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Dziękujemy za wybranie Systemu Szeroko Formatowego 
Xerox 6705. Niniejszy podręcznik opisuje instrukcje obsługi 
oraz środki ostrożności dotyczące korzystania z Systemu 
Szeroko Formatowego Xerox 6705. Aby w pełni korzystać z 
możliwości systemu i wykorzystywać go skutecznie, 
koniecznie przeczytajcie ten Podręcznik przed rozpoczęciem 
użytkowania.

Podręcznik ten jest przeznaczony dla początkujących 
użytkowników i opisuje jak korzystać z funkcji  Kopiowania/ 
Drukowania/Skanowania, jak usuwać zacięcia papieru, 
przeprowadzać codzienne procedury konserwacyjne, jak 
ustawić różne parametry pracy, a także niezbędne środki 
ostrożności.

Zakłada się, że posiadacie Pañstwo podstawową operacyjną  
znajomość komputera osobistego oraz środowiska 
sieciowego. Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi 
komputera osobistego oraz środowiska sieciowego 
odwołajcie się do stosownej dokumentacji.  

Po przeczytaniu tego przewodnika zachowajcie go, aby móc z 
niego skorzystać gdy będziecie mieć problem z obsługą 
urządzenia, lub gdy ulegnie ono uszkodzeniu.

Xerox podziela  globalne obawy związane z ochroną 
środowiska. Troska o srodowisko odgrywa kluczową role w 
naszych działaniach zaczynając od projektowania urządzeñ a 
na ich utylizacji koñcząc. Wdrożyliśmy szereg programów do 
zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. Na 
przykład, całkowicie wyeliminowaliśmy z naszych zakładów 
produkcyjnych freony niszczące warstwę ozonową. 
Zobowiązaliśmy się odgrywać wiodacą  rolę w zakresie 
ochrony zasobów naturalnych, poprzez ponowne 
wykorzystanie i recykling pokonsumenckich odpadów, takich 
jak papier, pojemniki po zużytym tonerze i części 
pochodzących z kopiarek I drukarek. Wraz z naszym 
wysiłkiem, by ochronę środowiska uczynić wartościowym  
składnikiem kultury Xerox, do budowy System Szeroko 
Formatowy Xerox 6705 zaadoptowaliśmy spełniające nasze 
surowe normy jakości komponenty pochodzące z recyklingu.
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Dostępność podręczników

Dostępne są następujące podręczniki.

Podręczniki przeznaczone do tego urządzenia

 Podręcznik Użytkownika <poniższy podręcznik>

Opisuje codzienne czynności eksploatacyjne, wyjaśnia jak korzystać z funkcji Kopiowania/Drukowania/Skanowania, 
jak usunąć zaciety papier, jak dokonywać różnorakich ustawieñ. Zawiera uwagi eksploatacyjne i ograniczenia.

Podręczniki przeznaczone dla opcjonalnego wyposażenia

Podręczniki dla opcjonalnego wyposażenia dostarczają informacji o sposobach korzystania  z opcjonalnego 
wyposażenia, oraz o tym jak zainstalować do nich oprogramowanie.
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Korzystanie z Podręcznika

Podręcznik ten dostarcza informacji o tym jak korzystać z funkcji Kopiowania/Drukowania/Skanowania a także z 
innych funkcji tego urządzenia 

Budowa Podręcznika

Podręcznik zawiera następujące rozdziały: 

 Rozdział 1 Opis Urządzenia

Rozdział ten identyfikuje elementy składowe urządzenia, opisuje podstawowe czynności obsługowe takie jak 
włączanie I wyłączanie, korzystanie z panelu kontrolnego oraz wprowadzanie i wyprowadzanie trybu Oszczędzania 
Energii. 

 Rozdział 2 Kopiowanie

Rozdział ten opisuje podstawowe operacje i funkcje Kopiowania.

  Rozdział 3 Skanowanie

Rozdział ten opisuje podstawowe operacje i funkcje Skanowania.

  Rozdział 4 Zachowane Programy

Rozdział ten opisuje funkcję Zachowania Ustawieñ, która pozwala na przechowywanie własnych ustawieñ.

  Rozdział 5 Obsługa Komputera

Rozdział ten opisuje działania komputera, np. jak używać usług internetowych CentreWare, jak drukować 
dokumenty, jak zaimportować zeskanowane dane oraz jak korzystać z funkcji bezpośredniego skanowania.

  Rozdział 6 Konfiguracja

Rozdział ten opisuje, w jaki sposób utworzyć Foldery, zarejestrować adresy IP, utworzyć I zachować miejsca 
przeznaczenia skanowania, a także jak zmienić te ustawienia.

  Rozdział 7 Authentication

Rozdział ten opisuje dostępną dla maszyny funkcję uwierzytelniania.

  Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

Rozdział ten opisuje rozwiązania szeregu problemów, jakie mogą powstać podczas obsługi urządzenia.

  Rozdział 9 Ustawienia Systemu

Rozdział ten opisuje, w jaki sposób skonfigurować domyślne ustawienia system z pomocą funkcji Ustawieñ Systemu. 
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  Rozdział 10 Dodatki

Rozdział ten opisuje specyfikację urządzenia, wyposażenie opcjonalne, oraz uwagi i ograniczenia.

Konwencje

Podręcznik ten, w zależności od opisywanych treści, wykorzystuje następujące oznaczenia.

 Ważne         Dostarcza istotne informacje, które należy poznać i sprawdzić przed użyciem lub obsługą maszyny. 

Przypis Dostarcza informacje, które mogą być przydatne podczas użytkowania lub obsługiwania maszyny

Patrz Udostępnia odsyłacze do treści. 

W niniejszym podręczniku użyto poniższych symboli.

Ułożenie  dokumentów lub papieru opisano w tym podręczniku w następujący sposób: 

 Zrzuty ekranowe oraz ilustracje znajdujące się w tym podręczniku dotyczą urządzenia wyposażonego w szereg 
opcjonalnych elementów. Niektóre pozycje urządzenia i funkcje ukazane na zrzutach ekranowych zależne od 
konfiguracji, mogą nie być dostępne na Pañstwa urządzeniu.

   Informacje o sterownikach i oprogramowaniu użytkowym zawarte w tym podręczniku mogą nie mieć 
zastosowania do waszych sterowników i waszego oprogramowania użytkowego. 

 "Komputer Osobisty" I "Stacja Robocza" potocznie nazywana  jest "komputerem"..

"   "  Odsyłacze zawarte w tym przewodniku.

 Nazwy funkcji, wartości wejściowe, przykłady wejść i komunikaty wyświetlane na ekranie 
dotykowym.

[     ]  Oznacza nazwy ekranów, menu, przycisków i kart wyświetlanych na ekranie dotykowym. 

 Oznacza nazwy menu, okien, okien dialogowych, przycisków, kart, plików i katalogów 
wyświetlanych na ekranie waszego komputera. 

<    >  Oznacza przyciski i wskaźniki na panelu kontrolnym.

 Oznacza klawisze na klawiaturze komputera.

>  Oznacza kolejność wyboru.
Przykład: Wybierzcie  [Start] > [Wszystkie programy. 

Portret  Podawanie dokumentu lub papieru w położeniu portret patrząc z przodu maszyny. 

Pejzaż  Podawanie dokumentu lub papieru w położeniu pejzaż patrząc z przodu maszyny. 

LEF - Orientacja Portret SEF - Orientacja pejzaż

Kierunek Podawania                    Kierunek podawania

A

A A

A
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 System Operacyjny Microsoft® Windows® określany jest, jako "Windows" .

Nazwy produktów określa się w następujący sposób: 

 ApeosWare Device Management  w skrócie nazywamy "Device Management.

 ApeosWareAuthentication Management w skrócie określamy, jako "Authentication Management.

Opisy operacji w tym przewodniku są oparte głównie na systemie Windows® 7. Jeśli używacie innego systemu 
operacyjnego, procedury i wygląd ekranu może być inny dla waszego środowiska.
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błędzie

Uwagi na Temat Bezpieczeñstwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, przeczytajcie uważnie Instrukcje Bezpieczeñstwa.
Urządzenie oraz rekomendowane materiały eksploatacyjne zostały przetestowane względem spełnienia 
rygorystycznych wymogów bezpieczeñstwa. Obejmują one kontrolę i aprobatę agencji bezpieczeñstwa oraz 
zgodność z ustanowionymi standardami środowiskowymi. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia przestrzegajcie 
poniższych zasad.

Jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje, w tym dodanie nowych funkcji lub podłączanie zewnętrznych urządzeñ, mogą 
nie być objęte gwarancją. Aby uzyskać więcej informacji skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox.

Należy stosować się do instrukcji ostrzegawczych umieszczonych na urządzeniu. Poniżej ich znaczenie:

              Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia
              lub śmierć. Zaistnienie takiej sytuacji jest wysoce prawdopodobne

             Zignorowanie tego ostrzeżenia może skutkować poważnymi lub fatalnymi obrażeniami

              Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować obrażenia użytkownika lub
              uszkodzenia sprzętu

: Symbol oznaczający rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługi maszyny. Dla 
zachowania bezpieczeñstwa postępujcie zgodnie z instrukcjami.

: Symbol oznaczający czynności zabronione. Aby uniknąć niebezpieczeñstwa postępujcie zgod-
nie z instrukcjami.

: Symbol oznaczający czynności, które muszą być wykonane. Wykonujcie te czynności zgodnie z 
instrukcjami.

Łatwopalne Wybuchowe Porażenie 
prądem

Gorąca powi-
erzchna

Obiekt 
ruchomy

Przyciśniete 
palce

Uwaga

Zabronione Nie palić Nie dotykać Nie używać w 
łazience

Nie rozrywać Unikać wilgoci Nigdy nie 
dotykać

Instrukcje Odłącz Uziemienie
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Bezpieczeñstwo Elektryczne

Ostrzeżenie
Urządzenie to powinno korzystać ze źródła zasilania o wskazanym na jego tablicy znamionowej typie. Aby sprawdzić 
czy źródło zasilania spełnia wymagania skonsultujcie się z lokalnym urzędem energetycznym.

OSTRZEŻENIE: Podłączcie to urządzenie do zabezpieczonego uziemionego obwodu elektrycznego.

Produkt ten wyposażony jest we wtyczkę posiadającą kołek uziemiający. Wtyczka taka będzie pasować 
jedynie do uziemionego gniazdka zasilającego. Jest to funkcja zapewniająca bezpieczeñstwo. Jeżeli 
wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w celu jej wymiany i uniknięcia 
ryzyka porażenia elektrycznego. Nigdy nie należy używać wtyczki z kołkiem uziemiającym w celu 
podłączenia maszyny do źródła zasilania, w którym brakuje koñcówki uziemiającej.

Nieodpowiednie podłączenie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne

Podłączcie przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. W celu uniknięcia przegrzania 
przewodu i powstania pożaru nie używajcie przedłużaczy lub listwa zasilających.  Aby sprawdzić czy 
gniazdko jest uziemione skonsultujcie się z lokalnym przedstawicielem Xeroxd.

Podłączcie to urządzenie do obwodu lub gniazdka elektrycznego o większym dopuszczalnym obciążeniu 
niż to, które generuje urządzenie. Wartość napięcia I prądu znamionowego urządzenia ukazana jest na 
tabliczce znamionowej znajdującej się tylnym panelue.

Nigdy nie dotykajcie przewodu zasilającego mokrymi dłoñmi. Może to skoñczyć się porażeniem prądem 
elektrycznym.

Nie umieszczajcie przedmiotów na przewodzie zasilającym.

Nie dopuszczajcie do gromadzenia się kurzu na wtyczkach przewodu zasilającego. Zakurzone i wilgotne 
środowisko może doprowadzić do chwilowego przepływu prądu elektrycznego w złączu, co wiąże się z 
emisją ciepła I może doprowadzić do powstania pożaru.

Aby uniknąć porażenia elektrycznego i pożaru używajcie tylko kabla zasilającego dostarczonego z 
produktem lub innego zaprojektowanego przez firmę Xerox.
Przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu.  Nie używajcie go do innych urządzeñ.

Starajcie się nie uszkodzić lub zamienić przewodu zasilającego. Uszkodzenie i zamiana może być 
przyczyną nadmiernego nagrzewania się przewodu, co może skutkować porażeniem elektrycznym lub 
pożarem.

Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony lub zostały odsłonięte jego żyły, należy skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem firmy Xerox celem jego wymiany. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem 
elektrycznym nie należy używać uszkodzonego przewodu zasilającego.

Staszek
Typewritten Text
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Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text



19 Uwagi na Temat Bezpieczeñstwa

UWAGA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączcie urządzenie i odłączcie przewód zasilający. Dostęp do 
włączonego urządzenia może skutkować porażeniem prądem.

Nie odłączajcie lub nie podłączajcie przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu. Może to 
doprowadzić do uszkodzenia wtyczki wskutek generowania ciepła a w ostateczności również do wybuchu 
pożaru.

Odłączając przewód zasilający nie ciągnijcie za przewód a za wtyczkę. W przeciwnym przypadku można go 
uszkodzić, co może być przyczyną porażenia lub pożaru.

W weekendy i dłuższe święta, jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze wyłączajcie je i odłączajcie od 
źródła zasilania. Nie wyłączanie urządzenia w takich okresach może wpływać na stan izolacji przewodów i 
przyczynić się do porażenia prądem lub powstania pożaru.

Raz w miesiącu wyłączcie maszynę i sprawdźcie czy 
 przewód zasilający jest dobrze podłączony do gniazdka;
 wtyczka nie nagrzewa się nadmiernie, nie jest zardzewiała lub połamana;
 gniazdko elektryczne nie jest  zakurzone oraz   
 przewód zasilający nie jest uszkodzony lub zużyty.

Jeżeli zauważycie nadzwyczajną sytuację najpierw wyłączcie urządzenie i odłączcie go od zasilania a 
następnie skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox.

Instalacja Maszyny

OSTRZEŻENIE

 Nie umieszczajcie urządzenia w takim miejscu, gdzie ktoś może nadepnąć lub potknąć się o przewód zasi-
lający.Tarcie lub nadmierny nacisk może generować ciepło i ostatecznie przyczynić się do porażenia 
prądem lub powstania pożaru.

UWAGA
Nigdy nie umieszczajcie tego urządzenia w następujących miejscach:
 w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła
 w pobliżu łatwo palnych materiałów takich jak zasłony 
 w gorących, wilgotnych, zakurzonych i słabo wentylowanych pomieszczeniach  
 miejscach narażonych na bezpośrednie odziaływanie promieni słonecznych 
 w pobliżu kuchenek lub nawilżaczy 

Umieśćcie ten produkt na równej i stabilnej powierzchni, która może wytrzymać obciążenie 300 kg. W 
przeciwnym razie, podczas przechylenia, produkt może się przewrócić i spowodować obrażenia.
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Umieśćcie ten produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie zasłaniajcie jego otworów 
wentylacyjnych. W celu zapewniania odpowiedniej wentylacji i dostępu do przewodu zasilającego 
zachowajcie minimalne odległości od ścian i przeszkód. Odłączcie zasilanie, jeśli zauważycie nietypową 
sytuację. 

Nie przechylajcie urządzenia więcej niż na 10 stopni. Przeciwnym razie może się przewrócić i spowodować 
obrażenia

Po zainstalowaniu zawsze zablokujcie kółka. Przeciwnym razie może przemieścić się i spowodować 
obrażenia.

Podczas przenoszenia urządzenia, należy go wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przeciwnym razie, 
przewód zasilający może ulec uszkodzeniu lub przegrzaniu, co ostatecznie może być przyczyną porażenie 
prądem lub pożaru.

INNE
Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i uzyskać maksymalną jego wydajność należy zapewnić nas-
tępujące warunki środowiskowe: 
 Temperatura: 10 - 32 °C
 Wigotność: 15 - 85 %

Przy temperaturze 32 °C wilgotność powietrza nie powinna przekraczać  47.5 %; dla wilgotności 85% 
temperatura powietrza nie powinna przekraczać 27.8 °C 

650mm

600mm

800mm

800mm

2760mm

2110mm

10° 10°
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Jeżeli urządzenie znajdowało się w chłodnym pomieszczeniu, które następnie zostało szybko nagrzane za 
pomocą grzejnika, wewnątrz urządzenia może dojść do kondensacji pary wodnej. Może to skutkować 
pojawieniem się ubytków na wydrukach.

Bezpieczeństwo Operacyjne

OSTRZEŻENIE
W dokumentacji użytkownika dostarczanej z urządzeniem opisane są procedury konserwacyjne dostępne 
dla operatora. Nie wolno wykonywać żadnych innych czynności konserwacyjnych.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby uniemożliwić operatorowi dostęp do niebezpiecznych miejsc. 
Miejsca niebezpieczne zostały zakryte pokrywami i osłonami, do usunięcia, których wymagane są 
specjalistyczne narzędzia. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub okaleczenia nigdy nie 
zdejmujcie tych pokryw i osłon.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i powstania pożaru, jeśli zaistnieje jedna z poniższych 
sytuacj, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilający a następnie skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox.
 Urządzenie wydziela dym lub jego powierzchnia jest niezwykle gorąca.
 Urządzenie emituje nienaturalne dźwięki lub zapachy.
 Przewód zasilający jest uszkodzony lub załamany.
 Wyłącznik różnicowo prądowy, bezpiecznik lub inne urządzenie zabezpieczające zostało aktywowane
 Na urządzenie został rozlany jakiś płyn.
 Urządzenie zostało zalane wodą.
 Jakaś część urządzenia została uszkodzona.

Uważajcie by się nie skaleczyć podczas używania noża do odcinania papieru z rolki.

Nigdy nie wkładajcie żadnych przedmiotów w szczeliny lub otwory w urządządzeniu. 
Nie umieszczajcie na urządzeniu żadnej z poniższych rzeczy:

 Pojemników z cieczą takich jak wazony, filiżanki 
 Metalowych przedmiotów takich jak spinacze, zszywki  
 Ciężkich przedmiotów

W przypadku rozlania płynu lub dostania się metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia, może 
powstać pożar lub zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Nie należy używać papieru przewodzącego, takiego jak origami, powlekanego warstwami przewodzącymi 
papieru kalkowego. Zacięcie papieru, może spowodować zwarcie i przyczynić się do wybuchu pożaru.

Do czyszczenia tego urządzenia należy używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych. Stosowanie 
innych materiałów może spowodować pogorszenie pracy urządzenia. Aby uniknąć wybuchu lub eksplozji 
nigdy nie używajcie środków do czyszczenia w aerozolu.

Nigdy nie odtwarzajcie płyt DVD-ROM dostarczonych z urządzeniem na  audio odtwarzaczach. 
Korzystajcie wyłącznie z czytników DVD-ROM. W przeciwnym razie, duża głośność może uszkodzić 
odtwarzacz lub wasz słuch. 

Nie smarujcie żadnych ruchomych elementów panelu dotykowego. Jeżeli płyn dostanie się do 
elektronicznych części monitora, może spowodować uszkodzenie lub pożar.
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Zawsze postępujcie według instrukcji umieszczonych na urządzeniu bądź z nim dostarczonych. 
Aby uniknąć ryzyka poparzenia lub porażeniem prądem elektrycznym, nigdy nie dotykajcie powierzchni 
oznaczonych znakami "Wysoka Temperatury" lub "Wysokie Napięcie".

Nie uderzajcie w powierzchnię panelu LCD twardymi przedmiotami. Może to uszkodzić panel i 
spowodować obrażenia ciała.

Podczas regulacji pozycji wyświetlacza uważajcie, aby nie przycisnąć palca ruchomymi jego elementami.

Nie wyłączajcie i nie obchodźcie żadnych mechanicznych lub elektrycznych blokad. Trzymajcie materiały 
magnetyczne zdala od blokad bezpieczeñstwa. Materiał magnetyczny może przypadkowo uruchomić 
urządzenie i spowodować obrażenie ciała lub porażenie prądem elektrycznym.

.

Urządzenie posiada wbudowany wyłącznik różnicowo prądowy. Jeżeli nastąpi upływność prądu wyłącznik 
różnicowo prądowy automatycznie odłączy zasilanie w celu uniknięcia porażenia prądem i pożaru. 
Normalnie wyłącznik różnicowo prądowy jest w położeniu Włączony [(oznaczanym, jako "|")]. Raz na 
miesiąc sprawdźcie czy wyłącznik ten działa prawidłowo według następującej instrukcji:

(1) Naciśnijcie przycisk TEST, aby wyłączyć wyłącznik różnicowo prądowy.

(2) Sprawdźcie wskaźnik ("O"). Oznacza, że wyłącznik różnicowo prądowy działa prawidłowo.

(3) Przełączcie wyłącznik różnicowo prądowy w położenie włączony ("|").

Jeżeli wyłącznik nie działa prawidłowo skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem Xerox. 

Nie próbujcie usuwać zaciętego  głęboko wewnątrz urządzenia papieru, w szczególności owiniętego wokół 
zespołu utrwalania lub wałka grzejnego. W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia i 
poparzenia.  Wyłączcie urządzenie i skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox.

W czasie ciągłej pracy róbcie 10- 15 minutowe przerwy, aby odpoczeły oczy.

Wyciągając zespół rolki róbcie to delikatnie. Wyciągając ze zbyt dużą siłą możecie uderzyć się w kolano i je 
zranić.

Podczas usuwania zaciętego papieru lub wykonywania usług konserwacyjnych, należy uważać, aby nie 
uderzyć się o wystające części maszyny. Może to spowodować obrażenia.

Wyłącznik zasilania

 Przycisk Test
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Podczas usuwania zaciętego papieru lub wykonywania usług konserwacyjnych, należy uważać, aby krawat 
lub naszyjnik nie dostał się pomiędzy element mechaniczne urządzenia.

W celu przemieszczenia urządzenia do innej lokalizacji skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy 
Xerox.

Kiedykolwiek wyłączacie urządzenie postępujcie zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziale "Wyłącza-
nie zasilania" (s. 34) niniejszego podręcznika. Nie próbujcie wyłączać maszyny poprzez odłączenie prze-
wodu zasilającego.  Może to spowodować uszkodzenie dysku twardego lub utratę danych.

Podczas długotrwałej pracy dobrze przewietrzajcie pomieszczenie. Brak odpowiedniego wietrzenia może 
skutkować rozprzestrzenianiem się zapachu ozonu na cały budynek.

Pokrywy wyświetlacza wykonane są głównie z tworzyw sztucznych. Nie używajcie benzenu, 
rozcieñczalników lub innych rozpuszczalników organicznych do ich czyszczenia, ponieważ tworzywa mogą 
ulec złuszczeniu. (Przy korzystaniu ze ściereczek chemicznych, postępujcie zgodnie z instrukcjami z nimi 
dostarczonymi). Nie pozwólcie na długotrwały kontakt obudów urządzenia z przedmiotami wykonanymi z 
gumy lub winylu. Może przyczynić się to do ich uszkodzenia lub odbarwienia.

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyświetlacza wyjmijcie wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka 
elektrycznego. Podczas czyszczenia, delikatnie przetrzyjcie obudowę miękką szmatką. Jeżeli zabrudzenie 
jest trudne do usunięcia, użyjcie dobrze wyciśniętej ścierki zwilżonej w małej ilości obojętnego detergentu. 
Następnie przetrzyjcie suchą szmateczką.  

Materiały Eksploatacyjne

OSTRZEŻENIE
Materiały eksploatacyjne należy przechowywać zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na opakowaniu.

Nigdy nie używajcie odkurzacza do sprzątania rozsypanego tonera lub czyszczenia urządzenia, wkładu lub 
butli z pozostałości tonera. Iskry elektryczne z odkurzacza mogą spowodować pożar lub wybuch.
Użyjcie do tego celu szczotki lub wilgotnej ścierki. Jeżeli rozsypiecie dużą ilość tonera skontaktujcie się z 
lokalnym przedstawicielem Xerox.

Nigdy nie wrzucajcie wkładów tonera do otwartego ognia. Pozostały we wkładzie toner może się zapalić i 
wybuchnąć powodując poparzenia. Jeśli posiadacie zużyte i niepotrzebne tonery zutylizujcie je zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

Nigdy nie wrzucajcie zbiorników zużytego  tonera do otwartego ognia. Toner może się zapalić i wybuchnąć 
powodując poparzenia. Jeśli posiadacie niepotrzebne zbiorniki zużytego tonera zutylizujcie je zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
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Przechowujcie bębny i wkłady z tonerem w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeżeli dziecko 
przypadkowo połknie toner, powinno go wypluć i wypłukać usta wodą.  Należy również niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem.

Wymieniając bęben lub wkład tonera uważajcie, aby nie rozsypać tonera. W przypadku jego rozsypania 
nie dopuście do kontaktu ze skórą, ustami, oczami lub odzieżą oraz do jego wdychania.

Jeśli toner popadnie na powierzchnię skóry lub na ubranie zmyjcie go wodą z mydłem.

Jeżeli cząsteczki tonera trafią do oczu, przemywajcie je obficie wodą, przez co najmniej 15 minut, dopóki 
nie przestaną łzawić.  W razie potrzeby skonsultujcie się z lekarzem.

Jeżeli nawdychacie się cząsteczek tonera, wyjdźcie na świeże powietrze i wypłukujcie usta wodą.

Jeżeli przypadkowo połkniecie toner, natychmiast go wyplujcie, wypłukujcie usta wodą i niezwłocznie 
skonsultujcie się z lekarzem.

Urządzenia to drukuje na papierze z rolek. Rolki z papierem są ciężkie, uważajcie by ich nie upuścić, może 
to spowodować obrażenie ciała.

Nie kładźcie rolek z papierem na maszynie lub na niestabilnej powierzchni. Rolka może się stoczyć 
powodując obrażenia ciała.
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Umieszczenie Naklejek z Ostrzeżeniami 

Zawsze przestrzegajcie wszystkich instrukcji bezpieczeñstwa umieszczonych na produkcie lub wraz z nim 
dostarczonych. Aby uniknąć ryzyka oparzenia lub porażeniem prądem elektrycznym, nigdy nie dotykajcie 
powierzchni oznaczonych znakami "Wysoka Temperatura" lub "Wysokie Napięcie".
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Środowisko

Utylizujcie zużyte wkłady tonerów oraz zbiorniki na zużyty toner zgodnie z lokalnymi przepisami w tym zakresie.
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Uregulowania

Emisja Fal Radiowych (Klasa A)

Niniejszy wyrób został przebadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeñ cyfrowych 
Klasy A, stosownie do porozumienia VCCI: 2008 (CISPR 22). Ograniczenia te są przeznaczone dla 
zapewnienia rozsądnego zabezpieczenia przeciwko zakłóceniom, które ten sprzęt może generować 
podczas pracy w terenach komercyjnych. Urządzenie to generuje, używa i może emitować 
promieniowanie o częstotliwości w zakresie fal radiowych, w związku z tym, w przypadku instalacji lub 
obsługi niezgodnej z instrukcją może zakłócać komunikację radiową. W obszarze zabudowy 
mieszkaniowej produkt ten może powodować zakłócenia częstotliwości radiowych, w którym to przypadku 
od użytkownika może być wymagane podjęcie odpowiednich środków na jego koszt. Zmiany lub 
modyfikacje tego sprzętu bez specjalnej zgody Xerox mogą pozbawić użytkownika zgody na jego 
użytkowanie

 

Certyfikaty Bezpieczeñstwa Produktu (UL, CB)

Produkt ten został certyfikowany przez następujące agencję z wykorzystaniem ukazanych standardów: 

Agencja Standard

TUV IEC60950-1:ed. 2



 Informacje Prawne28

Informacje Prawne

 Kopiowanie lub drukowanie pewnych dokumentów może być nielegalne w waszym kraju. Wobec  
winnych przewinienia może być zastosowana kara grzywny lub wiezienia. Poniżej znajdują się 
przykładowe rzeczy, których kopiowanie lub drukowanie może być nielegalne w waszym kraju

 Banknoty
 Banknoty i czeki 
 Bankowych i rządowych papierów wartościowych i polis.
 Paszportów i dowodów osobistych.
 Materiałów chronionych prawami autorskimi lub znaków handlowych bez zgody ich właścicieli.
 Znaczków pocztowych, i innych.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i nie ponosimy odpowiedzialności za jej kompletność lub dokładność. 
W razie wątpliwości, skontaktujcie się z prawnikiem.
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1.1 Elementy Urządzenia

Rozdział ten opisuje elementy składowe urządzenia oraz ich funkcje.

No. Element Przeznaczenie

1 Półka dokumentów Używana do podawania dokumentów.

2 Pokrywa dokumentów Zdejmowana podczas czyszczenia reflektora lub powierzchni szyby skanera, a także 
do usunięcia zacięcia dokumentu podczas skanowania.

3 Prowadnica dokumentów Służy do prowadzenia prawej krawędzi dokumentu.

4 Taca odbiorcza skanera Odbiera rozłożone dokumenty przy ich wychodzeniu na tył maszyny (Opcja)

5 Panel kontrolny Służy do obsługi maszyny poprzez wybór przycisków i zakładek na panelu 
dotykowym. Dla lepszej widoczności operator może regulować kąt nachylenia 
panela, obracając go  w lewo, lub prawo o 45 stopni, do 35 stopni do góry lub w dół o 
10 stopni.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Panel Kontrolny" (s. 38).

6 Taca wyjścia Odbiera kopie i wydruki dostarczane zadrukiem do góry.

7 Przednie drzwi Otwarcie tych drzwi pozwala na załadunek mediów lub usuwanie zakleszczonego 
papieru

8 Kółka Służą do przemieszczania urządzenia. Pamiętajcie by je zablokować po 
zainstalowaniu urządzenia w nowej lokalizacji.

Staszek
Cross-Out

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text



Before U
sing the M

achine

1

311.1 Elementy Urządzenia

No. Element Przeznaczenie

13 Taca wyjścia Odbiera zeskanowane dokumenty.

14 Zawracająca prowadnice 
wyjścia w kształcie litery U

Umożliwia zeskanowanym dokumentom wyjście na przód maszyny zamiast na tył.

Przypis
 Przed instalacją tacy odbiorczej skanera (opcja) prowadnice te 

muszą   być usunięte. 

15 Port ładowania toneru Przez ten port uzupełniany jest toner.

16 Tylna pokrywa Otwórzcie ją aby uzupełnić toner.

17 Wyłącznik zasilania Służy do włączania i wyłączania zasilania maszyny .

18 Pokrywa interfejsu Zawiera port sieciowy oraz serwisowy. Nie korzystajcie z portu serwisowego. Jest on 
przeznaczony wyłacznie dla naszych inżynierów serwisowych.

19 Wyłącznik zasilania Służy do włączania i wyłączania maszyny.

20 Dźwignia otwierania górnego 
modułu

Podniesienie dźwigni otwiera górny moduł.

21 Górny moduł Otwierany do wymiany butelki zużytego tonera lub usunięcia zaciętego papieru.

22 Półka podajnika ręcznego 
(Bypass

Używana do podawania mediów podczas wykonywania kopii lub wydruków na 
arkuszach.

23 Pokrywa modułu utrwalania Otwierana celem usuniecia zaciętego papieru

13 14 15

16

17 

22 23  

24252628 27

20

21

19

18
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24 Przełącznik układu 
podgrzewania
mediów

Włącza/wyłącza układ podgrzewania. 
Włączenie ogrzewania mediów podczas dużej wilgotności powietrza, np. podczas 
deszczu, powoduje ich osuszenie.
 

Przypis
 Zazwyczaj grzejnik mediów powinien być wyłączony

25 Przycisk noża Obcina czołową krawędź mediów podawanych z rolki.

26 Pokrywa noża Zasłania nóż używany do docinania mediów. Zazwyczaj jej się nie otwiera.

27 Podajnik Rolki 1 Służy do podawania mediów w rolkach.

28 Podajnik Rolki 2 Służy do podawania mediów w rolkach.

No. Element Przeznaczenie
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1.2 Zasilanie

1.2.1 Włączanie Urządzenia

Poniżej opisano, jak włączyć urządzenie.
Urządzenie nagrzewa się i jest gotowe do kopiowania lub drukowania w ciągu około 145 sekund od momentu jego 
włączenia. Funkcja Oszczędzania Energii pozwala zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie i oszczędzać elek-
tryczność.

Ważne
 Nie wyłączajcie maszyny zaraz po jej włączeniu. Jeśli ją wyłączycie przed wyświetleniem się listy wyboru na ekra-

nie dotykowym, system może ulec uszkodzeniu.   

Przypis
 Wyłaczona maszyna pobiera 7W mocy lub nawet mniej. W celu uniknięcia zużycie energii przez maszynę w tym 

trybie wyłączcie ją za pomocą wyłącznika zasilania. Informacje o tym jak to zrobić znajdziecie w rozdziale   
"Zmniejszanie Poboru Energii, Gdy Urządzenie nie Pracuje" (s. 35).

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji oszczędzania energii, patrz "Tryb Oszczędzania Energii" (s. 36).

 1. Aby włączyć urządzenie naciśnijcie włącznik do pozycji [|]. 

Przypis
 Informacja "Please wait..." "Proszę czekać" oznacza, że 

maszyna nagrzewa się. W tym czasie nie można z niej 
korzystać.
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1.2.2 Wyłączanie Urządzenia

Urządzenie wyłączamy w następujący sposób. 
Wyłączajcie maszynę po zakoñczeniu każdego dnia pracy oraz gdy nie jest ona używana przez dłuższy okres czasu.

 1. Naciśnijcie wyłącznik do [ ] pozycji. 

Ważne
 W następujących sytuacjach nie wyłączajcie maszyny.  

Inaczej, przetwarzane dane mogą zostać skasowane

- Następuje odbiór danych. (Na panelu kontrolnym 
migocze wskaźnik) 

-  Przetwarzane jest zadanie drukowania 

- Wykonywane jest kopiowanie 

- Trwa proces skanowania

  Po całkowitym wyjściu papieru zaczekajcie 5 sekund 
zanim wyłączycie zasilanie. 

 Po wyłączeniu urządzenia chcecie ponownie je ponownie włączyć odczekajcie aż wskaźnik <Zasilanie> na 
panelu kontrolnym wyłączy się. 

 Nie wyłączajcie zasilania, jeśli maszyna jest włączona. Może się to przyczynić do nieprawidłowego jej 
działania.

Zasilanie wyłącza się po pojawieniu się na ekranie dotykowym następującego komunikatu: "Proszę czekać, aż 
urządzenie wyłączy się. Nie odłączajcie zasilania aż zgaśnie lampka zasilania". 
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1.2.3 Zmniejszanie Poboru Energii, Gdy Urządzenie nie Pracuje

Wyłączona maszyna pobiera 7W mocy lub nawet mniej. W celu uniknięcia zużycie energii przez maszynę w tym try-
bie wyłączcie jej zasilanie według poniższej instrukcji.

Ważne
 Aby wyłączyć zasilanie postępujcie zgodnie z poniższą instrukcją.

Wyłączanie zasilania 

 1. Wyłączcie urządzenie.

 2. Po upewnieniu się, że na panelu kontrolnym zgasła lampka <Zasilanie> wyłączcie wyłącznik zasilania.

Włączanie zasilania 

 1. Włączcie wyłącznik zasilania.

 2. Włączcie urządzenie.
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1.3 Tryb Oszczędzania Energii

Urządzenie wyposażone jest w funkcję Oszczędzania Energii, która zmniejsza jej zużycie, jeżeli przez pewien czas 
urządzenie nie otrzymuje danych do kopiowania lub drukowania.
Funkcję oszczędzania energii posiada dwa tryby: tryb niskiego poboru mocy i trybu uśpienia.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas, przechodzi ono w tryb niskiego poboru mocy. 
Po upływie kolejnego czasu bezczynności przechodzi w stan uśpienia. 
Aby włączyć funkcję oszczędzania energii, naciśnijcie na panelu kontrolnym przycisk <Oszczędzanie energii>.

