekrany i funkcje sterownika drukarki 

Sterowniki PCL w systemie Windows 

Zakładka [Setup (Konfiguracja)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Driver settings (Ustawienia 
sterownika) 

Zapisz ustawienia. 

2 Layout image (Układ 
wydruku) 

Wyświetla przykładowy obraz aby ustawić układ wydruku. 

3 Size (Rozmiar) Pozwala wybrać wielkość papieru. 
4 Source (Źródło) Pozwala wybrać źródło papieru. 
5 Type (Typ) Pozwala wybrać rodzaj papieru. 
6 Weight (Gramatura) Pozwala wybrać gramaturę papieru. 
7 Finishing Mode (Tryb 

wykończenia) 
Pozwala wybrać drukowanie wielostronicowe, drukowanie broszur, plakatów, itp. 

8 2-Sided Printing 
(Drukowanie dwustronne) 

Ustawia drukowanie dwustronne. 

9 Orientation (Orientacja) Pozwala wybrać orientację druku. 
10 Color Setting (Tryb kolorów) Umożliwia przełączanie pomiędzy drukowaniem kolorowym a czarno-białym. 
11 Toner saving (Tryb 

oszczędny) 
Zmniejsza gęstość druku, aby zmniejszyć ilość wykorzystywanego toneru. 

12 About (Informacje) Wyświetla wersję sterownika drukarki. 
13 Default (Domyślnie) Przywraca ustawienia wszystkich pozycji w zakładce do wartości początkowych. 
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Zakładka [Job Options (Opcje wydruków)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Quality (Jakość) Określa rozdzielczość drukowania. 
2 Scale (Skalowanie) Ustawia powiększanie/zmniejszanie wydruku. 
3 Copies (Kopii) Określa liczbę kopii. 
4 Job type (Typ wydruku) Pozwala wybrać typ druku. 
5 Print mode (Tryb 

drukowania) 
Pozwala wybrać, czy dane do druku są wysyłane do drukarki w formacie PCL czy 
w formie obrazu. 

6 Advanced (Zaawansowane) Pozwala skonfigurować inne ustawienia drukarki. 
7 Default (Domyślnie) Przywraca ustawienia wszystkich pozycji w zakładce do wartości początkowych. 

Zakładka [Extend (Dodatki)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Watermarks (Znaki wodne) Ustawienie drukowania ze znakiem wodnym w formie tekstu lub pieczęci. 
2 Overlays (Nakładki) Ustaw w celu drukowania na wcześniej ustawionym, nakładającym się formacie. 
3 Fonts (Czcionki) Pozwala wybrać czcionek TrueType oraz czcionek drukarki. 
4 User authentication 

(Uwierzytelnianie 
użytkownika) 

Pozwala wybrać metodę uwierzytelniania użytkownika. 
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Sterowniki PS w systemie Windows 

Zakładka [Layout (Układ)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Orientation (Orientacja) Pozwala wybrać orientację druku. 
2 Print on Both Sides (Druk 

dwustronny) 
Ustawione do drukowania dwustronnego. 

3 Page order (Kolejność stron) Pozwala określić kolejność stron do wydrukowania. 
4 Page format (Format strony) Określa ilość stron, która jest drukowana na jednej kartce papieru i drukowanie 

broszur. 
5 Layout image (Układ 

wydruku) 
Wyświetla przykładowy obraz aby ustawić układ wydruku. 

6 Advanced (Zaawansowane) Można wprowadzić szczegółowe ustawienia takie jak jakość wydruku i rozmiar 
papieru. 

Zakładka [Paper/Quality (Papier/jakość)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Tray selection (Wybór 
zasobnika) 

Zmienia podajnik papieru. 

2 Color (Kolor) Wybór drukowania w trybie monochromatycznym/kolorowym. 
3 Advanced (Zaawansowane) Można wprowadzić szczegółowe ustawienia takie jak jakość wydruku i rozmiar 

papieru. 
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Zakładka [Job Options (Opcje wydruków)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Quality (Jakość) Określa rozdzielczość drukowania. 
2 Job Type (Typ wydruku) Pozwala wybrać dane do druku oraz liczbę kopii. W przypadku ustawienia [Shared 

Print (Wydruk udostępniony)] lub [Private Print (Wydruk prywatny)], dostępne są 
ustawienia [Job Type Options (Opcje zadania)]. Jeżeli zaznaczono opcję [Collate 
(Sortowanie)] istnieje możliwość drukowania wielu dokumentów w serii. 

3 Fit to page (Dopasuj do 
strony) 

Zaznacz [Resize document to fit printer page (Dopasuj dokument do rozmiaru 
strony)], aby drukować na innym rozmiarze papieru. 

4 Watermarks (Znaki wodne) Ustawienie drukowania ze znakiem wodnym w formie tekstu lub pieczęci. 
5 Overlays (Nakładki) Ustaw w celu drukowania na wcześniej ustawionym, nakładającym się formacie. 
6 Advanced (Zaawansowane) Można dokonać innych ustawień. 
7 User authentication 

(Uwierzytelnianie 
użytkownika) 

Pozwala wybrać metodę uwierzytelniania użytkownika. 

8 About (Informacje) Wyświetla wersję sterownika drukarki. 
9 Default (Domyślnie) Przywraca ustawienia wszystkich pozycji w zakładce do wartości początkowych. 
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Zakładka [Color (Kolor)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Color Mode (Tryb kolorowy) Określa dostosowywanie koloru dla drukowania kolorowego. 
2 Toner Saving (Tryb 

oszczędny) 
Drukuj w trybie oszczędzania tonera. 

3 Advanced (Zaawansowane) Można dokonać innych ustawień druku. 
4 Color Swatch Utility (Color 

Swatch Utility) 
Uruchamia Color Swatch Utility. 

5 Default (Domyślnie) Przywraca ustawienia wszystkich pozycji w zakładce do wartości początkowych. 
  



Drukowanie 

- 113 - 

Sterownik drukarki macOS 

Panel [Layout (Układ)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Pages per Sheet (Ilość stron 
na arkusz) 

Pozwala wybrać ilość stron drukowanych na jednej kartce papieru. 

2 Layout direction (Orientacja 
układu) 

Pozwala wybrać układ drukowania wielu stron na jednym arkuszu papieru. 

3 Border (Obramowanie) Określa rodzaj obramowania. 
4 Two-Sided (Dwustronne) Określa ustawienia dla drukowania po obu stronach. 
5 Reverse page orientation 

(Odwróć orientację strony) 
Zaznacz, aby drukować strony w odwrotnej kolejności. 

6 Flip horizontally (Odwróć w 
poziomie) 

Zaznacz, aby drukować odwróconą lewą i prawą stronę. 

Panel [Color Matching (Dopasowanie kolorów)] 

 
Nr. Element Opis 

1 ColorSync (ColorSync) Umożliwia ustawienie funkcji ColorSync. 
2 In printer (W drukarki) Przeprowadza dopasowanie koloru w tym urządzeniu. 
3 Profile (Profil) Określa profil. 
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Panel [Paper Handling (Przetwarzanie arkusza)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Collate pages (Sortowanie 
stron) 

Zaznacz, aby posortować wydruk wielostronicowy. 

2 Pages to print (Strony do 
druku) 

Określa strony do wydruku. 

3 Page Order (Kolejność stron) Pozwala określić kolejność stron do wydrukowania. 
4 Scale to fit paper size 

(Wyrównaj do wymiarów 
arkusza) 

Drukowanie poprzez dopasowanie do rozmiaru nośnika. W zależności od 
ustawień, drukowanie może nie działać prawidłowo. Zaznacz, aby drukować z 
powiększeniem/pomniejszeniem w zależności od rozmiaru nośnika. 

5 Destination Paper Size 
(Format papieru 
wyjściowego) 

Określa rozmiar papieru, który ma zostać wydrukowany po zaznaczeniu opcji 
[Scale to fit paper size (Skaluj aby zmieścić rozmiar papieru)]. 

6 Scale down only (Tylko 
zmniejsz) 

Określa ustawienia dla druku w pomniejszeniu w celu dopasowania do rozmiaru 
papieru. 

Panel [Paper Feed (Podajnik papieru)] 

 
Nr. Element Opis 

1 All Pages From (Wszystkie 
strony od) 

Określa, który podajnik ma podawać papier. Po wybraniu opcji [Auto Select 
(Automatyczny wybór)] zasobnik jest wybierany automatycznie. 

2 First Page From (Tylko 
strona tytułowa) 

Wybierz ustawienie, aby wydrukować tylko pierwszą stronę z określonego 
podajnika. 

3 Remaining From (Pozostałe 
strony) 

Wybierz ustawienie, aby wydrukować tylko pozostałe strony z określonego 
podajnika. 
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Panel [Cover Page (Okładka)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Print Cover Page 
(Drukowanie okładki) 

Pozwala na wybór metody drukowania okładki. 

2 Cover Page Type (Typ 
okładki) 

Umożliwia ustawienie łańcucha znaków dla drukowania okładek. 

Panel [Color (Kolor)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Grayscale (Skala szarości) Druk monochromatyczny. 
2 Color (Kolor) Określa dostosowywanie koloru dla drukowania kolorowego. 
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Panel [Print Options (Ustawienia drukowania)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Quality1, Quality2, Feed, 
Paper (Jakość1, Jakość2, 
Podawanie, Papier) 

Określa jakość druku, oszczędzanie tonera, typ papieru itp. 

Panel [User Authentication (Uwierzytelnianie użytkownika)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Use user authentication 
(Użyj uwierzytelniania 
użytkownika) 

Zaznacz, aby ustawić uwierzytelnianie użytkownika do drukowania. 

2 User name (Nazwa 
użytkownika) 

Nazwa użytkownika podawana podczas uwierzytelniania. 

3 Password (Hasło) Hasło podawane podczas uwierzytelniania. 
4 Authentication type (Typ 

uwierzytelniania) 
Służy do wyboru używanego rodzaju uwierzytelniania. 
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 [Authentication Type (Typ uwierzytelniania)] można włączyć w zakładce [Options (Opcje)] w obszarze [Options and 

Supplies (Opcje i materiały eksploatacyjne)] wyświetlanej przez wybranie z menu Apple opcji [System Preferences 
(Konfiguracja środowiska systemowego)] - [Printers and Scanners (Drukarki i skanery)]. 

Panel [Secure Print (Bezpieczny druk)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Job Type (Typ wydruku) Ustawia rodzaj drukowanych danych. W przypadku ustawienia [Private Print 
(Wydruk prywatny)] lub [Shared Print (Wydruk udostępniony)], dostępne są 
ustawienia [Job Type Options (Opcje zadania)]. 

2 Job Type Options (Opcje 
zadania) 

Określa hasło do drukowania zadania wyświetlanego na panelu. 

Panel [Supply Level (Poziom materiałów eksploatacyjnych)] 

 
Nr. Element Opis 

1 Consumables (Materiały 
eksploatacyjne) 

Umożliwia wyświetlenie stanu materiałów eksploatacyjnych. 