Tryb Niskiego Poboru Mocy

W tym trybie, ilość prądu dostarczanego do panelu kontrolnego i układu utrwalania zostaje zmniejszona.
Po przejściu maszyny w ten tryb, wyłącza się ekran dotykowy I zaczyna świecić się przycisk <Oszczędzanie energii>. 
Aby skorzystać z urządzenia naciśnijcie przycisk <Oszczędzanie energii>. Przycisk <Oszczędzanie energii> przestanie 
się świecić oznaczając, że tryb niskiego poboru mocy został wyprowadzony.

Tryb Uśpienia

W tym trybie, ilość zużywanej energii jest jeszcze mniejsza niż w trybie niskiego poboru mocy.
Ekran dotykowy wyłącza się i zaczyna świecić się przycisk <Oszczędzanie Energii>. Aby skorzystać z urządzenia 
naciśnijcie przycisk <Oszczędzanie Energii>. Przycisk <Oszczędzanie Energii> przestanie się świecić oznaczając, że tryb 
uśpienia został wyprowadzony.

1.3.1 Wprowadzanie Trybu Oszczędzania Energii 

Poniżej opisano, jak wprowadzić Tryb Oszczędzania Energii.

Przypis
 W zakładce [Zegar Oszczędzania Energii], ustawcie dłuższy czas w ustawieniu [Od ostatniej operacji w tryb 

uśpienia] niż w [Od ostatniej operacji do trybu niskiego poboru mocy]. Aby uzyskać więcej informacji jak ustawić 
czasy w "Zegarze Oszczędzania Energii" odwołajcie się do rozdziału "Timery Oszczędzania Energii" (s. 301).

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk   
<Oszczędzanie Energii>.

Przypis
 Maszyna może nie od razu, po nacisnięcie 

przycisku <Oszczędzanie Energii>, przejść w 
ten tryb. Zależy to od jej stanu. W tym przy-
padku odczekajcie chwilę i ponownie 
naciśnijcie przycisk <Oszczędzanie Energii>. 
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1.3.2 Wyprowadzenie Trybu Oszczędzania Energii   

Poniżej opisano sposób wyjścia z trybu Oszczędzania Energii.
Tryb Oszczędzania Energii zostaje wyprowadzony jeśli: 

 Został naciśnięty przycisk <Oszczędzanie energii>.

 Została otrzymana praca do wykonania

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk 
<Oszczędzanie Energii>.

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Oszczędzania Energii



1

Be
fo

re
 U

si
ng

 th
e 

M
ac

hi
ne

1.4 Panel Kontrolny38

1.4 Panel Kontrolny

Poniżej opisano nazwy i funkcje elementów na panelu sterowania.

No. Element Przeznaczenie

1 Ekran dotykowy Wyświetla komunikaty i przyciski ekranowe do wyboru
funkcji. Są one włączane poprzez dotknięcie ekranu w danym miejscu.

2 Wskaźnik <Dane> Pulsuje gdy maszyna wysyła lub odbiera dane do lub od klienta. Wskaźnik ten 
swieci się gdy maszyna przechowuje w pamięci daney,

3 Wskaźnik <Błąd> Pulsuje przy pojawieniu się błędu systemu
Wsakżnik ten zapala się jeśli pojawią się błędy inne niż błędy system takie jak 
zacięcie papieru lub jego brak.

Przypis
 Jeżeli pulsuje wskaźnik <Bład>, w celu jego usuniecia odnwołajcie 

się do informacji wyświetlanej na ekranie dotykowym.

Patrz
 Więcej informacji na temat koniecznych działañ naprawczych, przy 

pojawieniu się zacięcia papieru lub wystąpienia jego braku znaj-
dziecie w rozdziale  "Rozwiązywanie problemów" (s 245).
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4 Wskaźnik <Zasilanie> Zapala się gdy włączony jest włacznik zasilania.

5 < Przycisk niestandardowy 1> 
(Kopiowanie)*

Domyślnie do tego przycisku przypisane jest "Kopiowanie". Naciśnijcie ten przycisk 
aby wyświetlić ekran [Kopiowanie]

  Informacje jak zmienić przypisaną do przycisku funkcję znajdzie-
cie "Przyciski Specjalne 1-3" (s. 303).

6 <Przycisk niestandardowy 2> 
(nieprzypisany)*

Naciśnij ten przycisk, aby wywołać przypisaną mu funkcję.
Domyśnie do tego przycisku nie jest przypisano żadnej funkcji.

Patrz
  Informacje jak przypisać do przycisku funkcji znajdziecie w "Przyci-

ski Specjalne 1-3" (s. 303).

7 <Przycisk niestandardowy 3> 
(Komentarz)*

Chociaż przycisk jest oznaczony jako "Przeglądaj" żadna funkcja nie jest do niego 
domyślnie przypisana . 
Przypiszcie funkcję do przycisku i naklejcie odpowiednią naklejkę. 

Patrz
  Informacje jak przypisać do przycisku funkcję znajdziecie w "Przy-

ciski Specjalne 1-3" (s. 303).

8  Przycisk<Logowanie> Zapala się, gdy użytkownik zostanie autoryzowany w trybie Administratora 
Systemu lub w trybie Uwierzytelniania.
Naciśnijcie ten przycisk, aby wyświetlić okno do wprowadzenia Identyfikatora Użyt-
kownika przy wprowadzaniu trybu Administratora Systemu lub trybu 
Uwierzytelniania. Jeżeli już jesteście zalogowani jako autoryzowany użytkownik 
naciśnijcie ten przycisk, aby  wyjść z tego trybu.  

Patrz
 Informacje jak zalogowac się jako autoryzowany użytkownik znaj-

dziecie w "Logowanie jako zidentyfikowany użytkownik" (s. 69).

9 Przycisk  <Wyczyść Wszystko> Naciśnjicie, aby przywrócić wszystkie aktualnie wyświetlane na ekranie ustawienia 
na ustawienia domyślne.

10 Przycisk <Oszczędzanie Energii> Przy aktywowanej funkcji Oszczędzanie Energii, jeśli urządzenie jest nie używane 
przez pewien czas, przechodzi w tryb Oszczędzanie Energii celem zmniejszenia zuży-
cia mocy. Po przejściu urządzenia w ten tryb przycisk Oszczędzanie Energii zaświeca 
się. Aby wprowadzić lub wyprowadzić ten tryb naciśnijcie przycisk Oszczędzanie 
Energii.

11  Przycisk<Przerwanie> Naciśnijcie ten przycisk, aby wstrzymać aktualną pracę  kopiowania lub drukowania 
i wykonać inną pracę. Po wejściu maszyny w ten tryb zaczyna świecić przy-
cisk<Przerwanie>. Naciskając go ponownie urządzenie wyjdzie z trybu Przerwania i 
będzie kontynuować zawieszone zadanie.

12  Przycisk <Stop> Naciśnijcie ten przycisk, aby natychmiast zatrzymać podawanie dokumentu dla 
bieżącej pracy kopiowania lub skanowania. 

13  Przycisk <Start> Naciśnijcie ten przycisk, aby rozpocząć skanowanie dokumentów, zachować w 
pamięci ustawienia prac i do kopiowania z pamięci.

14 Klawiatura numeryczna Korzystajcie z przycisków numerycznych na klawiaturze do wprowadzenia ilości 
kopii, wartości jakie mają być ustanowione oraz do innych wartości numerycznych.

15  Przycisk<Szybki Wybór> Przycisk ten nie funkcjonuje.

16  Przycisk<C (Kasuj)> Naciśnijcie ten przycisk aby skasować numeryczne wartości wprowadzone z 
klawiatury numerycznej. 

17  Przycisk<Pauza Wybierania> Przycisk ten nie funkcjonuje.

18 Przycisk  <Status urządzenia> Naciśnijcie ten przycisk, aby sprawdzić status urządzenia, sprawdzić liczniki lub stan 
materiałów eksploatacyjnych.

No. Element Przeznaczenie
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* Jeżeli funkcja przypisana do przycisku została zmieniona, aby odpowiednio go oznaczyć, możecie skorzystać z zapasowego zest-
awu etykiet oznaczonych nazwami funkcji i dostarczonych z urządzeniem. Jeśli nazwy zmienionej funkcji nie znajdziecie w zest-
awie zapasowych etykiek, możecie skorzystać z czystej etykiety wpisując ręcznie, z pomocą markera jej nazwę. Proszę zauważyć, 
że zapasowy zestaw etykiet może zawierać etykiety odpowiadające funkcjom, które nie są obsługiwane lub są opcjonalne dla 
danego urządzenia. 

1.4.1 Wyświetlane Ekrany i Przyciski 

W poniższy sposób możecie zmienić funkcje wyświetlane na ekranie dotykowym po włączeniu urządzenia i przypisać 
funkcje do przycisków.

Dostosowanie Ekranu Powitalnego 

Możecie dostosować  wygląd ekranu wyświetlanego po włączeniu urządzenia, po wyjściu z trybu Oszczędzania 
Energii oraz po włączeniu się funkcji Automatycznego Kasowania Ustawień.

Patrz
 Więcej informacji na ten tema znajdziecie "Domyślny Ekran" (s. 303).

Ustawianie Ekranu Wyświetlanego po Automatycznym Kasowaniu Ustawień

Możecie wybrać, który ekran będzie wyświetlany po Automatycznym Kasowaniu Ustawień,  [Ekran ostatnich Ustaw-
ień] czy  [Ekran Domyślny].

Patrz
 Więcej informacji  jak to zrobić znajdziecie w  "Ekran po Auto Kasowaniu" (s. 303).

Przypisywanie Funkcji do Przycisków Specjalnych 

Do niestandardowych przycisków na panelu sterowania można przypisać funkcje.  
Poprzez przypisanie często używanych funkcji do niestandardowych przycisków, można zmieniać funkcje bez 
konieczności powrotu do ekranu [Główne Usługi].

Przypis
 Domyślnie  "Kopiowanie "  przypisane jest do < Przycisk Specjalny 1>, “Zdalne Kopiowanie” do  <Przycisk Spec-

jalny 2> i “Skanowanie” do  <Przycisk Specjalny 3>.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Przyciski Specjalne 1-3" (s. 303).

19  Przycisk <Status Pracy> Naciśnijcie ten przycisk aby sprawdzić status aktualnej pracy, lub sprawdzić zakońc-
zone prace.  

20  Przycisk <Główne Usługi> Naciśnijcie ten przycisk aby wyświetlić ekran [Główne Usługi] 

No. Element Przeznaczenie
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1.5  Ekran [Główne Usługi]

W rozdziale tym opisano ekran  [Główne Usługi], który można wyświetlić nciskając przycisk  <Główne Usługi> 

Pole komunikatów

Wyświetla komunikaty generowane przez urządzenie.

Przyciski Funkcji

Umożliwiają skonfigurowanie funkcji.

 Kopiowanie

Umożliwia skonfigurowanie funkcji kopiowania.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Kopiowanie" (s. 77).

 Zachowanie w katalogu

Umożliwia skanowanie dokumentów i ich zapisywanie w katalogach na dysku twardym urządzenia  

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Skanowanie do Katalogu" (s. 126).

 Skanowanie do komputera 

Umożliwia skanowanie dokumentów i ich zapisywanie na komputerze w sieci (serwerze).

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Skanowanie do Komputera" (s. 127).

Przyciski dodatkowych funkcji 

Pole komunikatów

Przyciski funkcji
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 Skanowanie do wielu miejsc przeznaczenia 

Umożliwia skanowanie dokumentów i wysyłanie ich do wcześniej skonfigurowanych miejsc przeznaczenia w sieci,  
takich jak komputery (serwery) lub drukarki.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Skanowanie do Wielu Miejsc" (s. 127).

 Zachowany Program Kopiowania 

Pozwala na wywołanie wcześniej zachowanych ustawień pracy kopiowania.
Zachowany Program to funkcja, która pozwala na przechowywanie ustawień, które jak można przypuszczać będą 
często używane i wywołanie ich jednym przyciskiem .

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Zachowane Programy" (s. 165).

 Zachowany Program Skanowania

Pozwala na wywołanie wcześniej zachowanych ustawień pracy skanowania.
Zachowany Program to funkcja, która pozwala na przechowywanie ustawień, które jak można przypuszczać będą 
często używane i wywołanie ich jednym przyciskiem.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Zachowane Programy" (s. 165).

Przycisk Funkcje Dodatkowe

Pozwala na ustawienie dodatkowych funkcji związanych z pracą

 Jasność Ekranu

Umożliwia regulację jasności ekranu dotykowego.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Regulacja Jasności Ekranu" (s. 43).

 Ustawienia

Pozwala rejestrować lub zmienić zapisane programy, katalogy i adresy docelowe. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Konfiguracja" (s. 205).

 Bezpieczne Drukowanie/Odpłatne Drukowanie

Pozwala drukować i usuwać dokumenty przechowywane przez takie funkcje jak Bezpieczne i Odpłatne Drukowanie.
Bezpieczne Drukowanie/Odpłatne Drukowanie jest usługą, pozwalającą  przedłożyc prace, które będą tymczasowo 
przechowywane na urządzeniu i które można wydrukować w dogodnym dla was czasie, korzystając z polecenia 
drukuj  wydanego z panelu sterującego urządzenia. 

Przypis
 [Bezpieczne Drukowanie] i [Odpłatne Drukowanie] wzajemnie się wykluczają.  Więcej informacji znajdziecie w 

"Ustawienia Odpłatnego Drukowania" (s. 351).

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Drukowanie Poufne" (s. 184).
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 Język 

Umożliwia wybór języka wyświetlania.
Po wyłączeniu maszyny to ustawienie języka jest kasowane.

Ważne
 Jeżeli wybierzecie angielski jako język wyświetlania, wpisy do książki adresowej zawierające znaki inne niż ASCI 

mogą się wyświetlać nieprawidłowo.

Przypis
 W zakładce  [Domyślny Język ] w [Ustawieniach Systemu] można wybrać język domyślny pojawiający się pod-

czas włączania urządzenia. Więcej informacji jak to ustawić znajdziecie w  "Domyślny Język" (s. 304).

 Kalibracja Szczeliny Skanera 

Umożliwia kalibrację szczeliny pomiedzy czujnikami skanera przy pomocy testu  kalibracyjnego.

Przypis
 Więcej informacji znajdziecie w "Kalibracja położenia czytników skanera" (s. 57).

1.5.1 Regulacja Jasności Ekranu 

Możecie regulować jasność ekranu dotykowego

 1. Na ekranie [Główne Usługi] naciśnijcie [Jasność Ekranu].

 2. Aby wyregulować jasność ekranu naciśnijcie [+] lub [-] 

 3. Naciśnijcie [Zamknij].

Staszek
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1.6 Wprowadzanie Tekstu

Podczas obsługi urządzenia, może pojawić się ekran wymagający wprowadzenia tekstu. W rozdziale tym opisano w 
w jaki sposób wprowadzić tekst na ekranie dotykowym.

Dozwolone są cyfry, litery i symbole. 

Pozycja Opis

Wprowadzanie liter i cyfr Naciśnijcie [Standardowe znaki].
Aby wprowadzić duże litery alfabetu, naciśnijcie [Shift]. Aby przełączyć się do 
poprzedniego trybu, naciśnijcie [Shift] ponownie.

Wprowadzanie symboli Naciśnijcie [Więcej znaków].

Wpisywanie spacji Naciśnijcie [Spacja].

Usuwanie znaków Naciśnijcie [Wstecz].  Jednorazowo usuwany jest jeden znak.
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1.7 Ładowanie/Wymiana Papieru

1.7.1 Wymiana / Cięcie Papieru z Rolki

Ładowanie papieru na Rolkę 1lub Rolkę 2. 
Po załadowaniu papieru należy odciąć jego krawędź. 

Ważne
 Podczas ładowania rolek z papierem  należy uważać, aby nie przyciąć palców. 

 Usuwając taśmę zabezpieczającą krawędź papieru przed  przed strzępieniem zadbajcie o to,  by nie pozostawić 
na papierze kleju. Jeżeli  dostanie się on do wnętrza urządzenia, może wpłynąć na pogorszenie jakości druku. 

 Nie otwierajcie pokrywy obcinarki  rolki 1 lub rolki 2. 

 W przypadku ładowania papieru o innym rodzaju, rozmiarze lub wadze, zmieñcie ustawienia papieru po 
zakoñczeniu jego ładowania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w rozdziale  "Ustawienia Podajników 
Papieru" (s. 304).

Mając przygotowaną nową rolkę papieru, wymieńcie starą korzystając z poniższej procedury.

 1. Otwórzcie przednie drzwi. 

 2. Obydwoma rękoma wyciągnijcie podajnik rolek. 

Przypis
 Gdy chcecie tylko odciąć krawędź wiodącą papieru bez 

wymiany rolki papieru przejdżcie do kroku  8.

 3. Zdejmijcie rolkę papieru z wałka. 
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 4. Ciągnąc w górę dźwignię zwalniania blokady umieszczoną na 
końcu wałka  ( ), wyciągnijcie wałek z gilzy rolki papieru  ( ). 

Przypis
 Pociągnięcie dżwigni zwalniajacej blokadę do góry 

odblokowuje rolkę papieru i umożliwia  wyciągnięcie 
wałka . 

 5. Ciągnąc w górę dźwignię zwalniania blokady umieszczoną na 
końcu wałka ( ), wsuńcie nową rolkę papieru na wałek zgodnie 
z etykietą formatów zaznaczonych na wałku  ( ). 

Ważne
 Operację wkładania rolki na wałek wykonujcie na stabil-

nej powierzchni takiej jak podłoga, aby uniknąć przewró-
cenia się rolki lub jej upadku. 

 6. Upewnijcie się, że kierunek rozwijania papieru jest prawidłowy i 
umieście wałek w jego prowadnicach.  

 7. Obracajcie rolkę papieru do momentu, aż krawędź wiodąca 
papieru dotknie  wałka pobierania.

Papier z rolki zostanie automatycznie pobrany i zatrzymany. 

Ważne
 Jeśli papier nie może zostać pobrany z powodu uszkodzo-

nej krawędzi wiodącej, obetnijcie uszkodzony fragment z 
pomocą noża do papieru lub innego narzędzia. 

 8. Naciśnijcie przycisk<Obcinarka> . 

Krawędź wiodąca papieru zostanie obcięta. 
 Jednokrotne naciśniście przycisku <Obcinarka> obcina 

ok. 210 mm papieru. Jeśli przycisk zostanie przytrzy-
many, papier z rolki będzie wyciągany  do momentu jego 
zwolnienia i docięty w pozycji odpowiadającej zwolnie-
niu przycisku.

2 1

1 2

2

1

1
2
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 9. Usuñcie odcięty kawałek papieru 

 10. Delikatnie wsuńcie szufladę podajnika aż do jej zatrzymania  

 11. Zamknijcie przednie drzwi. 
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1.7.2 Podawanie Papieru w Arkuszach  (Podajnik ręczny)

Jeśli korzystacie z papieru w arkuszach podawajcie go z półki podajnika ręcznego.

Ważne
 W przypadku ładowania papieru o innym rodzaju, rozmiarze lub wadze, zmieñcie ustawienia papieru przed wyko-

naniem następnej operacji. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w rozdziale "Serie Formatów Papieru / Typ 
Papieru" (s. 215).

Przypis
 Można podawać papier o długości do 2 000 mm. 

 1. Pociągnijcie półkę podajnika recznego na siebie aby ją otworzyć .

 2. Wyrównajcje prawę krawędź ze znacznikiem odpowiedniego for-
matu i wsuńcie papier do usłyszenia dźwiękowego sygnału.

Papier zostanie automatycznie pobrany i zatrzymany. 

Ważne
 Ładujcie tylko pojedyncze arkusze.

 Jeżeli papier zawija się  podczas wkładania 
przytrzymajcie rękoma jego rogi. 

 Trzymajcie papier rękoma do momentu dopóki nie zosta-
nie pobrany przez rolki pobierające. Jeśli odpuścicie 
papier po usłuszeniu dźwięku może wystąpić jego zacięcie. 

1.7.3 Przełączanie Podajników Papieru 

Gdy w wybranym podajniku papieru zabraknie papieru w celu kontynowania drukowania można ręcznie przełączyć 
się na inny podajnik. 
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 1. Naciśnijcie [Podawanie Papieru].

 2. Wybierzcie podajnik papieru z którego chcecie skorzystać 
i naciśnijcie[Zamknij].

Drukowanie zostanie wznowione.
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1.8 Informacja o licznikach

Na ekranie [Informacja o licznikach] możecie sprawdzić ilość wydrukowanych stron zmierzonych przez poszczególne 
liczniki.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Status 
Maszyny>.

 2. Wybierzcie zakładkę [Informacja o licznikach] 

 3. Sprawdźcie każdy licznik wyświetlany na ekranie 

Numer Seryjny
Wyświetla numer seryjny urządzenia.

Licznik 1
Wyświetla sumę całkowitej zadrukowanej przez maszynę 
powierzchni (Jednostka: m2). 

Licznik 2
Wyświetla całkowitą długość wydrukowanych prac 
(Jednostka: m lub 0.1 m). 

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C
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Energy Saver
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1.9 Wymiana Materiałów Eksploatacyjnych 

Zalecamy stosowanie poniższych materiałów eksploatacyjnych produkowanych  zgodnie ze specyfikacją urządzenia. 

Ważne
 Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych nie rekomendowanych przez Xerox może obniżyć jakość wydruków i 

wpłynąć na osiągi urządzenia. Stosujcie tylko rekomendowane przez Xerox materiały eksploatacyjne.  

Przypis
 Zalecamy utrzymywanie zapasów materiałów eksplatacyjnych. 

 Sposób zamawiania zbiornika zużytego tonera może zależeć od warunków kontraktu serwisowego. 

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych 

 Przechowujcie materiały eksploatacyjne w opakowanich w pozycji poziomej, zawsze przestrzegajcie instrukcji   
umieszczonej na opakowaniu.

Nie rozpakowujcie  materiałów dopóki nie są potrzebne. Unikajcie ich przechowywania w miejscach:
- Gorących i wilgotnych
- W pobliżu urządzeń grzewczych
- Bezpośrednio nasłonecznionych
- Zakurzonych

 Przed użyciem, uważnie przeczytajcie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na opakowaniu lub bezpośrednio na 
nich. 

 Zużyte wkłady tonera oraz zbiorniki ze zużytym tonerem utylizujcie zgodnie z loklnymi przepisami.

 Przed złożeniem zamówienia sprawdźcie numer katalogowy danego materiału  

Utulizujcie zużyte tonery i pojemniki na zużyty toner zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rodzaj materiału Nr. katalogowy Ilość/Pudełko

Wkład Tonera 6R1238 1 szt/pudełko

Pojemnik na zużyty toner 8R13014 1 szt/pudełko

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używajcie odkurzacza do sprzątania rozsypanego tonera lub czyszczenia urządzenia, wkładu lub 

butli z pozostałości tonera. Iskry elektryczne z odkurzacza mogą spowodować pożar lub wybuch.
Użyjcie do tego celu szczotki lub wilgotnej ścierki. Jeżeli rozsypiecie dużą ilość tonera skontaktujcie się z lokal-
nym przedstawicielem Xerox.

Nigdy nie wrzucajcie wkładów tonera do otwartego ognia. Pozostały we wkładzie toner może się zapalić i 
wybuchnąć powodując poparzenia. Jeśli posiadacie zużyte i niepotrzebne tonery zutylizujcie je zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

Nigdy nie wrzucajcie zbiorników zużytego  tonera do otwartego ognia. Toner może się zapalić i wybuchnąć 
powodując poparzenia. Jeśli posiadacie niepotrzebne zbiorniki zużytego tonera zutylizujcie je zgodnie z lokal-
nymi przepisami.
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Ważne
 Podczas ładowania toneru, lub wymiany pojemnika zużytego tonera, może się on wysypać na podłogę i ją zabru-

dzić. Zalecamy ułożenie na podłodze papieru  lub podobnego materiału zabezpieczającego. 

Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych 

W celu ochrony srodowiska zapewniamy odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych i efektywnie je utulizujemy.  
Materiały te wymagają specjanego traktowania. Zwracajcie je do lokalnego przedstawiciela firmy Xerox.

1.9.1 Uzupełnianie  Tonera

Jeśli wystąpi niski stan tonera na ekranie dotykowym pojawi się jeden z poniższych komunikatów. Podejmijcie działa-
nia zgodne z wyświetlaną informacją. 

 Uzupełnijcie wkrótce toner 

Uzupełnijcie toner.

Przypis
 Od pojawienia się tego komunikatu maszyna  może 

wydrukować jeszcze około 500 stron. 

 Pozostała do wydrukowania ilość  stron dotyczy doku-
mentów formatu A4 przy 6%pokryciu tonerem. Jest to 
tylko wartość szacunkowa zależna od takich czynników 
jak: zawartość kopii, format papieru i stopień pokrycia 
strony tonerem.

 Uzupełnijcie toner 

Uzupełnianie toneru.
Jeśli maszyna wyświetla powyższy komunikat nie jest możliwe wykonywanie kopii lub wydruków. 

UWAGA
 Przechowujcie bębny i wkłady z tonerem w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeżeli dziecko przypadkowo 

połknie toner, powinno go wypluć i wypłukać usta wodą. Należy również niezwłocznie skonsultować się z leka-
rzem. 

Wymieniając bęben lub wkład tonera uważajcie, aby nie rozsypać tonera. W przypadku jego rozsypania nie 
dopuście do kontaktu ze skórą, ustami, oczami lub odzieżą oraz do jego wdychania.

 Podejmijcie konieczne środki ośtrożności zgodnie z poniższym:  

 Jeśli toner popadnie na powierzchnię skóry lub na ubranie zmyjcie go wodą z mydłem. 

 Jeśeli cząsteczki tonera trafią do oczu, przemywajcie je obficie wodą, przez co najmniej 15 minut, dopóki nie-
przestaną łzawić. W razie potrzeby skonsultujcie się z lekarzem. 

 Jeżeli nawdychacie się cząsteczek tonera, wyjdżcie na świeże powietrze i wypłukujcie usta wodą. 

 Jeżeli przypadkowo połkniecie toner, natychmiast go wyplujcie, wypłukujcie usta wodą i niezwłocznie skon-
sultujcie się z lekarzem.  
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Przypis
 Przy niskim stanie tonera maszyna może przerwać wykonywanie zadania i wyświetlić komunikat. W tym przy-

padku maszyna wznowi działanie tylko po uzupełnieniu tonera.

Przygotujcie nowy pojemnik z  toner i wymieżcie go  zgodnie z poniższą instrukcję . 

S

 1. Upewnijcie się, że maszyna nie wykonuje jakiegoś zadania i 
otwórzcie tylną pokrywę.  

Przypis

 Jeśli korzystaliście z Tacy Wyjścia Skanera złóżcie ją. 

 2. Potrząśnijcie nowym pojemnikiem z tonerem aby uzyskać kon-
systencję toneru odpowiednią do załadowania do maszyny. 

Przypis
 Potrząśnijcie pojemnikiem około 20 razy. 

 3. Zaczepcie pojemnik  z tonerem w porcie ładowania toneru. 

(1) Wyrównajcie zaczep wkładu toneru do prawej strony portu 
ładowania ( ).

(2) Opuście  lewą stronę pojemnika i wciśnijcie go do portu 
ładowania aż do usłyszenia kliknięcia. ( ).

Port ładowania tonera

2

1

2

1

Toner supply port

Notch

1

2
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 4. Przesuńcie dźwignię ładowania toneru w lewo, do wyrównania z 
symbolem trójkąta.

 5. Delikatnie uderzajcie dłonią w pojemnik  z tonerem aż momentu 
całkowitego jego opróżnienia. 

 6. Przesuńcie dźwignię z powrotem w prawo, do wyrównania z sym-
bolem trójkąta  ( ).

 7. Usuńcie pojemnik po tonerze  ( ).

Ważne
 Toner może przywierać do dolnej powierzchni pojem-

nikaa. Uważajcie, aby nie zabrudzić tonerem rąk lub 
ubrania. 

 Zutylizujcie pusty pojemnik po tonerze zgodnie z loka-
lnymi przepisami.

 8. Zamknijcie tylną pokrywę. 

Dźwignia

2

1

1

2
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1.9.2 Wymiana Zbiornika Zużytego Tonera

Gdy butelka na zużyty toner się zapełni, na ekranie dotykowym pojawi się jeden z następujacych komunikatów. 
Podejmijcie działania zgodne z wyświetlaną informacją. 

 Wymieńcie wkrótce zbiornik zużytego tonera. 

Wymieńcie zbiornik zużytego tonera.

Przypis
 Po wyświetleniu tego komunikatu maszyna może wyko-

nać jeszcze około 2000 stron kopii lub wydruków 

 Pozostała do wydrukowania ilość stron dotyczy doku-
mentów formatu A4 przy 6 % pokryciu tonerem. Jest 
to tylko wartość szacunkowa zależna od takich czynni-
ków jak: zawartość kopii, format papieru i stopień  
pokrycia strony tonerem. 

 Wymieńcie zbiornik zużytego tonera.

Wymieńcie zbiornik zużytego tonera. 
Jeśli maszyna wyświetla powyższy komunikat nie jest możliwe 
wykonywanie kopii lub wydruków.

Przygotujcie nowy zbiornik na zużyty toner i wymieńcie go zgod-
nie z poniższą instrukcją.

 1. Upewnijcie się, że maszyna nie wykonuje jakiegoś zadania. 
Pociągnijcie za dżwignie zwalniającą zaczep górnego modułu w 
celu jego otwarcia.

Dźwigna zwalniania modułu



1

Be
fo

re
 U

si
ng

 th
e 

M
ac

hi
ne

1.9 Wymiana Materiałów Eksploatacyjnych56

 2. Wyjmijcie delikatnie zbiornik zużytego tonera.  

 3. Korzystająć z korka przymocowanego do zbiornika zużytego 
tonera zamknijcie jego otwór wsypowy.   

Ważne
 Włóżcie zapełniony zbiornik do dostarczonego foliowego 

worka i zutylizujcie go zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 4. Zainstalujcie nowy zbiornik na zużyty toner. 

 5. Zamknijcie górny moduł.

Ważne
 Bądźcie ostrożni by nie przytrzasnąć palcy.  

 Upewnicie się, że zbiornik zainstalowany jest praw-
idłowo. W przeciwnym razie na ekranie dotykowym 
pojawi się komunikat, a maszyna nie powróci do stanu 
gotowości do pracy. 
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1.10 Kalibracja położenia  czytników skanera 

Zmiany warunków otoczenia takich jak wilgotność i temperatura mogą wpływać na położenie czytników skanera w 
rezultacie czego miedzy sąsiednimi czytnikami w punktach  ich połączenia mogą powstać szczeliny.   
W takich przypadkach możecie skalibrować czytniki korzystając z funkcji kalibracji w zakładce [Kalibracja Położenia 
Czytników Skanera].

1.10.1 Wykonywanie automatycznej kalibracji 

Skorzystajcie z poniższej instrukcji aby automatycznie wyregulować położenie czytników  z pomocą arkusza kalibra-
cyjnego dostarczonego razem z urządzeniem.

 1. Na ekranie [Główne Usługi] naciśnijcie[Kalibracja Czytników Skanera].

 2. Naciśnijcie [Automatyczna  Regulacja].

 3. Załadujcie arkusz kalibracyjny umieszczając go na półce 
dokumentów zadrukiem do dołu i naciśnijcie przycisk 
<Start>na panelu kontrolnym.

Szczeliny pomiedzy czytnikami skanera zostaną automatycz-
nie skalibrowane.

Przypis
 Po zakończeniu kalibracji sprawdźcie jej rezul-

taty na waszych dokumentach.

 Jeżeli automatyczna kalibracja zakończy się 
błędem, podejmijcie odpowiednie działania 
korygujące zgodnie z kodem błędów i wykonaj-
cie kalibrację ponownie. Więcej informacji znaj-
dziecie w rozdziale  "Kody Błędów" (s. 61).
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Drukowanie testu kalibracyjnego

Jeśli nie macie pod ręka arkusza kalibracyjnego możecie go wydrukować korzystając z poniższej instrukcji.

 1. Na ekranie [Kalibracja Położenia Czytników Skanera] 
naciśnijcie [Drukowanie Arkusza Kalibracyjnego]. 
Wybierzcie podajnik papieru i na panelu kontrolnym 
naciśnijcie przycisk<Start>.

Przypis
Wyświetlane są rozmiary papieru znajdującego 

się w tacach. Upewnicie się, że wybraliście 
papier A0(841 mm) lub większy.

Arkusz kalibracyjny zostanie wydrukowany.

1.10.2 Wykonywanie opcjonalnych regulacji 

Jeżeli nie jesteście zadowoleni z wyników  automatycznej regulacji, możecie wykonać ją ręcznie.
Urządzenie może zarejestrować do trzech wartości regulacyjnych uzyskanych podczas kalibracji. 

Step 1: Rejestrowanie wartości ustawieñ

 1. Na ekranie [Kalibracja Położenia Czytników Skanera] naciśnijcie [Regulacja Opcjonalna] .

 2. Wybierzcie [Wartość regulacji 1], [Wartość regulacji2] lub 
[Wartość regulacji 3].

Przypis
 Jeżeli zdecydowaliście nie zapisywać tych war-

tości regulacji, wybierzcie [Wyłączone].

 3. Naciśnijcie [Edycja].
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 4. Naciśnijcie[+] lub [-] aby ustawić wartości regulacyjne w 
zakresie od -5 do +5 kroków. 

Ważne
 Każdy odstęp jest korygowany o wielkość równą 

sumie wielkości uzyskanych w Auto Regulacji, 
Regulacji Ogólnej, Regulacji  przez szczeliny.

Regulacja Ogólna 
Użyjcie tej opcji, aby dostosować szybkość skanowania 
(prędkość silnika podawania dokumentu) w celu kalibracji 
położenia czytników.

Regulacja Odstępów
Użyjcie tej opcji aby skorektować indywidualne odstępy 
pomiędzy czytnikami skanera (kalibracja cyfrowa).

 5. Naciśnijcie [Zachowaj].

0 mm Gap1
(183 mm)

Gap2
(386 mm)

Gap3
(548 mm)

Gap4
(731 mm)

Aby przesunąć obraz odpowiadający obsza-
 rowi [Luki2] i [Luki 4] w kierunku strzałki  
zwiększając szybkość skanowania, wstawcie 
dodatnią wartość w [Korektuj Wszystkie]. 

0 mm Gap1
(183 mm)

Gap2
(386 mm)

Gap3
(548 mm)

Gap4
(731 mm)

To Aby przesunąć (skalibrować) obraz 
tego obszaru w kierunku strzałki  
wstawcie dodatnią wartość [Luka3].
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Step 2 Wykonywanie Opcjonalnych Regulacji

 1. Wybierzcie zarejestrowaną wartość korekty.

Przypis
 Jeżeli zdecydujecie się nie wybierać zarejestrow-

anej wartości korekty, zaznaczcie [Wyłączyć] i 
powróćcie do "Step 1: Rejestrowanie wartości 
ustawieñ" (s. 58) i ustawcie wartość korekty.

 2. Naciśnijcie [Zachowaj].

Kalibracja odstępów wykonana jest z wykorzystaniem zada-
nych wartości korekty. 

Przypis
 Po wykonaniu opcjonalnej regulacji, sprawdźcie 

uzyskane wyniki korzystając z waszego doku-
mentu.

 Jeżeli Opcjonalna Kalibracja zakończy się błędem, usuńcie jego przyczynę zgodnie z opisem i wykonajcie 
ją ponownie. WięcejWięcej informacji na temat kodów błedów znajdziecie w rozdziale  "Kody Błędów" (s. 
61).

1.10.3 Inicjowanie wartości ustawieñ

Skorzystajcie z poniższych instrukcji, aby przywrócić wszystkie zmienione wartości ustawień  do ustawieñ fabrycznych.

Ważne
 Wartości zmienione podczas Auto Regulacji również powrócą do wartości fabrycznych.

 1. Na ekranie [Kalibracja Połóżenia Czytników Skanera] naciśnijcie [Inicjowanie Wartości]. 

 2. Wybierzcie [Tak].

Zmienione wartości powrócą do wartości fabrycznych.

Przypis
 Jeżeli nie chcecie przywrócenia wartości fabry-

cznych wybierzcie [Nie].
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1.10.4 Kody Błędów

Jeśli kalibracja nie powiodła się wyświetlany jest kod błędu.
Aby rozwiązać problem odwołajcie się do kodów błędów opisanych w poniższej tabeli. 