 
 Panel [Supply Level (Poziom materiałów eksploatacyjnych)] może nie być wyświetlany w zależności od środowiska 

użytkowania, np. sposobu podłączenia tego urządzenia. 
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Jak otworzyć folder drukarki 
W tej części wyjaśniono jak otworzyć folder ikony sterownika drukarki dla każdej wersji Windows. 
 

Dla Windows 10 (Wersja 1703 lub późniejsza)/Windows Server 2019 

1 Kliknij [Start (Start)] aby wyświetlić listę aplikacji. 

2 Wybierz [Windows System Tool (Ustawienia systemu Windows)] - [Control Panel (Panel 

sterowania)] - [Devices and Printers (Urządzenia i drukarki)]. 
 

Dla Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 

1 Wybierz [Control Panel (Panel sterowania)] - [View devices and printers (Zobacz urządzenia i 

drukarki)]. 
 

Dla systemów Windows 10/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012 

1 Otwórz panel sterowania i wybierz [View devices and printers (Zobacz urządzenia i drukarki)]. 
 

Dla Windows 7/Windows Server 2008 R2 

1 Wybierz [Start (Start)] - [Devices and Printers (Urządzenia i drukarki)]. 
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Hasło administratora 

Hasło administratora służy do zmiany ustawień urządzenia. 
Zalecamy zmianę hasła administratora w celu ochrony prywatnych informacji. 

Sprawdzanie fabrycznie ustawionego hasła administratora 
Domyślne, fabryczne hasło administratora to 10-cyfrowy numer seryjny tego urządzenia z wielkimi literami 
zamienionymi na małe. 
Przykłady numeru seryjnego i hasła administratora 

Element Przykład Wartość sprawdzana przez klienta 
Numer seryjny AB01234567  
Hasło administratora ab01234567  

 
 Numer seryjny może być wyświetlany jako [Serial Number (Numer seryjny)] lub [Serial No. (Nr seryjny)]. 

 
Sprawdź numer seryjny urządzenia za pomocą jednej z poniższych metod. 
 Sprawdź po wyświetlaczu panelu operatora. 
 Sprawdź przez wydrukowanie mapy menu. 
 Sprawdź z naklejką urządzenia. 

 
W tej części opisano proces przyjmując założenie, że numer seryjny urządzenia brzmi „AB01234567”. 
 
 

Sprawdzanie po wyświetlaczu na panelu operatora 
 
 Na panelu operatora numer seryjny jest wyświetlany jako [Serial Number (Numer seryjny)]. 

1 Kilkukrotnie naciśnij przycisk przewijania ▼ na panelu operatora i wybierz [Configuration 

(Konfiguracja)] i naciśnij «OK». 

 

2 Naciśnij ▼ lub ▲ kilkukrotnie, aby wybrać [System Information (Info systemowe)] i naciśnij 

«OK». 
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3 Sprawdź, czy wybrana została opcja [Serial Number (Numer seryjny)], a następnie naciśnij 

przycisk «OK». 

 

4 Sprawdź 10-cyfrowe znaki alfanumeryczne wyświetlane w [Serial Number (Numer seryjny)]. 

 

5 Przekształć wielkie litery [Serial Number (Numer seryjny)] na małe i użyj przekształconego ciągu 

znaków jako hasła administratora. 
 

Sprawdzanie poprzez drukowanie mapy menu 
 
 Na mapie menu, numer seryjny jest wyświetlany jako [Serial No. (Nr seryjny)]. 

1 Wydrukuj mapę menu. 
 Drukowanie mapy menu (konfiguracja)(P.89) 

2 Sprawdź [Serial No. (Nr seryjny)]. 

 

3 Przekształć duże litery [Serial No. (Nr seryjny)] na małe i użyj przekształconego ciągu znaków 

jako hasła administratora. 
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Sprawdzanie z naklejką urządzenia 
1 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

2 Sprawdź 10 pierwszych cyfr zaczynając od lewej strony ciągu znaków alfanumerycznych 

zapisanych na naklejce po lewej stronie dźwigni L2. 

 

 

3 Możesz przekształcić wielkie litery na małe i użyć przekształconego ciągu znaków jako hasła 

administratora. 

Wprowadzanie fabrycznie ustawionego hasła administratora 
W tej części opisano proces przyjmując założenie, że domyślne fabryczne hasło administratora brzmi 
„ab01234567”. 

 Sprawdzanie fabrycznie ustawionego hasła administratora(P.120) 

 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 

2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Naciśnij dwukrotnie «2» przy użyciu klawiatury numerycznej, aby potwierdzić wyświetlenie „a”, a 

następnie naciśnij «OK». 
Wprowadzony znak jest wyświetlany w „*”, a kursor przesuwa się na następną pozycję. 
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4 Naciśnij «2» trzykrotnie, aby potwierdzić wyświetlenie „b”, a następnie naciśnij «OK». 

 

5 Naciśnij «0» a następnie «OK». 

6 Naciśnij «1». 
 
 Nie trzeba naciskać «OK», ponieważ «1» jest potwierdzane jednym naciśnięciem. 

7 Naciśnij «2» a następnie «OK». 

8 Pozostałe znaki należy wprowadzić tą samą procedurą. 

9 Naciśnij «OK» ponownie, aby ukończyć wprowadzanie hasła administratora i wyświetlić [Admin 

Setup (Konfig.admin.)]. 

 

Zmiana hasła administratora 
Hasło administratora może składać się z od 1 do 32 cyfr. 
Hasło administratora może zawierać następujące znaki. 
 Wielkie litery 
 Małe litery 
 Liczby 
 Symbole: [Space (Spacja)] ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~ 

 

 
 Zachęcamy do zapisania hasła, aby go nie zapomnieć. 
 W przypadku utraty hasła, uzyskanie dostępu do [Admin Setup (Konfig.admin.)] lub [Boot Menu (Menu uruchamiania)] 

nie będzie możliwe. 
 Resetowanie utraconego hasła wymaga skorzystania z płatnej obsługi serwisowej. 

 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», aby 

wyjść. 

 
W niniejszej części dla przykładu opisano sposób zmiany fabrycznie ustawionego hasła administratora. 
 

1 Upewnij się, że na ekranie pojawił się napis „Gotowa do druku”. 
 
 Jeśli urządzenie działa w trybie oszczędzanie energii, przyciśnij «POWER SAVE (OSZCZĘDZANIE ENERGII)», 

aby wyjść. 
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2 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Admin Setup 

(Konfig.admin.)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

3 Wprowadź fabrycznie ustawione hasło administratora. 
 Wprowadzanie fabrycznie ustawionego hasła administratora(P.122) 

4 Przyciśnij kilkakrotnie przycisk przewijania ▲ lub ▼ na panelu operatora, aby wybrać [Change 

Password (Zmień hasło)], a następnie przyciśnij przycisk «OK». 

 

5 Wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij «OK». 
 Wprowadzanie tekstu(P.96) 

 

6 Ponownie naciśnij «OK» aby wyświetlić ekran [Verify Password (Sprawdź hasło)]. 

 

7 Wprowadź hasło ponownie, a następnie kliknij «OK». 

 

8 Po ponownym naciśnięciu «OK», hasło zostanie zmienione, a ekran powróci do [Admin Setup 

(Konfig.admin.)]. 

 

 
Miejsce na zanotowanie hasła 
administratora 
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Środki ostrożności przy wymianie materiałów 
eksploatacyjnych 

Podczas wymiany postępuj zgodnie z poniższymi punktami. 
 

 

 
Nie należy wrzucać tonera, kasety z tonerem lub pojemnika na zużyty toner do ognia. Może to doprowadzić do 
rozpryśnięcia tonera i poparzenia ciała. 

 
Nie należy przechowywać kasety z tonerem i pojemnika na zużyty toner w miejscu, w którym może dojść do 
pożaru. Może to być przyczyną pożaru lub oparzeń. 

 

Nie zbieraj odkurzaczem rozsypanego proszku tonera. W przypadku, gdy rozsypany toner zostanie wciągnięty 
za pomocą odkurzacza, może dojść do zagrożenia pożarowego wywołanego przez iskry z gniazdek 
elektrycznych. Toner rozsypany na podłodze powinien być starty mokrą szmatką. 

 
Zespół utrwalający może być gorący. Podczas operacji zawsze unoś go, trzymając za uchwyt. Jeśli jest on zbyt 
gorący, poczekaj, aż się schłodzi, zanim zaczniesz działać. 

 

 

 
Wewnątrz urządzenia znajdują się części, które mogą znacznie zwiększać swoją temperaturę. Nie dotykaj 
obszarów opatrzonych etykietą „Ostrożnie: Wysoka temperatura”. Może to spowodować oparzenia. 

 
Pojemniki z tonerem i pojemnika na zużyty toner należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli dzieci 
połkną toner przez pomyłkę, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

 
Przy wdychaniu toneru należy płukać gardło dużą ilością wody i przenieść osobę na świeże powietrze. Jeśli to 
konieczne, należy skontaktować się z lekarzem. 

 
W przypadku kontaktuj toneru ze skórą ręki lub podobnym obszarem ciała zmyj go wodą z mydłem. 

 
W przypadku kontaktu toneru z oczami należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli to konieczne, 
należy skontaktować się z lekarzem. 

 
Gdy toner zostanie połknięty, należy go wydychać. Jeśli to konieczne, należy skontaktować się z lekarzem. 

 

Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany kasety z tonerem i pojemnika na zużyty toner należy uważać, 
aby nie zabrudzić dłoni i ubrania. Jeśli proszek tonera zabrudzi Twoje ubranie, zmyj go zimną wodą. Jeśli 
użyjesz gorącej wody, toner może wsiąknąć w ubranie, co utrudni jego usunięcie. 

 
Nie należy demontować bębna z obrazem, kasety z tonerem, pojemnika na zużyty toner ani zespołu pasa. 
Proszek tonera może się rozsypać, co grozi jego wciągnięciem do płuc oraz zabrudzeniem dłoni i odzieży. 

 
Zużyte pojemniki z tonerem i pojemnika na zużyty toner należy przechowywać w torbie, tak aby uniemożliwić 
wysypanie się z nich tonera. 

 
 Najlepsze efekty uzyskasz dzięki materiałom eksploatacyjnym OKI Data. 
 Awarie spowodowane przez materiały eksploatacyjne innych producentów nie będą objęte gwarancją ani umową 

konserwacyjną. (Użycie materiałów eksploatacyjnych innych firm nie musi spowodować awarii, ale naszym 
obowiązkiem jest zawiadamianie klientów o takiej możliwości.) 
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Żywotność i cykl wymiany materiałów eksploatacyjnych 

Pojemnik z tonerem 

Żywotność pojemnika z tonerem 
Aby sprawdzić ilość pozostałego toneru, wybierz toner dla każdego koloru w menu [Configuration 
(Konfiguracja)] - [Supplies Status (Status materiałów eksploatacyjnych)] z panelu operatora. 