* Dowolne kody z zakresu  do 062-701 do 062-754

Kod Błędu Przyczyna Rozwiązanie

062-702  Podczas skanowania arkusza kalibracyjnego zos-
tał naciśnięty  przycisk <Stop> 

 Zacięcie papieru.

 Załadujcie ponownie arkusz kalibracyjny. 

062-714  Arkusz kalibracyjny załadowany nieodpowied-
nią stroną do góry.

 Arkusz kalibracyjny załadowany w niewłaści-
wym ukierunkowaniu.

 Uszkodzony arkusz kalibracyjny.

 Sprawdźcie czy arkusz kalibracyjny nie jest zabrud-
zony, uszkodzony, lub czy nie jest położony na półkę 
dokumentów położony zaadrukiem do dołu.

062-713
062-725

 Przesunięty w prawo prowadnik dokumentów .

 Prawa krawędź arkusza kalibracyjnego nie jest 
wyrównana z prowadnikem dokumentów.

 Arkusz kalibracyjny przekoszony podczas poda-
wania .

 Arkusz kalibracyjny nie został poprawnie wydru-
kowany lub jest uszkodzony.

 Sprawdźcie prawidłowe położenie prowadnika 
dokumentów.

 Sprawdźcie czy arkusz kalibracyjny nie jest zabru-
dzony, uszkodzony i połóżcie go zadrukiem do dołu 
na półkę dokumentów.  

062-735  Arkusz kalibracyjny nie jest podawany ze stałą 
prędkością. 

 Upewnijcie się, że nie używacie nadmiernej siły  i nie 
ciągniecie za arkusz podczas jego skanowania.

Inne*  Automatyczna Kalibracja nie powiodła się.  Sprawdźcie powyższe rozwiązania ponownie i 
załadujcie arkusz kalibracyjny.

 Jeżeli mimo wykonania wszystkich sugerowanych 
czynności problem nadal istnieje skontaktujcie się z 
lokalnym przedstawicielem Xerox.
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1.11 Czyszczenie Maszyny 

 Rozdział ten  opisuje w jaki sposób sposób czyścić urządzenie.
Jeżeli zabrudzona zostanie powierzchnia szyby skanowania lub znajdujący się z tyłu pokrywy dokumentów odbłysnik, 
na kopiach mogą pojawić się czarne linie lub smugi.

Ważne
 Nie używajcie do czyszczenia maszyny benzolu, rozpuszczalników  i innych lotnych substancji, ani środków owa- 

dobójczych. Te substancje mogą odbarwiać, deformować lub powodować pęknięcia obudowy.

 Jeżeli zabrudzenie jest trudne do usunięcia, spróbujcie delikatnie wytrzeć je dobrze wyciśniętą szmateczką 
zwilżoną neutralnym detergentem.

 Nie używajcie środków czyszczących innych niż woda i neutralne detergenty.

 Czyszczenie maszyny z użyciem nadmiernej ilości wody może powodować awarię urządzenia i uszkodzić ory-
ginały podczas ich kopiowania.

 1. Wyłączcie maszynę wyłącznikem  ( ) i wyłączcie zasilanie 

wyłącznikiem  ( ).

Ważne
 Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym wyłączcie 

maszynę i wyłączcie zasilanie podczas czyszczenia 
maszyny.

OSTRZEŻENIE
Do czyszczenia tego urządzenia należy używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych. Stosowanie innych 
materiałów może spowodować pogorszenie pracy urządzenia. Aby uniknąć wybuchu lub eksplozji nigdy nie 
używajcie środków do czyszczenia w aerozolu.

UWAGA
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączcie urządzenie i odłączcie przewód zasilający. Dostęp do 
włączonego urządzenia może skutkować porażeniem prądem.
.

2

1

1

2
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 2. Pociągnijcie pokrywę dokumentu na siebie do jej zatrzymania i 
aby ją zdjąć, podnieście do góry. 

 3. Suchą szmateczką przetrzyjcie białą płytę odbłyśnika znajdującą 
się z tyłu pokrywy dokumentów.

 4. Suchą szmateczką przetrzyjciepowierzchnię szyby skanowania.  

Ważne
 Nie naciskajcie na szybę zbyt mocno, może to dopro-

wadzić do jej pęknięcia lub uszkodzenia.

 5. Suchą szmateczką przetrzyjcie drogę podawania dokumentów.

Ważne
 Nie wycierajcie rolek.  Olej z rolek  może dostać się na 

drogę podawania powodując poślizg przechodzących przez nią dokumentów.

 6. Umieście z powrotem pokrywę dokumentów w jej oryginalne położenie. 

Jeżeli na kopiach pajawią 
się smugi przetrzyjcie białą 
płytkę odbłyśnika.

Jeżeli na kopiach pojawią 
się plamy, oczyście powie-
rzchnię szyby skanowania.

Jeżeli na kopiach pajawią 
się smugi przetrzyjcie 
drogę podawania 
dokumentów

Szyba skanowania

Rolka

Droga dokumentu 
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1.12 Status Maszyny

W rozdziale tym opisano w jaki sposób sprawdzić Status Maszyny. 
Ekran [Informacje o Maszynie] pozwala sprawdzić konfiguracje urządzenia i wybierać tryby drukowania.
Aby uzyskać informacji o każdej funkcji odwołajcie się do poniższych podrozdziałów:

Sprawdzanie Informacji o Maszynie ................................................................................................................................................s. 64

Materiały Eksploatacyjne.....................................................................................................................................................................s. 66

Patrz
 Więcej informacji o licznikach maszyny znajdziecie w rozdziale  "Informacja o licznikach" (s. 50).

1.12.1 Sprawdzanie Informacji o Maszynie

Ekran [Informacje o Maszynie] pozwala sprawdzić konfiguracje urządzenia i wybierać tryby drukowania.
Aby uzyskać informację o każdej funkcji odwołajcie się do poniższych podrozdziałów.

 Informacje o maszynie..........................................................................................................................................................................s. 65

Tryb Drukowania ......................................................................................................................................................................................s. 66

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Status 
Maszyny>.

 2. Ekran ten pozwala na przeglądanie informacji o urządze-
niu.

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Status Maszyny>
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Informacje o maszynie

Na ekranie [Informacje o maszynie] możecie sprawdzić numer seryjny maszyny, jej  konfigurację oraz wersję opro-
gramowania.

 1. Sprawdźcie ogólne informacje na temat urządzenia.

Strona Internetowa:
Informuje, z kim się skontaktować w celu uzyskania informacji dotyczących konserwacji i obsługi urządzenia.

Numer seryjny Maszyny 
Wskazuje numer seryjny urządzenia.

MAC Address
Wskazuje MAC adres maszyny.

Konfiguracja Maszyny
Aby wyświetlić ekran [Konfiguracja Maszyny] naciśnijcie 
[Konfiguracja Maszyny] 

Możecie sprawdzić następujące informacje:

 Kod konfiguracji 

 Ilość Pamięci 

Wersja oprogramowania
Aby wyświetlić ekran [Wersja Oprogramowania] naciśnij-
cieto [Wersja Oprogramowania] .

Możecie sprawdzić następujące informacje:

 Controller ROM

 IOT ROM

 IIT ROM
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Tryb Drukowania

Poniżej opisano, jak zmienić tryby drukowania z online na offline i odwrotnie.

 1. Naciśnijcie [Tryb Drukowania].

 2. Wybierzcie tryb drukowania.

Off-line
Maszyna przestaje odbierać dane z komputerów. Wszystkie 
odebrane dane zostaną wydrukowane,  kolejne dane nie 
będą już przyjmowane.

On-line
Urządzenie odbiera dane z komputerów.

1.12.2 Materiały Eksploatacyjne

Ekran  [Materiały Eksploatacyjne] pozwala sprawdzić stan materiałów eksplatacyjnych. Stan materiałów pokazy-
wany jest jako "OK"  "OK", "Wymień Teraz", itd.
Poniżej opisano w jaki sposób sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych. 

 Więcej informacji o wymianie materiałów eksploatacyjnych znajdziecie w podrozdziale "Wymiana Materiałów 
Eksploatacyjnych" (s. 51).

 1. Naciśnijcie przycisk <Status Maszyny> 

 2. Aby sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych wybie-
rzcie zakładkę [Materiały Eksploatacyjne].

Na ekranie [Materiały Eksploatacyjne] możecie sprawdzić 
następujące informacje: 

 Toner

 Pojemnik na Zużyty Toner 
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1.13 Status Pracy

1.13.1 Sprawdzanie  Statusu Pracy

Na ekranie [Status Pracy] możecie sprawdzić bieżącą, oczekującą i zakończoną pracę. 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Status 
Pracy>.

Ekran [Status Pracy] pozwala na wykonanie następujących 
czynności: 

Sprawdzanie bieżących/oczekujących prac  
Może być wyświetlana lista prac bieżących i oczekujących 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Sprawdzanie 

bieżących/oczekujących prac" (s. 67).

Sprawdzanie zakończonych prac 
Można wyświetlić status zakończonych prac. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Sprawdzanie zakończonych prac" (s. 68).

1.13.2 Sprawdzanie bieżących/oczekujących prac

Poniżej opisano jak sprawdzić bieżące i oczekujące zadania.

 1. Naciśnijcie przycisk <Status Pracy>.

 2. Na ekranie zostaną wyświetlone aktualne i oczekujące 
zadania.

moja 
praca Status Postęp

Kopia Kopiowanie Liczba wykonanych kopii/
Całkowita liczba kopii

Kopia Oczekiwanie 
na dukarkę

0/Liczba kopii gotowych do 
druku

Zdanie 
Drukowani
a

— Liczba pracgotowych do 
drukowania 

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Status Pracy> 
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Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran i naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran .

 Naciśnijcie [Odśwież] aby odświeżyć ekran.  

 Prace drukowania wyświetlane są na końcu listy.

 3. Po potwierdzeniu naciśnijcie [Zamknij].

1.13.3 Sprawdzanie zakończonych prac 

Poniżej opisano jak sprawdzić zakończone zadania.
Możecie sprawdzić czy praca została pomyślnie zakończona.  Wybierając pracę możecie sprawdzić jej szczegóły.

 1. Naciśnijcie przycisk <Status Pracy> .

 2. Aby sprawdzić status zakończonych prac wybierzcie 
zakładkę [Prace zakończone].

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran .

 Naciśnijcie[Odśwież] aby odświeżyć ekran. 

 3. Wybierzcie zadanie, aby zobaczyć jego szczegóły.

 4. Po potwierdzeniu naciśnijcie [Zamknij]
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1.14 Logowanie jako zidentyfikowany  użytkownik 

Podczas logowania się do maszyny poprzez Uwierzytelniajacy Panel Kontrolny koniecznym jest wprowadzenie Iden-
tyfikatora(ID) Użytkownika.  Jeżeli w zakładce [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] włączona jest opcja    
[Wprowadzanie Hasła z Panelu kontrolnego] wymagane jest również wprowadzenie hasła.

Ważne
 Jeżeli w [Ustawienia Systemu]> [Typowe Ustawienia Serwisowe] > [Zegar Maszyny / Timers] > [Auto  Kasowania] 

włączona jest funkcja  Auto Kasowania,  po upływie zadanego czasu tryb Uwierzytelniania jest automatycznie 
wyprowadzony. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w rozdziale  "Auto Kasowanie" (s. 301).

 Jeżeli funkcja  Auto Kasowania jest wyłączona dowolny użytkownik będzie miał dostęp do funkcji urządzenia jeśli 
poprzednio uwierzytelniony użytkownik nie wylogował się. Pamietajcie, aby po zakończeniu korzystania z 
urządzenia wylogować się z trybu uwierzytelniania. 

Przypis
 Jeżeli dostęp do niektórych funkcji urządzenia jest ograniczony w oparciu o ustawienia  Uwierzytelniania, aktu-

alna praca będzie nadal kontynuowana, nawet jeśli użytkownik wyloguje się z trybu Uwierzytelniania.  Po 
zakończeniu pracy  Kopiowania/Skanowania/Drukowania zostanie przywrócony ekran [Główne Usługi].

Patrz
 Więcej informacji o ustawieniach dla [Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego], znajdziecie w rozdziale  

"Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego" (s. 350).

 Szczegóły dotyczące rejestrowania użytkowników na panelu dotykowym znajdziecie w rozdziale "Rejestrowanie 
Użytkownika" (s. 234).
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1.14.1 Logowanie  z Uwierzytelnianiem ID Użytkownika z Panela 

 Uwierzytelnianie ID Użytkownika

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk<Logowanie> .

 2. Z pomocą klawiatury numerycznej lub wyświetlonej na 
ekranie wprowadźcie Identyfikator Użytkownika         
(UserID) oraz hasło (jeśli jest wymagane) i wybierzcie 
[Wprowadź].

Ważne
 Tryb Przerwania nie działa w połaczeniu z try-

bem Uwierzytelniania. 
Jeżeli chcecie wyprowadzić tryb Przerwania 
musicie najpierw wylogowac się z trybu Uwie-
rzytelniania. 

Przypis
 Ekran [Logowanie ] może pojawic się jeżeli wybi-

erzecie usługę do której został ograniczony 
dostęp. W tym przypadku  wprowadźcie wasz  
identyfikator użytkownika i hasło.

Jeżeli  Uwierzytelnianie powiodło się,  w prawym górnym 
rogu na ekranie [Główne Usługi] zostanie wyświetlony wasz 
identyfikator a na panelu kontrolnym zapali się przycisk 
<Logowanie>.

 

Wybór domen docelowych (Nazwa Realm)
Jeśli włączone jest Zdalne Uwierzytelnianie  i na serwerze Uwierzytelniania używane jest Zarządzanie Uwierzytelni-
aniem, możecie wybrać docelowe domeny postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przypis
 “Realm” jest obszarem do którego zastosowane jest uwierzytelnianie.
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(1) Naciśnijcie[ ].

Przypis
 Jeżeli włączone jest zdalne Uwierzytelni-

anie i pojawi się ikona.

(2) Wybierzcie docelową domenę.

Przypis
 Naciśnijcie[Odśwież], aby odświeżyć 

ekran. 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić 

poprzedni ekran, naciśnijcie[ ] aby 
wyświetlić następny ekran. 

(3) Naciśnijcie [Zamknij].

Wylogowanie  z trybu uwierzytelniania 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk<Logowanie>.

Przypis
 Jeżeli wylogujecie się z trybu uwierzytelniania, zniknie przycisk <Logowanie>.
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1.15 Uwagi dotyczące Oryginałów

1.15.1 Akceptowalne oryginały

Można kopiować oryginały, które spełniają poniższe warunki.

*1 Gdy zainstalowana jest zawracająca U-prowadnica wyjścia 

*2 Możliwym jest skanowanie płaskich i sztywnych oryginałów (Płyty poliestrowe, ciężki papier) o  grubości do 1mm i większej niż 
0,2 mm.  Płaskie i sztywne dokumenty muszą być podtrzymywane podczas skanowania. Jednakże dla takich  dokumentów nie 
gwarantujemy jakości kopii i niezawodności ich podawania. Podczas skanowania dokumentów o grubości od 1mm do 5 mm 
należy korzystać z opcji Zestawu do Skanowania Grubych dokumentów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w podrozd-
ziale   "Skanowanie Grubych  Dokumentów" (s. 82).

1.15.2 Oryginały wymagające użycia Koszulki Ochronnej (Opcja)

Skorzystajcie z koszulki ochronnej dla następujacych typów dokumentów.

Dokumentów pomarszczonych, perforowanych silnie pozwijanych lub z dziurkami. 

 Zszytch dokumentów.

Dokumentów z klejem, taśmą samoprzylepną lub z zawieszkami. 

1.15.3 Środki ostrożności przy postępowaniu z oryginałami

Zachowajcie  poniższe środki ostrożności postępując z oryginałami:

Obszar skanowania może ulec zabrudzeniu, jeżeli w skanerze zostanąą umieszczone oryginały z resztkami kleju, 
taśmy klejącej lub niewyschniętego  korektora. Kleje w sztyfcie lub spray’u mogą zabrudzić szybę skanera, co obja-
wia się występowaniem czarnych linii na kopiach.

Nie należy kopiować dokumentów poskładanych, pomarszczonych, perforowanych i podziurkowanych. Mogą one 
powodowaą zaciecia oraz mogą zostać uszkodzone.  Dla tego typu oryginałów należy używać koszulki ochronnej 
(opcja). 

Używając oryginałów w rolce, upewnijcie  się, że średnica rolki ma 40 mmlub więcej. Zwoje o średnicy mniejszej niż 
40 mm muszą zostać wyrównane od strony krawędzi wiodącej, 

 Skanując oryginały o dużej grubości, przytrzymujcie je delikatnie rękoma.

Rozmiar Oryginału Gramatura papieru

Szerokość oryginału
176 - 914.4 mm (Maksymalna dopuszczalna szerokość : 945 
mm)

Długość oryginału 
210 - 15,000 mm (Maksymalna długość)

Przy wychodzeniu orginałów z przodu 
maszyny  0.05 - 0.2 mm*1

Przy wychodzeniu orginałów z tyłu maszyny 
0.05 - 5 mm*2
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1.16 Rodzaje Nośników

W rozdziale tym opisano rodzaje nośników, które mogą być używane na  tym urządzeniu. 
Używanie nieodpowiednich nosników  może powodować ich zakleszczanie się , pogorszenie
jakości, awarie i inne problemy. Aby efektywnie wykorzystywać maszynę  zalecamy używanie jedynie nośników reko-
mendowanych przez Xerox.
Jeżeli chcecie korzystać z innych nośników skontaktujcie się z lokalnym przedsatwicielem firmy Xerox.

Ważne
 W wyniku oddziaływania wilgoci zawartej w wodzie, parze wodnej lub deszczu wydrukowane obrazy mogą 

wyblaknąć.  Aby uzyskać więcej infrmacji na ten temat skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem Xerox.

1.16.1 Rodzaje Nośników

Korzystając z ogólnie stosowanych papierów do drukowania i kopiowania upewnijcie się, że spełnniją one poniższe 
wymagania. Dla osiągniecia optymalnej jakości kopiowania i drukowania zqlecamy stosowanie nośników dedykow-
anych do tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Nie należy używać papieru przewodzącego, takiego jak origami, powlekanego warstwami przewodzącymi 
papieru kalkowego. Zacięcie papieru, może spowodować zwarcie i przyczynić się do wybuch pożaru

Źródło 
nosnika 

Rodzaj Nośnika/
Gramatura

Możliwe do
załadowania formaty

Zalecane Nosniki

Nazwa Gramatura.

Padajnik 
papieru 
(rolka)

Zwykły papier
60 - 110 g/m2

Kalka
90 - 112 g/m2

Folia
75 - 100 m

A0, A1, A2, A3 (szerokość)
JIS B1, JIS B2, JIS B3  (szerokość)
ISO B1, ISO B2, SO B3  (szerokość)
Special A0 (880/860 mm)  (szerokość)
Special A1 (620/625 mm)  (szerokość)
Special A2 (440/435 mm)  (szerokość)
Special A3 (310 mm)  (szerokość)
34", 22", 17", 11"
36", 24", 18", 12"
30", 15"

Szerokość: 279.4 - 914.4 mm
Zewnętrzna średnica rolki : 185 mm lub 
mniej

Premium 75 g/m2

Premium Tracing 90 90 g/m2

Premium Translucent 75
Premium Translucent 100

—
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Ważne
 Jeżeli bieżące ustawienia nośników  są inne niż faktycznie załadowane , mogą wystąpić zakleszczenia papieru. 

Aby zapewnić odpowiedni wydruk zawsze wybierajcie  prawidłowe ustawienia formatu, gramatury i podajnika. 

1.16.2 Nieprzydatne Nośniki 

Korzystanie z papierów/kalek/foli nie rekomendowanych przez Xerox może powodować zacięcia papieru oraz uszko-
dzenia maszyny. Korzystajcie z papierów/kalek/foli rekomendowanych przez Xerox.

Podajnik 
ręczny

Zwykły papier
60 - 110 g/m2

Kalka
90 - 112 g/m2

Folia
75 - 100 m

A0, A1, A2, A3, A4
JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4
ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4
Special A0 (880/860 mm)
Special A1 (620/625 mm)
Special A2 (440/435 mm)
Special A3 (310 mm)
34", 22", 17", 11", 8.5"
36", 24", 18", 12", 9"
30", 15"

Szerokość: 210 - 914.4 mm
Długość: 210 - 2,000 mm

Premium 75 g/m2

Premium Tracing 90 90 g/m2

Premium Translucent 75
Premium Translucent 100

—

 Folie  Folia Electric spectaculars

 Papier powlekany o gramaturze niższej niż  126 g/m2  Papier powlekany cyfrowo (nabłyszczany)

 Papier specjalny NK simplex art  (127/157/209 g/m2)  Peel-off Folia (Folia/white/strong&white)

 Art flux (cross)  Papier do oprawiania książek (210 g/m2)

 Japoński papier do kopii kolorowych High class  Cloth transfer paper

 Papier do transeru zadruku na kolorowe tkaniny  Aqua-transfer paper

 Super Kalka 55/60  Kalka Star  

 Kalka High class  OK top-coat paper (128g/m2)

 Papier przeznaczony wyłacznie do drukarek atramentowych  Papier termiczny 

  Czarny papier origami 

  Papier Kent  Japoński papier chemiczny 

 Kalka  Papier ryflowany

 Papier Kserograficzny Fotograficzny  Papiery, arkusze których  silnie przylegają do siebie w 
wyniku oddziaływania elektrostatyki 

 Papier zadrukowany  atramentem zmieniającym swą jakość 
przy temperaturze  155 ºC

 Papier specjalnie powlekany 

 Papier ze zszywkami, zaciskami, taśmą, gumkami.  Zadrukowany wcześniej papier na innej drukarce lub 
kopiarce .

 Papier bez gładkiej powierzchni  taki jak szorski papier do 
druku lub papier z włóknami. 

 Papier  pomarszczony, pozagniatany, porozrywany 

 Papier z naklejkami, papier samoprzylepny  Papier zbyt gruby lub zbyt cienki 

 Papiery wilgotne lub mokre  Papier pokolorowany 

Źródło 
nosnika 

Rodzaj Nośnika/
Gramatura

Możliwe do
załadowania formaty

Zalecane Nosniki

Nazwa Gramatura.
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1.16.3 Używanie i Przechowywanie Nośników

Używanie nośników

Nie używajcie mediów, które są poskładane, zagięte lub zbyt zwinięte ponieważ mogą zakleszczać się w maszynie.

Przechowywanie nośników

 Optymalnym miejscem  dla przechowywania nośników jest pomieszczenie o  wilgotności 40 – 45%. Przechowując 
media, zwróćcie uwagę na poniższe:

Wilgoć szkodzi mediom. Owińcie media papierem pakowym i przechowujcie we względnie suchym miejscu. Szcze-
gólnie kalka powinna być przechowywana w plastikowym lub odpornym na wilgoć worku zawierającym środek 
pochłaniający wilgoć.

 Jeśli maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, wyjmijcie z niej media w celu  odpowiedniego ich przechowania. 

 Jeżeli używacie papieru kwasowego na wydrukach mogą pojawić się rozmazania. W tym przypadku zmieńcie papier na 
bezkwasowy. 
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Rozdział 2 Kopiowanie

Rozdział ten opisuje podstawowe operacje i funkcje Usługi Kopiowania. 
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2.1 Procedura Kopiowania 

Rozdział ten opisuje podstawowe procedury kopiowania. Aby uzyskać więcej informacji odwołajcie się do następują-
cych podrozdziałów :

Krok 1 Wybór Usługi. ..............................................................................................................................................................................s. 78

Krok 2 Wprowadzanie Ilości Kopii .....................................................................................................................................................s. 79

Step 3 Zadanie Kopiowania ................................................................................................................................................................s. 81

2.1.1 Krok 1 Wybór Usługi.

Na ekranie [Kopiowanie] wybierzcie funkcję do ustawienia

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Główne 
Usługi>.

 2. Na Ekranie [Główne Usługi] naciśnijcie [Kopiowanie]. 

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk<Główne Usługi> 
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 3. W miarę potrzeb, na każdej zakładce wybierzcie odpo-
wiednią funkcję.

Więcej informacji odnośnie każdej zakładki znajdziecie w: 

Patrz
 "Ekran [Kopiowanie (Tryb Auto)]" (s. 99)

 "Ekran [Kopiowanie (Tryb Ręczny)]" (s. 102)

 "Kopiowanie - Ekran [Jakość Obrazu]" (s. 108)

 "Kopiowanie - Ekran [Korekta Ułożenia]" (s. 
113)

 "Kopiowanie - Ekran [Format Wyjściowy]" (s. 
120)

2.1.2 Krok  2 Wprowadzanie Ilości Kopii

Poniżej opisano w jaki sposób wprowadzić żądana ilość kopii. Maksymalna możliwa do zadania ilość to 99 kopii.  

 1. Wprowadźcie ilość kopii korzystając z klawiatury numery-
cznej na panelu kontrolnym.

Wprowadzona ilość kopii wyświetlana jest w prawym 
górnym rogu ekranu dotykowego.

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Klawiatura numeryczna
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 2. Jeśli wprowadzicie nieprawidłową wartość, naciśnijcie 
przycisk <C>, aby wyczyścić pole z ilością kopii i ponownie 
wprowadźcie prawidłową wartość.

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <C (Kasowanie)> 



Copy

2

812.1 Procedura Kopiowania

2.1.3 Krok 3  Rozpoczęcie Kopiowania 

Poniżej opisano, jak załadować dokument i rozpocząć kopiowanie.

Ważne
 Jeżeli podczas skanowania przytrzymacie lub pociągniecie dokument wystąpi jego zacięcie. 

 Aby zapobiec zacięciom dziurkowanego dokumentu  w skanerze, podawajcie go w ten sposób, aby otwory 
znajdowały się na jego tylnej krawędzi.

 1. Dosuńcie do prowadnika dokument ułożony kopiowaną stroną 
do dołu i wsuwajcie go do szczeliny skanera do momentu za-
trzymania. 

Przypis
 Możecie  przesunąć pozycję skanowania dokumentu 

przesuwając prowadnik w prawo. 

Dokument zostanie automatycznie pobrany i na chwilę zatrzy-
many.  

Następnie urządzenie automatycznie rozpoczynie  
skanowanie dokumentu. 

Ważne
 Przytrzymujcie oryginał i prowadźcie go do 

momentu automatycznego pobrania. Długi 
dokument może spaść z maszyny.

Przypis
 Jeżeli dokument nie zostanie pobrany 

automatycznie, tryb [Start skanu] może mieć 
wybrane ustawienie [Ręczny start]. W takim 
przypadku na panelu kontrolnym naciśnijcie 
przycisk <Start>.
Więcej informacji jak ustawić Ręczny Start zna-
jdziecie w podrozdziale "Tryb Uruchamiania 
Skanowania" (s. 309).

 Gdy wystąpi problem, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony  komunikat o błędzie. Rozwiążcie  
problem zgodnie z komunikatem. 

 2. Po jego wyjściu zabierzcie dokument. 

Prowadnik dokumentu
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Skanowanie Grubych  Dokumentów

Opcjonalny Zestaw do Skanowania Grubych Dokumentów pozwala na skanowanie dokumentów o grubości do 
5 mm. 

 1. Zdejmicie zawracajacą prowadnicę wyjścia w kształcie litery U.

 2. Aby usunąć pokrywę dokumentów, pociągnijcie ją do siebie do 
momentu zatrzymania i podnieście do góry. 

 3. W odwrotnej kolejności, niż w procedurze zdejmowania pokrywy 
dokumentów, zainstalujcie Zestaw do Skanowania Grubych 
Dokumentów.  

 4. Załadujcie dokument.
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2.2 Anulowanie Zadania Kopiowania

2.3

Rozdział ten opisuje w jaki sposób anulować bieżące zadanie kopiowania.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Stop>. Alternatywnie, naciśnijcie przycisk [Stop] na ekranie 
dotykowym.

Przypis
 Naciśnięcie przycisku <Stop> na ekranie dotykowym pozwala na natychmiastowe zatrzymanie 

dokumentu 

 2. Naciśnijcie [Usuń].
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2.4 Kopiowanie na Zadany Format Papieru (Tryb 
Auto)

Tryb Auto jest funkcją, która pozwala wstępnie skonfigurować rozmiar papieru, dla każdego rozmiaru dokumentu za 
pomocą matrycy. Podczas kopiowania funkcja ta umożliwia automatyczne zmniejszenie/powiększenie obrazu sto-
sownie do wybranej konfiguracji.
Poniżej przedstawiono przykład jak skopiować dokument formatu A2 w położeniu portret na papier A1(rolka papieru 
A1 w orientacji portret) i zwiększyć go o 141%(wartości w kwadratach są wartościami ustawień).

 1. Na ekranie listy wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Zaznaczcie pole wyboru [Tryb Auto]. 

 3. Na matrycy wybierzcie [A2] dla [Rozmiaru Oryginału] 
oraz [A1] dla [Źródła Papieru].

Przypis
 Jeżeli ułożenie oryginału nie odpowiada 

ukierunkowaniu papieru, np. oryginał znajduje 
się w położeniu Zwykły Portret a papier jest   
ustawiony w orientacji Pejzaż, obraz zostanie 
wydrukowany w ułożeniu zgodnym z ustawie-
niem określonym w zakładce [Ustawienia Sys-
temu] pod przyciskiem [Tryb Auto Obrotu 
Obrazu]. Więcej informacji o ustawieniach tej 
funkcji znajdziecie w podrozdziale "Tryb 
Automatycznego Wyboru Kierunku Obrotu" (s. 
321).

 4. W razie potrzeby ustawcie inne funkcje. 

 5. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowdźcie ilość kopii.  

 6. Załadujcie dokument.

Dokument

A2

A1

Kopia 

Zwiększanie
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2.5 Korekta kolorystyki obrazu

Przypis
 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board IIT. 

2.5.1 Korekta Nasycenia Poszczególnych Kolorów  

Podczas kopiowania kolorowego dokumentu, funkcja ta pozwala na zmianę poziomu nasycenia dla każdej z barw 
składowych.

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Wybierzcie zakładkę [Jakość Obrazu].

 3. Naciśnijcie [Korekta Nasycenia Koloru].

 4.  Wybierzcie okno [Korekta].

 5. Wybierzcie poziom nasycenia dla każdej barwy składowej

 6. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 7. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę 
kopii. 

 8. Załadujcie dokument.
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2.5.2 Usunięcie Określonego Koloru z Oryginału (Eliminacja koloru)

 Funkcja ta pozwala na wykonywanie kopii kolorowego dokumentu z pominięciem tych elementów, które odpowia-
dają określonej barwie.

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Wybierzcie zakładkę [Jakość Obrazu] 

 3. Nacisnijcie [Korekta Nasycenia Koloru].

 4. Wybierzcie okno [Korekta].

 5. Zaznaczcie pole wyboru danego koloru, aby 
wyeliminować go z kopiowania.

 6. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje  

 7. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę 
kopii. 

 8. Załadujcie dokument.
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2.6 Skanowanie i Kopiowanie Dokumentów w 
Maksymalnej Szerokości 

Wybór [Maksymalna Szerokość] pozwala na skanowanie i kopiowanie dokumentów w maksymalnej szerokość (914,4 
mm). Funkcja ta jest przydatna, gdy skanujecie oryginały o niestandardowym rozmiarze i nie chcecie martwić się o 
szerokość skanowania.

Ważne
 Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb ręczny. Swoim działaniem nie obejmuje trybu automaty-

cznego. 

 Podczas skanowania dokumentów w maksymalnej szerokości mogą nie działać poniższe funkcje.  

- Przesuniecie Obrazu 

- Kasowanie Krawędzi

- Lustrzane Odbicie

- Negatyw

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Upewnijcie się, że nie jest wybrany [Tryb Auto]. 

 3. Wybierzcie zakładkę [Dostosowanie Układu].

 4. Naciśnijcie [Szerokość Dokumentu].
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 5. Naciśnijcie [Maksymalna Szerokość].

 6. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 7. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę 
kopii. 

 8. Załadujcie dokument.
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2.7 Ręczne Podawanie Papieru (Podajnik Ręczny)

Kopiowanie na niestandartowe formaty lub na formaty rzadko używane może odbywać się z wykorzystaniem poda-
jnika ręcznego.  

Ważne
 Jeżeli załadujecie inny rozmiar papieru niż ten, który określiliście, część obrazu może zostać utracona lub mogą 

powstać niechciane marginesy.

Przypis
 Przy kopiowaniu na papier z podajnika ręcznego nie można użyć następujących funkcji. 

- Przesuniecie Obrazu. (Autocentrowanie, Przesuniecie do Rogu)

- Obrót Obrazu

- Wyjście Kopii (Ułożone)

- Przedni i Tylny Marginesy 

- Kopia Próbna

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Upewnijcie się, że nie jest wybrany [Tryb Auto] 

 3. Nacisnijcie  [ ]. 

 4. Wybierzcie  [Seria Papierów], [Rodzaj Papieru] i 
[Gramatura Papieru]. 

 5. Naciśnijcie [Zamknij]. 

Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 
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 6. Pociągnijcie półkę podajnika recznego na siebie aby ją otworzyć. 

 7. Wyrównajcie prawą krawędź ze znacznikiem odpowiedniego 
formatu i wsuńcie papier do usłyszenia dźwiękowego sygnału. 

Papier zostanie automatycznie pobrany i zatrzymany. 

Ważne
 Ładujcie tylko pojedyncze arkusze. 

 Jeżeli papier zawija się podczas wkładania 
przytrzymajcie rękoma jego rogi. 

 Trzymajcie papier rękoma do momentu dopóki nie 
zostanie pobrany przez rolki pobierające. Jeżeli 
odpuścicie papier po usłuszeniu dźwięku może wystąpić jego zacięcie. 

 8. Załadujcie dokument.

 9. Po zakoñczeniu kopiowania zamknijcie półkę podajnika ręcznego. 
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2.8 Kopiowanie Długich Dokumentów

Poniżej przedstawiono przykład kopiowania dokumentu o szerokości A1i długości 3 000 mm na papier A1 z rolki o tej 
samej szerokości i długości. 

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie].

 2. Zaznaczcie okienko [Tryb Auto]. 

 3. Naciśnijcie [Zsynchronizowane]. 

 4. Upewnijcie się na matrycy rozmiarów, że format A1 jest 
wybranu dla [Rozmiaru Oryginału] i dla [Źródła Papieru]. 

 5. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

Przypis
 Skanowanie długich oryginałów z niską pręd-

kością zapobiega ich przekaszaniu. Więcej infor-
macji o ustawieniach tej funkcji znajdziecie w  
"Szybkość Skanowania (Określenie Szybkości 
Skanowania)" (s. 118).

 6. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę kopii. 

 7. Załadujcie dokument.
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2.9 Kopiowanie Dokumentów Wielostronicowych 
(Układanie)

Kopie dokumentów wielostronicowych mogą być układane kompletami. 

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Wybierzcie zakładkę [Format Wyjścia]. 

 3. Naciśnijcie [Wyjście Kopii]. 

 4. Naciśnijcie [Ułożone] 

 5. Wybierzcie odpowiednie ustawienia w zakładkach  
[Strona Przewodnia] oraz [Kolejność Układania]. 

Strona Przewodnia
Wybierzcie [tak ], aby wstawić stronę przewodnią. Zostanie 
na niej wydrukowana informacja o ilości kopii oraz czasie ich 
wykonania. 

Kolejność Układania
Wybierzcie [W kolejności] aby uzyskać kolejność wyjścia 
kopii zgodną z kolejnością skanowania lub [W odwrotnej 
kolejności,] aby jako pierwsza wyszła kopia ostatniego 
zeskanowanego dokumentu. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Wyjście Kopii (Określenie Opcji Wykańczania)" (s. 121).

 6. Naciśnijcie [Zamknij]. 

Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 7. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę kopii. 
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 8. Załadujcie pierwszy dokument. 

Rozpocznie się skanowanie 

Usuń 
Naciśnijcie, aby usunąć pracę skanowania.

Ostatni Oryginał
Naciśnijcie ten przycisk po zeskanowaniu wszystkich doku-
menów.

Następny  Oryginał
Ten przycisk jest wybierany domyślnie.

Usuń Poprzedni Obraz 
Naciśnijcie ten przycisk aby usunąć zeskanowane uprzednio dokumenty. 

Zmiana Ustawień
Naciśnijcie ten przycisk aby zmienić współczynnik powiększania/ zmniejszania, ustawienie jakości obrazu, ilość kopii 
do wykonania dla następnego dokumentu.

 9. Załadujcie następny oryginał. 

Powtórzcie ten krok, jeśli macie więcej dokumentów do zeskanowania. 

 10. Po zeskanowaniu wszystkich dokumetów naciśnijcie przycisk [Ostatni Oryginał]. 
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2.10 Wykonywanie Kopii Próbnych

Rozdział ten opisuje jak wykonać kopię próbną pewnego obszaru dokumentu, z zastosowaniem szeregu ustawień, w 
celu określenia ich optymalnych wartości dla jakości kopii. Dowolna część dokumentu może zostać zdefiniowana jako 
obszar próbny. Obszar ten może zostać wydrukowany z zastosowaniem różnych ustawień takich jak, stopień 
zwiększania/ zmniejszania, poziom nasycenia, typ oryginału.
 Na kopii próbnej można pokazać efekty siedmiu poziomów nasycenia, siedmiu różnych ustawień jakości obrazu   
oraz siedem poziomów automatycznej eliminacji tła.

Ważne
 Funkcja kopia próbna nie może być używana w poniższych przypadkach:

- Dla [Wyjścia Kopii] wybrano [Ułożone], a dla następnego dokumentu zastosowano [Zmiana Ustawień] 

- Kopiowanie wykonywane jest w trybie auto. 

- Papier jest podawany ręcznie (kopiowanie z podajnika ręcznego)

- Wykonywane jest kopiowanie z pamięci. 

- Maszyna znajduje się w trybie Przerwania Kopiowania 

 Dla ustawień w zakładce [Typ Oryginału] takich jak [Oryginał Drukowany] lub [Fotografia] nie jest dostępne    
ustawienia eliminacja tła,

 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna, jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board IIT. 

Poniższy przykład opisuje jak wykonać Kopię Próbną w celu weryfikacji dostępnych nasyceń i następnie wydrukować 
cały obraz używając optymalnego nasycenia.

Dokument
Kopia Próbna - 

Lista Nasyceń

ight -4

Light -3

Light -2

Light -1

Normal

Dark +1

Dark +2

Dark +3

Dark +4

Kopia z Pamięci - 
WyjściPozycja startu SkanowanP

Pomiar
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 1. Na ekranie [Główne Usługi] naciśnijcie [Kopiowanie].

 2. Wybierzcie zakładkę [Format Wyjścia].

 3. Naciśnijcie [Kopia Próbna].

 4. Naciśnijcie meni [Jaśniej / Ciemniej].

 5. W miarę potrzeb Ustawcie [Początek Skanowania] oraz  
[Pomiar] i naciśnijcie [Zamknij].

Patrz
 "Kopia Próbna (Określenie Optymalnych 

Ustawień dla Całej Pracy)" (s. 122)

 6. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 7. Załadujcie dokument.

Zostanie wydrukowana  Kopia Próbna z określonymi usta-
wieniami. 

Przypis
 Aby wykonać kolejną Kopię Próbną, powtórzcie 

czynności od 2. do 7.
 Dla kopii próbnych nie są zachowywane ustawienia. Aby wykonać następną kopię próbną, naciśnijcie 

ponownie przycisk [Kopia Próbna]. 

 8. Jeśli już określiliście optymalne nasycenie dla dokumentu, zmieńcie odpowiednio ustawienia dla funkcji  
[Jaśniej / Ciemniej].

 9. Naciśnijcie [Kopiowanie z Pamięci] i następnie przycisk [Start].

Cały obraz zostanie skopiowany z określonymi ustawieniami.
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2.11 Kopiowanie z Pamięci 

 Kopiowanie z Pamięci jest funkcją pozwalającą na wykonanie dodatkowych kopii dokumentu bez konieczności jego 
powtórnego skanowania. Jeżeli dla ostatniej kopii zastosowano ustawienie [Ułożone] będzie ono miało zastoso-
wanie również do kolejnych.

Funkcja Kopiowanie z Pamięci jest niedostępna jeżeli: 

Nacisneliście przycisk  <Kasowanie> lub maszyna weszła w tryb Auto Resetowania.

Wyłączyliście zasilania, lub urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii. 

 Załadowaliście następny dokument. 

 Przeszliście do ekranu [Główne Usługi].

Włączyliście tryb Przerwanie Kopiowania.

 Została wyjęta karta  (DocuLyzer).

 Zostaliście wylogowani z trybu autoryzacji.

Funkcja  Kopiowanie z Pamięci nie może być użyta gdy:

Dane zeskanowanego obrazu ostatniego dokumentu zostały utracone z powodu zacięcia papieru.

Ważne
 Poniższe funkcje nie mogą być łączone z funkcją Kopiowanie z Pamięci .

- Funkcje przypisane do przycisków specjanych na panelu kontrolnym 

- Przerwanie Kopiowania 

- Kopia Próbna

- Korekta Nasycenia Koloru

- Szybkość Skanowania Oryginału

- Wyjście Kopii

Przypis
 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board IIT. 

 1. Po wykonaniu zadania kopiowania, naciśnijcie 
[Kopiowanie z pamięci].



Copy

2

972.11 Kopiowanie z Pamięci

 2. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

Przypis
 Aby przywrócić ustawienia ostatniego zadania 

kopiowania, naciśnijcie przycisk <Kasowanie>.

 Jeżeli dla ostatniego zadania kopiowania 
wybraliście [Ułożone], można zmienić jedynie  
ilość kopii.

 3. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę kopii. 

 4. Naciśnijcie przycisk <Start>.

Dane z pamięci zostaną wydrukowane.

 5. Po zakończeniu kopiowania z pamięci naciśnijcie ponownie [Kopiowanie z Pamięci]. 

Maszyna wyjdzie z trybu Kopiowania z Pamięci.
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2.12 Przerwanie Kopiowania 

Rozdział ten opisuje w jaki sposób przerwać wykonywaną pracę kopiowania lub drukowania, aby wykonać inną pilną 
pracę kopiowania. Ustawienia dla aktualnej pracy zostaną zachowane i przywrócone po wyjściu z tego trybu. 

Przypis
 W trybie przerwania kopiowania nie mogą być wykonywane poniższe czynności.

- Przerwanie innej pracy kopiowania

- Kopia Próbna

- Kopiowanie z Pamięci

- Ułożone

 Funkcji przerwania kopiowania nie można użyć podczas wykonywania kopii próbnej skanowania pracy.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Przerwanie>.

Przycisk <Przerwanie> zaświeci się oznaczając włączenie trybu Przerwania.

Przypis
 Jeżeli naciśnijcie przycisk <Przerwanie> podczas wykonywania przez maszynę zadania, przycisk ten 

zacznie migotać oznaczając, że tryb Przerwania zostanie włączony po zakończeniu bieżącej pracy. Po 
zakończeniu pracy przycisk zacznie świecić się światłem ciągłym, co oznacza włączenie trybu Przerwania.  

 2. Podczas pracy drukowania pojawi się ekran [Główne 
Usługi], naciśnijcie [Kopiowanie ].

 3. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 4. Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie liczbę 
kopii. 

 5. Załadujcie dokument.

 6. Po zakończeniu pracy ponownie naciśnijcie przycisk  
[Przerwanie].

Przycisk <Przerwanie> zgaśnie oznaczając wyjście urządzenia 
z trybu Przerwania.

Zostanie wznowiona wstrzymana praca drukowania lub kopiowania. 
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2.13 Ekran [Kopiowanie (Tryb Auto)] 

W rozdziale tym opisano ustawienia, jakie mogą być dokonane na ekranie [Kopiowanie (Tryb Auto)]. Aby uzyskać 
więcej informacji na poszczególne tematy, odwołajcie się do następujących podrozdziałów: 

Orientacja Oryginału (Określenie Orientacji Podawania Oryginałów).............................................................................s. 100

Tablica Powiązań Rozmiarów Papieru i Oryginałów (Matryca) ...........................................................................................s. 100

Orientacja Papieru (Określenie Docelowej Orientacji Papieru) ...........................................................................................s. 101

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Zaznaczcie pole wyboru [Tryb Auto]  

 3. Na ekranie [Kopiowanie (Tryb Auto)] wybierzcie żądane 
funkcje.
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2.13.1 Orientacja Oryginału (Określenie Orientacji Podawania Oryginałów)

Poniżej opisano w jaki sposób poinformować maszynę o ukierunkowaniu podawanego oryginału.
Dla każdej orientacji oryginału (Standardowy Portret, Standardowy Pejzaż,  Synchronizowana), może zostać wstęp-
nie zdefiniowana tablica powiązań (matryca) rozmiarów oryginałów i formatów papieru.

 1. Wybierzcie orientację oryginału.

Standardowy Portret
Wybierzcie tę opcję w przypadku ładowania dokumentów o 
standardowych formatach w orientacji portret.

Standardowy Pejzaż
Wybierzcie tę opcję w przypadku ładowania dokumentów o 
standardowych formatach w orientacji pejzaż.

Synchronizowana
Wybierzcie tę opcję w przypadku ładowania dokumentów o 
nie standardowych formatach

Przypis
 Nie można używać funkcji Obrót Obrazu.

2.13.2 Tablica Powiązań Rozmiarów Papieru i Oryginałów (Matryca)

Poniżej opisano w jaki sposób sposób wybrać docelowy rozmiar papieru odpowiadajacy  Rozmiarowi Oryginału.
W Trybie Auto maszyna automatycznie wybiera odpowiedni współczynnik powiększenia oraz podajnik papieru zgod-
nie ze zeskanowanym oryginałem bazując na uprzednio zdefiniowanej tablicy powiązań Rozmiarów Oryginałów i 
farmatów papieru (Matryca).

 1. Na matrycy wybierzcie docelowy rozmiar papiery odpo-
wiadajacy  Rozmiarowi Oryginału.
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2.13.3 Orientacja Papieru (Określenie Docelowej Orientacji Papieru)

Poniższej opisano jak wybrać docelową Orientację Papieru.
Dla  poszczególnych formatów możecie na urządzeniu wstępnie zdefiniować docelową orientację papieru. Funkcja ta 
pozwala uprościć sposób wyboru orientacji dokumentu i docelowego podajnika papieru. Na przykład, możecie 
zawsze, niezależnie od rozmiaru, podawać dokumenty w orientacji Portret i dla uzyskania większej wydajności i 
łatwiejszego składania papieru wybierać Pejzaż dla dokumentów w formacie A2.

 1. Naciśnijcie [Orientację Papieru] odpowiadającą 
żądanemu rozmiarowi papieru.

Przypis
 Dla papieru formatu A0 orientacja domyślnie 

ustawiona jest na [Portret].

 2. Wybierzcie żądana orientacja papieru spośród [Portret], 
[Pejzaż] oraz [Automatyczny Wybór].

Portret
Wybierzcie tą opcję, aby dostarczyć standardowy rozmiar 
papieru w orientacji portret.

Pejzaż
Wybierzcie tą opcję, aby dostarczyć standardowy rozmiar 
papieru w orientacji pejzaż.

Automatyczny Wybór
Wybierzcie tą opcję, aby zapewnić dostarczenie papieru w 
orientacji odpowiadającej orientacji dokumentu. 
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2.14 Ekran [Kopiowanie (Tryb Ręczny)]

W rozdziale tym opisano ustawienia jakie mogą być dokonane na ekranie [Kopiowanie(Tryb Ręczny)]. Aby uzyskać 
więcej informacji na poszczególne tematy, odwołajcie się do następujących podrozdziałów:

Zmniejszanie /Zwiększanie (Wykonywanie Kopii) ....................................................................................................................s. 103

Dostarczanie Papieru (Wybór Źródła Dostarczanie Papieru )..............................................................................................s. 105

Tryb Docinania Papieru (Wybór Sposobu Docinania Papieru) ............................................................................................s. 106

Typ Oryginału (Wybór Typu Dokumentu)....................................................................................................................................s. 107

Szerokość Oryginału (Skanowanie w Maksymalnej Szerokości)..........................................................................................s. 107

 Jaśniej /Ciemniej (Regulacja Nasycenia Kopii)..........................................................................................................................s. 107

Przypis
 Funkcje pokazane z prawej strony ekranu [Kopiowanie (Tryb Ręczny)] mogą być zmieniane. Więcej informacji na 

ten temat znajdziecie w "Zakładka Kopiowania - Przydział Funkcji" (s. 315).
W przypadku ustawień fabrycznych wyświetlane są [Typ Oryginału] oraz [Szerokość Originału].

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Upewnijcie się, że nie jest zaznaczony [Tryb Auto]. 

 3. Na ekranie [Kopiowanie (Tryb Ręczny)] wybierzcie 
żądaną funkcję.
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2.14.1 Zmniejszanie /Zwiększanie (Wykonywanie Kopii)

Poniżej opisano w jaki sposób wybrać współczynnik  skalowania, aby uzyskać zmniejszoną lub powiększona kopię.

 1. Wybierzcie współczynnik skalowania.

100.0%
Wykonuje kopie w tym samym rozmiarze, co dokument

Auto%
Automatycznie określa współczynnik skalowania celem dopa-
sowania do papieru w oparciu o format dokumentu i papieru. 
. 

Przypis
 Wzajemnie się wykluczają[Auto%] dla [Redukcji 

/Zwiększania] oraz [Auto Wybór] dla 
[Dostarczania Papieru]. 

Współczynniki (przyciski 3- 5)
Umożliwiają korzystanie z wstępnie określonych współczynników skalowania. 

Przypis
 Współczynniki skalowania pokazywane na ekranie [Kopiowanie (Tryb Ręczny)], mogą zostać zmienione. 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w rozdziale "Wstępnie Ustawione Przyciski" (s. 315).

Więcej...
Wybierzcie [Więcej ], aby wyświetlić ekran [Zmniejszanie/Powiększanie], na którym możecie dokonać ustawień dla  
[Proporcjonalne%], [Niezależne X - Y%] oraz [Kalkulator%].

Patrz
 Więcej informacji o ustawieniach jakie możecie wykonać na ekranie [Zmniejszanie/Powiększanie] znaj-

dziecie w  "Jeśli wybrano [Proporcjonalne%]" (s. 103), "Jeśli wybrano [Niezależne X - Y%]" (s. 104) i 
"Jeśli wybrano [Kalkulator%]" (s. 104).

Jeśli wybrano [Proporcjonalne%] 

Skorzystajcie z poniższych instrukcji aby wybrać zdefiniowany współczynnik skalowania lub wprowadzić go ręcznie.

 1. Wybierzcie zdefiniowany współczynnik lub wprowadźcie 
odpowiednią wartość w [Zmienny %].

Zmienny%
Pozwala ustawić współczynnik w zakresie od 25.0 do 
400.0% ze zmianą co 0.1%. Wprowadźcie żądaną wartość z 
pomocą klawiatury numerycznej lub naciskając [+] lub [-]. 
Ustawcie współczynnik na 100.0%, aby uzyskać skan o 
rozmiarze takim samym jak oryginał.

Zadany %
Pozwala wybrać powiększenie z następujących opcji
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.

 100.0%
Wykonuje kopie w rozmiarze takim samym jak rozmiar dokumentu.

 Proporcjonaly %
Pozwala wybrać z wstępnie określonych współczynników skalowania.

Jeśli wybrano [Niezależne X - Y%] 

Skorzystajcie z poniższych instrukcji, aby określić różne współczynniki skalowania dla szerokości i długości w celu 
zmiany proporcji. 

 1. Wprowadźcie w okienka żądane wartości.

Szerokość X, Długość Y
Ustawcie współczynnik skalowania dla szerokości i dla dłu-
gości w zakresie od 25.0 do 400.0%ze zmianą co 0.1% . 
Wprowadźcie żądaną wartość z pomocą klawiatury numery-
cznej lub naciskając [+] lub [-].

Jeśli wybrano [Kalkulator%] 

Możecie określać żądaną szerokość i długość.
Jeżeli określicie rozmiary dokumentu i pożądane rozmiary wyjścia, maszyna określi współczynnik skalowania oddziel-
nie dla szerokości i długości. Jednakże ten wynik obliczeñ będzie w zakresie od 25,0 do 400,0%.

 1. Naciśnijcie [Rozmiar Oryginału] i z pomocą klawiatury 
numerycznej wprowadźcie wartość dla szerokości doku-
mentu w oknie [Szerokość X].

 2. Naciśnijcie [Rozmiar Kopii]i z pomocą klawiatury numery-
cznej wprowadźcie wartość dla pożądanej szerokości 
wyjścia w oknie [Szerokość X].

 3. W taki sam sposób wprowadźcie długość w [Rozmiarze 
Oryginału], oraz [Długość - Y%] w [Rozmiarze Kopii].

Szerokość X, Długość Y
Zostaną wyświetlone współczynniki skalowania wyliczone z 
wartości określonych w [Rozmiarze Oryginału] oraz 
[Rozmiarze Kopii].

Rozmiar Oryginału
Określcie szerokość i długość dokumentu w zakresie od 1 do 9999 ze zmianą co1 mm. 

Rozmiar Kopii
Określcie szerokość i długość kopii w zakresie od 1 do 9999 ze zmianą co 1 mm. 
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2.14.2 Dostarczanie Papieru (Wybór Źródła Dostarczanie Papieru )

Aby wybrać podajnik papieru, który będzie używany w czasie pracy, wykonajcie poniższe czynności.

 1. Sprawdźcie rozmiar i typ papieru w każdym podajniku i 
wybierzcie ten, z którego chcecie skorzystać.

Automatyczny Wybór
Użyjcie  tej opcji, aby na podstawie rozmiaru dokumentu i 
zadanego powiększenia automatycznie wybrać odpowiedni 
podajnik.

Przypis
 [Auto%] dla  [Redukcji /Zwiększania] oraz [Auto 

Wybór] dla [Dostarczania Papieru] wzajemnie 
się wykluczają.

Rolka 1 i 2
Wybierzcie Rolkę 1 lub Rolkę 2.

Podajnik Ręczny
Użyjcie tej opcji dla podawania papierów o niestandardowych formatach i o formatch rzadko używanych.

Patrz
 Więcej informacji o podawaniu papieru z podajnika ręcznego znajdziecie w "Ręczne Podawanie Papieru 

(Podajnik Ręczny)" (s. 89).

Sprawdzanie pozostałej ilości papieru  

Wyświetlane na każdym z podajników ikony oznaczają pozostały ilość papieru załadowanego do podajnika.

: Pozostała ilość papieru od  0 do 100%.

: Pozostała ilość papieru jest mniejsza niż 
20%.

: Wkrótce zabraknie papieru lub papier nie 
jest załadowany
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2.14.3 Tryb Docinania Papieru (Wybór Sposobu Docinania Papieru)

Skorzystajcie z poniższych instrukcji w celu wyboru sposobu docinania dostarczanego z rolki papieru.

Przypis
 Jeżeli wybierzecie sposób docinania, który nie odpowiada orientacji dokumentu, część kopiowanego obrazu 

może zostać utracona. Na przykład, jeśli załadujecie dokument formatu A1 w orientacji  Pejzaż i użyjecie papieru 
z rolki o farmacie A1 wybierając w [Sposobie Cięcia Papieru] opcję [Rozmiar Standardowy Pejzaż], na dolnej 
części kopii wystąpi niepożądany margines, a wzdłuż lewego i prawego boku kopii wystąpią braki obrazu.

 1. Wybierzcie sposób cięcia dostarczanego z rolki papieru.

Ustawcie Portret
Docina papier z rolki do formatu standardowy portret. 

Ustawcie Pejzaż
Docina papier z rolki do formatu standardowy pejzaż.

Zsynchronizowany
Docina papier z rolki zgodnie z długością dokumentu.

Zmienna Długość
Docina papier z rolki na określoną długość.

Długość docinania może być zmieniana w zakresie 210- 
5000 mm dla zwykłego papieru, lub w zakresie 210-2500 
mm dla kalek i folii. Jeżeli zadana długość jest mniejsza niż 
ta  wynikająca z długości dokumentu i współczynnika ska-
lowania, część obrazu kopii zostanie obcięta. Natomiast jeśli 
zadana długość jest większa niż ta wynikająca z długości 
dokumentu i współczynnika skalowania, na tylnej krawędzi 
skopiowanego obrazu pojawi się margines.

Przypis
 Domyślna wartość [Zmiennej długości] dla każ-

dego rozmiaru papieru może być ustawiona z 
pomocą funkcji Ustawienia Systemu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w "Ustawienia Zmiennej 
Długości" (s. 319).
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2.14.4 Typ Oryginału (Wybór Typu Dokumentu)

Funkcja ta jest równoważna funkcji wyświetlanej dla [Typu Oryginału] na ekranie [Jakość Obrazu].

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Typ Oryginału (Wybór Rodzaju Dokumentu)" (s. 109).

2.14.5 Szerokość Oryginału (Skanowanie w Maksymalnej Szerokości)

Funkcja ta jest równoważna funkcji wyświetlanej dla [Szerokości Oryginału] na ekranie [Korekta Ułożenia].

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Szerokość Oryginału (Skanowanie Dokumentów w Maks. Szerokości)" (s. 114).

2.14.6 Jaśniej /Ciemniej (Regulacja Nasycenia Kopii)

Nasycenie kopii można regulować w dziewięciu poziomach. Przesuńcie  w lewo, aby zwiększyć nasycenie lub w 
prawo, aby go zmniejszyć.

Przypis
 Funkcję tą można ustawić korzystając z [Jaśniej / Ciemniej] na ekranie [Zaawansowane Ustawienia] 

 1. Wykonajcie korektę nasycenia korzystając z [ ] i [ ]. 
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2.15 Kopiowanie - Ekran [Jakość Obrazu] 

W rozdziale tym opisano ustawienia jakie mogą być dokonane na ekranie [Jakość Obrazu]. Więcej informacji na 
poszczególne tematy znajdziecie w następujących podrozdziałach:

Typ Oryginału (Wybór Rodzaju Dokumentu) .............................................................................................................................s. 109

Opcje Obrazu (Korekta Nasycenia Ostrości i Kontrastu Obrazów).....................................................................................s. 110

Eliminacja Tła (Zapobieganie Pojawianiu się na Kopiach Kolorowego Tła)..................................................................s. 111

Wartość Progowa (Klasyfikowanie Półtonów w Dokumencie).............................................................................................s. 112

Korekta Nasycenia Koloru (Korekta dla Poszczególnych Kolorów).....................................................................................s. 112

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Na ekranie [Jakość Obrazu] wybierzcie żądane funkcje.
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2.15.1 Typ Oryginału (Wybór Rodzaju Dokumentu)

Poniżej opisano, jakiego dokonać wyboru dla dokumentów, takich jak zdjęcia i tekst, w celu wykonania kopii z opty-
malną jakością obrazu. Na ogół [Tekst i Linie] jest najbardziej wskazaną opcją dla uzyskania wysokiej jakości obrazu 
dla dokumentów składających się głównie z tekstu i linii. Wybór ten jest zalecany dla uzyskania bardziej profesional-
nej jakości obrazu.

Przypis
 Jeżeli [Eliminacja Tła] ustawiona jest na [Włączona (Auto)], jako typ oryginału nie może być wybrany 

[Drukowany Oryginał] lub [Fotografia].

 1. Naciśnijcie [Typ Oryginału].

 2. Wybierzcie Typ Oryginału.

Tekst i Linie
Wybierzcie tą opcję, aby uzyskać na kopii wyraźny tekst. 

W tym trybie wykresy i ilustracje sa również wyraźnie 
odtworzone.

Tekst i Foto
Wybierzcie tę opcję w przypadku kopiowania dokumentów 
zawierających zarówno tekst, jak i zdjęcia.

Drukowane Oryginały 
Wybierzcie  tę opcję, podczas kopiowania dokumentu za- 
wierającego drukowane zdjęcia .

Fotografie
Wybierzcie tą opcję dla kopiowania fotografii. 

Światłokopie
Wybierzcie tą opcję dla kopiowania dokumentów będących światło kopiami o ciemnym tle. 

Przezroczyste dokumenty
Wybierzcie  tę opcję w przypadku kopiowania przezroczystego dokumentu. Pomaga ona weliminować rozmycie 
konturów wokół tekstu.

Nierównomierne Tło 
Wybierzcie tę opcję, podczas kopiowania dokumentu 
mającego niejednolite tło z reguły spowodowane umie -    
szczeniem naklejek. 
Wybierając tą opcję wyświetlany jest ekran [Typ Oryginału], 
gdzie można dostosować poziom nierównomierności w 80 
dostępnych  krokach. 

Ważne
 Opcję Nierównomiernego Tła można stosować 

dla dokumentów zawierających tekst i rysunki.  
Nie używajcie tej opcji dla dokumentów zawie -
rających fotografie. 

 Ponieważ efekt tej opcji zmienia się w zależności od wybranego poziomu nierównomierności, sprawdźcie  
na kopii jej rezultat. 

Przypis
 Domyślna wartość poziomu nierównomierności może być ustawiona za pomocą funkcji  Ustawienia Sys-

temu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w  "Ustawienia Szczegółowe" (s. 322).
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2.15.2 Opcje Obrazu (Korekta Nasycenia Ostrości i Kontrastu Obrazów)

Poniżej opisano sposób dostosowania nasycenia kopii (Jaśniejsze / Ciemniejsze), ostrości i kontrastu obrazów pod-
czas kopiowania. 

 1. Naciśnijcie [Opcje Obrazu].

 2. Dokonajcie zmian dla odpowiednich pozycji. 

Jaśniej / Ciemniej
Wybierzcie jeden z dziewięciu poziomów nasycenia 
pomiędzy [Jaśniej] i [Ciemniej].
Aby zwiększyć nasycenie kopii wybierzcie poziom bliższy do  
[Ciemniej. Aby zmniejszyć nasycenie kopii wybierzcie poziom 
bliższy do [Jaśniej].

Przypis
 Ustawień tej funkcji można również dokonać 

korzystając z [Jaśniej / Ciemniej]  na ekranie 
[Kopiowanie (Tryb Ręczny)].

Ostrość
Wybierzcie jeden z pięciu poziomów ostrości pomiędzy 
[Wyostrzyć] i [Złagodzić].
Aby wzmocnić krawędzie na kopii, wybierzcie  poziom bliżej [Wyostrzyć]. Aby rozmyć  krawędzie na kopii, wybierzcie  
poziom bliżej [Złagodzić].

Kontrast
Wybierzcie jeden z pięciu poziomów kontrastu pomiędzy [Więcej] i [Mniej].
Aby zwiększyć różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami, albo przyciemnić ciemne obszary i rozjaśnić jasne, 
wybierzcie poziom bliższy do [Więcej].  Aby zmniejszyć różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami, wybierzcie  
poziom bliżej [Mniej].
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2.15.3 Eliminacja Tła (Zapobieganie Pojawianiu się na Kopiach Kolorowego 
Tła)

W poniższym rozdziale opisano w jaki sposób zapobiec pojawianiu się na kopiach kolorowego tła, takiego jakie 
występuje na światłokopiach.

Przypis
 Jeżeli jako [Typ Oryginału] wybrany jest [Drukowany Oryginał] lub [Fotografia] nie może być  wybrane  

[Włączona (Auto)].

 1. Naciśnijcie [Eliminacja Tła].

 2. Wybierzcie jedno z ustawień [Wyłączona], [Włączona 
(Auto)] lub [Włączona (Ręcznie)]. 

Wyłączone
Wybierzcie tą opcję, aby skopiować dokument bez żadnej 
korekty kolorowego tła na nim występującym.

Włączona (Auto)
Wybierzcie tą opcję, aby pozwolić maszynie automatycznie 
wyeliminować kolorowe tło występujące na dokumencie .
Dostępnych jest 7 poziomów pomiędzy [Niski] i [Wysoki] 

Aby zwiększyć efekt eliminacji tła (Jaśniejszy kolor tła na 
kopii), wybierzcie poziom bliższy [Wysoki]. Aby zmniejszyć 
efekt (odtworzenie koloru tła na kopii takiego jak na doku-
mencie), wybierzcie poziom bliższy [Niski] .

Przypis
 Jeżeli wybraliście [włączona (Auto)] i część 

obrazu została utracona, lub na kopiach pozo- 
stało niepotrzebne tło, rozważcie ustawienie 
[Włączona (Ręcznie)], aby dokonać ręcznej 
korekty, lub zmienić ustawienia w [Jaśniej / 
Ciemniej].

Włączona (Ręczna)
Wybierzcie tą opcję, aby zastosować wybrany poziom elimi-
nacji tła dla całego dokumentu. Dostępnych jest 39 
poziomów pomiędzy [Niski] i [Wysoki].

 Dla poniższych typów dokumentów wybierzcie 
[Wyłączona] lub [Włączona (Ręczna)], aby 
dokonąć korekty ręcznie.

- Fotografie/Plakaty/Kolorowe dokumenty 

- Dokumenty o skomplikowanej teksturze 

- Dokumenty w koszulkach ochronnych 

- Dokumenty o dużym pokryciu obiektami w 
porównaiu z nasyceniem kolorowego tła.
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2.15.4 Wartość Progowa (Klasyfikowanie Półtonów w Dokumencie)

Skorzystajcie z tych kroków, aby wybrać czy półtony występujące na dokumencie będą odtwarzane z pomocą 
pseudo-półtonów czy poprzez ich binearyzację.
W większości przypadków są one odtwarzane z pomocą metody pseudo-półtonów. Możecie wybrać [Włączone] pod 
[Wartością  Progową], aby określać je poprzez binearyzację. 

 1. Naciśnijcie [Wartość Progowa].

 2. Wybierzcie [Wyłączone] lub [Włączone].

Wyłączone
Półtony dokumentu odtwarzane są na kopii z pomocą 
pseudo-półtonów.

Włączone
Półtony dokumentu odtwarzane są na kopii z poprzez          
binearyzację.
Możecie wybrać wartość progową dla określania półtonów 
na czarne lub białe.

2.15.5 Korekta Nasycenia Koloru (Korekta  dla Poszczególnych Kolorów)

Poniżej opisano sposób regulacji poziomu nasycenia koloru w celu jego wzmocnienia lub osłabienia.

Przypis
 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board IIT. 

 1. Naciśnijcie [Korekta Nasycenia Koloru].

 2. Skorygujcie poziom nasycenia poszczególnych kolorów. 

Korekta
Zaznaczcie  to pole wyboru, aby ustawić poziom nasycenia 
poszczególnych kolorów.

Istnieje dziewięć poziomów nasycenia dostępnych dla 
każdego z następujących kolorów: czerwony, żółty, zielony, 
błękitny, niebieski, purpurowy i czarny.

(Wyłączenie koloru)
Zaznaczcie pole wyboru koloru, aby wyeliminować go z 
pojawienia się na  kopii.
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2.16 Kopiowanie - Ekran [Korekta Ułożenia]

W rozdziale tym opisano funkcje, które mogą być ustawione na ekranie [Korekta Ułożenia] . Więcej informacji na 
poszczególne tematy znajdziecie w następujących podrozdziałach:

Szerokość Oryginału (Skanowanie Dokumentów w Maks. Szerokości) ............................................................................s. 114

Przesuniecie Obrazu (Zmiana Połóżenia Obrazów Dokumentu).........................................................................................s. 115

Początek Skanowania (Określenie Początku Skanowania )...................................................................................................s. 116

Kasowanie Krawędzi (Kasowanie Krawędzi i Marginesów Oryginału) .............................................................................s. 117

Odwracanie Obrazu (Wykonywanie Kopii z Odwróconym Obrazem) ...............................................................................s. 118

Szybkość Skanowania (Określenie Szybkości Skanowania)...................................................................................................s. 118

Obrót Obrazu (Ustawienie Orientacji dla Obracanych Obrazów).......................................................................................s. 119

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Na ekranie  [Korekta Ułożenia] wybierzcie żądane funk-
cje.
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2.16.1 Szerokość Oryginału (Skanowanie Dokumentów w Maks. Szerokości) 

Poniżej opisano sposób skanowania dokumentów w maksymalnej szerokości (914.4 mm).

Ważne
 Funkcja ta nie działa  w Trybie Auto, działa tylko gdy wybrany jest Tryb Ręczny. 

 Podczas skanowania dokumentów w maksymalnej szerokości, mogą nie działać poniższe funkcje.

- Przesuniecie Obrazu 

- Kasowanie Krawędzi

- Lustrzane Odbicie

- Negatyw

 1. Naciśnijcie [Szerokość Dokumentu].

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Auto Wykrycie 
Wybierzcie tą opcję, aby umożliwić urządzeniu 
automatyczne wykrywanie rozmiaru dokumentu. 
Wybierzcie serię rozmiarów do wykrycia.

Przypis
 Rozmiary specjalnej serii A używane na 

maszynie mogą być korektowane z pomocą 
funkcji  Ustawienia. Więcej informacji na ten 
temat znajdziecie w "Ustawienie Rozmiarów 
Specjalnych." (s. 309).

Maksymalna  Szerokość
Wybierzcie  tę opcję, aby skanować dokumenty w 
maksymalnej szerokości (914,4 mm).
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2.16.2 Przesuniecie Obrazu (Zmiana Połóżenia Obrazów Dokumentu)

Poniżej opisano w jaki sposób zmienić pozycję obrazu na dokumencie tak, aby obrazy te na kopii były z lewej, prawej 
strony, z góry, z dołu lub po środu arkusza papieru.  Możliwym jest również, dodanie marginesów na lewej, prawej, 
górnej i dolnej krawędziach kopii.  

Przypis
 Wielkość  przesuniecia obrazu ustawiana jest zgodnie z nośnikami. Nawet podczas korzystania z  [Redukcji/ 

Zwiększania], kopie wykonywane są z marginesem o wielkości  ustawionej w funkcji [Przesuniecie Obrazu].

 Jeżeli zostało zastosowane przesuniecie obrazu, zależnie od ustawień wykonanych dla [Trybu Cięcia Papieru], 
część obrazu może nie zostać wydrukowana z powodu jego przemieszczenia poza obszar drukowania.  

 Jeżeli zostały ustawione [Wiodący i Tylny Marginesy] nie można już zastosować [Przesuniecia Obrazu].

 1. Naciśnijcie [Przesuniecie Obrazu].

 2. Ustawcie żądane pozycje. 

Wyłączone
Kopiuje obrazy bez żadnego przesunięcia.

Autocentrowanie
Umieszcza po środku papieru kopiowane obrazy. 

Góra

PrawoDokumentLewo

Dół

F F

F

F

F
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Przesunięcie do Narożnika
Przesuwa obraz do wyrównania z krawędzią lub z rogiem 
papieru. Można wybierać spośród ośmiu kierunków prze-
sunięcia. 

Korekta Przesunięcia 
Można zadać wielkość przesunięcia. Obraz może być prze-
mieszczany w zakresie od  0 do 999 mm w kierunku góra, dół 
oraz od 0 to 500 mm w kierunku lewo, prawo ze zmianą co 
1mm. 

Przypis
 Ustawcie wartość z pomocą klawiatury lub 

naciskając  [ ] lub [ ].

2.16.3  Początek Skanowania (Określenie Początku Skanowania )

Poniżej opisano w jaki sposób ustawić pozycję dokumentu, w której urządzenie rozpocznie skanowanie. 

Przypis
 Jeżeli ustawiona jest funkcja [Zmniejszanie/Powiększanie], pozycja ta również zostanie przesunięta  zgodnie ze 

współczynnikiem skalowania.

 1. Naciśnijcie [Początek skanowania].

 2. Ustawcie pozycję rozpoczęcia skanowania od krawędzi 
wiodącej dokumentu w zakresie do 999 mm ze zmianą co 
1mm.
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2.16.4 Kasowanie Krawędzi (Kasowanie Krawędzi i Marginesów Oryginału)

Podczas kopiowania dokumentu z obramowaniem, krawędzie dokumentu mogą być drukowane jako czarne cienie. 
Ustawienie to pomaga usunąć te cienie. 