Cykl wymiany kasety z tonerem 
Podczas zbliżania się momentu wymiany lub konieczności natychmiastowej wymiany, na wyświetlaczu pojawi 
się następująca wiadomość. 

 
Podczas zbliżania się do momentu 

wymiany → Podczas konieczności dokonania 
natychmiastowej wymiany 

Wyświetlana 
wiadomość 

Toner Cyjan/Magenta/Żółty/Czarny (K) 
kończy się. → 

Cyjan/Magenta/Żółty/Czarny (K) Toner jest 
pusty. Wymień pojemnik z tonerem na nowy. 

Odpowiedź na 
wiadomość 

Przygotuj nowy pojemnik z tonerem 
wyświetlanego koloru. → 

Wymień pojemnik z tonerem na nowy. 

Stan urządzenia Drukowanie jest możliwe, ale stan tonera 
wyświetlanego koloru jest niski. → 

Toner wyświetlanego koloru jest pusty. 
Drukowanie zostaje zatrzymanie. 

W czasie pomiędzy wyświetlaniem się informacji o nadchodzącej konieczności wymiany do momentu 
konieczności wykonania natychmiastowej wymiany można wydrukować około 200 stron. (Wartość 
referencyjna dotyczy druku jednostronnego A4 przy gęstości 5%.) 
 

 
 Jakość drukowania ulegnie pogorszeniu po roku lub dłuższym okresie od wyjęcia pojemnika z tonerem z opakowania. 

Dlatego powinieneś mieć przygotowany nowy pojemnik z tonerem. 
 Najlepsze efekty uzyskasz dzięki materiałom eksploatacyjnym OKI Data. 
 Awarie spowodowane przez materiały eksploatacyjne innych producentów nie będą objęte gwarancją ani umową 

konserwacyjną. (Użycie materiałów eksploatacyjnych innych firm nie musi spowodować awarii, ale naszym 
obowiązkiem jest zawiadamianie klientów o takiej możliwości.) 

 Drukowanie w takich warunkach może spowodować uszkodzenie bębna światłoczułego. Niezwłocznie wymień 
pojemnik z tonerem. 

 Otwieranie i zamykanie przedniej pokrywy z pustym tonerem 

 Druk monochromatyczny bez tonera cyjan (niebieski), magenta (czerwony) lub żółty (żółty) 

 Pojemnik z tonerem należy wymienić natychmiast po wyświetleniu wiadomości dotyczącej wymiany kasety z tonerem 
oraz po zatrzymaniu drukowania. 

 W przypadku ciągłego otwierania i zamykania pokrywy przedniej w celu możliwości tymczasowego wydrukowania 
może dojść do usterki, a jakość wydruku może ulec obniżeniu. 
Ponadto, po upływie określonego czasu, drukowanie będzie uniemożliwione nawet po wykonaniu otwarcia i 
zamknięcia pokrywy przedniej. (Czas możliwości drukowania może się różnić w zależności od warunków 
korzystania.) 

 Wymiana kasety z tonerem czarnym (K) oraz pojemnika na zużyty toner(P.129) 

 Wymiana pojemnika z tonerem (C/M/Y)(P.132) 

Bęben światłoczuły 

Żywotność bębna światłoczułego 
Bęben światłoczuły może wydrukować około 50.000 arkuszy papieru w rozmiarze A4 (drukowanie simples), 
ale faktyczna liczba drukowanych arkuszy zależy od warunków użytkowania. 
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Powyższa wartość bazuje na ogólnych warunkach użytkowania (trzy arkusze jednocześnie). W przypadku 
drukowania pojedynczych arkuszy, żywotność może ulec skróceniu o połowę. Pojawi się wiadomość 
informująca o konieczności przygotowania nowego elementu z uwagi na nadchodzący koniec okresu 
eksploatacji. 
Aby sprawdzić żywotność bębna światłoczułego, wybierz bęben światłoczuły dla każdego koloru w menu 
[Configuration (Konfiguracja)] - [Supplies Status (Status materiałów eksploatacyjnych)] z panelu operatora. 

Cykl wymiany bębna światłoczułego 
Podczas zbliżania się momentu wymiany lub konieczności natychmiastowej wymiany, na wyświetlaczu pojawi 
się następująca wiadomość. 

 
Podczas zbliżania się do momentu 

wymiany → Podczas konieczności dokonania 
natychmiastowej wymiany 

Wyświetlana 
wiadomość 

Wysoki poziom zużycia bębna 
światłoczułego 
Cyjan/Magenta/Żółty/Czarny (K). 

→ 
Bęben światłoczuły 
Cyjan/Magenta/Żólty/Czarny (K) w pełni 
wyeksploatowany. Wymień na nowy bęben 
[Color Name (Nazwa koloru)] 

Odpowiedź na 
wiadomość 

Przygotuj nowy bęben światłoczuły dla 
wyświetlanego koloru. → 

Wymień bęben światłoczuły na nowy. 

Stan urządzenia 
Drukowanie jest możliwe, ale Bęben 
światłoczuły wyświetlanego zbliża się do 
końca okresu eksploatacji. 

→ 
Bęben światłoczuły wyświetlanego koloru 
został wyeksploatowany. Drukowanie zostaje 
zatrzymanie. 

W czasie pomiędzy wyświetlaniem się informacji o nadchodzącej konieczności wymiany do momentu 
konieczności wykonania natychmiastowej wymiany można wydrukować około 1500 stron. 
 

 
 Jakość drukowania ulegnie pogorszeniu po roku lub dłuższym okresie od wyjęcia bębna z opakowania. Dlatego 

powinieneś mieć przygotowany nowy bęben. 
 Zachowaj ostrożność - bęben światłoczuły (zielony cylinder) jest narażony na uszkodzenie. 
 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła (1500 

luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go otwartego na dłużej 
niż 5 minut. 

 Najlepsze efekty uzyskasz dzięki materiałom eksploatacyjnym OKI Data. 
 Awarie spowodowane przez materiały eksploatacyjne innych producentów nie będą objęte gwarancją ani umową 

konserwacyjną. (Użycie materiałów eksploatacyjnych innych firm nie musi spowodować awarii, ale naszym 
obowiązkiem jest zawiadamianie klientów o takiej możliwości.) 

 Bęben światłoczuły należy wymienić natychmiast po wyświetleniu wiadomości dotyczącej wymiany bębna 
światłoczułego oraz po zatrzymaniu drukowania. 
W przypadku ciągłego otwierania i zamykania pokrywy przedniej w celu możliwości tymczasowego wydrukowania 
może dojść do usterki, a jakość wydruku może ulec obniżeniu. 
Ponadto, po upływie określonego czasu, drukowanie będzie uniemożliwione nawet po wykonaniu otwarcia i zamknięcia 
pokrywy przedniej. (Czas możliwości drukowania może się różnić w zależności od warunków korzystania.) 

 W przypadku, gdy [Admin Setup (Konfig.admin.)] - [Panel Setup (Konfiguracja panelu)] - [Near Life Status (Status 
ostrz.zużycia)] będzie ustawiony na [Disable (Nieaktywne)], wiadomość o konieczności dokonania wymiany nie 
będzie wyświetlana. 

 
 Można zmienić czas wyświetlania wiadomości wskazującej na konieczność wymianę bębna światłoczułego. 

Domyślna wartość fabryczna wynosi [1500]. 
Czas może zostać ustawiony z poziomu [Admin Setup (Konfig.admin.)] - [Others Setup (Inne konfigutacje)] - [Near 
Life Setup (Konfiguracja okresu końca eksploatacji)] - [Drum Near Life Timing (Okres końca eksploatacji bębna)] na 
panelu operatora. 
Zakres wartości wynosi od 500 do 5 000 w krokach co 500. 

 Wymiana bębna(P.134) 
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Wymiana kasety z tonerem czarnym (K) oraz pojemnika na 
zużyty toner 

Do czarnej kasety z tonerem(K) dołączony jest pojemnik na zużyty toner. 
Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, należy najpierw wymienić pojemnik na zużyty 
toner, a następnie czarną kasetę z tonerem(K). 
 

1 Naciśnij pokrętło w lewym dolnym rogu z przodu urządzenia i otwórz pokrywę pojemnika na 

zużyty toner poruszając ją w swoim kierunku. 

 

2 Połóż palec na wgłębieniu pojemnika na zużyty toner, wyciągnij go do połowy i wyciągnij od 

góry. 

 

3 Przygotuj nowy pojemnik na zużyty toner. 

 

4 Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner w drukarce. 

 

5 Zamknij pokrywę pojemnika na zużyty toner. 
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6 Wyciągnij opakowanie z czarnym (K) tonerem z opakowania. 

 

7 Kilkakrotnie wstrząśnij pojemnikiem z nowym tonerem w pionie i w poziomie. 

 

8 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

9 Wyciągnij z urządzenia kasetę z czarnym tonerem (K). 

 

10 Włóż kasetę z nowym tonerem czarnym (K) do urządzenia. 

 

11 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 
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12 Naciśnij «OK». 

 

13 Upewnij się, że na ekranie nie jest wyświetlana wiadomość o błędzie. 
 

 
 Zużytą kasetę z tonerem i pojemnik na zużyty toner należy poddać recyklingowi. 
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Wymiana pojemnika z tonerem (C/M/Y) 

W tej części jako przykład wykorzystano kasetę z tonerem (M). Kasetę z tonerem (C/Y) można wymienić w 
analogiczny sposób. 

 
 Aby wymienić kasetę z czarnym tonerem (K), skorzystaj z „Wymiana kasety z tonerem czarnym (K) oraz pojemnika na 

zużyty toner(P.129)”. 

 

1 Wyjmij kasetę z nowym tonerem z opakowania. 

 

2 Kilkakrotnie wstrząśnij pojemnikiem z nowym tonerem w pionie i w poziomie. 

 

3 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

4 Wyjmij kasetę z tonerem, który chcesz usunąć z urządzenia. 

 

5 Włóż kasetę z nowym tonerem do urządzenia. 
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6 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

 

 
 Zadbaj o to, aby zużyty pojemnik z tonerem został poddany recyklingowi. 
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Wymiana bębna 

1 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

2 Pociągnij w swoim kierunku dźwignię L1, aż czerwony trójkąt na dźwigni L1 ustawi się w jednej 

linii z czerwonym trójkątem wewnątrz urządzenia. 
 
 Jeżeli dwa symbole czerwonych trójkątów nie są poprawnie ustawione, nie będzie możliwe przeprowadzenie 

procedury wymiany bębna światłoczułego. 

 

3 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 
 
 Pojemnik na bęben światłoczuły nie może zostać wyjęty aż do momentu całkowitego otwarcia podajnika 

wyjściowego. 

 

4 Trzymaj dźwignię L3 i pociągnij bęben światłoczuły do końca. 

 Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do oparzeń.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 
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5 Sprawdź bęben światłoczuły który ma być wymieniony za pomocą koloru etykiety. 

 

6 Usuń bęben światłoczuły z urządzenia. 
 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 
 Bęben światłoczuły nie jest zamocowany do jednostki głównej. Element wystarczy podnieść w celu usunięcia. 

 

7 Wyciągnij bęben światłoczuły wymienianego koloru z opakowania. 

8 Usuń środek wysuszający z nowego bębna światłoczułego. 

 

9 Zainstaluj bęben światłoczuły w urządzeniu trzymając go za etykietę koloru po prawej stronie. 
 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 
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10 Przytrzymaj dźwignię L3 i wepchnij bęben światłoczuły aż do końca. 
 
 W przypadku, gdy bęben światłoczuły jest zainstalowany nieprawidłowo, dosunięcie pojemnika do końca będzie 

niemożliwe. 
 Podajnik wyjściowy nie może być zamknięty aż do momentu całkowitego zamocowania pojemnika na bęben 

światłoczuły. 

 

11 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 

 

12 Wciśnij dźwignię L1 aż do końca. 
 
 Nie ma możliwości zamknięcia przedniej pokrywy w przypadku, gdy nie zainstalowano bębnów światłoczułych 

wszystkich czterech kolorów. 

 

13 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

 

 
 Zadbaj o to, aby zużyty bęben został poddany recyklingowi. 
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Żywotność i cykl wymiany części konserwacyjnych 

Zespół pasa transferu 

Żywotność pasa transferu 
Pas transferu może wydrukować około 60.000 arkuszy papieru w rozmiarze A4 (drukowanie simplex), ale 
faktyczna liczba drukowanych arkuszy zależy od warunków użytkowania. 
Powyższa wartość bazuje na ogólnych warunkach użytkowania (trzy arkusze jednocześnie). 
Aby sprawdzić żywotność pasa transferu, wybierz [Setting Menus (Menu ustawień)] - [Configuration 
(Konfiguracja)] - [Supplies Status (Status materiałów eksploatacyjnych)] - [Belt (Pas transferu)] z panelu 
operatora. 

Cykl wymiany pasa transferu 
Podczas zbliżania się momentu wymiany lub konieczności natychmiastowej wymiany, na wyświetlaczu pojawi 
się następująca wiadomość. 

 
Podczas zbliżania się do momentu 

wymiany → Podczas konieczności dokonania 
natychmiastowej wymiany 

Wyświetlana 
wiadomość 

Pas transferu bliski zużycia. 
→ 

Zespół pasowy jest bliski zużycia. Wymień 
na nowy zespół pasa. 
Lub, 
Wymień zespół pasa. 

Odpowiedź na 
wiadomość 

Przygotuj nowy pas transferu. 
→ 

Wymień zespół pasa na nowy. 

Stan urządzenia Drukowanie jest możliwe, ale pas transferu 
zbliża się do końca okresu eksploatacji. → 

Okres eksploatacji pasa transferu dobiegł 
końca. Drukowanie zostaje zatrzymanie. 

W czasie pomiędzy wyświetlaniem się informacji o nadchodzącej konieczności wymiany do momentu 
konieczności wykonania natychmiastowej wymiany można wydrukować około 1500 stron. 
 

 
 Wiadomość wskazująca na wymianę pasa transferu może zostać wyświetlona bez wskazywania, że nadchodzi czas 

na wymianę. 
W takim przypadku, proszę wymienić psa transferu. 

 Pas transferu należy wymienić natychmiast po wyświetleniu wiadomości dotyczącej wymiany pasa transferu oraz po 
zatrzymaniu drukowania. 
W przypadku ciągłego otwierania i zamykania pokrywy przedniej w celu możliwości tymczasowego wydrukowania 
może dojść do usterki, a jakość wydruku może ulec obniżeniu. 
Ponadto, po upływie określonego czasu, drukowanie będzie uniemożliwione nawet po wykonaniu otwarcia i 
zamknięcia pokrywy przedniej. (Czas możliwości drukowania może się różnić w zależności od warunków 
korzystania.) 

 W przypadku, gdy [Admin Setup (Konfig.admin.)] - [Panel Setup (Konfiguracja panelu)] - [Near Life Status (Status 
ostrz.zużycia)] będzie ustawiony na [Disable (Nieaktywne)], wiadomość o konieczności dokonania wymiany nie 
będzie wyświetlana. 

 Zachowaj ostrożność - bęben światłoczuły (zielony cylinder) jest narażony na uszkodzenie. 
 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła (1500 

luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go otwartego na dłużej 
niż 5 minut. 
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 Można zmienić czas wyświetlania wiadomości wskazującej na konieczność wymiany pasa transferu. Domyślna 

wartość fabryczna wynosi [1500]. 
Czas może zostać ustawiony z poziomu [Admin Setup (Konfig.admin.)] - [Others Setup (Inne konfigutacje)] - [Near 
Life Setup (Konfiguracja okresu końca eksploatacji)] - [Belt Near Life Timing (Okres końca eksploatacji pasa)] na 
panelu operatora. 
Zakres wartości wynosi od 500 do 5 000 w krokach co 500. 

 Wymiana pasa transferu(P.140) 

Zespół utrwalający 

Żywotność zespołu utrwalającego 
Zespół utrwalający może wydrukować około 60.000 arkuszy papieru w rozmiarze A4 (drukowanie simplex), ale 
faktyczna liczba drukowanych arkuszy zależy od warunków użytkowania. 
Powyższa wartość bazuje na ogólnych warunkach użytkowania (trzy arkusze jednocześnie). W przypadku 
drukowania pojedynczych arkuszy, żywotność może ulec skróceniu o połowę. Pojawi się wiadomość 
informująca o konieczności przygotowania nowego elementu z uwagi na nadchodzący koniec okresu 
eksploatacji. 
Aby sprawdzić żywotność zespołu utrwalającego, wybierz [Setting Menus (Menu ustawień)] - [Configuration 
(Konfiguracja)] - [Supplies Status (Status materiałów eksploatacyjnych)] - [Fuser (Zespół utrw.)] z panelu 
operatora. 

Cykl wymiany zespołu utrwalającego 
Podczas zbliżania się momentu wymiany lub konieczności natychmiastowej wymiany, na wyświetlaczu pojawi 
się następująca wiadomość. 

 
Podczas zbliżania się do momentu 

wymiany → Podczas konieczności dokonania 
natychmiastowej wymiany 

Wyświetlana 
wiadomość 

Czas żywotności zespołu utrwalającego 
dobiega końca. → 

Zespół utrwalający jest bliski zużycia. 
Wymień na nowy zespół utrwalający 
Lub 
Wymień zespół utrwalający. 

Odpowiedź na 
wiadomość 

Przygotuj nowy zespół utrwalający. 
→ 

Zespół utrwalający należy wymienić na 
nowy. 

Stan urządzenia 
Drukowanie jest możliwe, ale zespół 
utrwalający zbliża się do końca okresu 
eksploatacji. 

→ 
Drukowanie zostaje zatrzymanie. 

W czasie pomiędzy wyświetlaniem się informacji o nadchodzącej konieczności wymiany do momentu 
konieczności wykonania natychmiastowej wymiany można wydrukować około 1500 stron. 
 

 
 Zespół utrwalający należy wymienić natychmiast po wyświetleniu wiadomości dotyczącej wymiany zespołu 

utrwalającego oraz po zatrzymaniu drukowania. 
W przypadku ciągłego otwierania i zamykania pokrywy przedniej w celu możliwości tymczasowego wydrukowania 
może dojść do usterki, a jakość wydruku może ulec obniżeniu. 
Ponadto, po upływie określonego czasu, drukowanie będzie uniemożliwione nawet po wykonaniu otwarcia i 
zamknięcia pokrywy przedniej. (Czas możliwości drukowania może się różnić w zależności od warunków 
korzystania.) 

 W przypadku, gdy [Admin Setup (Konfig.admin.)] - [Panel Setup (Konfiguracja panelu)] - [Near Life Status (Status 
ostrz.zużycia)] będzie ustawiony na [Disable (Nieaktywne)], wiadomość o konieczności dokonania wymiany nie 
będzie wyświetlana. 
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 Można zmienić czas wyświetlania wiadomości wskazującej na konieczność wymiany zespołu utrwalającego. 

Domyślna wartość fabryczna wynosi [1500]. 
Czas może zostać ustawiony z poziomu [Admin Setup (Konfig.admin.)] - [Others Setup (Inne konfigutacje)] - [Near 
Life Setup (Konfiguracja okresu końca eksploatacji)] - [Fuser Near Life Timing (Zespół utrwalający prawie zużyty.)] na 
panelu operatora. 
Zakres wartości wynosi od 500 do 5 000 w krokach co 500. 

 Wymiana zespołu utrwalającego(P.142) 
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Wymiana pasa transferu 

Cykl wymiany opisano w pozycji „Zespół pasa transferu(P.137)”. 
 

1 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

2 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 

 

3 Wyjmij zespół pasa transferu, przytrzymując niebieską dźwignię. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 

 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

4 Wyjmij nowy pas transferu z opakowania. 
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5 Zainstaluj pas transferu w urządzeniu trzymając za niebieski uchwyt. 

 

6 Zamknij podajnik wyjściowy i mocno dociśnij jego obie strony od góry. 

 

7 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

 

 
 Zadbaj o to, aby zużyty pas transferu poddać recyklingowi. 
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Wymiana zespołu utrwalającego 

Cykl wymiany opisano w pozycji „Zespół utrwalający(P.138)”. 
 

1 Podnieś lewy i prawy uchwyt zespołu utrwalającego na tylnej części podajnika wyjściowego, aż 

do momentu usłyszenia kliknięcia, a następnie zwolnij blokadę. 
 
 Zespół utrwalający nie może zostać usunięty, aż do momentu pionowego podniesienia uchwytu. 

 

2 Usuń zespół utrwalający z urządzenia, chwytając za lewy i prawy uchwyt. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Zespołu utrwalającego nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub 

silnego światła (około 1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie 
pozostawiaj go otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

3 Wyjmij nowy zespół utrwalający z opakowania i podnieś lewy oraz prawy uchwyt pionowo do 

góry, aż usłyszysz kliknięcie. 
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4 Upewnij się, że etykieta ostrzegawcza nowego zespołu utrwalającego jest skierowana do przodu, 

przytrzymaj prawy i lewy uchwyt i zainstaluj zespół utrwalacza w urządzeniu. 

 

5 Przesuń do tyłu lewą oraz prawą dźwignię zespołu utrwalającego, aby go zablokować. 
 
 Upewnij się że zespół utrwalający nie wystaje ponad górną krawędź podajnika wyjściowego. W takim przypadku, 

urządzenie może nie wykryć zespołu utrwalającego, co uniemożliwi rozpoczęcie drukowania. 