Przypis
 Jeżeli zastosowana jest funkcja [Zmniejszanie/Powiększanie], wielkość krawędzi kasowania jest również  zmnie-

jszana lub zwiększana zależnie od wybranego współczynnika skalowania.

 Ustawienie na 0 mm krawędzi kasowania nie oznacza drukowania bez marginesów. Więcej informacji na temat 
powierzchni zadruku znajdziecie w rozdziale "Szerokość Utraconego Obrazu" (s. 345).

 1. Naciśnijcie [Kasowanie Krawędzi]. 

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Normalne
Wybierzcie  tą opcję aby ustawić wielkość kasowania 
krawędzi na 0 mm dla lewej, prawej, górnej i dolnej 
krawędzi.

Wszystkie Krawędzie
Wybierzcie tą opcję, aby usunąć cienie na lewej i prawej 
krawędzi oryginału, a także na górnej i dolnej. Można zadać 
wielkość kasowanie krawędzi w zakresie od 0 do 50mm ze 
zmianą co 1mm.  

Pojedyncze Krawędzie 
Wybierzcie  tą opcję, aby usunąć cienie na leweji, prawej, 
górnej i dolnej krawędziach oryginału i aby uczynić to dla 
każdej krawędzi niezależnie. Można zadać wielkość  kaso-
wanie krawędzi w zakresie od 0 do 50 mm ze zmianą co 
1mm. 
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2.16.5 Odwracanie Obrazu (Wykonywanie Kopii z Odwróconym Obrazem)

Poniżej opisano w jaki sposób odwrócić obrazy dokumentów powstajace na kopiach lub utworzyć negatyw poprzez 
odwrócenie nasycenia (jasności).

Przypis
 Jeżeli wybrano [Negatyw] i [Kasowanie Krawędzi] na kopii pojawi się biała ramka. 

 Jeśli rozmiar dokumentu jest mniejszy niż rozmiar papieru, na kopii pojawią się marginesy.

 1. Naciśnijcie [Odwróć obraz].

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Lustrzane Odbicie

Zamienia miejscami lewą i prawą stronę dokumentu.

Negatyw

Odwraca nasycenie (jasność) w obrazach dokumentów.

2.16.6 Szybkość Skanowania (Określenie Szybkości Skanowania)

Poniżej opisano, jak ustawić mniejszą szybkość skanowania w celu uzyskania większej niezawodności.

 1. Naciśnijcie [Szybkość Skanowania].

 2. Wybierzcie żądaną szybkość skanowania.

Przypis
 Jeżeli został dokonany jakiś wybór w zakładce 

[Korekta Nasycenia Koloru], to szybkość 
skanowania jest ustawiana na Super Wolną  
(33.8 mm/sek). Tego ustawienia nie można 
zmienić. 

Szybkie
Wybierzcie tą opcje do skanowania dokumentów z nor-
malną prędkością (101.6 mm/sek).

Wolne
Wybierzcie tą opcję dla skanowania dokumentów z połową 
normalnej szybkości.
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2.16.7 Obrót Obrazu (Ustawienie Orientacji dla Obracanych Obrazów)

Poniżej opisano, jak ustawić orientację, która zawsze będzie zastosowana do obrazów, ilekroć będą one automatycz-
nie obracane.

Przypis
 Funkcja ta działa, gdy [Dostarczanie Papieru] jest ustawiona na [Auto].

 1. Naciśnijcie [Obrót Obrazu].

 2. Wybrzcie orientację, która będzie zastosowana do 
obracanych obrazów.

Zgodnie ze wskazówkami zegara
Wybierzcie tę opcję, aby obrócić obraz w prawo.

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Wybierz tę opcję, aby obrócić obraz w lewo.
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2.17 Kopiowanie - Ekran [Format Wyjściowy] 

Poniżej opisano funkcje jakie mogą być ustawione na ekranie [Format Wyjściowy]. Więcej informacji na każdy z   
tematów znajdziecie w  podrozdziałach:

Wyjście Kopii (Określenie Opcji Wykańczania) ..........................................................................................................................s. 121

Wiodący i Tylny Marginesy (Dodawanie Marginesów do Górnej/Dolnej Krawędzi Dokumentu) .........................s. 122

Kopia Próbna (Określenie Optymalnych Ustawień dla Całej Pracy)..................................................................................s. 122

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Kopiowanie]. 

 2. Na ekranie [Format Wyjściowy] wybierzcie żądane     
funkcje.
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2.17.1 Wyjście Kopii (Określenie Opcji Wykańczania)

Poniżej opisano, jak wybrać opcje wykañczania.

 1. Naciśnijcie [Wyjście Kopii]. 

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Nieułożone
Wybierzcie tą opcję aby pozwolić urządzeniu drukować 
zadaną ilość kopii i sortować je według stron.

Ułożone
Wybierzcie tą opcję, aby pozwolić urządzeniu posortować 
kopie w zestawy, ułożone według kolejności stron.

Strona Przewodnia
Jeśli wybierzecie opcję [Ułożone], możecie wstawić  stronę 
przewodnią. Strona przewodnia zawiera informacje o ilości 
kopii oraz o czasie ich wykonania.  

Przypis
 Możecie określić podajnik, z którego będzie podawany papier dla strony przewodniej, oraz jej długość. 

Więcej informacji w "Ustawienia Szczegółowe" (s. 322). 

Kolejność Układania
Dla wybranej opcji [Ułożone] określcie czy kopie drukowane będą w kolejności takiej jak skanowane dokumenty  
(W kolejności), czy w kolejności odwrotnej, zaczynając od ostatniej zeskanowanej strony (W odwrotnej kolejności).
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2.17.2 Wiodący i Tylny Marginesy (Dodawanie Marginesów do Górnej/Dol-
nej Krawędzi Dokumentu) 

Poniżej opisano w jaki sposób dodać marginesy do górnej i dolnej krawędzi dokumentu.

Przypis
 Funkcja ta działa dla [Trybu Cięcia Papieru] ustawionego jako [Zsynchronizowany].

 1. Naciśnijcie [Marginesy Wiodący i Tylny].

 2. Ustawcie żądane pozycje. 

Wiodący/Tylny
Ustawcie wiodącą i tylną krawędź w zakresie od 0 do 999 
mm, ze zmianą co 1 mm.

2.17.3 Kopia Próbna (Określenie Optymalnych Ustawień dla  Całej Pracy)

Rozdział ten opisuje jak wykonać kopię próbną pewnego obszaru dokumentu z zastosowaniem szeregu ustawień, w 
celu określenia optymalnych parametrów dla jakości kopii. Dowolna część dokumentu może zostać zdefiniowana 
jako obszar próbny. Obszar ten może zostać wydrukowany z zastosowaniem różnych ustawień takich jak stopień 
zwiększania/ zmniejszania, poziom nasycenia, typ oryginału.
 Na kopii próbnej można pokazać efekty siedmiu poziomów nasycenia, siedmiu różnych ustawień jakości obrazu   
oraz siedem poziomów automatycznej eliminacji tła.

Ważne
 Funkcja  Kopia Próbna nie może być użyta w poniższych sytuacjach :

- Dla [Wyjście Kopii] wybrano [Ułożone], a dla następnego dokumentu zastosowano [Zmiana Ustawień] 

- Kopiowanie wykonywane jest w trybie auto. 

- Papier jest podawany ręcznie (kopiowanie z podajnika ręcznego)

- Wykonywane jest kopiowanie z pamięci. 

 Dla ustawień w zakładce [Typ Oryginału] takich jak [Oryginał Drukowany] lub [Fotografia] nie jest dostępne ust-
awienia  eliminacja tła.

Przypis
 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board  IIT.
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 1. Naciśnijcie [Kopia Próbna].

 2. Ustawcie żądane pozycje. 

Wyłączone
Wybierzcie tą opcję aby nie wykonywać  kopii próbnej.

Partial Output
Wybierzcie  tę opcję, aby wykonać kopię próbną z zastoso-
waniem  szeregu różnych ustawieñ dotyczacych powiększe-
nia i typu oryginału.

Lista Jaśniej / Ciemniej
Wybierzcie tę opcję, aby wydrukować listę efektów 
dziewięciu poziomów nasycenia.

Lista Typ Oryginału 
Wybierz tę opcję, aby wydrukować listę efektów dla siedmiu typów oryginałów 

Lista Eliminacja Tła 
Wybierzcie tę opcję, aby wydrukować listę efektów dziewięciu poziomów automatycznej eliminacja tła.

 Początek skanowania 
Ustawcie w zakresie od 0 do 1.200 mm pozycję, w której urządzenie będzie rozpoczynać  skanowanie dokumentów.

Pomiar
Ustawcie obszar do skanowania w zakresie od 50 do 200 mm.

Przypis
 Domyślne wartości dla [ Początek skanowania] i [Pomiar] mogą być ustawione z pomocą funkcji  Ustawie-

nia Systemu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w  "Ustawienia Szczegółowe" (s. 322).
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Rozdział 3 Skanowanie
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3.1 Procedura Skanowania..............................................................................................................................126
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3.1 Procedura Skanowania 

Rozdział ten opisuje podstawowe procedury skanowania. Odwołajcie się do następujących podrozdziałów, aby uzys-
kać więcej informacji na poszczególne tematy:

Krok 1 Wybór Usługi .............................................................................................................................................................................s. 126

Krok 2 Rozpoczęcie Pracy Skanowania..........................................................................................................................................s. 129

Krok 3 Importowanie Zeskanowanych Danych .........................................................................................................................s. 130

3.1.1 Krok 1 Wybór Usługi

Można wybrać jedną z trzech poniższych funkcji skanowania:

 Skanowanie do Katalogu

 Skanowanie do Komputera

 Skanowanie do Wielu Miejsc

Na ekranie wyboru dostępne są trzy przyciski dla funkcji skanowania : [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do 
Komputera] oraz [Skanowanie do Wielu Miejsc]. Skorzystajcie z tych przycisków, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej 
usługi i wybrać żądane funkcje.

Skanowanie do Katalogu

Użyjcie tej funkcji do skanowania dokumentów  na urządzeniu i przechowywania zeskanowanych danych w katalo-
gach na jego twardym dysku. Przechowywane dokumenty mogą być zaimportowane na komputer sieciowy.

Patrz
 Aby móc korzystać z usługi Skanowanie do Katalogu, musicie najpierw skonfigurować sieć komputerową. Infor-

macje dotyczące konfiguracji sieci znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Usługi Skanowania do Katalogu" (s. 218).

 Przed wykonaniem skanowania pracy musi być utworzony  katalog docelowy. Informacje o tworzeniu katalogów 
znajdziecie w rozdziale  "Tworzenie Katalogów" (s. 207).
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Skanowanie do Komputera 

Użyjcie tej funkcji do skanowania dokumentów  na urządzeniu i przechowywania zeskanowanych danych na kom-
puterze sieciowym (serwer). 

Patrz
 Aby móc korzystać z usługi Skanowanie do Komputera musicie najpierw skonfigurować sieć komputerową. Infor-

macje dotyczące konfiguracji sieci znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Funkcji  Skanowanie do Komputera" (s. 219).

 Prze rozpoczęciem  skanowania musi być określony serwer docelowy (Adres zachowania PC) . Więcej informacji 
na temat konfiguracji serwera znajdziecie w rozdziale  "Serwer (Adres Zachowania)" (s. 209).

Skanowanie do Wielu Miejsc

Użyjcie tej funkcji, aby zapisać zeskanowane dane na komputerach (serwerach) zarejestrowanych jako adres grupy, a 
następnie wydrukować je na drukarce.

Patrz
 Aby móc korzystać z usługi Skanowanie do Wielu Miejsc musicie najpierw skonfigurować sieć komputerową. 

Informacje dotyczące konfiguracji sieci znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Funkcji  Skanowanie do Komputera" 
(s. 219).

 Prze rozpoczęciem skanowania należy skonfigurowac adres grupy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w  
"Adres Wysyłania w Wiele Miejsc (Grupa Adresów)" (s. 206).

 Formaty plików dostępne dla każdej funkcji skanowania.

*1 Podczas importowania zeskanowanych  danych z katalogu urządzenia przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN, 
obsługiwane formaty plików zależą od aplikacji.

Przypis
 Jeżeli dla zachowywanego pliku nie określono nazwy jest ona generowana automatycznie dla każdego pliku, lub 

katalogu w oparciu o określone zasady.

Funkcje skanowania Aplikacja skanowania
 Format Pliku

TIFF PDF JPEG

Skanowanie do Kata-
logu

TWAIN-compliant application Tak*1

Stored File Manager 3 Tak Nie Tak

Usługi CentreWare Internet Tak Tak Tak

Skanowanie do Kom-
putera

— Tak Tak Tak

Skanowanie do Wielu 
Miejsc

— Tak Tak Tak
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Poniższy przykład opisuje w jaki sposób skorzystać z funkcji  [Skanowanie do Katalogu] .

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Główne 
Usługi>.

 2. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Kata-
logu].

 3. Naciśnijcie [Katalog]. 

 4. Wybierzcie docelowy katalog.

Przypis
 Mogą być wybierane tylko zarejestrowane num-

ery.

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny katalog 
wprowadźcie jego numer  w polu [Idź do] 

 5. Naciśnijcie [Zamknij]. 

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Główne usługi>
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 6. W miarę potrzeb na każdej zakładce wybierzcie 
odpowiednią funkcję.

Więcej informacji odnośnie każdej zakładki znajdziecie w

Patrz
 "Ekran [Skanowanie do Katalogu]" (s. 137)

 "Skanowanie  - Ekran [Zaawansowane 
Ustawienia]" (s. 153)

 "Skanowanie- Ekran [Korekta Ułożenia]" (s. 
157)

 "Skanowanie - Ekran [Opcje Plików]" (s. 163)

Jeżeli wybierzecie inną funkcję skanowania  [Skanowanie do 
Katalogu] jest zamienione [Skanowaniem do Komputera] 
lub [Skanowaniem do Wielu Miejsc].

Więcej informacji odnośnie każdej zakładki znajdziecie w:

Patrz
 "Ekran [Skanowanie do Komputera]" (s. 147)

 "Ekran [Skanowanie do Wielu Miejsc]" (s. 150)

3.1.2 Krok 2 Rozpoczęcie Pracy Skanowania

Poniżej opisano, jak załadować dokument i rozpocząć skanowanie.

Ważne
 Jeżeli podczas skanowania przytrzymacie lub pociągniecie dokument wystąpi jego zacięcie.

 Aby zapobiec zacięciom dziurkowanego dokumentu w skanerze, podawajcie go w ten sposób, aby otwory 
znadowały się na jego tylnej krawędzi. 

 1. Dosuńcie dokument ułożony skanowaną stroną do dołu do 
prowadnika i wsuwajcie go do szczeliny skanera do momentu 
zatrzymania. 

Przypis
 Możecie przesunąć pozycję skanowania dokumentu 

przesuwając prowadnik w prawo. 

 Jeśli skanujecie grube dokumenty odwołajcie się do 
"Skanowanie Grubych  Dokumentów" (s. 82).

Dokument zostanie automatycznie pobrany i na chwilę 
zatrzymany. 
Następnie urządzenie automatycznie rozpoczynie  
skanowanie dokumentu. 

Ważne
 Przytrzymujcie  oryginał i prowadźcie  go do 

momentu automatycznego pobrania. Długi 
dokument może spaść z maszyny. 

Przypis
 Jeżeli w Ustawieniach Systemu tryb rozpoczyna-

nia skanowania jest ustawion na [Ręczny Start], 
naciśnijcie przycisk <Start> na panelu kontrol-
nym. 
Więcej informacji jak ustawić Ręczny Start 
znajdziecie w podrozdziale "Tryb Uruchamiania 
Skanowania" (s. 309).

Prowadnik dokumentu
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 Gdy wystąpi problem, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Rozwiążcie  
problem zgodnie z komunikatem.

 2. Po jego wyjściu zabierzcie dokument.

3.1.3 Krok 3 Importowanie Zeskanowanych Danych 

Dokumenty zapisane w katalogu na dysku urządzenia można zaimportować do komputera. Istnieją trzy metody 
importowania zeskanowanych danych:

Importowanie przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN

W tym celu potrzebne są sterowniki skanera (aby podłaczyć skaner do sieci).

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Importowanie z Aplikacji Zgodnej z TWAIN" (s. 195).

Importowanie przy użyciu Stored File Manager 3

Do tego celu nalezy użyć  aplikację firmy  Xerox Stored File Manager 3.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Importowanie przy Pomocy Stored File Manager 3" (s. 198).

Importowanie przy użyciu CentreWare Internet Services

Używana jest aplikacja CentreWare Internet Services 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Importowanie z pomocą Usług Internetowych CentreWare" (s. 201).



Scan

3

1313.2 Anulowanie Zadania Skanowania

3.2 Anulowanie Zadania Skanowania

Rozdział ten opisuje w jaki sposób anulować bieżące zadanie skanowania. 

Przypis
 Praca skanowania może być anulowana jeśli na ekranie dotykowym wyświetla się przycisk [Stop] 

 1. Na ekranie dotykowym naciśnijcie [Stop]. 

Przypis
 Naciśnięcie przycisku <Stop> na ekranie dotykowym pozwala na natychmiastowe zatrzymanie 

dokumentu. 

 2. Naciśnijcie [Usuń].
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3.3 Skanowanie w Kolorze

W rozdziale tym opisano jak skanować dokumenty w pełnych kolorach.

Przypis
 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board IIT. 

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie 
do Wielu Miejsc] oraz określcie miejsce docelowe lub adres.

Patrz
 "Ekran [Skanowanie do Katalogu]" (s. 137)

 "Ekran [Skanowanie do Komputera]" (s. 147)

 "Ekran [Skanowanie do Wielu Miejsc]" (s. 150)

 2. Naciśnijcie [Kolor].

 3. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

Przypis
 Dla [Rozdzielczości] 400 dpi lub większej nie 

możecie zmienić ustawień dla [Szybkości 
Skanowania]. Jest ona ustawiona na Super 
wolna (33.8 mm/sek). 

 W ustawieniach dla [Typ Oryginału] nie mogą 
być wybrane [Tekst i Linie], [Światłokopie], 
[Przezroczyste Dokumenty] oraz  
[Nierównomierne Tło].

 Nie można wybierać [Wartości Progowej].

 4. Załadujcie dokument.
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3.4 Szyfrowanie Zeskanowanych Danych

 W rozdziale tym opisano jak zabezpieczyć zeskanowane dane, zapisane w formacie plików PDF lub DocuWorks, aby 
zapobiec nieautoryzowanemu do nich dostępowi.

 Nie można ustawić funkcji bezpieczeństwa dla danych zeskanowanych z użyciem opcji Skanowanie do Katalogu.

 W przypadku opcji Skanowanie do Wielu Miejsc, stworzony przez tą samą wartość ustawienia plik szyfrowania 
hasła będzie wysłany do wielu miejsc przeznaczenia (tylko do serwerów).

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie do Wielu Miejsc] oraz 
określcie miejsce docelowe lub adres.

Patrz
 "Ekran [Skanowanie do Komputera]" (s. 147)

 "Ekran [Skanowanie do Wielu Miejsc]" (s. 150)

 2. Naciśnijcie [Więcej...].

 3. Wprowadźcie, albo [PDF Jednostronicowy], albo [PDF 
Wielostronicowy].

 4. Naciśnijcie [Bezpieczny PDF].

Bezpieczny PDF 
Wyświetlany jest ekran [Format Pliku - Bezpieczny PDF], na 
którym możecie ustawić szyfrowanie w oparcie o hasło oraz 
uprawnienia do pliku PDF.

Patrz
 Odwołajcie się do "Ekran [Format Pliku - 

Bezpieczny PDF]" (s. 145). 

 5. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 6. Załadujcie dokument.
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3.5 Skanowanie Wielu Dokumentów do Jednego 
Pliku

Wybierająć [TIFF Wielostronicowy] lub [PDF wielostronicowy] dla opcji [Format Pliku], możecie skanować wiele 
dokumentów i wysyłać je jako jeden plik.

Przypis
 Jeżeli rozmiar wygenerowanego podczas skanowania pliku przekroczy pewien limit,  na ekranie dotykowym zost-

anie wyświetlony komunikat o błędzie. Rozwiążcie problem zgodnie z wyświetlaną informacją. Więcej informacji 
o ograniczeniach rozmiaru plików znajdziecie w "Rozmiar Tworzonego Pliku Skanowania" (s. 368).

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie 
do Wielu Miejsc] oraz określcie miejsce docelowe lub adres.

Patrz
 "Ekran [Skanowanie do Katalogu]" (s. 137)

 "Ekran [Skanowanie do Komputera]" (s. 147)

 "Ekran [Skanowanie do Wielu Miejsc]" (s. 150)

 2. Wybierzcie albo [TIFF Wielostronicowy] albo [PDF Wie-
lostronicowy].

 3. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 4. Załadujcie pierwszy dokument.  

Rozpocznie się skanowanie. 

Usuń 
Naciśnijcie, aby anulować pracę skanowania. 

Ostatni Oryginał
Naciśnijcie ten przycisk po zeskanowaniu wszystkich doku-
mentów.

Następny  Oryginał
Ten przycisk jest wybierany domyślnie.

Usuń Poprzedni Obraz
Naciśnijcie ten przycisk, aby usunąć zeskanowane uprzednio  dokumenty.

Zmiana Ustawień
Naciśnijcie ten przycisk, aby zmienić współczynnik powiększania/ zmniejszania, ustawienie jakości obrazu, ilości 
kopii do wykonania, dla następnego dokumentu.
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Przypis
 Dla trybu kolorowego (Skanowanie w kolorze) może być wybierane tylko [Czarno biały] [Półtony].

 5. Załadujcie następny oryginał. 

Powtórzcie ten krok, jeśli macie więcej dokumentów do zeskanowania. 

 6. Po zeskanowaniu wszystkich dokumetów naciśnijcie przycisk [Ostatni Oryginał]. 



3

Sc
an

3.6 Skanowanie w Trybie Przerwania136

3.6 Skanowanie w Trybie Przerwania  

Rozdział ten opisuje w jaki sposób przerwać wykonywaną pracę drukowania, aby wykonać pilną pracę skanowania.

Przypis
 Dla trybu przerwania niedostępna jest funkcja Skanowanie do Wielu Miejsc.

 Funkcja Przerwanie dla skanowania jest niedostępna w czasie wykonywania kopiowania. 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk [Przerwanie].

Przycisk <Przerwanie> zaświeci się oznaczając włączenie trybu Przerwania. 

 2. Podczas pracy drukowania pojawi się ekran [Główne 
Usługi].  Naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu] lub  
[Skanowanie do Komputera].

 3. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje. 

 4. Załadujcie dokument.

 5. Po zakończeniu pracy skanowania ponownie naciśnijcie 
przycisk [Przerwanie].

Przycisk <Przerwanie> zgaśnie oznaczając wyjście urządzenia 
z trybu Przerwania.

Zostanie wznowiona wstrzymana praca drukowania.
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3.7 Ekran [Skanowanie do Katalogu] 

W rozdziale tym opisano sposób wyboru funkcji na ekranie [Skanowanie do Katalogu]. Ekran ten pozwala na 
zeskanowanie dokumentów i zapisanie ich w katalogu na dysku urządzenia.

Patrz
 Aby móc korzystać z usługi Skanowanie do Katalogu, musicie najpierw skonfigurować sieć komputerową. Infor-

macje dotyczące konfiguracji sieci znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Usługi Skanowania do Katalogu" (s. 
218).

 Przed wykonaniem skanowania pracy musi być utworzony katalog docelowy. Informacje o tworzeniu katalogów 
znajdziecie w rozdziale "Tworzenie Katalogów" (s. 207).

Poniżej opisano ekran [Skanowanie do Katalogu]. Aby uzyskać więcej informacji na poszczególne  tematy odwołajcie 
się do następujących podrozdziałów:

Katalog (Wybór Katalogu dla Zachowania Zeskanowanych Danych) .............................................................................s. 138

Wyświetlanie/Usuwanie Dokumentów z Katalogu ..................................................................................................................s. 137

Skanowanie w Kolorze (Wybór Trybu Kolor dla Skanowania ) ............................................................................................s. 140

Rozdzielczość (Określenie Rozdzielczości Skanowania) ..........................................................................................................s. 141

Typ Oryginału (Wybór Typu Oryginału)........................................................................................................................................s. 141

 Format Pliku (Wybór Formatu Pliku dla Wyjściowych Danych)...........................................................................................s. 143

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu].

 2.   Na ekranie [Skanowanie do Katalogu] wybierzcie 
żądane funkcje.
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3.7.1 Katalog (Wybór Katalogu dla Zachowania Zeskanowanych Danych)

Poniżej opisano jak wybrać katalog docelowy dla zachowania zeskanowanych danych.

 1. Naciśnijcie [Katalog]. 

 2. Wybierzcie docelowy katalog.

Przypis
 Można wybierać tylko zarejestrowane katalogi. 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny katalog 
wprowadźcie jego numer  w polu[Idź do].

 3. Naciśnijcie [Zamknij]. 



Scan

3

1393.7 Ekran [Skanowanie do Katalogu]

3.7.2 Wyświetlanie / Usuwanie Dokumentów z Katalogu

Poniżej opisano w jaki sposób wyświetlić i usunąć dokumenty przechowywane w Katalogu.

 1. Na liście [Katalogi] wybierzcie katalog. 

 2. Naciśnijcie [Lista Plików].

 3. Wybierzcie dokument.

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 4. Wybierzcie żądaną opcję. 

Zaznacz Wszystko 
Wybierzcie tą opcję, aby zaznaczyć wszystkie dokumenty 
znajdujące się w katalogu. Aby odznaczyć wszystkie zazna- 
czone dokumenty wybierzcie tą opcję ponownie.

Usuń 
Wybierzcie ta opcję, aby usunąć wszystkie zaznaczone doku-
menty.   

Szczegóły Pliku 
Wybierzcie, aby wyświetlić wybrany dokument.
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3.7.3 Skanowanie w Kolorze (Wybór Trybu Kolor dla Skanowania ) 

Poniżej opisano w jaki dla skanowanych dokumentów sposób ustawić Tryb Kolor.

 1. Wybierzcie tryb kolor. 

Przypis
 Aby możliwy był wybór opcji pełny kolor lub 256 

odcieni szarości (Skala szarości)  wymagane jest 
zainstalowanie opcjonalnej pamięci oraz płyty 
Kolor Board IIT.

 Standardowe ustawienie to [Półtony] (Pseudo 
skala szarości(dwójkowy)).

Kolor
Wybierzcie tą opcję aby skanować dokumenty w pełnym ko-
lorze.

Przypis
 Dla [Rozdzielczości] 400 dpi lub większej nie 

możecie zmienić ustawień dla [Szybkości Skanowania]. Jest ona ustawiona na Super wolna (33.8 mm/sek). 

 W ustawieniach dla [Typ Oryginału] nie mogą być wybrane [Tekst i Linie], [Światłokopie], [Przezroczyste 
dokumenty] oraz [Nierównomierne Tło] .

 Nie można wybierać [Wartości Progowej].

Skala szarości
Wybierzcie tą opcję aby skanować dokumenty w 256 odcieniach szarości. Wielkość pliku zeskanowanych danych 
będzie większa niż dla skanowania w czerni lub półtonach.

Przypis
 [Wartość Progowa] nie może być wybrana.

Czerń i Biel
Wybierzcie  dla skanowania standardowych dokumentów i rysunków. Wielkość pliku zeskanowanych danych będzie 
mniejsza niż dla skanowania w półtonach i skali szarości. 

Przypis
 [Drukowany Oryginał] lub [Fotografia] pod [Typ Oryginału] nie może być wybrany. 

Półtony
Wybierzcie tą opcję dla dokumentów zwierających półtony.

Przypis
 [Wartość Progowa] nie może być wybrana.



Scan

3

1413.7 Ekran [Skanowanie do Katalogu]

3.7.4 Rozdzielczość (Określenie Rozdzielczości Skanowania)

Poniżej opisano, jak ustawić rozdzielczość do skanowania dokumentów.
Czym wyższa rozdzielczość, tym więcej w wyniku większej ilości danych, szczegółów w zeskanowanym obrazie. Im 
większy rozmiar pliku danych, tym więcej czasu wymagane jest na zeskanowanie i przesłanie.  

 1. Wybierzcie rozdzielczość.

3.7.5 Typ Oryginału (Wybór Typu Oryginału)

Poniżej opisano, jakiego dokonać wyboru dla dokumentów, takich jak zdjęcia i tekst, w celu wykonania skanu z 
optymalną jakością obrazu. Na ogół [Tekst i Linie] jest najbardziej wskazaną opcją dla dokumentów składających  
się głównie z tekstu i linii aby uzyskać wysokiej jakości obraz dokumentów składających się głównie z tekstu i linii.  
Wybór ten jest zalecany dla uzyskania bardziej profesionalnej jakości obrazu.

Ważne
 Jeśli w [Skanowanie w Kolorze] wybrana jest lCzerń i Biel ] nie można ustawić [Drukowany Oryginał] lub  

[Fotografia].
Ponadto dla ustawienia [Kolor] nie można wybrać [Tekst i Linie], [Światłokopie], [Folie] oraz [Nierównomierne 
Tło]. 

 Jeżeli [Eliminacja Tła] ustawiona jest na [Włączona (Auto)], jako typ oryginału nie może być wybrany 
[Drukowany Oryginał] lub [Fotografia].

 1. Wybierzcie typ dokumentu.

Przypis
 Możecie zmienić typ oryginału wyświetlany na 

ekranie [Praca Skanowania]. Więcej informacji 
na ten temat znajdziecie w  "Wstępne 
Ustawienie Przycisków" (s. 333).

Tekst i Linie
Wybierzcie tą opcję, aby uzyskać na skanach wyraźny tekst. 

W tym trybie wykresy i ilustracje są również wyraźnie 
odtworzone.
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Tekst i Foto
Wybierzcie tę opcję w przypadku skanowania dokumentów zawierających zarówno tekst, jak i zdjęcia.

Drukowany Oryginał
Wybierzcie tę opcję, podczas skanowania dokumentu zawierającego drukowane zdjecia.

Fotografie
Wybierzcie tą opcję w przypadku skanowania naklejonych zdjęć. Opcja ta zapobiega pojawianiu się na 
zeskanowanych obrazach niebieskiego odcieniu.

Światłokopie
Wybierzcie tą opcję dla kopiowania dokumentów będących światło kopiami o ciemnym tle.

Więcej...
Wybranie tej opcji wyświetla ekran [Typ Oryginału].

Patrz
 Patrz "Ekran [Typ Oryginału]" (s. 142). 

Ekran [Typ Oryginału] 

Poniżej opisano w jaki sposób wybrać inne dostępne typu oryginałów.

 1. Wybierzcie typ dokumentu

Tekst i Linie
Wybierzcie tą opcję, aby uzyskać na skanach wyraźny tekst. 

W tym trybie wykresy i ilustracje sa również wyraźnie 
odtworzone.

Tekst i Foto
Wybierzcie tę opcję w przypadku skanowania dokumentów 
zawierających zarówno tekst, jak i zdjęcia.

Drukowany Oryginał
Wybierzcie  tę opcję, podczas skanowania dokumentu 
zawierającego drukowane zdjecia.

Fotografie
Wybierzcie tą opcję w przypadku skanowania naklejonych zdjęć. Opcja ta zapobiega pojawianiu się na 
zeskanowanych  obrazach niebieskiego odcienia.

Światłokopie
Wybierzcie tą opcję dla kopiowania dokumentów będących światło kopiami o ciemnym tle.

Przezroczyste Dokumenty
Wybierzcie  tę opcję w przypadku kopiowania przezroczystego dokumentu. Pomaga ona weliminować rozmycie 
konturów wokół tekstu.

Nierównomierne Tło
Wybierzcie tę opcję, podczas kopiowania dokumentu mającego niejednolite tło z reguły spowodowane 
umieszczeniem naklejek. 

Wybierając tą opcję wyświetlany jest ekran [Typ Oryginału], gdzie można dostosować poziom nierównomierności 
w 80 dostępnych krokach.
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Ważne
 Opcję Nierównomiernego Tła można stosować dla dokumentów zawierających tekst i rysunki. Nie używa-

jcie tej opcji dla dokumentów zawierających fotografie.

 Ponieważ efekt tej opcji zmienia się w zależności od wybranego poziomu nierównomierności, sprawdźcie  
na kopii jej rezultat.

3.7.6 Format Pliku (Wybór Formatu Pliku dla Wyjściowych Danych)

Poniżej opisano, jak ustawić format pliku, w którym maszyna zapisuje zeskanowane dane.

Patrz
 Więcej informacji na temat ograniczeń wielkosci pliku i ilości stron dla wielostronicowych dokumentów znajdzie-

cie w  "Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Używania Funkcji Skanowania" (s. 368).

 1. Wybierzcie wyjściowy format pliku.

Przypis
 Możecie zmienić format pliku wyświetlany na 

ekranie [Praca Skanowania]. Więcej informacji 
na ten temat znajdziecie w "Wstępne 
Ustawienie Przycisków" (s. 333).

 TIFF Jednostronicowy
Wybierzcie tę opcję, aby zachować każdą stronę dokumentu 
w oddzielnym pliku w formacie TIFF.

 TIFF Wielostronicowy
Wybierzcie tą opcję, aby zachować wiele stron dokumentu w 
jednym pliku formatu TIFF.

PDF Jednostronicowy
Wybierzcie tę opcję, aby zachować wiele stron  dokumentu w oddzielnym  pliku w formacie PDF.

PDF Wielostronicowy
Wybierzcie tą opcję aby zachować wiele stron dokumentu w jednym pliku formatu PDF.

Więcej...
Wyświetla ekran [Format Pliku] . 

Patrz
 Odwołajcie się "Ekran [Format Pliku]" (s. 144). 
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Ekran [Format Pliku]

Poniżej opisano w jaki sposób wybrać inne dostępne formaty dla pliku wyjściowego.

Ważne
 Nie można ustawić funkcji bezpieczeństwa dla danych zeskanowanych z użyciem opcji Skanowania do Katalogu.

 W przypadku opcji Skanowanie do Wielu Miejsc, stworzony przez tą samą wartość ustawienia plik szyfrowania 
hasła, będzie wysłany do wielu miejsc przeznaczenia (tylko do serwerów).

 1. Wybierzcie wyjściowy format pliku.

 TIFF Jednostronicowy
Wybierzcie tę opcję, aby zachować każdą stronę dokumentu 
w oddzielnym pliku w formacie TIFF

 TIFF Wielostronicowy
Wybierzcie tą opcję, aby zachować wiele stron dokumentu w 
jednym pliku formatu TIFF.

PDF Jednostronicowy
Wybierzcie  tę opcję, aby zachować każdą stronę dokumentu 
w oddzielnym pliku w formacie PDF.

PDF wielostronicowy
Wybierzcie tą opcję, aby zachować wiele stron dokumentu w jednym pliku formatu PDF.

JPEG
Wybierzcie tą opcję, aby zachować dokument w formacie JPEG.

Przypis
 Nie można wybrać [JPEG], jeśli [Kolor wyjściowy] jest ustawiony na [Kolor] lub [Skala szarości].

Bezpieczny PDF 
Ocja ta wyświetla ekran [Format Pliku - Bezpieczny PDF].

Przypis
 Opcja [Bezpieczny PDF] jest dostępna jeżeli wybrany jest [PDF Jednostronicowy] lub [PDF wielostron-

icowy].

Refe
 Odwołajcie się do "Ekran [Format Pliku - Bezpieczny PDF]" (s. 145). 
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Ekran [Format Pliku - Bezpieczny PDF] 

Poniżej opisano jak możecie ustawić szyfrowanie w oparcie o hasło oraz uprawnienia do operacji na pliku PDF.

 1. Wybierzcie żądaną opcję. 

Wyłączone
Wybierzcie tą opcję, aby nie ustawić ani szyfrowania opar-
tego na haśle  ani uprawnień dla operacji na pliku.

Hasło
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić hasło do szyfrowania pliku 
128-bitowową metoda AES.