 

 

 
 Zadbaj o to, aby zużyty zespół utrwalający został poddany recyklingowi. 
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Czyszczenie jednostki głównej i jej elementów 

Czyszczenie głowic LED 
Jeśli na papierze wyjściowym są białe pasy, obraz jest wyblakły lub tekst jest rozmyty, wyczyść głowicę LED. 

 
 Nie stosuj alkoholu metylowego ani rozcieńczalników. Mogą one uszkodzić głowice z diodami LED. 
 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła (1500 

luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go otwartego na dłużej 
niż 5 minut. 

 

1 Wyłącz urządzenie. 

2 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

3 Pociągnij w swoim kierunku dźwignię L1, aż czerwony trójkąt na dźwigni L1 ustawi się w jednej 

linii z czerwonym trójkątem wewnątrz urządzenia. 
 
 Jeżeli dwa symbole czerwonych trójkątów nie są poprawnie ustawione, nie będzie możliwe oddzielenie 

podajnika wyjściowego oraz pojemnika na bęben światłoczuły. 

 

4 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 
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5 Delikatnie przetrzyj powierzchnię soczewek głowic LED (x 4) miękką bibułką. 
 
 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

 

6 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 

 

7 Wciśnij dźwignię L1 aż do końca. 

 

8 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

Czyszczenie powierzchni głównej jednostki 

 
 Jako środka czyszczącego nie należy używać benzenu, rozpuszczalników czy alkoholu. Te substancje mogą 

uszkodzić plastikowe części i powłokę urządzenia. 
 Elementy urządzenia nie wymagają smarowania. Nie należy ich smarować. 

 

1 Wyłącz urządzenie. 
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2 Wyczyść powierzchnię urządzenia szmatką nawilżoną wodą bądź neutralnym detergentem. 
 
 Czyść urządzenie jedynie przy pomocy wody lub naturalnego środka do czyszczenia. 

 

3 Wytrzyj powierzchnię urządzenia suchą szmatką. 

Czyszczenie rolek podajnika papieru (w podajnikach 1-4) 
Jeśli często dochodzi do zacięć papieru, należy oczyścić rolki podajnika papieru. Oczyść rolkę separującą w 
kasecie z papierem oraz rolki podajnika papieru znajdujące się wewnątrz urządzenia. 

 
 Jeśli zacięcia papieru nie ulegną poprawie po wyczyszczeniu rolki podajnika papieru, zalecamy wymianę rolki 

podajnika papieru. 

W następującej procedurze użyto Podajnika 1 jako przykładu. Wyczyść rolki Podajników 2, 3 i 4 wykonując te 
same czynności. 
 

1 Wyciągnij kasetę z papierem. 

 

2 Wytrzyj obie rolki podające papier miękką szmatką delikatnie nawilżoną wodą. 

 

3 Wyjmij papier z kasety. 
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4 Wyczyść wszystkie widoczne rolki separujące w kasecie za pomocą szmatki delikatnie zwilżonej 

wodą. 

 

5 Załaduj papier do pojemnika. 

6 Włóż kasetę z papierem z powrotem do urządzenia. 

 

Czyszczenie rolek podajnika papieru (podajnik uniwersalny) 
Jeśli często dochodzi do zacięć papieru, należy oczyścić rolki podajnika papieru. 

 
 Jeśli zacięcia papieru nie ulegną poprawie po wyczyszczeniu rolki podajnika papieru, zalecamy wymianę rolki 

podajnika papieru. 

 

1 Włóż palce do zagłębienia z przodu i otwórz podajnik uniwersalny do siebie. 

 

2 Wprowadź prowadnicę podajnika ręcznego do wewnątrz. 
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3 Delikatnie unosząc podajnik uniwersalny, dociśnij prawe ramię do wewnątrz i wyciągnij 

wystający element ramienia ze żłobienia. 

 

4 Opuść podajnik uniwersalny i podnieś wystający element ramienia. 

 

5 Korzystając z instrukcji dla Kroku 4 i 5, wyciągnij wystający element ramienia podajnika 

uniwersalnego ze żłobienia i podnieś go do góry. 

6 Podnieś osłonę papieru, aż dotknie urządzenia. 

 

7 Wytrzyj rolkę podającą papier miękką szmatką delikatnie nawilżoną wodą. 

 

8  Wyczyść wszystkie widoczne rolki separujące szmatką delikatnie zwilżoną wodą. 
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9 Opuść pokrywę uniwersalnego podajnika papieru. 

 

10 Przyciskając prawe ramię podajnika uniwersalnego do wewnątrz, delikatnie unieś podajnik 

uniwersalny i zahacz wystający element ramienia o żłobienie. 
 
 Jeśli zamkniesz podajnik uniwersalny przed zamocowaniem wystającego elementu ramienia we właściwej 

pozycji, możesz uszkodzić pokrywę papieru. Upewnij się, że element zamocowano we właściwej pozycji. 

 

11 Analogicznie, zahacz wystający element lewego ramienia podajnika uniwersalnego o żłobienie. 
 
 Jeśli zamkniesz podajnik uniwersalny przed zamocowaniem wystającego elementu ramienia we właściwej 

pozycji, możesz uszkodzić pokrywę papieru. Upewnij się, że element zamocowano we właściwej pozycji. 

12 Wysuń prowadnicę podajnika ręcznego na zewnątrz. 

 

13 Zamknij podajnik uniwersalny. 
Jeżeli nie możesz zamknąć podajnika uniwersalnego, sprawdź wykonane czynności wykonując kroki od 9 
do 12. 
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Czyszczenie warstwy światłoczułej 
Jeżeli na wydruku pojawiają się białe pasy, wyczyść warstwę światłoczułą bębna, aby poprawić jakość 
wydruku. 
 

1 Usuń czarny (K) bęben światłoczuły z urządzenia. 
 Wymiana bębna(P.134) 

2 Upewnij się, że etykieta koloru bębna światłoczułego znajduje się po prawej stronie. 

3 Miękką bibułką wyczyść folię osłaniającą bęben przed światłem. 

 

4 Zainstaluj bęben światłoczuły w urządzeniu. 
 Wymiana bębna(P.134) 

5 Wyczyść również folię osłaniającą bęben światłoczuły. 

Czyszczenie rolki dociskowej 
W przypadku wystąpienia poziomych smug na wyniku drukowania, wyczyść rolkę dociskową aby poprawić 
jakość wydruku. 
 

1 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

2 Przetrzyj metalowe elementy (a) oraz (b) widoczne na przedzie rolki dociskowej za pomocą 

miękkiej papierowej chusteczki. 

 

 
 Podczas czyszczenia metalowego elementu (b), nie dotykaj gumowej rolki dotykającej metalowego elementu 

(a). 

3 Obróć metalową część na dół i ponownie wytrzyj, aż do usunięcia zabrudzenia. 

4 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 
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W przypadku, gdy na ekranie jest wyświetlana wiadomość o 
błędzie 

Jeśli wystąpi problem z tym urządzeniem, zapali się lampka serwisowa lub zacznie migać, a na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat. 
Sprawdź wiadomość na wyświetlaczu i podejmij działania odpowiednie dla danego komunikatu. 
Jeśli na dole wyświetlacza pojawi się napis [Please see HELP for details (Przyciśnij Pomoc, aby poznać 
szczegóły)], naciśnij «HELP (POMOC)» na panelu operatora, aby pokazać rozwiązanie. (Jeśli nie ma żadnego 
wskazania, naciśnięcie «Help (Pomoc)» nie zmieni wskazania na wyświetlaczu.) 

 
 Jeśli wyświetlane jest słowo kluczowe, możesz wyszukać rozwiązanie, wprowadzając je w sekcji [Search keyword 

(Wyszukaj słowo)] w sekcji „Najczęściej zadawane pytania (FAQ)” na stronie internetowej OKI Data lub w aplikacji na 
smartfony. 

 W przypadku włączenia funkcji NFC, wyszukaj słowo kluczowe i zbliż urządzenie do obszaru drukarki oznaczonego 
jako NFC, a rozwiązanie zostanie wyświetlone na urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w „Wyświetlanie 
wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów na urządzeniu mobilnym (Podręcznik użytkownika)”. 

 

1 Wyświetlana wiadomość 
2 Lampka kontrolna 
3 przycisk «HELP (POMOC)» 

 
 
Wyświetlane po naciśnięciu przycisku «HELP (POMOC)» 

 

1 Kod błędu 
2 Przewija wyświetlacz w górę 
3 Przewija wyświetlacz w dół 

Lista komunikatów o błędach (Podręcznik użytkownika) 



Rozwiązywanie problemów 

- 153 - 

Postępowanie w przypadku zacięcia papieru 

W przypadku błędu o kodzie 370 lub 371 

1 Usuń zacięty papier z podajnika wyjściowego. 

 

2 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

3 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 

 

4 Usuń papier, który pozostał na pasie transferu. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 

 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 



Rozwiązywanie problemów 

- 154 - 

5 Wyjmij pas transferu, trzymając za uchwyt. 

 

6 Usuń papier, który pozostał pod pasem transferu. 

 

7 Zresetuj pas transferu. 

 

8 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 

 

9 Podnieś lewy i prawy uchwyt zespołu utrwalającego na tylnej części podajnika wyjściowego, aż 

do momentu usłyszenia kliknięcia, a następnie zwolnij blokadę. 
 
 Zespół utrwalający nie może zostać usunięty, aż do momentu pionowego podniesienia uchwytu. 
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10 Usuń zespół utrwalający z urządzenia, chwytając za lewy i prawy uchwyt. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Zespołu utrwalającego nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub 

silnego światła (około 1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie 
pozostawiaj go otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

11 Wyjmij cały papier pozostały wewnątrz drukarki. 

 

12 Jeżeli papier zablokował się w zespole utrwalający, upewnij się, że etykieta ostrzegawcza 

zespołu utrwalającego jest skierowana w Twoją stronę i ostrożnie pociągnij zacięty papier w 

swoim kierunku. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Nie wyciągaj papieru w odwrotnym kierunku. 
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13 Upewnij się, że etykieta ostrzegawcza zespołu utrwalającego jest skierowana w Twoją stronę i 

chwyć lewy i prawy uchwyt. 

 

14 Umieść zespół utrwalający w urządzeniu, przechyl lewy i prawy uchwyt do wewnątrz i zablokuj 

zespół utrwalający. 
 
 Upewnij się że zespół utrwalający nie wystaje ponad górną krawędź podajnika wyjściowego. W takim przypadku, 

urządzenie może nie wykryć zespołu utrwalającego, co uniemożliwi rozpoczęcie drukowania. 

 

15 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

W przypadku kodu błędu 372 

1 Usuń zacięty papier z podajnika wyjściowego. 
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2 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

3 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 

 

4 Usuń papier, który pozostał na pasie transferu. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 

 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

5 Wyjmij pas transferu, trzymając za uchwyt. 
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6 Usuń papier, który mógł pozostać pod pasem transferu. 

 

7 Zresetuj pas transferu. 

 

8 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 

 

9 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

W przypadku kodu błędu 380 

1 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 
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2 Delikatnie wyciągnij zacięty papier. 

 

3 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

W przypadku kodu błędu 381 

1 Usuń zacięty papier z podajnika wyjściowego. 

 

2 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

3 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 
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4 Usuń papier z pasa transferu. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 

 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

5 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 

 

6 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

W przypadku błędu o kodzie 382 lub 385 

1 Usuń zacięty papier z podajnika wyjściowego. 
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2 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

3 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 

 

4 Usuń papier, który pozostał na pasie transferu. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 

 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

5 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 
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6 Podnieś lewy i prawy uchwyt zespołu utrwalającego na tylnej części podajnika wyjściowego, aż 

do momentu usłyszenia kliknięcia, a następnie zwolnij blokadę. 
 
 Zespół utrwalający nie może zostać usunięty, aż do momentu pionowego podniesienia uchwytu. 

 

7 Trzymając prawy i lewy uchwyt zespołu utrwalającego, usuń zespół z urządzenia. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Zespołu utrwalającego nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub 

silnego światła (około 1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie 
pozostawiaj go otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

8 Wyjmij cały papier pozostały wewnątrz drukarki. 
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9 Jeżeli papier zablokował się w zespole utrwalający, upewnij się, że etykieta ostrzegawcza 

zespołu utrwalającego jest skierowana w Twoją stronę i ostrożnie pociągnij zacięty papier w 

swoim kierunku. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Nie wyciągaj w odwrotnym kierunku. 

 

10 Upewnij się, że etykieta ostrzegawcza zespołu utrwalającego jest skierowana w Twoją stronę i 

chwyć lewy i prawy uchwyt. 

 

11 Umieść zespół utrwalający w urządzeniu, przechyl lewy i prawy uchwyt do wewnątrz i zablokuj 

zespół utrwalający. 
 
 Upewnij się że zespół utrwalający nie wystaje ponad górną krawędź podajnika wyjściowego. W takim przypadku, 

urządzenie może nie wykryć zespołu utrwalającego, co uniemożliwi rozpoczęcie drukowania. 
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12 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 

 

W przypadku kodu błędu 390 

1 Tymczasowo wyjmij cały papier załadowany do podajnika uniwersalnego. 

 

2 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

3 Przytrzymaj krawędź zaciętego papieru i delikatnie go wyciągnij. 

 

4 Gdy górna krawędź jest niewidoczna, powoli wyciągnij papier za tylną krawędź. 

 

5 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 
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6 W przypadku korzystania z podajnika uniwersalnego, otwórz podajnik uniwersalny i załaduj 

papier skierowany stroną do zadruku w górę. 
 
 Aby dowiedzieć się jak ładować papier do podajnika uniwersalnego, zobacz: „Ładowanie papieru do podajnika 

uniwersalnego(P.82)”. 

Dla kodu błędu 391, 392, 393 lub 394 
W tej części jako przykładem posłużono się błędem o kodzie 391 (wskazującym zablokowanie papieru w 
Podajniku 1). W przypadku błędów o kodach 392, 393 or 394, usuń zablokowany papier za pomocą tych 
samych kroków. 

 
 Jeśli często dochodzi do zacięć papieru, należy oczyścić rolki podajnika papieru. Szczegółowe informacje znajdują 

się w „Czyszczenie rolek podajnika papieru (w podajnikach 1-4)(P.146)”. 

 

1 Wyciągnij kasetę z papierem. 

 

2 Usuń zacięty papier. 
 
 Jeżeli nie doszło do zacięcia papieru, wystąpiła usterka podawania papieru. Załaduj mniejszą liczbę arkuszy do 

podajnika papieru. Ponadto, upewnij się, że blokada papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru. 

 

3 Włóż kasetę z papierem z powrotem do urządzenia. 
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4 Otwórz i zamknij pokrywę przednią. 
 
 Skasowanie błędu wymaga otwarcia i zamknięcia pokrywy przedniej. 

 

W przypadku kodu błędu 638 
Najpierw sprawdź wszystkie podajniki, a następnie usuń pozostały papier. Następnie usuń papier pozostały w 
urządzeniu. 
W niniejszej części dla przykładu opisano sposób usuwania papieru z Podajnika 2. 
 

1 Wyciągnij kasetę z papierem. 

 

2 Usuń pozostały papier. 
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3 Włóż kasetę z papierem z powrotem do urządzenia. 

 

4 W przypadku wszystkich podajników, powtarzaj Kroki 1–3 aby usunąć pozostały papier. 

5 Przesuń dźwignię otwierania przedniej pokrywy (niebieska), aby otworzyć przednią pokrywę. 

 

6 Delikatnie wyciągnij zacięty papier. 

 

7 Pociągnij dźwignię L2 i podnieś podajnik wyjściowy aż osiądzie w pozycji stop. 
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8 Usuń papier, który pozostał na pasie transferu. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Zespół utrwalający jest gorący - nie dotykaj go. 

 
 Zachowaj ostrożność - bębny światłoczułe (zielone cylindry) są narażone na uszkodzenie. 

 Bębna nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub silnego światła 

(1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie pozostawiaj go 
otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

9 Wyjmij pas transferu, trzymając za uchwyt. 

 

10 Usuń papier, który pozostał pod pasem transferu. 

 

11 Zresetuj pas transferu. 
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12 Zamknij podajnik wyjściowy i dociśnij jego obie strony od góry. 

 

13 Podnieś lewy i prawy uchwyt zespołu utrwalającego na tylnej części podajnika wyjściowego, aż 

do momentu usłyszenia kliknięcia, a następnie zwolnij blokadę. 
 
 Zespół utrwalający nie może zostać usunięty, aż do momentu pionowego podniesienia uchwytu. 

 

14 Trzymając prawy i lewy uchwyt zespołu utrwalającego, usuń zespół z urządzenia. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Zespołu utrwalającego nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub 

silnego światła (około 1500 luksów i więcej). Nawet w warunkach normalnego oświetlenia wewnętrznego nie 
pozostawiaj go otwartego na dłużej niż 5 minut. 

 

15 Usuń papier, który mógł pozostać w urządzeniu.  
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16 Jeżeli papier zablokował się w zespole utrwalający, upewnij się, że etykieta ostrzegawcza 

zespołu utrwalającego jest skierowana w Twoją stronę i ostrożnie pociągnij zacięty papier w 

swoim kierunku. 

 Może to spowodować oparzenia.  

Jeśli jest on zbyt gorący, poczekaj, aż się schłodzi przed podjęciem czynności. 

 
 Nie wyciągaj papieru w odwrotnym kierunku. 

 

17 Upewnij się, że etykieta ostrzegawcza zespołu utrwalającego jest skierowana w Twoją stronę i 

chwyć lewy i prawy uchwyt. 

 

18 Umieść zespół utrwalający w urządzeniu, przechyl lewy i prawy uchwyt do wewnątrz i zablokuj 

zespół utrwalający. 
 
 Upewnij się że zespół utrwalający nie wystaje ponad górną krawędź podajnika wyjściowego. W takim przypadku, 

urządzenie może nie wykryć zespołu utrwalającego, co uniemożliwi rozpoczęcie drukowania. 
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19 Obiema rękami zamknij pokrywę przednią. 
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Specyfikacja 

Model Numer modelu 
C650, ES6450 N36800A, N36800B 

 

Ogólna specyfikacja techniczna 
Element C650/ES6450 

Procesor Procesor ARM (667 MHz) 
Pamięć Wbudowany DDR3 32bit 1GB 
Waga (razem z materiałami 
eksploatacyjnymi) 

Około 28 kg 

Wymiary (Szerokość x Głębokość 
x Wysokość) 

395 × 430 × 290 mm 

Pobór N36800A: 110V - 127V AC +/-10% 
N36800B: 220V - 240V AC +/-10% 

Zużycie energii 
(dotyczy 
wyłącznie 
jednostki 
głównej) 

Praca 840 W 
Tryb gotowości 20 W (średnie) 
Maks 1150 W 
Tryb 
oszczędzania 
energii 

Poniżej 14 W 

Tryb uśpienia N36800A: Poniżej 0,8W*1 
N36800B: Poniżej 1,1W*1 

Wył. zasilanie N36800A: Około 0,1 W lub mniej 
N36800B: Około 0,15 W lub mniej 

Środowisko 
pracy 

Praca Temperatura: 10°C - 32°C; Wilgotność: 20% - 80% RH 
Pauza Temperatura: 0°C - 43°C; Wilgotność: 10% - 90% RH 

Interfejs USB 2.0, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 Host, 
IEEE802.11 a/b/g/n bezprzew. LAN 

Ekran wyświetlacza Panel monchromatyczny o przekątnej 2,9 cala, 320 x 128 pikseli 
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 

Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows 
Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 
macOS X 10.11–10.15 

Okres użytkowania*2 5 lat lub 600 000 arkuszy 
Środowisko przechowywania Temperatura: -10°C - 43°C 

Wilgotność względna: 10% - 90% 

 *1: Przy ustawieniu domyślnym. Może się różnić w zależności od ustawień. 
 *2: Okres użytkowania urządzenia może się różnić w zależności od sposobu korzystania. 

Specyfikacja drukowania 
Element C650/ES6450 

Metoda drukowania Sucha rejestracja elektrofotograficzna z wykorzystaniem diody LED jako źródła 
światła ekspozycyjnego 

Język opisu strony PCL6 (XL3.0), PCL5c, IBM5577 (H02), PostScript3, PDF (v2.0) 
Rezydentne PCL: 91 czcionek europejskich, 4 czcionki japońskie 

PS: 80 czcionek europejskich, 2 czcionki japońskie 
Rozdzielczość 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi 
Kolory Żółty, Magenta, Cyjan, Czarny 
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Element C650/ES6450 
Szybkość druku (A4, pionowa) Kolor/mono 

Drukowanie jednostronne: 35 str./min 
Drukowanie dwustronne: 18 str./min 

Czas podania 
pierwszej strony 

Kolor Ok. 6,5 s (A4) 
Mono Ok. 6,5 s (A4) 

Format papieru Podajnik 1 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13/13,5/14, Executive, Statement, 8,5 cala SQ, 
Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 5 x 7 cali, rozmiary 
niestandardowe 

Podajnik 
dodatkowy 
(Opcjonalny) 

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13/13,5/14, Executive, Statement, 8,5 cala SQ, 
Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 5 x 7 cali, rozmiary 
niestandardowe 

Podajnik 
uniwersalny 

A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, B7, B8, Letter, Legal 13/13.5/14, Executive, Statement, 
8,5 cali SQ, Folio, karta indeksowa (3 x 5 cali), 4 x 6 cali, 5 x 7 cali, długa skala (max: 
1321 mm), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), C5, DL, Com-9, 
Com-10, Monarch, rozmiary niestandardowe 

Drukowanie 
dwustronne 

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13/13,5/14, Executive, Statement, 8,5 cala SQ, 
Folio, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 5 x 7 cali, rozmiary 
niestandardowe 

Rozmiar 
niestandardowy 

・ Podajnik 1 
 100–216 mm (Szer.),148–356 mm (Dł.) 
Dodatkowy podajnik 
 105–216 mm (Szer.),148–356 mm (Dł.) 
Podajnik uniwersalny 
 55–216 mm (Szer.), 91–1321 mm (Dł.) 
・ Dupleks 
 105–216 mm (Szer.), 148–356 mm (Dł.) 