Algorytm Szyfrowania
Wyświetlana jest używana (128-bit AES) metoda szyfrowa-
nia. Pliki kodowane przy użyciu tej metody mogą być 
otwierane w programie Adobe ® Acrobat ® 7.0 lub 
nowszym.

Obsługiwane Wersje. 
Przed zaszyfrowanie pliku sprawdźcie kompatybilność wersji Adobe ®.

Hasło dla otwarcie pliku 
Opcja ta wyświetla ekran [Bezpieczny PDF -Hasło dla otwarcie pliku] .

Na wyświetlonym ekranie  naciśnijcie [Włączone] i ustawcie hasło, które będzie potrzebne dla otwarcie pliku.

Wprowaddźcie hasło zawierające do 32 znaków. 

Uprawnienia
Opcja ta wyświetla ekran [Bezpieczny PDF - uprawnienia]. 

Patrz
 Odwołajcie się do "Ekran [Bezpieczny PDF - Uprawnienia]" (s. 146). 
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Ekran [Bezpieczny PDF  - Uprawnienia] 

Poniżej opisano w jaki sposób ustawić uprawnienia do operacji na pliku.

 1. Naciśnijcie [Hasło Bezpieczeństwa]. 

 2. Naciśnijcie [Włączone]. 

 3. Wprowadźcie hasło bezpieczeństwa i naciśnijcie 
[Zachowaj]. 

 4. Wprowadźcie takie samo hasło w [Wprowadź ponownie  
Hasło Bezpieczeństwa] i naciśnijcie [Zachowaj].

 5. Wybierzcie żądaną opcję. 

Hasło Bezpieczeństwa 
Wyświetla ekran [Bezpieczny PDF - Hasło Bezpieczeństwa] . 

Możecie ustawić hasło dla ograniczenia określonych operacji 
na plikach. Hasło to będzie wymagane dla uzyskania 
dostępu do określonych operacji lub do próby zmiany uprawnień przypisanych do pliku.

Wprowadźcie hasło zawierające do 32 znaków.

Drukowanie
Wyświetla ekran [Uprawnienia - Drukowanie]. 

Możecie zdecydować, czy pozwolicie użytkownikom na drukowanie tego pliku, jak również z jaką rozdzielczością 
mogą oni go wydrukować.

Dozwolone Zmiany 
Wyświetla ekran [Uprawnienia - Dozwolone Zmiany]. 

Możecie określić, czy zezwolicie użytkownikom na zmianę zawartości pliku, na przykład wstawianie stron lub 
dodawanie adnotacji. 

Pozwolenie na Kopiowanie i Usuwanie Zawartości 
Wyświetla ekran [Uprawnienia - Pozwolenie na Kopiowanie i Usuwanie Zawartości]. 

Możecie ustawić, czy zezwalacie użytkownikom na kopiowanie zawartości pliku.
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3.8 Ekran [Skanowanie do Komputera] 

W rozdziale tym opisano w jaki sposób wybierać funkcje na ekranie [Skanowanie do Komputera]. Pozwalają one 
zachować zeskanowane dane na komputerze podłaczonym do sieci (serwer).

Patrz
 Aby móc korzystać z usługi Skanowanie do Komputera, musicie najpierw skonfigurować sieć komputerową. Infor-

macje dotyczące konfiguracji sieci znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Funkcji  Skanowanie do Komputera" (s. 
219).

 Przed wykonywaniem pracy skanowania musi być skonfigurowany serwer docelowy (Adres Zachowania PC) 
Więcej informacji o konfiguracji znajdziecie w "Serwer (Adres Zachowania)" (s. 209).

Poniżej opisano ekran [Skanowanie do Komputera]. Odwołajcie się do następujących podrozdziałów aby uzyskać 
więcej informacji na poszczególne tematy:

Serwer Jako Miejsce Docelowe (Określenie Miejsca Docelowego) ....................................................................................s. 148

Przeglądanie (Przeglądanie PC Sieciowych i Katalogów- Miejsc Docelowych) .............................................................s. 149

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Komputera].

 2.  Na ekranie [Skanowanie do Komputera] wybierzcie 
żądane funkcje.

Przypis
 Poniższe funkcje są równoznaczne tym wyświe-

tlanym na ekranie [Skanowanie do Katalogu]. 
Więcej informacji na ten temat znajdziecie w  
"Ekran [Skanowanie do Katalogu]" (s. 137).

 Tryb Skanowania w Kolorze

 Rozdzielczość

 Typ Oryginału

 Format Wyjściowy Pliku
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3.8.1 Serwer Jako Miejsce Docelowe (Określenie Miejsca Docelowego)

Poniżej opisano w jaki sposób określić serwer, na którym będą zachowywane zeskanowane dane. 

 1. Naciśnijcie [Serwer Jako Miejsce Docelowe].

 2. Naciśnijcie [Ustaw Serwer]. 

 3. Wybierzcie numer odpowiadający serwerowi  
docelowemu. 

Przypis
 Tylko zarejestrowane numery mogą zostać 

wybrane. 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran .

 Jeżeli chcecie wyświetlić na górze określony ser-
wer docelowy wprowadźcie jego numer w [Idź 
do].

 4. Naciśnijcie [Zachowaj].

Przypis
 Urządzenie sprawdza połączenie z miejscem 

docelowym.

 Jeśli urządzenie nie nawiąże połączenia z miejscem docelowy, zostanie  wyświetlony komunikat błędu. W 
tym przypadku, naciśnijcie [Potwierdź] i sprawdźcie ustawienia. 
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3.8.2 Przeglądanie  (Przeglądanie PC Sieciowych i Katalogów- Miejsc Docelowych)

Wyświetlana jest hierarchiczna struktura katalogów i serwerów jako miejsc docelowych. Prześledźcie hierarchię, aby 
określić docelowe miejsce zapisu.

 1. Naciśnijcie [Przeglądaj].

 2. Wybierzcie docelowe miejsce zapisu.

Aby poruszać się po strukturze naciskajcie [Poprzedni] lub 
[Następny].

Zachowaj w 
Możecie sprawdzić gdzie znajdujecie się w hierarchi.

Poprzedni]
Naciśnijcie,  aby przejść do katalogu o jeden poziom wyżej.

Przypis
 Tego  przycisk nie można wybrać, jeśli nie ma 

wyższego katalogu.

Następny
Naciśnijcie to, aby przejść do katalogu o jeden poziom 
niższego.

Przypis
 Przycisk ten jest aktywny, gdy wybrany jest Katalog.
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3.9 Ekran [Skanowanie do Wielu Miejsc] 

W rozdziale tym opisano jak wybrać funkcje na ekranie [Skanowanie do Wielu Miejsc]. Użyjcie tej funkcji, aby zapisać 
zeskanowane dane na komputerach (serwerach) zarejestrowanych jako adres grupy i drukować je na drukarce.

Przypis
 Jeżeli wybierzecie drukarkę jako miejsce docelowe, niezależnie od  formatu pliku określonego w zakładce [Format 

Pliku], do drukarki będzie wysłany TIFF lub JPEG. Więcej informacji o tym jak wybrać TIFF lub JPEG jako format 
pliku znajdziecie w  "Wysyłanie w Wiele Miejsc Format Pliku" (s. 335).

Patrz
 Aby skorzystać z funkcji  Skanowanie do Wielu Miejsc, musicie najpierw skonfigurować waszą sieć. Informacje 

dotyczące konfiguracji sieci znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Funkcji  Skanowanie do Komputera" (s. 219).

 Przed rozpoczęciem pracy skanowania musi być skonfigurowana grupa adresów docelowych. Więcej informacji o 
konfiguracji grup adresów znajdziecie w "Adres Wysyłania w Wiele Miej(Adres Grupy)" (s. 206).

Poniżej opisano ekran [Skanowanie do Wielu Miejsc]. Odwołajcie się do poniższego podrozdziału:

Adresy Wysyłania (Określenie Miejsc Docelowych).................................................................................................................s. 151

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Wielu Miejsc].

 2. Wybierzcie żadane funkcje na ekranie [Skanowanie do 
Wielu Miejsc].

Przypis
 Poniższe funkcje są równoznaczne tym wyświe-

tlanym na ekranie  [Skanowanie do Katalogu]. 
Więcej informacji na ten temat znajdziecie w 
"Ekran [Skanowanie do Katalogu]" (s. 137).

 Tryb Skanowania w Kolorze

 Rozdzielczość

 Typ Oryginału

 Format Wyjściowy Pliku
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3.9.1 Adresy Wysyłania (Określenie Miejsc Docelowych)

Poniżej opisano, jak określić adresy docelowe, do które zostaną  wysłać zeskanowane dane.

 1. Naciśnijcie [Adresy Wysyłania].

 2. Wybierzcie grupę adresów docelowych i naciśnijcie 
[Zmiana Ustawień].

Przypis
 Mogą być wybrane tylko skonfigurowane nu-

mery. 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić określoną grupę na 
górze, wprowadźciejej numer  w [Idź do].

 3. Wybierzcie żądaną opcję. 

Addres Wysyłania
W grupie wyświetlana jest lista adresów docelowych, z  
której możecie wybrać jeden lub więcej adresów, aby 
czasowo je wykluczyć.

Przypis
 Miejsce przeznaczenia może zawierać do dwóch 

serwerów, pięć drukarek i jedną drukarkę loka-
lną (to urządzenie).
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No.1 Wstępne Wyjście
Jeżeli wybraliście drukarkę jako jedno z miejsc docelowych i 
skanujecie wielostronicowe dokumenty, to funkcja ta poz-
wala określić czy chcecie drukować zeskanowane obrazy 
strona po stronie.

Przypis
 Ta funkcja jest dostępna tylko dla pierwszego 

zestawu. Drugi i kolejne zestawy bedą drukow-
ane po naciśnięciu [Ostatni Oryginał].

 Wyłączone
Wybierzcie, aby nie wykonywać  wstępnego wyjścia.

 Włączone
Wybierzcie tą opcję aby wykonać  wstępne wyjście. Możecie wybrać tylko jedną drukarkę jako miejsce docelowe 
dlacwstępnego wyjścia.

Edytowanie Ilości Wydruków 
Jeżeli wybraliście drukarki jako miejsca docelowe, możecie określić ilość kopii drukowanych przez każdą drukarkę. 
Aby zmienić ilość kopii, naciśnijcie pole wprowadzania i z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie żądaną 
wartość. Możecie również naciskać [+] lub [-] dopóki nie zostanie wyświetlona żądana wartość. 

Przypis
 Możecie określić do 99 kopii.

 4. Naciśnijcie [Zamknij]. 

 5. Naciśnijcie [Zachowaj].

Przypis
 Maszyna sprawdzi połączenie z miejscem docelowym.

 Jeśli urządzenie nie nawiąże połączenia z miejscem docelowym, zostanie wyświetlony komunikat o 
błędzie. W takim przypadku, naciśnijcie [Potwierdź ], aby zweryfikować ustawienia. 
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3.10 Skanowanie  - Ekran [Zaawansowane Ustawie-
nia] 

W rozdziale tym opisano ustawienia jakie mogą być dokonane na ekranie [Jakość Obrazu]. Więcej informacji na 
poszczególne tematy znajdziecie w następujących podrozdziałach:

Opcje Obrazu (Korekta Nasycenia, Ostrości i Kontrastu Obrazów)....................................................................................s. 154

Eliminacja Tła (Zapobieganie Pojawianiu się na Skanach Kolorowego Tła).................................................................s. 155

Wartość Progowa (Klasyfikacja Półtonów Dokumentu).........................................................................................................s. 156

Korekta Nasycenia Koloru (Korekta dla Poszczególnych Kolorów).....................................................................................s. 156

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie 
do Wielu Miejsc Przeznaczenia]. 

 2.  Na ekranie [Jakość Obrazu] wybierzcie żądane funkcje.
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3.10.1 Opcje Obrazu (Korekta  Nasycenia, Ostrości i Kontrastu Obrazów)

Poniżej opisano sposób dostosowania nasycenia (Jaśniejsze / Ciemniejsze), ostrości i kontrastu obrazów dla pracy 
skanowania.

 1. Naciśnijcie [Opcje Obrazu].

 2. Dokonajcie zmian dla odpowiednich pozycji.  

Jaśniej / Ciemniej

Wybierzcie jeden z dziewięciu poziomów nasycenia 
pomiędzy [Jaśniej] i [Ciemniej].
Aby zwiększyć nasycenie kopii, wybierzcie poziom bliższy do  
[Ciemniej. Aby zmniejszyć nasycenie kopii, wybierzcie 
poziom bliższy do [Jaśniej].

Ostrość

Wybierzcie jeden z pięciu poziomów ostrości pomiędzy 
[Wyostrzyć] i [Złagodzić].
Aby wzmocnić krawędzie na kopii, wybierzcie  poziom bliżej 
[Wyostrzyć]. Aby rozmyć krawędzie na kopii, wybierzcie poziom bliżej [Złagodzić].

Kontrast
Wybierzcie jeden z pięciu poziomów kontrastu pomiędzy [Więcej] i [Mniej].
Aby zwiększyć różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami, albo przyciemnić ciemne obszary i rozjaśnić jasne 
wybierzcie poziom bliższy do [Więcej].  Aby zmniejszyć różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami, wybierzcie  
poziom bliżej [Mniej].
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3.10.2 Eliminacja Tła (Zapobieganie Pojawianiu się na Skanach Kolorowego 
Tła)

W poniższym rozdziale opisano w jaki sposób zapobiec pojawianiu się na kopiach kolorowego tła takiego jakie 
występuje na światłokopiach.

Przypis
 Jeżeli jako [Typ Oryginału]wybrany jest  [Drukowany Oryginał] lub [Fotografia] nie może być  wybrane [Włączona  

(Auto)].

 1. Naciśnijcie [Eliminacja Tła].

 2. Wybierzcie jedno z ustawień  [Wyłączona], [Włączona 
(Auto)] lub [Włączona (Ręcznie)]. 

Wyłączone
Wybierzcie tą opcję, aby skopiować dokument bez żadnej 
korekty kolorowego tła na nim występującego.

Włączona (Auto)
Wybierzcie tą opcję aby pozwolić maszynie automatycznie 
wyeliminować kolorowe tło występujące na dokumencie.

Dostępnych jest 7 poziomów pomiędzy [Niski] i [Wysoki] 

Aby zwiększyć efekt eliminacji tła (Jaśniejszy kolor tła na 
kopii), wybierzcie poziom bliższy [Wysoki]. Aby zmniejszyć 
efekt (odtworzenie koloru tła na kopii takiego jak na dokumencie), wybierzcie poziom bliższy [Niski].

Przypis
 Jeżeli wybraliście  [Włączona (Auto)] i część obrazu została utracona lub na kopiach pozostało 

niepotrzebne tło, rozważcie ustawienie [Włączona (Ręcznie)], aby dokonać ręcznej korekty lub zmienić 
ustawienia w  [Jaśniej / Ciemniej].

Włączona (Ręczna)
Wybierzcie tą opcję, aby  zastosować wybrany poziom eliminacji tła dla całego dokumentu. Dostępnych jest 39 
poziomów pomiędzy [Niski] i [Wysoki].

Przypis - Dla poniższych typów dokumentów wybierzcie [Wyłączona] lub [Włączona (Ręczna)], aby dokonać 
korekty ręcznie.

- Fotografie/Plakaty/Kolorowe dokumenty 

- Dokumenty o skomplikowanej teksturze 

- Dokumenty w koszulkach ochronnych 

- Dokumenty o dużym pokryciu obiektami w porównaniu z nasyceniem kolorowego tła
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3.10.3 Wartość Progowa (Klasyfikacja Półtonów Dokumentu)

Skorzystajcie z poniższych kroków, aby wybrać czy odtwarzać półtony dokumentu z pomocą pseudo-półtonów czy 
poprzez binaryzację.
W zasadzie  półtony dokumentów są odtwarzane za pomocą metody  pseudo-półtonów. Możecie wybrać [Włą-
czone] dla [Wartość Progowa], aby klasyfikować półtony poprzez binaryzację. 

Przypis
 [Wartość Progowa] nie może być wybrana jeśli  [Kolor wyjściowy ]jest ustawiony na [Kolor], [Skala szarości] lub   

[Półtony].

 1. Naciśnijcie [Wartość Progowa].

 2. Możecie ustawić wartość progową dla klasyfikacji 
półtonów na czarny lub biały.

3.10.4 Korekta Nasycenia Koloru (Korekta  dla Poszczególnych Kolorów)

Poniżej opisano sposób regulacji poziomu nasycenia koloru w celu jego wzmocnienia lub osłabienia.

Przypis
 Aby skorzystać z tej funkcji potrzebna jest opcjonalna Pamięć oraz płyta Kolor Board IIT. 

 1. Naciśnijcie [Korekta Nasycenia Koloru].

 2. Skorygujcie poziom nasycenia poszczególnych kolorów. 

Korekta
Zaznaczcie to pole wyboru, aby ustawić poziom nasycenia 
poszczególnych kolorów.

Istnieje dziewięć poziomów nasycenia dostępnych dla 
każdego z następujących kolorów: czerwony, żółty, zielony, 
błękitny, niebieski, purpurowy i czarny.

(Wyłączenie koloru)
Zaznaczcie pole wyboru koloru, aby wyeliminować go z 
pojawienia się na kopii.
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3.11 Skanowanie- Ekran [Korekta Ułożenia] 

W rozdziale tym opisano funkcje, które mogą być ustawione na ekranie [Korekta Ułożenia]. Więcej informacji na 
poszczególne tematy znajdziecie w następujących podrozdziałach:

Zmniejszanie/Powiększanie (Określenie Współczynnika Skalowania)..............................................................................s. 158

Rozmiar Oryginału (Określenie Obszaru Skanowania)............................................................................................................s. 158

Kasowanie Krawędzi .............................................................................................................................................................................s. 160

Początek Skanowania (Określenie Początku Skanowania) ....................................................................................................s. 161

Szybkość Skanowania (Określenie Szybkości Skanowania)...................................................................................................s. 162

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie 
do Wielu Miejsc]. 

 2. Na ekranie [Korekta Ułożenia] wybierzcie żądane funkcje.
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3.11.1 Zmniejszanie/Powiększanie (Określenie Współczynnika  Skalowania)

Poniżej opisano w jaki sposób powiększać / zmniejszać dokumenty podczas skanowania przez określenie żądanego 
współczynnika skalowania.

Przypis
 Maksymalny współczynnik skalowania dla skutecznego skanowania całego dokumentu:

"(szerokość dokumentu (mm)/25.4) x rozdzielczość) x (współczynnik skalowania/100)  21600 (914.4 mm szero-
kość)".
Na przykład, jeśli dla dokumentu A0 i rozdzielczości skanowania  600 dpi wybierzecie powiększenie 141.4% lub 
więcej, część zeskanowanego obrazu może zostać utracona. Każdy obszar przekraczający górny limit zostanie 
utracony.
Najmniejszy możliwy współczynnik skalowania to "Rozdzielczość x (współczynnik skalowania/100) 150 (%)".
Na przykład, dla dokumentu A0 i rozdzielczości skanowania 150 dpi, nie możecie wybierać powiększenia 70% lub 
mniejszego (A1 lub mniejszy). 
Jeśli podacie  powiększenie mniejsze od minimalnej wartości,  zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. 
W takim przypadku należy zmienić ustawienie.

 1. Naciśnijcie [Zmniejszanie/Powiększanie].

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Zmienny %
Wprowadźcie wartość numeryczną aby określić skalowanie. 
Można ustawić współczynnik skalowania w zakresie od 25.0 
do 400.0% ze zmianą co 0.1%. Ustawcie współczynnik na  
100.0%, aby uzysakć skan o rozmiarze takim samym jak ory-
ginał.

Zadany%
Pozwala wybrać z zadanych współczynników skalowania.

3.11.2 Rozmiar Oryginału (Określenie Obszaru Skanowania)

Poniżej opisano, jak określić rozmiar obszaru, który ma zostać zeskanowany.
Jeśli chcecie zeskanować dokument w innym formacie niż format załadowanego dokumentu, skorzystajcie z 
poniższych instrukcji, aby określić rozmiar oryginału. Z pomocą tej funkcji możecie dodać lub usunąć niepotrzebne 
marginesy.

St
 1. Naciśnijcie [Rozmiar Oryginału].
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 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Auto Wykrycie
Wybierzcie tą opcję , aby umożliwić urządzeniu 
automatyczne wykrywanie rozmiaru dokumentu. Wybierzcie  
serię rozmiarów do wykrycia.

Przypis
 Rozmiary specjalnej serii A używane na 

maszynie  mogą być korektowane z pomocą 
funkcji  Ustawienia. Więcej informacji na ten 
temat znajdziecie w "Ustawienie Rozmiarów 
Specjalnych." (s. 309).

Rozmiar Standardowy 
Wybierzcie jeden spośród standardowych rozmiarów.

Ważne
 Jeżeli  w [Format Pliku] wybrany jest PDF, w zależności od kombinacji współczynnika skalowania i 

rozdzielczości, wasze ustawienia dla rozmiaru oryginału mogą zostać zmienione lub może pojawić się 
błąd.  Więcej informacji na ten temat znajdziecie w "Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Używania Funkcji 
Skanowania" (s. 368) w "Uwagi i Ograniczenia”

Jeżeli wybrano [Auto Wykrycie] lub jeden ze standardowych rozmiarów oraz załadowano dokument o długości 
większej niż rozmiar standadowy, urządzenie potraktuje dokument tak, jak to pokazano na poniższym rysunku.

A4 Portret
Rozmiary

A4 Pejzaż 
Rozmiary

A4 Pejzaż
Rozmiary

Oryginał

Oryginał

Oryginał

50 mm lub mniej

Więcej niż 50 mm

- Gdy długość oryginału jest równa lub 
 lub mniejsza od "krótkiej krawędzi  
 Standardowego rozmiaru Pejzaż 
 + 50 mm"

  Originał zostanie wykryty jako 
   "Standard Pejzaż"  a obszar nadmia-
   rowy zignorowany. 

-  Gdy długość oryginału jest większa niż 
  "krótka krawędź Standardowego roz- 
 miaru  Pejzaż + 50 mm"

 Originał zostanie wykryty jako 
 "Standard Portret" o jeden rozmiar 
  większy niż oryginał. 

-Gdy długość oryginału jest większa niż  
 długość długiej krawędzi formatu 
 Standard Portret

 Originał zostanie wykryty jako "Standard 
 Portret" a obszar nadmiarowy zignorowany. 

Oryginał pokazany na rysunku z lewej strony zostanie
wykryty jako "A4 Pejzaż" a obszar nadmiarowy  
(zakreskoway) zostanie zignorowany.

Oryginał pokazany na rysunku z lewej strony zostanie 
wykryty jako "A4 Pejzaż" a obszar nadmiarowy  
(zakreskoway) zostanie  zignorowany. 

Oryginał pokazany na rysunku z lewej strony zostanie  
wykryty jako  "A3 Portret". 

Przykład

Przykład

Przykład
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Rozmiar Specjalny 
Jeżeli chcecie zeskanować dokument w rozmiarze innym niż 
rozmiar załadowanego dokumentu, określcie obszar do 
zeskanowania. Możecie określić szerokość w zakresie od   
100 do 914 mm i długość od 100 do 15000 mm, ze zmianą 
co1mm.

3.11.3 Kasowanie Krawędzi

Podczas kopiowania dokumentu z obramowaniem, krawędzie dokumentu mogą być drukowane jako czarne cienie. 
Ustawienie to pomaga usunąć te cienie. 

Przypis
 Jeżeli zastosowana jest funkcja [Zmniejszanie/Powiększanie], wielkość krawędzi kasowania jest również 

zmniejszana lub zwiększana zależnie od wybranego współczynnika skalowania.

 1. Naciśnijcie [Kasowanie Krawędzi]. 

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Normalna
Wybierzcie  tą opcję aby ustawić wielkość kasowania 
krawędzi na 0 mm dla lewej, prawej, górnej i dolnej krawędzi.

Wszystkie Krawędzie
Wybierzcie tą opcję, aby usunąć cienie na leweji i prawej 
krawędzi oryginału a także na górnej i dolnej. Można zadać 
wielkość kasowanie krawędzi w zakresie od 0 do 50 mm ze 
zmianą co 1mm.



Scan

3

1613.11 Skanowanie- Ekran [Korekta Ułożenia]

Pojedyncze Krawędzie 
Wybierzcie tą opcję, aby usunąć cienie na leweji, prawej, 
górnej i dolnej krawędziach oryginału i aby uczynić to dla 
każdej krawędzi niezależnie. Można zadać wielkość  
kasowanie krawędzi w zakresie od 0 do 50 mm ze zmianę co 
1mm.

3.11.4 Początek Skanowania (Określenie Początku Skanowania)

Poniżej opisano w jaki sposób ustawić pozycję dokumentu  w której urządzenie rozpocznie skanowanie.

 1. Naciśnijcie [Początek skanowania].

 2. Ustawcie pozycję rozpoczęcia skanowania od krawędzi 
wiodącej dokumentu w zakresie do 999 mm ze zmianą co 
1 mm.
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3.11.5 Szybkość Skanowania (Określenie Szybkości Skanowania)

Poniżej opisano, jak ustawić mniejszą szybkość skanowania dla uzyskania większej niezawodności 

 1. Naciśnijcie [Szybkość Skanowania].

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Przypis
 Dostępność różnych szybkości zależy od wybra-

nego trybu koloru oraz rozdzielczości skanowa-
nia.

 Jeżeli został dokonany jakiś wybór w zakładce 
[Korekta Nasycenia Koloru], to szybkość 
skanowania jest ustawiana na Super Wolną  
(33.8 mm/sek). Tego ustawienia nie można 
zmienić.

Kolor
Jeżeli [Kolor Wyjściowy] jest ustawiony na [Kolor], możecie dostosować szybkość skanowania zgodnie z poniższą 
tabelą. 

Tak: dostępna     —: niedostępna

Inne niż Pełny Kolor 
Jeżeli dla [Kolor Wyjściowy] jest ustawiona inna opcja niż [Kolor], możecie dostosować szybkość skanowania zgod-
nie z poniższą tabelą.

Tak: dostępna      —: niedostępna

Rozdzielczość
Szybkość Skanowania 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi

[Średnia]
(67.6 mm/sek)

Tak Tak Tak — —

[Super Wolna]
(33.8 mm/sek)

Tak Tak Tak Tak Tak

Rozdzielczość
Szybkość Skanowania 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi

[Super Szybkie]
(203.2 mm/sek)

Tak Tak Tak — —

[Szybkie]
(101.6 mm/sek)

Tak Tak Tak Tak Tak

[Wolne]
(50.8 mm/sek)

Tak Tak Tak Tak Tak
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3.12 Skanowanie - Ekran [Opcje Plików]

Poniżej opisano funkcje, jakie można ustawic na ekranie [Opcje Plików]. Odwołajcie się do następującego podrozd-
ziału :

 Jakość/Wielkość Pliku (Określanie Stopnia Kompresji dla Skanowania)..........................................................................s. 163

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie 
do Wielu Miejsc]. 

 2. Na ekranie  [Opcje Plików] wybierzcie żądane funkcje. 

3.12.1 Jakość/Wielkość Pliku (Określanie Stopnia Kompresji dla Skanowania)

Poniżej opisano w jaki sposób wybrać stopień kompresji obrazu jeżeli [Kolor wyjściowy] jest ustawiony jako [Kolor] 
lub [Skala Szarości].

 1. Naciśnijcie [Jakość/Wielkość Pliku].

 2. Wybierzcie żądaną opcję. 

Najniższa Jakość
Wybierzcie tą opcję, aby zachować zeskanowane obrazy z 
największym stopniem kompresji. Jakość obrazu pogorszy się 
ale rozmiar pliku zmaleje.

Najwyższa Jakość
Wybierzcie tą opcję, aby zachować zeskanowane obrazy z 
najmniejszym stopniem kompresji. Jakość obrazu wzrośnie  
się ale wzrośnie również rozmiar pliku 
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Rozdział 4 Zachowane Programy

Ten rozdział opisuje funkcję zachowane programy, pozwalającą  na zachowanie i  przechowywanie 
niestandardowych ustawieñ.

4.1 Przegląd Zachowanych Programów.....................................................................................................166

4.2 Rejestracja /Usuwanie/Zmiana Zachowanego Programu ..........................................................167

4.3 Wywołanie Zachowanego Programu..................................................................................................171
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4.1 Przegląd Zachowanych Programów

Funkcja  Zachowane Programy pozwala na zachowanie ustawień dla pracy kopiowania lub skanowania, które będzie-
cie często stosować i przywołanie ich za pomocą jednego przycisku. 
Dostępne są dwa rodzaje zachowanych programów: Zachowany Program Kopiowania i  Zachowany Program 
Skanowania.
Na urządzeniu możecie zachować nastepującą ilość programów: 

 Zachowane Programy Kopiowania    40 

 Zachowane Programy Skanowanias  40 

Zachowany Program Kopiowania pozwala zapisać wybrane ustawienia kopiowania na bazie dostępnych funkcji a 
także ilości kopii.  
Zachowany Program Skanowania pozwala zapisać wybrane ustawienia skanowania na bazie dostępnych funkcji .

Więcej informacji na temat zachowanych programów znajdziecie w następujących podrozdziałach:

Rejestracja /Usuwanie/Zmiana Zachowanego Programu.....................................................................................................s. 167

Wywołanie Zachowanego Programu ............................................................................................................................................s. 171
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4.2 Rejestracja /Usuwanie/Zmiana Zachowanego 
Programu 

4.2.1 Rejestracja Zachowanego Programu 

Poniżej opisano, jak się zarejestrować ustawienia pracy jako zapisany program. Poniżej znajduje się przykład jak 
zarejestrować ustawienia pracy skanowania jako zachowany program. 

Przypis
 W następujących przypadkach nie można zarejestrować zachowanego programu: 

- Został naciśnięty przycisk  <Przerwanie >. 

- Kiedy włączona jest funkcja Auto Kasowania i został wyświetlony ekran początkowy. 

- Jeśli na ekranie informacji pojawił się komunikat na przykład, o zacięciu papieru.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie  przycisk <Główne 
Usługi>.

 2. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Ustawienia]. 

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Główne Usługi 
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4.2 Rejestracja /Usuwanie/Zmiana Zachowanego Programu168

 3. Naciśnijcie [Zachowany Program Skanowania].

 4. Wybierzcie numer aby zarejestrować zachowany pro-
gram.

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny  ekran 
.

 Jeżeli chcecie wyświetlić na górze określony 
numer zachowanego programu, wpowadźcie 
ten numer w okienku [Idź do].

 5. Naciśnijcie [Rejestruj]. 

 6. Wybierzcie funkcję, którą chcecie zarejestrować  do zach-
owanego programu.

Przypis
 Aby anulować rejestrację naciśnijcie przycisk  

<Stop>.

 7. Naciśnijcie przycisk <Start>.

Przypis
 Jeżeli nie zostanie określona nazwa, program 

wyświetlany jest jako "(Bez Nazwy".

Patrz
 Więcej informacji jak nazwać zachowany pro-

gram, który zarejestrowaliście znajdziecie w  
"Rejestracja /Zamiana Nazwy Zachowanego 
Programu" (s. 169).

4.2.2 Usuwanie Zachowanego Programu 

Poniżej opisano, jak usunąć zarejestrowany zapisany program.
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 1. Wybierzcie numer zarejestrowanego programu, który 
chcecie usunąć. 

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran

 Jeżeli chcecie wyświetlić na górze określony 
numer zachowanego programu, wpowadźcie 
ten numer w okienki [Idź do].

 2. Naciśnijcie [Usuń].

 3. Wybierzcie [[Usuń].

Usuń 
Wybór tej opcji usuwa  z pamięci przechowywania

Przypis
 Po usunieciu z pamięci przechowywania nie 

można już przywrócić .

Anuluj
Wybierzcie tą opcję aby anulować usunięcie z pamięci 
przechowywania.

4.2.3 Rejestracja /Zamiana Nazwy Zachowanego Programu 

Poniżej opisano jak nazwać, zmienić nazwę dla zarejestrowanej pamięci przechowywannia.
Dla określenia nazwy pamięci przechowywania możecie użyć 20 znaków.

Patrz
 Więcej informacji na temat wprowadzania znaków znajdziecie w   "Wprowadzanie Tekstu" (s. 44).

 1. Wybierzcie numer zachowanego programu, któremu 
chcecie nadać nazwę lub ją zmienić.

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny  ekran.

 2. Naciśnijcie [Wprowadź/Zmień Nazwę].
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 3. Wprowadźcie nazwę i  naciśnijcie [Zachowaj]. 
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4.3 Wywołanie Zachowanego Programu 

Poniżej opisano w jaki sposób wybrać zarejestrowowany  program.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Główne Usługi>.

 2. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Zachowany Program Kopiowania] lub [Zachowany Program Skanowa-
nia].

 3.  Wybierzcie numer zachowanego  programu 
zawierającego ustawienia, które chcecie wywołać.

Przypis
 Tylko numery zarejestrowane mogą zostać 

wybrane.  

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny  ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić na górze określony 
numer zachowanego programu, wpowadźcie 
ten numer w okienki [Idź do].

 4. Jeśli to konieczne ustawcie inne funkcje po wywołaniu 
zachowanego programu z pamięci. 

Przypis
 Gdy zachowany program zostanie wywołany jego numer będzie wyświetlany przez siedem sekund w 

okienku informacji. 

 5. Załadujcie dokumenty i wykonajcie pracę kopiowania lub skanowania.
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Rozdział 5 Obsługa Komputera 

Rozdział ten opisuje obsługę komputera na przykład w jaki sposób korzystać z usług  Usługi Internetowe Centre-
Ware, jak drukować dokumenty oraz jak importować zeskanowane dane.

Przypis
 Informacje odnośnie różnych sterowników i oprogramowania użytkowego zawarte w tym podręczniku mogą być 

nieaktualne w stosunku do waszych sterowników i waszego oprogramowania użytkowego, gdyż zależą one od 
jego  wersji. 

5.1 Przegląd Funkcji ...........................................................................................................................................174

5.2 Usługi Internetowe CentreWare® .......................................................................................................175

5.3 Drukowanie....................................................................................................................................................180

5.4 Drukowanie Poufne ....................................................................................................................................184

5.5 Importowanie Zeskanowanych Danych ............................................................................................195
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5.1 Przegląd Funkcji

W rozdziale tym przedstawiono przegląd funkcji, które  można wykonać z komputera.

Usługi Internetowe CentreWare 

Korzystając z  Usług Internetowych CentreWare, możecie ze swego komputera oglądać status maszyny i status prac 
przez nią wykonywanych oraz zmieniać jej ustawienia. Możecie również importować na swój komputer dokumenty 
przechowywane w katalogach na dysku urządzenia.

Patrz
 Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w  "Usługi Internetowe CentreWare®" (s. 175).

 Więcej informacji o importowaniu zeskanowanych danych przechowywanych w katalogach na dysku znajdziecie 
w "Importowanie z pomocą Usług Internetowych CentreWare" (s. 201).

Praca Drukowania 

Możecie  wysyłać zadania drukowania z waszego komputera do urządzenia.

Patrz
 Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w  "Drukowanie" (s. 180).

Importownie Zeskanowanych Danych  

Możecie importować na swój komputer dokumenty przechowywane w katalogach na maszynie.

 Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w  "Importowanie Zeskanowanych Danych" (s. 195).
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5.2 Usługi Internetowe CentreWare® 

5.2.1 Czym są Usługi  Internetowe CentreWare?

Usługi Internetowe CentreWare są aplikacją umożliwiająca zdalny dostęp do maszyny z waszego komputera za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej, jeśli dostępne jest połaczenia  TCP/IP.
Z pomocą usług  internetowych CentreWare możecie nadzorować pracę urządzenia oraz zmieniać ustawienia jego 
funkcji bez konieczności podchodzenia na panelu kontrolnego. Pozwalają one również na importowanie na wasz 
komputer danych zachowanych w katalogach na dysku urządzenia.  
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5.2.2 Konfiguracja  Usług Internetowych CentreWare 

Wymagania 

Aby korzystać z Usług Internetowych CentreWare  wasz komputer musi obsługiwać sieci TCP/IP.  Usługi Internetowe 
CentreWare zostały pomyślnie przetestowane z następującymi przeglądarkami internetowymi:

Microsoft® Internet Explorer® 9.0

Microsoft® Internet Explorer® 8.0

Microsoft® Internet Explorer® 7.0

Microsoft® Internet Explorer® 6.0 Service Pack 3

Patrz
 Jeżeli podczas konfiguracji napotkacie problemy odwołajcie się do rozdziału "Problemy z Usługami 

Internetowymi CentreWare" (s. 269).