Jakość papieru Papier zwykły (60 g/m2 – 256 g/m2), koperty, etykiety 
Sposób podawania papieru/ Automatyczne podawanie z Podajnika 1, podajnika uniwersalnego oraz podajników 

dodatkowych (opcjonalnych) 
Ręczne podawanie z podajnika uniwersalnego 

Objętość podawania ・Podajnik 1 
 250 arkuszy (80 g/m2) o łącznej gramaturze 30 mm lub niższej 
・Podajnik uniwersalny 
 100 arkuszy (80 g/m2) o łącznej gramaturze 10 mm lub niższej; 10 kopert 
(gramatura papieru: 85 g/m2) 
・Podajnik dodatkowy 
 Zwykły: 530 arkuszy (80 g/m2) o łącznej gramaturze 53 mm lub niższej 

Metoda odbioru papieru Podajnik wyjściowy/tylny podajnik wyjściowy 
Pojemność tacy odbiorczej ・ Podajnik wyjściowy 

 Zwykły: 150 arkuszy (80 g/m2) 
・ Tylko podajnik wyjściowy 
 Zwykły: 100 arkuszy (80 g/m2) 

Gwarantowany zakres druku 6,35 mm lub więcej od brzegu papieru (poza specjalnymi rodzajami papieru, tj. np. 
koperty) 

Dokładność druku*1 Dokładność zapisu: ±2 mm, przekrzywianie papieru: ±1 mm/100 mm 
Rozpiętość obrazu: ± 1 mm/100 mm (80 g/m2) 

Czas rozgrzewania ・ Włączanie 
 Ok. 20 s lub mniej (Przy temperaturze pokojowej 25ºC i napięciu znamionowym) 
・ Po uaktywnieniu oszczędzania energii 
 Ok. 11 s lub mniej (Przy temperaturze pokojowej 25ºC i napięciu znamionowym) 
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Element C650/ES6450 
Warunki zapewnienia jakości 
wydruku 

・ Zakres operacyjny 
 Temperatura: 10°C; Wilgotność: 20% - 80% RH 
 Temperatura: 32°C; Wilgotność: 20% - 60% RH 
 Wilgotność: 30% RH; Temperatura: 10°C - 32°C 
 Wilgotność: 80% RH; Temperatura: 10°C - 27°C 
・ Zakres zapewnienia jakości druku kolorowego 
 Temperatura: 17°C - 27°C; Wilgotność: 50% - 70% RH 

Consumables (Materiały 
eksploatacyjne) 

Pojemnik z tonerem, bęben światłoczuły 

Elementy eksploatacyjne Pas transferu, zespół utrwalający 

 *1: Standardowy rozmiar papieru 

Specyfikacja podajnika dodatkowego 
Element Dodatkowy podajnik 

Weight (Gramatura) Około 6,0 kg 
Wymiary 395 mm (Szer.) x 450 mm (Gł.) x 139 mm (Wys.) 

Specyfikacja sieci 
Element C650/ES6450 

Interfejs Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, IEEE 802.11a/b/g/n bezprzew. LAN 
Protokół TCP/IPv4, TCP/IPv6, NetBIOS over TCP, LPR, Port9100, IPP, FTP, HTTP, 

TELNET, SMTP, POP3, SNMPv1/v3, DHCP, DHCPv6, DNS, DDNS, WINS, 
Bonjour, SNTP, LLTD, Web Services Discovery (WSD), SSL/TLS, IPSec, LDAPv3, 
Kerberos, IEEE802.1X, AirPrint, HTTPS, SMTPS, POP3S, IPPS, FTPS, LDAPS 

Specyfikacja techniczna bezprzewodowej sieci LAN 
Element C650/ES6450 

Standard bezprzewodowej sieci 
LAN 

Zgodna z IEEE802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) 

Bezpieczeństwo Nieaktywna, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP oraz WPA2-EAP 

Informacje dotyczące uregulowań prawnych dla bezprzewodowej sieci 
LAN 
  FCC Statement 
  IC Statement 
  Europe-CE Declaration of conformity. 

FCC statement 
FCC WARNING 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment. 
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
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turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 
- Reorient or relocate the receiving antenna. 
- Increase the separation between the equipment and receiver. 
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

IC statement 
This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device. 
Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Ubdustrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Caution (FCC/IC): 
5.15-5.25 GHz band is restricted to indoor operations only. 
La bande 5150-5250 MHz est restreints à une utilisation à l'intérieur. 
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and 
meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) 
Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more 
away from person's body. 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement 
non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et 
d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé 
en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps. 

Europe - CE Declaration of Conformity 

 

Niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 2014/53/EU. 
Funkcje telekomunikacyjne tego produktu mogą być używane w następujących krajach UE i EFTA: Austria, 
Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, 
Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. 
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Wymiary 

Widok z góry 

 

Widok z boku 
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Z zainstalowanymi opcjami 
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Drzewo menu 

Ustawienia drukowania kodów kreskowych Powtórz

Układ wierszy

Funkcje

Drukowanie z pamięci USB Ustawienia druku Podajnik papieru

Kopie

Dupleks

Układ kolumn

Pozycja startowa Współrzędna X

Współrzędna Y

Odstępy Odstęp X

Składanie wzdłuż

Dopasuj

Tryb kolorowy

Wysokość prążka

Szerokość prążka

Konfiguracja Licznik stron pod. Podajnik uniwersalny

Podajnik 1

Odstęp Y

Typ kodu kreskowego

Atrybut kodu kreskowego Poziom korekcji błędów

Rozmiar modułu

Znak czytelny dla człowieka

Podajnik 2

Podajnik 3

Podajnik 4

Całk. liczba obr. A4/Letter Kolorowy

Mono

Podajnik 2

Podajnik 3

Podajnik 4

Licznik rolek pob. papieru Podajnik uniwersalny

Podajnik 1

Bęben magenta

Bęben żółty

Bęben czarny

Pas

Zespół utrw.

Sieć Informacje o sieci

Zużycie mat.ekspl. Toner cyan (n.nK)

Toner magenta (n.nK)

Toner żółty (n.nK)

Toner czarny (n.nK)

Bęben cyan

Inf. o (infrastrukturze) bezprzewodowej Wersja firmware

Wersja WEB

Informacje o sieci przewod.(LAN1) Sieć przewodowa(LAN1)

Adres IPv4

Maska podsieci

Adres bramy

Informacje ogólne Rozszerzona sieć

Aktywuj Domyślną Bramę

Nazwa drukarki

Skrócona nazwa druk.

Wersja NIC

Bezprzewodowa (Infrastruktura)

SSID

Bezpieczeństwo

Stan

Pasmo

Kanał

MAC Adres

Adres IPv6 (Lokalny)

Adres IPv6 (adres bezstanowy)

Adres IPv6 (adres pełnostanowy)

Adres IPv6 (adres bezstanowy)

Adres IPv6 (adres pełnostanowy)

Informacje o bezprz.(tryb AP) Bezprzew.(Tryb AP)

SSID

Hasło

RSSI

Adres IPv4

Maska podsieci

Adres bramy

MAC Adres

Adres IPv6 (Lokalny)

Wersja firmware

Wersja CU

Wersja PU

Wersja panela

RAM

Pamięć Flash

Liczba połączonych

Adres IPv4

System Numer seryjny

Nr inwentarzowy

Numer serii

Czcionki PCL

Czcionki IBM PPR

Czcionki EPSON FX

Raport użycia (Fn102)

Raport materiałów

Dziennik błędów (Fn103)

Data i godzina

Drukuj informacje Konfiguracja (Fn100)

Sieć (Fn101)

Lista plików

Czcionki PS

Menu Konfig.podajników Pod.uniw.-konf. Format papieru (Fn90)

Wymiar X (Fn91)

Wymiar Y (Fn92)

Lista profili kolorów

Dziennik zadań

CMYK Testowy 1

Drukuj Wydruk udostępniony (Fn1)

Wydruk pryw. (Fn2)

Wymiar Y (Fn12)

Typ nośnika (Fn13)

Gramatura nośnika (Fn14)

Typ nośnika (Fn93)

Gramatura nośnika (Fn94)

Użycie podajnika (Fn95)

Pod.1-konfig. Format papieru (Fn10)

Wymiar X (Fn11)



Załącznik 

- 180 -

Pod.2-konfig. Format papieru (Fn20)

Wymiar X (Fn21)

Wymiar X (Fn31)

Wymiar Y (Fn32)

Typ nośnika (Fn33)

Gramatura nośnika (Fn34)

Inny format

Pod.4-konfig. Format papieru (Fn40)

Wymiar Y (Fn22)

Typ nośnika (Fn23)

Gramatura nośnika (Fn24)

Inny format

Pod.3-konfig. Format papieru (Fn30)

Dop.systemowe Czas oszcz.energii (Fn200)

Czas uśpienia (Fn201)

Wymiar X (Fn41)

Wymiar Y (Fn42)

Typ nośnika (Fn43)

Gramatura nośnika (Fn44)

Inny format

Podajnik papieru (Fn80)

Czas autowyłączenia (Fn202)

Wyciszenie

Kasowanie ostrzeżeń

Autokontynuacja

Oczek.na p.ręczne

Czas oczekiwania

Auto przełącz.pod.

Kolejność podajników

Ostatnia strona duplex

Zrzut szesnastkowy (Fn237)

Regulacja wydruku Dop. poz. druk. Podajnik uniwersalny (Fn220) Regulacja X

Regulacja Y

Przekroczono czas oczekiwania lokalny

Przekroczono czas oczekiwania sieci

Mało tonera

Druk bez tonerów kolor.