Konfiguracja przeglądarki internetowej

Przed korzystaniem z usług upewnijcie się, że opcje internetowe w przeglądarce są prawidłowo ustawione.
Poniżej opisano, jak skonfigurować program Internet Explorer 9.0.

 1. Z listy wyboru [Narzędzia] wybierzcie [Opcje internetowe].

 2. W zakładce [Ogólne] kliknijcie  [Ustawienia ] dla [Tymczasowe pliki internetowe].

 3. W okienku dialogowym [Ustawienia] dla [Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron:] wybierzcie 
[Każda wizyta na stronie] lub [Przy każdym uruchomieniu programu Internet Explorer]. 

 4. Kliknijcie  [OK]. 

Serwer Proxy oraz Numer Portu

Poniżej opisano ustawienia serwera  proxy i numer portu dla tej usługi. 

 Serwer Proxy 

Zaleca się bezpośredni dostęp do tych usług bez pośrednictwa serwera proxy. 

Przypis
 Jeżeli korzystacie z serwera proxy, określenie adresu IP maszyny w przeglądarce może spowodować wolniejszą 

reakcję uniemozliwiającą wyświetlanie się niektórych ekranów. W tym przypadku ustawcie przeglądarkę tak, aby   
nie uzyskiwała  dostępu do adresu IP urządzenia za pośrednictwem serwera proxy. Informacje na temat  takich 
ustawień znajdziecie w dokumentacji waszej przeglądarki.
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 Numer portu

Domyślny numer portu dla tej usługi to "80".  Numer portu może zostac zmieniony w  [Właściwości] > [Ustawienia 
Protokołu] > [HTTP]. Numer portu musi być wybrany z zakresu od 1 do 65535.
Jeżeli domyślny numer portu został zmieniony, w pasku adresowym przeglądarki  wprowadźcie adres IP lub adres 
internetowy, po którym następuje dwukropek i przypisany numer portu.
Na przykład, jeżeli zmieniliście numer portu na "8080", wprowadźcie adres jak pokazono poniżej.
http://[adres IP maszyny]:8080/
lub
http://[adres internetowy maszyny]:8080

Przypis
 W przypadku włączenia szyfrowanej komunikacji, aby dostać się do usług internetowych CentreWare w polu 

adresowym przeglądarki należy zamiast "http" wpisać  "https" .

Ustawienia na urządzeniu

Nadajcie maszynie adres IP, który będzie używany do dostępu do usług internetowych CentreWare.

Przypis
 Możecie pominąć tą czynność jeśli maszyna ma już nadany adres IP.

Patrz
 Więcej informacji jak nadać maszynie adres IP znajdziecie w rozdziale  "Konfiguracja Adresu IP" (s. 217).

5.2.3 Uruchomienie Usług Internetowych CentreWare

Poniżej opisano jak z komputera uzyskać dostęp usług internetowych CentreWare.

 1. Uruchomcie waszą  przeglądarkę internetową.

 2. W polu adresowym przeglądarki wpiszcie adres IP maszyny lub jej adres internetowy i  naciśnijcie 
<Wprowadź> .

 Przykład wprowadzenia adresu IP 
Przykład - http://192.168.0.101

 Przykład wprowadzenia adresu internetowego (Jeżeli adres internetowy maszyny to myhost.example.com)
Przykład - http://myhost.example.com

Przypis
 Jeżeli wasza sieć korzysta z DNS (System Nazw Domenowych) i nazwa maszyny jest zarejestrowana na 

serwerze nazw domenowych, możecie uzyskać dostęp do maszyny korzystając z adresu internetowego 
zawierającego nazwę maszyny oraz nazwę domeny. Na  przykład, jeżeli nazwa maszyny to  "myhost", a 
nazwa domeny to "example.com", to adres internetowy maszyny będzie "myhost.example.com".

 Poproście administratora systemu o adres IP lub o adres internetowy.
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 Jeśli określacie numer portu wprowadźcie adres IP lub adres internetowy, po którym następuje dwukro-
pek i przypisany numer portu.

 Jeżeli włączyliście szyfrowaną komunikację zaznczając w polu wyboru opcję [włączona] w 
[Bezpieczeństwo ] > [Ustawienia SSL / TLS ] > [HTTP - komunikacja SSL / TLS ] w zakładce  [Właściwości], 
aby dostać się do usług internetowych CentreWare w polu adresowym przeglądarki należy zamiast "http" 
wpisać  "https.
Przykład wprowadzenia adresu IP 
Przykład  - https://192.168.1.1/
Przykład wprowadzenia adresu internetowego 
Przykład  - https://myhost.example .com/

 Jeżeli podczas logowania jako administrator uwierzytelnianie nie zakończy się pomyślnie, w prawym 
oknie przeglądarki zostanie wyświetlony komunikat:
"Logowanie nie powiodło się"

 Jeśli liczba nieudanych prób logowania jako administrator systemu przekraczy dozwolony limit, w 
prawym oknie przeglądarki zostanie wyświetlony następujący komunikat:
"Aby było możliwe logowanie się jako Administrator Systemu wyłącz i ponownie włącz maszynę “

Patrz
 Jeżeli podczas dokonywania ustawień wystąpią problemy odwołajcie się do "Problemy z Usługami 

Internetowymi CentreWare" (s. 269).

5.2.4  Elementy Ekranu Usług Internetowych CentreWare

Ekran Usług Internetowych CentreWare zawiera trzy ramki  (oddzielne ekrany). 
Informacja wyświetlana w każdej ramce zależy od wybranej funkcji : [Status], [Praca i Dziennik ], [Skanowanie], 
[Ustawienia Drukowania], [Właściwości] oraz [Wsparcie].

Przypis
 Kliknięcie przycisku [Pomoc] w górnej ramce wyświetla pomoc dla Usług Internetowych CentreWare, która  obja-

śnia działanie usług. 

Górna Ramka

Lewa ramka Prawa Ramka 
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 Górna ramka 

Ramka ta znajduje się w górnej części okna. Zawiera logo, nazwę modelu, odnosnik do pomocy , informacje dla użyt-
kownika oraz zakladki dostępu do funkcji każdej usługi.

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej funkcji dostarczanej przez Uslugi Internetowe CentreWare, 

odwołajcie się do pomocy, którą można wyświetlić, klikając przycisk [Pomoc] w tej ramce.

 Lewa ramka

Zawartość lewej ramki zależy od wybranej funkcji. Po wybraniu określonej funkcji w lewej ramce zostaną wyświetlone 
jej opcje  i informacje dla niej dostępne.

 Prawa ramka

Prawa ramka wyświetla informacje o stanie urządzenia a także przycisk [Odśwież]. Kliknijcie  przycisk [Odśwież], aby 
zaktualizować wyświetlanie status urządzenia.

Poniższa tabela wyszczególnia  podstawowe funkcje, które można wykonać za pomocą uslug internetowych  
CentreWare.

Przypis
 Więcej informacji na temat każdego konfigurowanego w usługach internetowych CentreWare elementu znaj-

dziecie w sekcji pomocy, która zostanie wyświetlona po kliknięciu przycisku [Pomoc] w górnym prawym oknie 
ekranu.

 Zmiany  wykonane z pomocą  usług internetowe CentreWare podczas zajętości panelu kontrolnego nie będą  na 
nim niezwłocznie widoczne.  W takim przypadku wprowadzone zmiany  będą dostępne, gdy urządzenie zostanie  
wyłączonei ponownie włączone.

 Zmiana niektórych ustawień wymaga wprowadzenia kodu identyfikatora użytkownika oraz hasła. Kodem jest 
identyfikator użytkownika administratora systemu ustawiony na urządzeniu.  Domyślnym fabrycznym Identy-
fikatorem Użytkownika jest  "11111" a hasłem"x-admin".
Więcej informacji o tym jak zmienić Identyfikator użytkownika i hasło Administratora systemu znajdziecie w  
"Ustawienia Administratora Systemu" (s. 344).

Nazwa Zakładki Główna funkcja

Status  Wyświetlanie stanu urządzenia. Jest wyświetlany status podajników papieru i 
materiałów eksploatacyjnych, takich jak kasety z tonerem.

Prace  i Dziennik  Wyświetlanie zadañ w kolejce, usuwanie ich, wyświetlanie zakończonych prac i  
historii błędów.

Ustawienia Drukowania  Ustawienia logicznych drukarek 

Skanowanie  Operacje na katalogach 
Możecie rejestrować i konfigurować  katalogi.
Możecie importować na komputer dokumenty zapisane w katalogu na dysku 
urządzenia. 

Właściwości  Sprawdzanie i zmiana różnych ustawieñ.
Możecie  sprawdzić i w razie potrzeby zmienić ustawienia takie jak  
Konfiguracja Maszyny, Interfejs i  Emulacja 

Wsparcie  Wyświetlanie informacji o pomocy technicznej
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5.3 Drukowanie

W rozdziale tym opisano sposób drukowania na maszynie  wysyłając z komputera zadanie drukowania.

5.3.1 Główne Funkcje Drukowania

Urządzenie po podłączeniu go do sieci może być używane jako drukarka sieciowa.
Na panelu kontrolnym lub z pomocą usług internetowych CentreWare musicie ustawić port z którego będziecie 
korzystać jako [włączony].

Drukowanie z Pomocą Sterowników Drukarki 

Możecie  drukować na urządzeniu korzystając ze  sterownika .

Patrz
 Więcej informacji na temat funkcji drukowania znajdziecie w pomocy  sterowników drukowania, która zostanie 

wyświetlona po kliknięciu przycisku [Pomoc] na ekranie sterownika. Informacje na temat przedłożenia pracy dru-
kowania znajdziecie w rozdziale "Drukowanie z Pomocą Sterowników Drukarki" (s. 182).

Drukowanie z Pomocą BT-PlotAssistant (Opcja)

BT-PlotAssistant pozwala drukować w tym samym czasie wiele plików w różnych  formatach, pod warunkiem, że są 
one przez urządzenie obsługiwane.
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5.3.2 Obsługiwane Formaty Danych 

Poniższa tabela zawiera listę formatów danych, które mogą być przekazywane z komputera do urządzenia.

Przypis
 Serie CGM i PS/PDF są obsługiwane opcjonalnie.

5.3.3 Przygotowanie do Drukowania

Poniżej opisano czynności przygotowawcze do drukowania za pomocą protokołu TCP / IP. Więcej informacji na 
poszczególne tematy znajdziecie w podrozdziałach.

Krok1 Wymagania.................................................................................................................................................................................s. 181

Krok2 Ustawienia na Urządzeniu ....................................................................................................................................................s. 181

Krok3 Ustawianie na Komputerze...................................................................................................................................................s. 182

Krok1 Wymagania

Poniżej przedstawiono wymagania dla korzystania z urządzenia z pomocą TCP/IP (LPD):

 Środowisko sieciowe obsługujące  TCP/IP

Krok2 Ustawienia na Urządzeniu 

Poniżej opisano, jak skonfigurować ustawienia na urządzeniu, aby móc z niego korzystać z pomocą z protokołu  TCP / 
IP (LPD).

Przypis
 Aby wykonać te ustawienia można skorzystać usług internetowych CentreWare.  Więcej informacji  możecie  

znaleźć w sekcji pomocy, którą można wyświetlić klikając w prawym górnym rogu ekranu usług internetowych   
CentreWare przycisk [Pomoc].

 1. Wywołajcie ekran [Narzędzia].

(1) Naciśnijcie  przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

(2) Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfika-
tor użytkownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

Typ Danych Obsługiwnane Formaty Danych 

Seria HP-GL HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL

Seria VERSATEC VRF, VCGL, FX-MMR

Seria TIFF/JFIF TIFF zgodny z wersją 6.0 lub  JFIF zgodny z Wersją 1.02 

Seria CALS CALS Typ1

Seria CGM Wersja 1 + PIP Profile

Seria PS/PDF PostScript® 3TM wersja 3017, PDF Wersja 1.7
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(3) Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 2. Sprawdźcie, czy port LPD jest ustawiony na [Włączony].

Patrz
 Więcej informacji o ustawieniach portu LPD znajdziecie w  "Ustawienia Portu" (s. 324).

 3. Ustawcie adres IP 

Możecie pominąć tą czynność jeśli maszyna ma już nadany adres IP

Patrz
 Więcej informacji na temat nadawania adresu IP znajdziecie w rozdziale  "Ustawienia Protokołu" (s. 325).

 4. Naciskajcie [Zamknij] dopóki będzie wyświetlany ekran [Narzędzia].

 5. Naciśnijcie [Zamknij]. 

Przypis
 W zależności od ustawieñ, może być wymagane ponowne uruchomienie urządzenia.

 6. W razie potrzeby skonfigurujcie inne ustawienia  LPD.

Krok3 Ustawianie na Komputerze

Zanim na urządzeniu można będzie drukować z komputera, należy zainstalować na nim sterowniki drukarki i 
wymagane aplikacje.

Patrz
 Sterowniki dostępne są na stronie  xerox.com.

 Informacje na temat instalacji  BT-PlotAssistant (opcja) znajdziecie  w  “ Podręczniku BT-PlotAssistant".

5.3.4 Drukowanie z Pomocą Sterowników Drukarki 

Poniżej opisano sposób drukowania z pomocą sterowników drukarki.
Procedury drukowania różnią się w zależności od używanej aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w 
dokumentacji do aplikacji.
Poniżej opisano przykład drukowania z aplikacji Windows WordPad.

Patrz
 Więcej informacji na temat funkcji drukowania znajdziecie w pomocy  sterowników drukowania, która zostanie 

wyświetlona po kliknięciu przycisku [Pomoc] na ekranie sterownika.

 1. Na  liście wyboru dla [Plik] waszej aplikacji  wybierzcie [Drukuj].

 2. Wybierzcie [Xerox Wide Format 6705 System] i w razie potrzeby [Preferencje ].
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 3. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji. 

 4. Kliknijcie [OK]. 

 5. Na okienku dialogowym [Drukuj], kliknijcie [Drukuj]. 

5.3.5 Anulowanie Pracy Drukowania 

Poniżej opisano w jaki sposób anulować zadania drukowania.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Stop>

 2. Naciśnijcie [Usuñ Wszystko] lub  [Usuń].

Usuñ Wszystko
Wybierzcie, aby usunąć  wszystkie zadania drukowania.

Usuń
Wybierzcie, aby usunąć  bieżące zadanie drukowania.
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5.4 Drukowanie Poufne 

Wysłane do wydruku dane mogą być czasowo przechowywane na urządzeniu i wydrukowane po wprowadzeniu 
odpowiedniego polecenia.  Nazywamy to “Drukowaniem Poufnym”. 
Drukowanie Poufne jest  wygodną funkcją,  pozwalającą  ustawić identyfikator użytkownika i hasło do dokumentu, 
co umożliwia  drukowanie prywatnych i poufnych dokumentów bez obawy, że ktoś może je obejrzeć. 
W zależności od użytych funkcji uwierzytelniania dostępne są dwa rodzaje Drukowania Poufnego opisane poniżej.   

Drukowanie Zabezpieczone 

 Drukowanie Zabezpieczone jest funkcją, która pozwala na tymczasowe przechowywanie danych drukowania (do 
których został ustawiony identyfikator użytkownika i hasło) na urządzeniu, aby wydrukować je tylko za pomocą 
polecenia Drukuj z jego panelu sterowania. 
Dane drukowania przechowywane są na urządzeniu jako dokument  drukowania zabezpieczonego.

Przypis
 Nawet jeśli w waszym  środowisku włączona jest funkcja Uwierzytelniania, możecie  korzystać z funkcji 

Drukowania Zabezpieczonego,  jeśli opcja w [Ustawienia Odpłatnego Drukowania]> [Pomyślne Logowanie Pracy] 
jest ustawiona na [Drukuj Pracę].
Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w rozdziale "Ustawienia Odpłatnego Drukowania" (s. 351).

Drukowanie Odpłatne

Możecie wybrać opcję  [Drukowanie Odpłatne] tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Uwierzytelniania.
Funkcja Drukowanie Odpłatne umożliwia użytkownikom, którzy mogą korzystać z funkcji druku na podstawie 
ustawieñ Uwierzytelniania, czasowe przechowywanie danych drukowania na urządzeniu i drukować je wyłącznie za 
pomocą polecenia drukuj z jego panelu sterowania. Uwierzytelnianie jest wymagane, gdy użytkownik próbuje 
uruchomić zadanie drukowania z panelu sterowania. 
Dane drukowania przechowywane są na urządzeniu jako dokument Drukowania Odpłatnego dla poszczególnych 
identyfikatorów użytkownika.

Przypis
 Jeśli opcja w [Ustawienia Odpłatnego Drukowania]> [Pomyślne Logowanie Pracy] jest ustawiona na [Drukuj 

Pracę], praca nie jest zachowywana na maszynie ale drukowanajak zazwyczaj.
Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w "Ustawienia Odpłatnego Drukowania" (s. 351).
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Szczegółowe informacje na temat Poufnego Drukowania zanjdziecie w podrozdziałach.

Drukowanie Zabezpieczone...............................................................................................................................................................s. 186

Drukowanie Odpłatne..........................................................................................................................................................................s. 189

Możecie wysłać poufne zadanie drukowania z poziomu sterownika drukarki, sterownika PostScript lub BT-
PlotAssistant (opcjonalnie).
Poniżej opisano przykład jak wysłać pracę Drukowania Zabezpieczonego oraz Pracę Odpłatną z Windows WordPad  

Przypis
 Dla sterownika PostScript, opcja PDF / Adobe PostScript  3 (opcja) musi być zainstalowana na maszynie. 

Patrz
 Procedura drukowania różni się zależnie od używanej aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w jej  

dokumentacji. 
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5.4.1 Drukowanie Zabezpieczone

Informacje o procedurze ustawień znajdziecie w poniższych podrozdziałach..

Krok1 Przedłożenie pracy Drukowania Zabezpieczonego z pomocą sterownika .........................................................s. 186

Krok2 Drukowanie zadania na maszynie .....................................................................................................................................s. 187

Krok1 Przedłożenie pracy  Drukowania Zabezpieczonego z pomocą sterownika

 1. Na  liście wyboru dla  [Plik] waszej aplikacji  wybierzcie [Drukuj]. 

 2. Wybierzcie [Xerox Wide Format 6705 System] i kliknijcie [Preferencje]. 

 3. Kliknijcie na zakładce [Podstawowe]. 

 4. Dla  [Typ Pracy] wybierzcie[Drukowanie Zabezpiec-
zone]. 

Pojawi się ekran [Drukowanie Zabezpieczone].

 5. Wprowadźcie [ID użytkownika] oraz [Hasło]. 

Przypis
 Wprowadźcie  [ID użytkownika] przy użyciu 

do 24 znaków alfanumerycznych i [Hasło] 
korzystając z 4 do 12 cyfr. 

 6. W okienku [Pobierz Nazwę Dokumentu] wybierzcie  
[Wprowadź Nazwę Dokumentu] lub [Auto Pobranie]. 

Przypis
 Jeżeli wybrane jest [Wprowadź Nazwę 

Dokumentu],  wprowadźcie nazwę w okienko  
[Nazwa Pliku] używając do 24 znaków. 

 7. Kliknijcie [OK]. 

 8. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i  kliknijcie [OK] na zakładce  [Podstawowe] . 

 9. W okienku dialogowym  [Drukuj]  kliknijcie [Drukuj]. 
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Krok2 Drukowanie zadania na maszynie

Skorzystajcie z panelu sterowania, aby wydrukować pracę Zabezpieczonego Drukowania zapisaną na urządzeniu. 

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Drukowanie Zabez-
pieczone]. 

 2. Wybierzcie ID użytkownika, z którym została  
przedłożona praca Bezpiecznego Drukowania.

Przypis
 Aby odświeżyć ekran naciśnijcie[Odśwież]. 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran. 

 3. Naciśnijcie [Lista Prac]. 

 4. Wprowadź hasło i naciśnijcie [Potwierdź]. 

Przypis
 Jeżeli hasło nie zostało ustanowione, lub nie 

jesteście w trybie Administratora, nie pojawi się 
ekran [Hasło]. 
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5.4 Drukowanie Poufne188

 5. Wybierzcie plik do wydruku. 

Przypis
 Aby odświeżyć ekran naciśnijcie[Odśwież] 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran. 

Zaznacz Wszystko
Wybierzcie tą opcję, aby zaznaczyć wszystkie dokumenty. 
Wybierz tę opcję ponownie, aby odznaczyć wszystkie 
wybrane dokumenty.

Usuwanie
Wybierzcie tą opcję aby usunąć zaznaczony dokument(y).

 6. Naciśnijcie [Drukuj]. 

 7. Na ekranie potwierdzenia drukowania naciśnijcie [Drukuj i
 Usuń] lub [Drukuj i Zachowaj]. 

Przypis
 Naciśnijcie [Anuluj] aby zatrzymać drukowanie. 

(Nie powoduje to usunięcia pracy) 

 Ekran ten nie jest wyświetlany jeżeli w 
[Narzędzia] > [Ustawienia Systemu] > 
[Ustawienia Zachowanegi Pliku] > [Drukuj 
Raport Potwierdzenia ] jest ustawiony na  
[Wyłączony].

Drukuj i Usuń
Wybierzcie tą opcję, aby usunąć po wydrukowaniu Doku-
ment Bezpiecznego Drukowania. 

Drukuj i Zachowaj
Wybierzcie tą opcję, aby nie usuwąć po wydrukowaniu Dokumentu Bezpiecznego Drukowania przechowywanego 
na maszynie. 

Przypis
 Korzystając z [Narzędzia] > [Ustawienia Systemu] > [Ustawienia Zachowanegi Pliku], można ustawić 

automatyczne usuwanie prac drukowania przechowywanych na urządzeniu. ("Ustawienia Zachowanego 
Pliku" (s. 338)).



Com
puter O

perations

5

1895.4 Drukowanie Poufne

5.4.2 Drukowanie Odpłatne

Poniżej opisano, jak przygotować i wykonać "Drukowanie Odpłatne", w ramach którego można wysłać pracę na 
maszynę, tymczasowo ją tam przechowywać i po zalogowaniu się trybie uwierzytelniania, wydrukować ją z panelu 
kontrolnego urządzenia. 
Jeżeli  wybierzemy [Zachowaj jako Drukowanie Odpłatne] wszystkie prace posiadające ID użytkownika bedą zach-
owane jako prace Drukowania Odpłatnego.  Praca bez ID użytkownika zostanie wydrukowana, jeśli dla funkcji [Praca 
Bez ID Użytkownika] wybrana jest opcja  [Drukuj Pracę ], lub zostanie usunięta jeśli wybrana jest opcja [Usuñ Pracę].

*1 Jeżeli dla [Praca Bez ID Użytkownika] wybrane jest  [Drukuj Pracę] 

*2 Jeżeli dla [Praca Bez ID Użytkownika] wybrane jes [Usuń Pracę .

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w poniższych podrozdziałach.

Krok1 Przygotowanie do Drukowania Odpłatnego na maszynie .......................................................................................s. 189

Krok  2 Utworzenie informacji o kontach na waszym komputerze ....................................................................................s. 191

Krok 3 Wysyłanie z komputera Pracy Odpłatnego Drukowania .........................................................................................s. 192

Krok Wykonanie Pracy Odpłatne Drukowania Odpłatne na maszynie............................................................................s. 193

Krok1 Przygotowanie do Drukowania Odpłatnego na maszynie 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/
Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury 
wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator użyt-
kownika administratora systemu i naciśnijcie 
[Wprowadź]..

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użyt-

kownika jest  "11111".

Praca z  ID Użytkownika Praca bez  ID Użytkownika

Zachowaj jako  praca Drukowania 
Odpłatnego  

Wydrukowana*1

Usunieta*2

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk  <Log In / Out> 
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 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

Przypis
 Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk  

<Główne Usługi>, aby wyświetlić ekran wyboru 
jeśli nie został on dotychczas wyświetlony. 

 4. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpiec-
zeństwa] > [Uwierzytelnianie] >[Ustawienia Odpłatnego 
Drukowania].

 5. Naciśnijcie [Zachowaj jako Praca Drukowania Odpłat-
nego].

Ważne
 Dla włączonego Zdalnego  Uwierzytelniania 

jeżeli wybierzecie [Zgodnie z Audytronem Dru-
kowania] ustawienia dla [Pomyślne Logowanie 
Pracy] oraz dla [Praca Bez ID Użytkownika] są 
ignorowane, dlatego też wszystkie prace będą 
drukowane.

 6. Dla [Praca Bez ID Użytkownika] wybierzcie [Drukuj Pracę] 
lub [Usuń Pracę].

 7. Naciśnijcie [Zachowaj].
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Krok  2 Utworzenie informacji o kontach na waszym komputerze 

Aby skorzystać na maszynie z funkcji Drukowania Odpłatnego musicie na waszym komputerze skonfigurować dla 
niej  konta. 

 1. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na ikonie drukarki 

 2. Na wyświetlonej liście wyboru wybierzcie [Właściwości].

 3. Kliknijcie na zakładce [Konfiguracja]. 

 4. Wybierzcie pole wyboru [Włączenie Ustawień 
Konta ].

 5. Naciśnijcie [Ustawienia Danych Użytkownika].

 6. Określcie ID Użytkownika

Gdy nazwa logowania Windows różni się od ID użytkownika.......... ....................................................................................s. 187

Gdy wasza nazwa logowania Windows jest taka sama jak wasze ID Użytkownika...................................................s. 192

Przypis
 ID użytkownika, który musicie określić  zależy od tego, czy wasza nazwa logowania Windows jest taka 

sama, jak ID użytkownika zarejestrowane na serwerze uwierzytelnianie (gdy włączone jest zdalne 
Uwierzytelnianie) lub zarejestrowane na maszynie (gdy włączone jest lokalne uwierzytelnianie).

Gdy nazwa logowania Windows różni się od ID użytkownika
Jeśli nazwa logowania Windows do waszego komputera rózni się od ID użytkownika zarejestrowanego na 
serwerze uwierzytelnianie (gdy włączone jest zdalne uwierzytelnianie), lub zarejestrowanego na urządzeniu  
(gdy włączone jest lokalne uwierzytelnianie), wprowadźcie ID użytkownika w pole [Opcje ID użytkownika] w 
sterowniku drukarki.

Na  przykład, jeżeli wasza nazwa logowania Windows to "PCUser001" i zarejestrowane ID Użytkownika to  
"USER001", wprowadźcie "USER001" dla [Opcje ID Użytkownika].
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5.4 Drukowanie Poufne192

(1) Kliknijcie [ ] dla [Opcje ID Użytkownika] i wy-
bierzcie [Wprowadźcie ID użytkownika].

(2) Wprowadźcie zarejestrowne ID użytkownika w     
[ID Użytkownika].

Gdy wasza nazwa logowania Windows jest taka sama jak wasze ID Użytkownika
Jeśli nazwa logowania Windows jest  odpowiednikiem ID użytkownika zarejestrowanym na serwerze 
uwierzytelnianie (gdy włączone jest zdalne uwierzytelnianie) lub zarejestrowanym na urządzeniu (gdy włą-
czone jest lokalne uwierzytelnianie), wybierzcie [Użyj nazwy logowania] dla [Opcji ID Użytkownika] w 
sterowniku drukarki.

Na  przykład, jeżeli wasza nazwa logowania Windows to "USER001" i zarejestrowane ID Użytkownika to 
"USER001", wybierzcie [Użyj nazwy logowania] dla [Opcje ID Użytkownika].

(1) Kliknijcie [ ] dla [Opcje ID Użytkownika] i wy-
bierzcie [Użyj nazwy logowania].

 7. Kliknijcie [OK]. 

 8. Na ekranie [Właściwości] kliknijcie [OK].

Krok 3 Wysyłanie z komputera Pracy Odpłatnego Drukowania 

Po skonfigurowaniu konta możecie wysłać z pomocą sterownika drukarki pracę Odpłatnego Drukowania. 

Patrz
 "Drukowanie z Pomocą Sterowników Drukarki" (s. 182)
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Krok Wykonanie Pracy Odpłatne Drukowania Odpłatne na maszynie

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

 2. Z pomocą klawiatury numerycznej lub klawiatury wy-  
świetlanej na ekranie wprowadźcie wasze ID użytkownika 
i hasło (jeśli wymagane) i wybierzcie [Wprowadź].

Przypis
 Jeżeli korzystacie z funkcji uwierzytelniania na 

maszynie ustanowienie hasła pomoże zabez-
pieczyć wasz login.
Ustanowienie hasła: "Wprowadzanie Hasła z 
Panelu Kontrolnego" (s. 350)"

 Jeżeli nie jesteście pewni waszego ID użytko-
wnika oraz hasła skontaktujcie się z administra-
torem systemu.

 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Drukowanie 
Odpłatne].

 4. Wybierzcie prace do drukowania i naciśnijcie [Drukuj]. 

Przypis
 Aby odświeżyć ekran naciśnijcie [Odśwież]. 

 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 
Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran. 

Zaznacz Wszystko
Wybierzcie tą opcję, aby zaznaczyć wszystkie dokumenty. 
Wybierz tę opcję ponownie, aby odznaczyć wszystkie 
wybrane dokumenty.

Usuń
Wybierzcie tą opcję aby usunąć zaznaczony dokument(y).
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 5. Na ekranie potwierdzenia drukowania naciśnijcie [Drukuj 
i Usuń] lub [Drukuj i Zachowaj]. 

Przypis
 Naciśnijcie [Anuluj], aby zatrzymać drukowanie. 

 Ekran ten nie jest wyświetlany jeżeli w 
[Narzędzia] > [Ustawienia Systemu] > 
[Ustawienia Zachowanegi Pliku] > [Drukuj 
Raport Potwierdzenia ] jest ustawiony na  
[Wyłączony].

Drukuj i Usuń
Wybierzcie tą opcję, aby usunąć po wydrukowaniu 
Dokument Odpłatnego Drukowania. 

Drukuj i Zachowaj
Wybierzcie tą opcję, aby nie usuwać  po wydrukowaniu Dokumentu Odpłatnego Drukowania przechowywanego na 
maszynie. 

Przypis
 Korzystając z  [Narzędzia] > [Ustawienia Systemu] > [Ustawienia Zachowanego Pliku], można ustawić 

automatyczne usuwanie prac drukowania przechowywanych na urządzeniu ("Ustawienia Zachowanego 
Pliku" (s. 338))
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5.5 Importowanie Zeskanowanych Danych

W tym rozdziale opisano trzy metody importowania do komputera przechowywanych w Katalogu na dysku urządze-
nia dokumentów.
Więcej informacji znajdziecie w poniższych podrozdziałach:

 Importowanie z Aplikacji Zgodnej z TWAIN...............................................................................................................................s. 195

 Importowanie przy Pomocy Stored File Manager 3 ................................................................................................................s. 198

 Importowanie z pomocą Usług Internetowych CentreWare ...............................................................................................s. 201

5.5.1 Importowanie z Aplikacji Zgodnej z TWAIN

Poniżej opisano sposób importowania do waszej aplikacji  dokumenów przechowywanych w katalogu na dysku 
twardym  urządzenia.
Aby zaimportować dokumenty zapisane w  katalogu urządzenia, trzeba  skorzystać  ze  sterownika skanera (w celu 
podłączenia do sieci).
Sterownik skanera to program do importowania, za pomocą połączenia sieciowego, dokumentów (zeskanowanych 
danych), do aplikacji uruchomionej na waszym  komputerze, przechowywanych  w katalogu urządzenia.
Aby móc korzystać ze sterownika skanera należy go zainstalować na komputerze.

Przypis
 Możecie zainstalować sterownik skanera z xerox.com.

 Zanim będziecie mogli importować dokumenty z katalogu  urządzenia, musicie skonfigurować kilka ustawieñ 
takich jak włączenie portu. Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w "Konfiguracja Usługi Skanowania do 
Katalogu" (s. 218). Informacje dotyczące korzystania z aplikacji znajdziecie w jej dokumentacji. 

Patrz
 Szczegółowe informacje na temat elementów wyświetlanych w oknie dialogowym znajdują się w sekcji Pomoc 

dla sterownika skanera, która jest wyświetlana po kliknięciu przycisku [Pomoc].

 1. Uruchomcie aplikację, do której chcecie importować dokumenty.

Ważne
 Aplikacja musi obsługiwać TWAIN, standard dla skanerów i innych  urządzeñ wejścia.

Patrz
 Uwagi i ograniczenia dotyczące korzystania z aplikacji można znaleźć w pliku "ReadMe" dla sterownika 

skanera.

 2. Z listy wyboru dla [Plik] wybierzcie polecenie dla wyboru skanera (źródło).

 3. Wybierzcie [Skaner sieciowy FX  3 TWAIN] i kliknijcie 
przycisk  [Wybierz].

 4. Z listy wyboru dla [Pliku] wybierzcie polecenie dla 
zaimportowania obrazów ze skanera.  
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 5. Na wyświetlonej liście kliknijcie nazwę skanera 
maszyny, z którym chcecie się połączyć i kliknijcie 
przycisk [Następny].

 6. W polach dla [ Numer Katalogu] i [Hasło] wprowadź-
cie odpowiednio numer katalogu (liczby w zakresie od 
001 do 100) zawierającego dokumenty, które chcecie 
zaimportować i  hasło (pojedyncze cyfry do 4 znaków). 

Przypis
 Możecie wybrać jeden z numerów katalogów 

wyświetlanych w [Zarejestrowane Katalogi].

 Kliknijcie przycisk [Wybierz Skaner], aby po-
wrócić do ekranu z kroku 5, gdzie możecie 
wybrać inny skaner.

 7. Kliknijcie przycisk  [Potwierdź]. 

 8. Wybierzcie z listy dokument do zaimportowania 
i kliknijcie [Importuj].

Przypis
 Można wybrać  wiele dokumentów.

 Możecie również wybrać [Importuj], 
[Odśwież] oraz [Usuń] z meni, które 
zostanie wyświetlone, jeżeli kliknie-
cie prawym przyciskiem myszy na 
pozycji z listy. Podgląd miniaturek nie 
jest dostępny dla dokumentów za-
chowanych w katalogu urządzenia.

Po rozpoczęciu importowania zeskanowane dane 
znajdujące się w tym katalogu zostaną przetransferowane na wasz komputer.

Po zakończeniu transferu dokumenty zostaną przeniesione do aplikacji i usunięte z katalogu. 

Przypis
 Podczas importowania dokumentów strona po stronie, na początku wiersza na liście dokumentów wy- 

świetlona jest ikona oznaczajaca aktualnie pozyskiwany dokument. 

 W zależności od użytej aplikacji, transfer danych może zająć trochę czasu ze względu na dekopmpresję 
skompresowanych danych.

 Możecie wybrać opcję nie usuwania dokumentów z katalogu po ich pozyskaniu.  Więcej informacji jak to 
zrobić znajdziecie w  "Tworzenie Katalogów" (s. 207).



Com
puter O

perations

5

1975.5 Importowanie Zeskanowanych Danych

Zmiana ustawień sterownika skanera 

 Szczegółowe informacje na temat elementów wyświetlanych w oknie dialogowym znajdują się w sekcji Pomoc 
dla sterownika skanera, która jest wyświetlana po kliknięciu przycisku [Pomoc].

 Zmiana wyświetlania nazw skanera

Możecie  zmienić wyświetlaną po jego wyborze nazwę skanera, która 
będzie widoczna dla użytkowników.  

Aby zmienić sposób wyświetlania nazw skanera, użyjcie okna 
dialogowego, które może być wyświetlone po kliknięciu w oknie 
dialogowym wyboru skanera [Szukaj / Wyświetl Ustawienia]
Wybierzcie wyświetlanie nazwy skanera dla [Wyświetlaj Według] na 
ekranie [Wyświetlaj Nazwę Skanera].