Odtw. po zacięciu

Raport błędów (Fn210)

Dupleks-regulacja Y

Podajnik2 (Fn222) Regulacja X

Regulacja Y

Dupleks-regulacja X

Dupleks-regulacja Y

Dupleks-regulacja X

Dupleks-regulacja Y

Podajnik1 (Fn221) Regulacja X

Regulacja Y

Dupleks-regulacja X

Regulacja Y

Dupleks-regulacja X

Dupleks-regulacja Y

Ust.czerni dla papieru (Fn230)

Ust.koloru dla papieru (Fn231)

Ust.czerni dla folii (Fn232)

Podajnik3 (Fn223) Regulacja X

Regulacja Y

Dupleks-regulacja X

Dupleks-regulacja Y

Podajnik4 (Fn224) Regulacja X

Ustawienie tła (Fn235) Cyjan

Magenta

Żółty

Czarny

Ustawienia HU

Ust.koloru dla folii (Fn233)

Ustawienia SMR (Fn234) Cyjan

Magenta

Żółty

Czarny

Prędkość papieru wąskiego

Tryb cichy

Tryb zabezp. ultra cienkiego papieru

Ustawienia wstępne Ustawienia języka Wybór języka

Czyszczenie VL

Tryb błyszczący

Czyszczenie bębna (Fn236)

Tryb wysokiej wilgotności

Tryb Dokument Office

Kontrola wilgotności

Serwer SNTP (Podstawowy)

Serwer SNTP (Pomocniczy)

Ustawienia zegara

Hasło admin. Nowe hasło Sprawdź hasło

Musisz wprowadzić hasło administratora.
Ustawienia zegara Format daty

Strefa czasowa

Oszcz.dzienne

Metoda konfiguracji

Web

Telnet

FTP

IPSec

SNMP

Wielkość sieci

Ustawienia sieci Ogólna konfiguracja Rozszerzona sieć

Aktywuj Domyślną Bramę

TCP/IP

NetBIOS poprzez TCP

Domyślne ustawienia fabryczne sieci

Konfiguracja przewodowa (LAN1) Sieć przewodowa(LAN1)

Konfig.adresu IP

Adres IPv4

Maska podsieci

Adres bramy

DHCPv6

Ustawienia Hub Link
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Dop.systemowe Czas oszcz.energii (Fn200)

Czas uśpienia (Fn201)

Czas autowyłączenia (Fn202)

Wyciszenie

Kasowanie ostrzeżeń

Autokontynuacja

Oczek.na p.ręczne

Czas oczekiwania

Zrzut szesnastkowy (Fn237)

Konfig.podajników Pod.uniw.-konf. Format papieru (Fn90)

Wymiar X (Fn91)

Wymiar Y (Fn92)

Przekroczono czas oczekiwania lokalny

Przekroczono czas oczekiwania sieci

Mało tonera

Druk bez tonerów kolor.

Odtw. po zacięciu

Raport błędów (Fn210)

Wymiar Y (Fn12)

Typ nośnika (Fn13)

Gramatura nośnika (Fn14)

Pod.2-konfig. Format papieru (Fn20)

Wymiar X (Fn21)

Typ nośnika (Fn93)

Gramatura nośnika (Fn94)

Użycie podajnika (Fn95)

Pod.1-konfig. Format papieru (Fn10)

Wymiar X (Fn11)

Wymiar X (Fn31)

Wymiar Y (Fn32)

Typ nośnika (Fn33)

Gramatura nośnika (Fn34)

Inny format

Pod.4-konfig. Format papieru (Fn40)

Wymiar Y (Fn22)

Typ nośnika (Fn23)

Gramatura nośnika (Fn24)

Inny format

Pod.3-konfig. Format papieru (Fn30)

Auto przełącz.pod.

Kolejność podajników

Ostatnia strona duplex

Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej Bezprzewodowa (Infrastruktura)

Ustawienia sieciowe

Wymiar X (Fn41)

Wymiar Y (Fn42)

Typ nośnika (Fn43)

Gramatura nośnika (Fn44)

Inny format

Podajnik papieru (Fn80)

WPS-PIN

Wybór sieci bezprzewodowej xxxxxx

Ustawienie ręczne SSID

Bezpieczeństwo

Konfig.adresu IP

Adres IPv4

Maska podsieci

Adres bramy

DHCPv6

Automatyczna konfiguracja (WPS) WPS-PBC

Klucz WEP

Rodzaj szyfrowania WPA

Klucz WPA

Wykonaj

Ponowne poł. z siecią bezp.

Konfig.admin. Ustawienia sieci Ogólna konfiguracja Rozszerzona sieć

FTP

IPSec

SNMP

Wielkość sieci

Domyślne ustawienia fabryczne sieci

Konfiguracja przewodowa (LAN1) Sieć przewodowa(LAN1)

Musisz wprowadzić hasło administratora. Aktywuj Domyślną Bramę

TCP/IP

NetBIOS poprzez TCP

Web

Telnet

Konf.portu USB USB

Szybkość

Miękki Reset

Numer seryjny

Odbiór Offline 

Konfig.adresu IP

Adres IPv4

Maska podsieci

Adres bramy

DHCPv6

Ustawienia Hub Link

Składanie wzdłuż

Sprawdzanie nośnika

Zastępowanie A4/Letter

Rozdzielczość

Oszczędzanie tonera Poziom oszczędz. tonera

Interfejs pamięci USB

Połączone z hostem

Ustawienia druku Personalizacja

Kopii

Dupleks

Wymiar X

Wymiar Y

Konfiguracja PS Podajnik L1

Protokół sieciowy

Protokół USB

Kolorowy

Tryb druku mono

Tryb gotowości koloru

Orientacja domyślna

Edycja rozmiaru

Trapping

Format Papieru PDF

Tryb drukowanie PDF
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Wysokość czcionki

Strona kodowa

Szer. druk. A4

Pomijanie pustych stron

Funkcja CR

Funkcja LF

Konfiguracja PCL Źródło fontów

Numer czcionki

Gęstość czcionki

Konfig. IBM PPR Gęstość znaków

Podajnik 2

Podajnik 3

Podajnik 4

Konfiguracja SIDM SIDM Ręczny ID#

SIDM Ręczny ID#

Margines druku

Prawdziwa czerń

Dop. szer. pióra

Nr ID pod. Podajnik uniwersalny

Podajnik 1

Kondensowanie

Zestaw znaków

Strona kodowa

Styl cyfry zero

Znak zero

Gęstość linii

SIDM taca MP ID#

SIDM Podajnik1 ID#

SIDM Podajnik2 ID#

SIDM Podajnik3 ID#

SIDM Podajnik4 ID#

Lewy margines

Dop.do form. Letter

Wysokość tekstu

Konfig. EPSON FX Gęstość znaków

Zestaw znaków

Pomijanie pustych stron

Funkcja CR

Funkcja LF

Długość linii

Długość formularza

Poz.początku druku

Długość linii

Długość formularza

Poz.początku druku

Lewy margines

Dop.do form. Letter

Wysokość tekstu

Strona kodowa

Styl cyfry zero

Znak zero

Gęstość linii

Pomijanie pustych stron

Funkcja CR

Autowyszukiwanie zad.

Konfiguracja koloru Sym.farb druk.

UCR

CMY 100% gęst.

Konw. CMYK

Konfig. wydruku pryw. Weryfikuj opcje zadania

Usuń opcje zadania 

Czas przechowywania zadania 

Ograniczenia zadań

Spr. hasło zad.

Głośność sygnału zakończenia drukowania

Głośność dźwięku AirPrint

Głośn. brzęczyka zatrz. karty

Ustawienia zegara Format daty

Strefa czasowa

Konfiguracja panelu Status ostrz.zużycia

Ostrzeżenie LED

Pole braku aktywności

Kontrast panelu

Konfig.sygnaliz.dźwięk. Głośność przy błędzie

Konfiguracja podajnika Jednostka miary

Domyślny Rozmiar Papieru

Inne konfigutacje Kasowanie licznika rolek pob. papieru Kasowanie podajn.uniw.

Oszcz.dzienne

Metoda konfiguracji

Serwer SNTP (Podstawowy)

Serwer SNTP (Pomocniczy)

Ustawienia zegara

Ustawienia zasilania Autowyłączenie

Formatuj partycję

Ustawienia dziennika zadań Zapis dziennika zadań

Skasuj Log Zadań

Ustawienia zabezp. Kontrola dostępu

Kasowanie podajnika 1

Kasowanie podajnika 2

Kasowanie podajnika 3

Kasowanie podajnika 4

Konfig. Flash Inicjalizacja

Wyświetlanie zapytania

Pozycja ostrości

Czas oczekiwania wyświetlacza

Konfiguracja okresu końca eksploatacji Okres końca eksploatacji bębna

Zespół utrwalający prawie zużyty.

Raport z liczn. użyt.

Ustawienia języka Wybór języka

Konfiguracja czcionki Tryb wyjścia czcionki

Konfiguracja sposobu anulowania zadania Zachowanie klawisza Anuluj

Przywróć ustawienia

Zmień hasło Nowe hasło Sprawdź hasło

Statystyki druku Raport użycia

Okres końca eksploatacji pasa

Usuń dane prywatne

Konfiguracja NFC

Ustawienia Resetuj ustawienia

Zapisz ustawienia

Sprawdź hasło

Musisz wprowadzić hasło administratora. Licznik konser.serwisowych

Resetuj licznik gł.

Kasuj licznik materiałów

Zmień hasło Nowe hasło
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Kalibracja Aut.tryb gęstości

Dopasuj gęstość (Fn300)

Dopasuj wyrównanie (Fn301)

Regulacja długiego papieru

Kalibr. cyjan Jasny

Średni

Ciemny

Kalibr. magenta Jasny

Gęstość koloru Cyan zaciemnienie (Fn310)

Magenta zaciemnienie (Fn311)

Żółty zaciemnienie (Fn312)

Czarny zaciemnienie (Fn313)

Drukuj wzór kalibracji koloru (Fn302)

Kalibr. czarny Jasny

Średni

Ciemny

AirPrint

Ustawienia(infrastruktury) bezprzewodowej (Infrastruktura)bezprzewodowa 

Średni

Ciemny

Kalibr. żółty Jasny

Średni

Ciemny

DHCPv6

Automatyczna konfiguracja (WPS) WPS-PBC

WPS-PIN

Wybór sieci bezprzewodowej xxxxxx

Musisz wprowadzić hasło administratora. Ustawienia sieciowe Konfig.adresu IP

Adres IPv4

Maska podsieci

Adres bramy

Wykonaj

Ponowne poł. z siecią bezp.

Ustawianie bezprzewodowego(trybu punktu dostępowego) Bezprzew.(Tryb AP)
Musisz wprowadzić hasło administratora. Automatyczna konfiguracja (przycisku)

Ustawienie ręczne

Ustawienie ręczne SSID

Bezpieczeństwo

Klucz WEP

Rodzaj szyfrowania WPA

Klucz WPA

Boot Menu Enter Password

Menu Lockout

Panel Lockout

After  AC power supply fails

Ustawienia połączenia SSID

Hasło

Adres IPv4

Wykonaj

Ustawienia użytkownika trybu punktu dostępowego

Uruchom urządzenie przytrzymując jednocześnie «OK» na panelu operatora. Gdy na
ekranie pojawi się [Boot Menu (Menu Uruchamiania)], zwolnij przycisk «OK», a
następnie przyciśnij go ponownie.
Musisz wprowadzić hasło administratora.
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