Przypis
 Dla [Ustawienia celu wyszukiwania] określcie skanery, które 

będą wyświetlane jako cel wyszukiwania. 
Klikniecie przycisku [Dodaj] pozwala zarejestrować skanery 
z innej podsieci, aby były wyświetlane jako cele 
wyszukiwania.

 Ustawianie sposobu importowania zeskanowanych  
dokumentów 

Możecie zmienić sposób, w jaki dokumenty są wyświetlane podczas 
importowania z  katalogu urządzenia i jak są one importowane.

Aby zmienić ustawienia importowania, należy użyć okna 
dialogowego wyświetlanego po wyborze z meni [Plik]  [Ustawieñ 
Importowania] w oknie dialogowym wyboru dokumentów do pozyskiwania.
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5.5.2 Importowanie przy Pomocy Stored File Manager 3

Poniżej opisano sposób importowania  dokumenów przechowywanych w katalogu na dysku urządzenia na wasz 
komputer, za pomocą Stored File Manager 3. 
Stored File Manager 3 pozwala na importowanie dokumentów przechowywanych w katalogu na dysku urządzenia 
na wasz  na komputer bez użycia  aplikacji.
Aby korzystać z  Stored File Manager 3 na komputerze musi być zinstalowany sterownik skanera ( w celu podłączenia 
do sieci).

Przypis
 Możecie zainstalować  sterownik skanera z  xerox.com.

 Zanim będziecie mogli  importować dokumenty z katalogu urządzenia, musicie skonfigurować  kilka ustawieñ 
takich jak, włączenie portu.
Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w "Konfiguracja Usługi Skanowania do Katalogu" (s. 218). Informacje 
dotyczące korzystania z aplikacji znajdziecie w jej dokumentacji.

Patrz
 Szczegółowe informacje na temat elementów wyświetlanych w oknie dialogowym znajdują się w sekcji Pomoc 

dla Stored File Manager 3, która jest wyświetlana po kliknięciu przycisku [Pomoc].

 1. Kliknijcie meni [Start] i wybierzcie [Programy] >[Xerox] >[Network Scanner Utility 3] >
[Stored File Manager 

3].
Przypis

 Jeżeli dla instalacji użyto innej lokalizacji wskażcie ją zamiast powyższej.

 2. Na wyświetlonej liście kliknijcie nazwe skanera 
maszyny do którą chcecie się połączyć i kliknijcie przy-
cisk [Następny].

Przypis
 Jeśli na liście nie zostaną wyświetlone żadne 

skanery, kliknijcie przycisk [Szukaj 
ponownie]. Aplikacja rozpocznie 
wyszukiwanie.

 Aby zmienić sposób wyświetlania nazw 
skanera, skorzystajcie z okna dialogowego, 
które może być wyświetlone gdy klikniecie 
przycisk [Szukaj / Wyś wietl Ustawienia]. 
Wiecej informacji o zmianie wyświetlanej 
nazwy znajdziecie w rozdziale "Zmiana 
wyświetlania nazw skanera" (s. 200).

 Nazwa skanera urządzenia pojawia się na liście automatycznie tylko wtedy, gdy maszyna jest w tej samej 
sieci co komputer. Aby zobaczyć maszyny podłączone do innej sieci, kliknij przycisk [Szukaj / Wyświetl 
Ustawienia ], aby zarejestrować adres IP urządzenia i nazwę skanera. Więcej informacji o rejestracji 
skanera znajdziecie w rozdziale "Zmiana wyświetlania nazw skanera" (s. 200).
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 3. W polach dla [ Numer Katalogu] i [Hasło] wprowadźcie 
odpowiednio numer katalogu (liczby w zakresie od 001 
do 100) zawierającego dokumenty, które chcecie 
zaimportować i hasło (pojedyncze cyfry do 4 znaków). 

Przypis
 Możecie wybrać jeden z numerów katalogów 

wyświetlanych w [Zarejestrowane Katalogi].

 Kliknijcie przycisk [Wybierz Skaner], aby 
powrócić do ekranu z kroku 2, gdzie możecie 
wybrać inny skaner.

 4. Kliknijcie przycisk  [Potwierdź]. 

 5. Wybierzcie z listy dokument do zaimportowania 
i kliknijcie [Importuj].

Przypis
 Można wybrać  wiele dokumentów. 

 Gdy funkcja [Opcje Zapisu Pliku] w 
ustawieniach importowania jest   
ustawiona na [Ustaw dla każdego 
pliku], zostanie wyświetlone okno 
dialogowe do określania miejsca 
docelowego zapisu. Gdy pojawi się 
okno dialogowe, określcie miejsce 
zapisu i kliknijcie przycisk [OK].
Więcej informacji o ustawieniach importowania znajdziecie w "Ustawianie sposobu importowania 
zeskanowanych dokumentów " (s. 196).

 Podgląd miniaturek nie jest dostępny dla dokumentów zachowanych w katalogu urządzenia.

 6. Plik zostanie zaimportowany do określonego katalogu

Przypis
 Gdy funkcja [Opcje Zapisu Pliku] w ustawieniach importowania jest ustawiona na [Zachowaj w Stałym 

Miejscu], plik zostanie zapisany w określonym katalogu.
Więcej informacji o ustawieniach importowania znajdziecie w  "Ustawianie sposobu importowania zeskanowanych
  dokumentów" (s. 196).
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Zmiana Ustawień Stored File Manager 3

Patrz
 Szczegółowe informacje na temat elementów wyświetlanych w oknie dialogowym znajdują się w sekcji Pomoc 

dla Stored File Manager 3, która jest wyświetlana po kliknięciu przycisku [Pomoc].

 Zmiana wyświetlania nazw skanera

Możecie zmienić wyświetlaną nazwę skanera, która będzie widoczna dla użytkowników po jego wyborze.

Aby zmienić sposób wyświetlania nazw skanera, użyjcie  okna dialogowego, które może być wyświetlone po kliknięciu 
w oknie dialogowym wyboru skanera [Szukaj / Wyświetl Ustawienia].
Wybierzcie wyświetlanie nazwy skanera dla [Wyświetlaj Według] na ekranie [Wyświetlaj Nazwę Skanera]. 

Przypis
 Kliknięcie przycisku [Dodaj] pozwala zarejestrować skanery z innej podsieci, aby były wyświetlane jako cele 

wyszukiwania.

 Ustawianie sposobu importowania zeskanowanych dokumentów

Możecie zmienić sposób w jaki dokumenty są wyświetlane podczas importowania z  katalogu urządzenia i jak są one 
importowane.
Aby zmienić ustawienia importowania, należy użyć okna dialogowego wyświetlanego po wyborze z meni [Plik]  
[Ustawieñ Importowania] w oknie dialogowym wyboru dokumentów do pozyskiwania.
.
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5.5.3 Importowanie z pomocą Usług Internetowych CentreWare

Poniżej opisano sposób importowania dokumenów przechowywanych w katalogu na dysku urządzenia, na wasz 
komputer, za pomocą Usług Internetowych CentreWare.
Gdy urządzenie zainstalowane jest w środowisku TCP / IP, usługi Internetowe CentreWare pozwalają  na 
importowanie dokumentów przechowywanych w katalogach na urządzeniu  korzystając z dostępu do urządzenia, 
poprzez przeglądarkę internetową. 

Przypis
 Dokumenty importowane z pomocą usług  internetowych CentreWare nie są usuwane z katalogu, nawet jeśli w 

ustawieniach katalogu opcja [Usuñ pliki po pobraniu] jest ustawiona na [Tak].

 Więcej informacji o usługach  internetowych CentreWare znajdziecie w "Usługi Internetowe CentreWare®"

 (s. 175).

 Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej funkcji dostarczanej przez Uslugi Internetowe CentreWare, 
odwołajcie się do pomocy, którą można wyświetlić, klikając przycisk [Pomoc] w tej ramce.

 1. Uruchomcie komputer i przegladarkę internetową.

 2. W polu adresowym przeglądarki wprowadźcie adres IP maszyny, lub jej adres internetowy i naciśnijcie przy-
cisk <Wprowadź>.

Przypis
 Jeżeli wasza sieć korzysta z DNS (System Nazw Domenowych) i nazwa maszyny jest zarejestrowana na 

serwerze nazw domenowych, możecie uzyskać dostęp do maszyny korzystając z adresu internetowego, 
zawierającego nazwę maszyny oraz nazwę domeny. Na  przykład, jeżeli nazwa maszyny to "myhost", a 
nazwa domeny to "example.com", to adres internetowy maszyny będzie "myhost.example.com".

 Poproście administratora systemu o adres IP lub o adres internetowy.

 Jęsli określacie numer portu, wprowadźcie adres IP lub adres internetowy, po którym następuje dwukro-
pek i przypisany numer portu “8080”.

 W przypadku włączenia szyfrowanej komunikacji, aby dostać się do usług internetowych CentreWare, w 
polu adresowym przeglądarki należy zamiast "http" wpisać  "https" .
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 3. Na zakładce [Skanowanie] kliknijcie [Lista Skrzynek].
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 4. Dla katalogu przechowującego dokument, który chcecie zaimportować, kliknijcie przycisk [Otwórz Skrzynkę].

Przypis
 Jeżeli ustawione jest hasło, wprowadźcie go w  polu (do 4 cyfr) [Hasło].

 5. Kliknijcie przycisk [Odzyskaj] dla dokumentu, który ma zostać zaimportowany.
 Jednocześnie można zaimportować wiele dokumentów. W tym celu zaznaczcie te dokumenty i kliknijcie 

przycisk [Pozyskaj Wszystkie].

 6. Wybierzcie miejsce docelowe dla zapisania dokumentów.
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Rozdział 6 Konfiguracja

Rozdział ten opisuje, jak tworzyć katalogi, nadawać adresy IP, konfigurować miejsca docelowe (zapisywania ) i je 
zmieniać .

6.1 Ustawienia .....................................................................................................................................................206

6.2 Konfiguracja Adresu IP .............................................................................................................................217

6.3 Konfiguracja Skanowania........................................................................................................................218
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6.1 Ustawienia

Wybranie funkcji [Ustawienia], pozwala na konfigurację ustawieñ dotyczących Zachowanych Programów, Katalogów 
i Adresów Wysyłania.
Odwołajcie się do poniższych podrozdziałów, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego ustawienia. 

Tworzenie Katalogów...........................................................................................................................................................................s. 207

Serwer (Adres Zachowania)...............................................................................................................................................................s. 209

Drukarka (Adres Wielokrotnego Wysyłania)...............................................................................................................................s. 211

Adres Wysyłania w Wiele Miejsc (Adres Grupy) ........................................................................................................................s. 206

Serie Formatów Papieru / Typ Papieru............................................................................................................................................s. 215

 1.  Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Główne 
Usługi>.

 2. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Ustawienia]. 

 3. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować  lub 
zmienić.

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Główne Usługi>
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6.1.1 Tworzenie Katalogów

Katalogi umożliwiają przechowywanie, jako dokumenty, w pamięci wewnętrznej urządzenia , zeskanowanych przez 
urządzenie obrazów.
Zeskanowane i zapisane dokumenty można pobrać z komputera w sieci.
Na maszynie można utworzyć do 100 katalogów. 

 1. Naciśnijcie [Utwórz Katalog]. 

 2. Wybierzcie katalog, który chcecie zarejestrować.

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny katalog, 
wprowadźcie jego numer w polu[Idź do].

 Jeżeli chcecie utworzyć nowy katalog pojawi się 
ekran  [Sprawdź Hasło Katalogu].
Wprowadźcie potrzebne dane i naciśnijcie 
[Zachowaj]. 

Przypis
 Jeśli zaznaczycie zarejestrowane pole wyboru, 

pojawi się ekran [Ustawienia.

Patrz
 Informacje na temat ustawieñ ograniczenia dostępu znajdziecie w "Sprawdź Hasło Katalogu." (s. 208).

 3. Wybierzcie i ustawcie żądane pozycje.

Nazwa Katalogu 

Możecie przypisać nazwę do katalogu. 
Z pomocą wyświetlanej na ekranie klawiatury lub klawiatury 
numerycznej, możecie wprowadzić do 20 znaków.

Patrz
 Więcej informacji na temat wprowadzania znaków 

znajdziecie w  "Wprowadzanie Tekstu" (s. 44).
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Sprawdź Hasło Katalogu.

Możecie ustawić ograniczenia dostępu w celu umożliwienia tylko 
wybranym użytkownikom wykonywanie pewnych operacji.

 Sprawdź Hasło Katalogu.

Ustawcie, czy chcecie konfigurować ograniczenia dostępu.

 Hasło Katalogu 

Aby ograniczyć dostęp do katalogu, ustawcie z cyfr od 0 do 9 
czterocyfrowe hasło.

  Operacje kontrolowane

 Ustawcie kontrolowane operacje .

 Zawsze (Wszystkie operacje)
Wybierzcie tą opcję, jeśli hasło ma być  wymagane, gdy użytkownicy próbują wybrać ten katalog, lub pobrać z 
niego dokumenty.

 Zachowaj (Zapisz)
Wybierzcie tą opcję, jeśli hasło ma być wymagane gdy użytkownicy próbują wybrać ten katalog.

 Pozyskaj (Odczytaj)
Wybierzcie tą opcję, jeśli hasło ma być wymagane gdy użytkownicy próbują pobrać z katalogu dokumenty.

Usuń Pliki po Pobraniu 

Określa, czy usunąć dokumenty zapisane w tym folderze po ich 
pobraniu przez zewnętrzną aplikację.

 Nie

Wybierzcie tą opcję, aby zachować dokumenty.

 Tak

Wybierzcie tą opcję, aby automatycznie usuwać dokumenty po 
ich pobraniu.

Przypis
 Dokumenty importowane z pomocą usług  internetowych CentreWare nie są usuwane z katalogu, nawet jeśli  

wybrana jest opcja [Tak].
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Usuñ wygasłe pliki

Określa, czy umożliwić usuwanie dokumentów zapisanych w 
wybranym katalogu, po upływie okresu ich przechowywania.

 Nie

Wybierzcie tą opcję, aby zachować dokumenty po upływie 
okresu ich przechowywania.

 Tak

Wybierzcie tą opcję, aby usuwać dokumenty  w określonym 
czasie po upływie okresu ich przechowywania. Jednakże, jeżeli okres przechowywania nie jest określony, dokumenty 
nie zostaną usunięte, nawet jeśli [Tak] jest wybrane. Gdy ta opcja jest wybrana, należy określić okres 
przechowywania.

Patrz
 Informacje na temat ustawiania okresu przechowywania znajdziecie w  "Ustawienia Zachowanego Pliku" (s. 

338).

Jeżeli wybierzecie przycisk [Usuń Katalog] 

Wybrany katalog zostanie usunięty.
Jeżeli w katalogu znajdują się dokumenty, to również zostaną 
usunięte.

Ważne
 Usunięte dokumenty nie mogą być przywrócone.

 4. Po zakoñczeniu ustawieñ, naciśnijcie przycisk [Zamknij]. 

6.1.2 Serwer (Adres Zachowania)

Poniżej opisano, jak zarejestrować adresy najczęściej używanych komputerów docelowych. Typ adresu, który może 
być zarejestrowany to serwer (SMB). 
Możecie zarejestrować do 100 adresów. 

 1. Naciśnijcie [Serwer(Adres Zachowania)]. 
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 2. Wybierzcie numer serwera, który chcecie zarejestrować. 

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny serwer  
wprowadźcie jego numer  w polu[Idź do]]].

 3. Wybierzcie i ustawcie żądane pozycje. 

Nazwa
Wprowadźcie nazwę dla adresu używając do 36znaków.

Patrz
 Więcej informacji  na temat sposobu 

wprowadzania znaków znajdziecie w 
"Wprowadzanie Tekstu" (s. 44).

Nazwa Serwera  / Adres IP 
Wprowadźcie  nazwę serwera lub adres IP miejsca 
docelowego transferu.

Nazwa Udziału 
Wprowadźcie nazwę udziału ustanowioną dla katalogu SMB.

Zachowaj w  
Wprowadźcie  katalog  do zapisywania dokumentów w formacie UNC.

 Przykład : Aby zapisać dokumenty w katalogu "bbb" znajdującym  się w katalogu "aaa" na określonym wolumenie  
"aaa, Wprowadźcie  "aaa\bbb".
aaa\bbb

Nazwa Użytkownika
Skonfigurujcie nazwę użytkownika, jeżeli serwer docelowy transferu danych wymaga wprowadzenia jego nazwy .

 Dla active directory
nazwa użytkownika@nazwa domeny (nazwa użytkownika: do 32 znaków; nazwa domeny: do 64 znaków)
Przykład wejścia:  user1@example.com (user1: nazwa użytkownika; example.com: nazwa domeny)

 Dla domeny  Windows NT 
nazwa domeny\nazwa użytkownika (nazwa domeny: do 64 znaków; nazwa użytkownika: do 32 znaków)
Przykład wejścia: example\user1 (Przykład : nazwa domeny; user1: nazwa użytkownika)

 Dla grupy roboczej 
użytkownik lokalny (do 32 znaków)
Przykład wejścia : Test-User

Hasło
Skonfigurujcie hasło, jeżeli serwer docelowy transferu danych wymaga wprowadzenia jego nazwy . 

Hasło może zawierać do 32 znaków. 

Numer portu
Określcie Numer portu miejsca docelowego transferu danych  w zakresie 1 to 65,535. 

Aby wyłączyć tą funkcję wybierzcie [Port Domyślny]. 
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Jeśli wybraliście  [Przeglądaj] 
Wyświetlana jest hierarchiczna struktura katalogów i serwerów jako miejsc docelowych. Przeglądacie hierarchię aby 
określić docelowe miejsce zapisu.

Patrz
 Więcej informacji jak określić miejsce zapisu znajdziecie w rozdziale "Przeglądanie (Przeglądanie PC 

Sieciowych i Katalogów- Miejsc Docelowych)" (s. 149).

Jeęli wybraliście [Usuń Wpis] 
Zarejestrowane informacje o  wybranym adresie  mogą zostać usunięte. Aby usunąć zarejestrowane informacje, 
wybierzcie opcję [Usuñ].

Ważne
 Usunięte ustawienia nie mogą być przywrócone.

 4. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zachowaj].

6.1.3 Drukarka (Adres Wielokrotnego Wysyłania)

Poniżej opisano rejestrację często używanych adresów docelowych. Ten typ  adresu można zarejestrować jako 
drukarkę 
Możecie zarejestrować do 10 adresów. 

 1. Naciśnijcie [Drukarka (Adres Wielokrotnego Wysyłania)].

 2. Wybierzcie numer drukarki  którą chcecie zarejestrować 

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretną drukarkę  
wprowadźcie jej numer w polu[Idź do].

 3. Wybierzcie i ustawcie żądane pozycje.

Nazwa
Wprowadźcie nazwę adresu używając  36 znaków.

Patrz
 Informacje na temat wprowadzania znaków 

znajdziecie w  "Wprowadzanie Tekstu" (s. 44).

Nazwa Serwera  / Adres IP 
Wprowadźcie nazwę hosta, nazwa domeny lub adres  IP 
miejsca transferu danych.
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Nazwa Drukarki Logicznej 
Wprowadźcie nazwę drukarki logicznej .

 Dla serii  Doc 
plt**t (**: numery od 00 to 99)
Przykład : plt03t

 Dla serii  ApeosPort/DocuCentre/DocuPrint 
TIFF** (**: numery od 01 do 20)
Przykład : TIFF03

Rozmiar Wyjścia 
W przypadku drukowania na drukarce innej niż z serii Doc ustawcie rozmiar wydruku. 

 Drukowanie tego samego rozmiaru
Wybierzcie tą opcję, aby drukować w tej samej wielkości co oryginał. 

 Mniejszy niż A3
Wybierzcie  tą opcję, aby zmniejszyć wydruk do formatu A3, niezależnie czy oryginał jest formatu A3 czy większy.

 Mniejszy niż A4
Wybierzcie tą opcję, aby zmniejszyć wydruk do formatu A4, niezależnie czy oryginał jest formatu A4 czy większy.

Przypis
 Dla drukarki obsługującej drukowanie na formacie A3 wybierzcie [Mniejszy niż A3].

Szybkie Drukowanie Wielu Kopii 
Określa, czy włączyć możliwość szybkiego drukowania, jeśli zadano do wydruku wiele kopii.

 Wyłączone
Wybierzcie tą opcje dla transferu danych drukowania w wielkości równej wielkości pracy pomnożonej przez ilość 
kopii. Skutkuje to większą ilością czasu potrzebnego na drukowanie zgodnie z ilością zadanych kopii.

 Włączone
Wybierzcie tą opcję, aby przetworzyć zadanie drukowania razem z poleceniem ilości kopii.  Zapewnia to wysoką 
prędkość druku, niezależnie od zadanej liczby kopii.

Ważne
 Gdy wybrana jest opcja [Włączone] dla drukarki, która nie akceptuje polecenia liczby kopii, praca zawiera-

jąca wiele kopii może nie zostać wydrukowana. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych modeli 
drukarek, skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox.

 Jeżeli, jako miejsce docelowe określicie inną  drukarkę niż drukarka z serii Doc i jeżeli jedna lub więcej dru-
karek logicznych do tego przeznaczonych mają przypisane ustawienia takie jak Przeznaczenie Wyjścia i 
wykończenie takie jak składanie, dziurkowanie lub zszywanie, ustawcie tą opcję na [Wyłączone]. Dla opcji 
[Włączone] powyższe ustawienia nie będą funkcjonować.

Jeśli wybrany jest przycisk [Usuń Wpis] 
Zarejestrowana informacja wybranego adresu może zostać usunieta. Aby usunąć te informacje wybierzcie  [Usuń].

Ważne
 Usunięte ustawienia nie mogą być przywrócone

 4. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zachowaj].

6.1.4 Adres Wysyłania w Wiele Miejsc (Adres Grupy)

Poniżej opisano jak zarejestrować odbiorców jako adres grupy. W jednej  grupie (nazwa grupy) można zarejestrować  
do dwóch serwerów, do pięciu drukarek i jedną drukarkę lokalną (to urządzenie) Można zarejestrować do 20 grup.
Aby zarejestrować adresy grupy, musicie najpierw zarejestrować poszczególne adresy. 

Przypis
 Grupa adresów nie może zawierać grupy adresów. 
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 Aby korzystać z funkcji  skanowanie do komputera, musicie najpierw skonfigurować waszą sieć. Informacje na 
temat jak konfigurować ustawienia sieci znajdziecie w "Konfiguracja Funkcji  Skanowanie do Komputera" (s. 219). 

 Aby dodać do grupy serwery i drukarki musicie je wpierw zarejestrować.  Więcej informacji o rejestrowaniu serw-
erów i drukarek znajdziecie w "Serwer (Adres Zachowania)" (s. 209) oraz w "Drukarka (Adres Wielokrotnego 
Wysyłania)" (s. 211).
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 1. Naciśnijcie [Adres Wysyłania w Wiele Miejsc (Adres grupy)].

 2. Wybierzcie numer grupy, którą chcecie zarejestrować.  

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretną grupę 
wprowadźcie jej numer w polu [Idź do].

 3. Wybierzcie i ustawcie żądane pozycje.

Przypis
 W jednej grupie (nazwa grupy) można 

zarejestrować do dwóch serwerów (Adres Zach-
owania PC), do pięciu drukarek i jedną drukarkę 
lokalną (to urządzenie).

Nazwa 
Wprowadźcie nazwę grupy używając  do 36 znaków.

Patrz
 Więcej informacji  na temat sposobu 

wprowadzania znaków znajdziecie w 
"Wprowadzanie Tekstu" (s. 44).

Adres Zachowania PC 1, 2
Wybierzcie serwer

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny serwer 
wprowadźcie jego numer  w polu [Idź do].

 Aby wyświetlić informacje o zarejestrowanym 
serwerze, wybierzcie ten serwer i naciśnijcie 
[Szczegóły].

 Nie można zarejestrować wielu serwerów w jed-
nej grupie. 
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Drukarki od 1 do 5
Wybierzcie drukarkę

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretną drukarke  
wprowadźcie jej numer  w polu [Idź do].

 Aby wyświetlić informację o zarejestrowanej 
drukarce, wybierzcie tą drukarke i naciśnijcie 
[Szczegóły].

 Nie można zarejestrować wielu drukarek w jed-
nej grupie.

Drukarka Lokalna 
Określcie, czy drukować dokumenty na drukarce lokalnej (to urządzenie)).

 Wyłączone
Wybierzcie tą opcję, aby nie drukować na urządzeniu. 

 Włączone
Wybierzcie tą opcję, aby wydrukować na maszynie. Określcie liczbę logicznych drukarek.

Gdy wybrany jest przycisk [Usuń Wpis] 
Zarejestrowane informacje wybranej grupy mogą zostać usunięte. Aby usunąć zarejestrowane informacje, 
wybierzcie opcję [Usuñ].

Ważne
 Usunięte ustawienia nie mogą być przywrócone.

 4. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zachowaj].

6.1.5 Serie Formatów Papieru / Typ Papieru 

Poniżej opisano w jaki sposób zadeklarować maszynie, jaki format, jaka gramatura oraz jaki typ papieru zostanie   
podany na półkę podajnika ręcznego.

Przypis
 Informacje na temat ustawieñ nośników w rolkach znajdziecie w rozdziale "Seria Formatów Papieru Podajnika / 

Typ Papieru" (s. 304).

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Podajnika].
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 2. Naciśnijcie [Podajnika Ręczny]. 

 3. Wybierzcie i ustawcie żądane pozycje.

Serie Formatów Papieru 
Wybierzcie z  [Seria  A], [SeriaJIS B ], [SeriaISO B], [Seria 
Special A ], [Arch Seria-1], [Arch Seria-2] oraz [Seria ANSI ].

Typ Papieru
Wybierzcie jeden z [Zwykły papier], [Kalka] lub [Folia].

Gramatura Papieru
Wybierzcie jedną z [Lekka], [Standardowa] lub [Ciężka].

 4. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zachowaj].
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6.2 Konfiguracja Adresu IP

W rozdziale tym opisano w jaki sposób ustawić adres IP urządzenia ,aby uzyskało dostęp do usług sieciowych. 

 1. Wywołajcie ekran [Narzędzia].

(1) Naciśnijcie przycisk<Logowanie/Wylogowanie>.

(2) Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfika-
tor użytkownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

(3) Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 2. Dokonajcie ustawień dla [TCP/IP - Adres IP] pod zakładką [Ustawienia Protokołu].

(1) Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Ustawienia Połączenia i Sieci]. 

(2) Naciśnijcie [Ustawienia Protokołu]. 

(3) Naciśnijcie [IPv4 - Adres IP].

(4) Z pomocą klawiatury numerycznej wprowadźcie adres IP. 

(5) Naciskajcie [Zamknij] dopóki będzie wyświetlany ekran [Narzędzia].

Patrz
 Informacje na temat konfiguracji adresu IPv6 IP znajdziecie w "Ustawienia Protokołu" (s. 325).

 3. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Zamknij.
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6.3 Konfiguracja Skanowania 

W rozdziale tym opisano jak skonfigurować środowisko sieciowe, by móc korzystać z funkcji skanowania urządzenia.

6.3.1 Konfiguracja Usługi Skanowania do Katalogu 

Poniżej opisano jak skonfigurować  funkcję Skanowania do Katalogu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w 
następujących podrozdziałach. 

Krok1 Konfiguracja TCP/IP.................................................................................................................................................................s. 218

Krok2  Rejestracja Katalogu...............................................................................................................................................................s. 218

Krok 3  Ustawienia na komputerze .................................................................................................................................................s. 218

Krok1  Konfiguracja TCP/IP

Aby korzystać ze sterownika skanera ( w celu podłączenia do sieci ) dostarczonego przez Xerox  trzeba skonfigurować 
adres IP urządzenia. 

Przypis
 Możecie pominąć tą czynność,  jeśli maszyna ma już nadany adres IP.

Patrz
 Informacje jak nadać maszynie adres IP znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Adresu IP" (s. 217).

Krok2   Rejestracja Katalogu  

Zarejestrujcie katalog dla przechowywania zeskanowanych danych.

Patrz
 

 Informacje o tym jak zarejestrować katalog znajdziecie w  "Tworzenie Katalogów" (s. 207).

Krok 3   Ustawienia na komputerze

Aby móc korzystać  ze sterownika skanera należy go zainstalowaćgo na komputerze.

Patrz
 Możecie  zainstalować sterownik skanera z  xerox.com.

Informacje o tym jak zainstalowac sterownik znajdziecie w sekcji Pomocy znajdującej się w sterowniku.

 Informacje o tym jak korzystać ze sterownika znajdziecie w rozdziale "Obsługa Komputera" (s. 173).
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6.3.2 Konfiguracja Funkcji  Skanowanie do Komputera 

Poniżej opisano jak skonfigurować  funkcję skanowanie do komputera. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w 
następujących podrozdziałach.

Krok 1  Wymagania ..............................................................................................................................................................................s. 219

Krok 2  Konfiguracja  TCP/IP .............................................................................................................................................................s. 219

Krok 3  Ustawienia na komputerze .................................................................................................................................................s. 219

Krok 1  Wymagania

Aby na urządzeniu móc korzystać z funkcji  skanowania do komputera, wasz komputer musi posiadać jeden z 
poniższych systemów operacyjnych obsługujących udostępnianie katalogów.  

Microsoft® Windows® XP

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Server® 2003

Microsoft® Windows Server® 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Krok 2   Konfiguracja  TCP/IP

Aby korzystać z funkcji Skanowanie do komputera, trzeba skonfigurować adres IP maszyny.

Przypis
 Możecie pominąć tą czynność, jeśli maszyna ma już nadany adres IP.

Patrz
 Informacje jak nadać maszynie adres IP znajdziecie w rozdziale "Konfiguracja Adresu IP" (s. 217).

Krok 3  Ustawienia na komputerze 

Na komputerze utwórzcie katalog, jako miejsce docelowe zeskanowanych danych i udostępnijcie go. Dla tego kata-
logu ustawcie prawa do zapisu. 

 Konfiguracja Udostępnionego Katalogu 

 1. Gdziekolwiek na komputerze utwórzcie katalog, który zostanie udostępniony .

Przypis
 Utworzony katalog będzie wykorzystany do przechowywania zeskanowanych danych. 

Korzystając ze znaków alfanumerycznych nadajcie katalogowi  nazwę np. "scan001". 

 2. Kliknijcie na katalogu prawym przyciskiem myszy i wybierzcie [Właściwości].
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 3. Kliknijcie na zakładce [Udostępnianie] 

 4. Kliknijcie [Udostępnianie Zaawansowane].

 5. Zaznaczcie okienko wyboru [Udostępnij ten katalog] .

Przypis
 Upewnijcie się, że nazwa katalogu wyświetlana w polu 

[Nazwa udziału] jest taka sama, jak nazwa katalogu  
utworzonego  w kroku 1.

 6. Kliknijcie [Uprawnienia].

 7. Ustawcie odpowiednie uprawnienia. 

Przypis
 Ustawcie  uprawnienia zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa 

w waszej organizacji. 

 8. Kliknijcie [OK]. 

 9.  Kliknijcie na zakładce  [Bezpieczeństwo]. 

 10. Aby skonfigurować odpowiednie uprawnienia, kliknijcie [Edycja] 
lub [Zaawansowane], 

Przypis
 Ustawcie  uprawnienia zgodnie z zasadami 

bezpieczeñstwa w waszej organizacji. 

 11. Kliknijcie [Zamknij].
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 Konfiguracja Zapory Ogniowej 

 1. Wybierzcie [Start] > [Panel Kontrolny] > [System i Bezpieczeństwo] > [Zapora Ogniowa Windows].

 2. Kliknijcie [Włącz lub Wyłącz Zaporę 
Ogniową Windows]. 

 3. W [Ustawienia sieci domowej lub prywa-
tnej] kliknijcie [Wyłącz Zaporę Ogniową 
Windows (nie zalecane)].

 4. Kliknijcie [OK]. 
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Rozdział 7 Uwierzytelnianie

W rozdziale tym opisano funkcję uwierzytelniania dostępną dla tego urządzenia.

7.1 Przegląd Funkcji Uwierzyteleniania .....................................................................................................224

7.2 Funkcje Uwierzytelniania .........................................................................................................................225

7.3 Usługi Kontrolowane Przez Uwierzytelnianie ..................................................................................227

7.4 Uwierzytelnianie Katalogu ......................................................................................................................228

7.5 Włączenie Lokalnego Uwierzytelniania .............................................................................................232

7.6 Włączanie Zdalnego Uwierzytelniania...............................................................................................242
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7.1 Przegląd Funkcji Uwierzyteleniania

Rozdział przedstawia funkcje uwierzytelniania dostępne dla urządzenia.

Typy Użytkowników

Wśród użytkowników wyróżniamy m.in. Administratora Systemu, Zalogowanego Użytkownika, Niezarejestrowanych 
Użytkowników oraz Użytkownika Lokalnego. 

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznajcie się z rozdziałem "Uwierzytelnianie Według Typu Użytkownika" 

(s. 225).

Typy Uwierzetelnienia 

Urządzenie obsługuje dwa typy uwierzytelniania: "Logowanie do kont lokalnych", które uwierzytelnia użytkowników 
na podstawie informacji o użytkownikach zarejestrowanej na urządzeniu i "Logowanie do zdalnych kont", które 
uwierzytelnia użytkowników na podstawie informacji o użytkownikach zarejestrowanych na zdalnym serwerze.

Przypis
 Obsługiwane zdalne serwery to LDAP i serwery Zarządzania Uwierzytelnianiem.

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji, patrzcie rozdział  "Typy Uwierzytelniania" (s. 218).

Obsługa Kontroli Dostępu

Korzystając z urządzenia można nałożyć ograniczenia na następujące funkcje (kopiowanie, skanowanie i 
drukowanie).

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji, patrzcie rozdział  "Dostęp do Usług" (s. 346).

Kontrola Dostępu Użytkownika

Korzystanie z funkcji urządzenia może być ograniczone na podstawie dostępów użytkownika.

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji, patrzcie rozdział  "Usługi Kontrolowane Przez Uwierzytelnianie" (s. 227).

Tworzenie, edytowanie lub korzystanie z katalogów może być ograniczone dla indywidualnego użytkownika.

Patrzr
 Aby uzyskać więcej informacji, patrzcie  "Uwierzytelnianie Katalogu" (s. 228).
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7.2 Funkcje Uwierzytelniania

Ten rozdział opisuje możliwe do wykorzystania na maszynie  funkcje uwierzytelniania.

Uwierzytelnianie Według Typu Użytkownika .............................................................................................................................s. 225

Typy uwierzytelniania .........................................................................................................................................................................s. 218

7.2.1 Uwierzytelnianie Według Typu Użytkownika

Poniżej opisano typy użytkowników, dla których mogą być stosowane ograniczenie poprzez funkcję uwierzytelniania.
Dla czterech typów użytkowników mogą być stosowane ograniczenia tak, jak opisano poniżej.

 Administrator Systemu
Użytkownik, który może zarejestrować i zmienić ustawienia systemu w zależności od potrzeb użytkowania. 
Administrator systemu musi użyć specjalnego identyfikatora logowania zwanego ID administratora systemu.
Aby zalogować się na maszynie jako administrator systemu, trzeba  na ekranie logowania wpisać ustanowione  ID 
administratora  w polu wprowadzania ID użytkownika. 

 Zalogowany Użytkownik
Użytkownik, który jest zarejestrowany na maszynie lub zdalnym serwerze.
W celu korzystania z zastrzeżonych usług użytkownik musi wprowadzić ID użytkownika i hasło na ekranie 
logowania.
Jeśli to konieczne, w zależności od celu użytkowania, dodatkowi pod-użytkownicy mogą być powiązani z jednym 
kontem użytkownika.  Z jednym ID użytkownika może być powiązanych do 10 dodatkowych pod-ID użytkowników.

 Do korzystania z funkcji dodatkowych pod-użytkowników wymagane jest oddzielne oprogramowanie. Aby 
uzyskać więcej informacji, skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Użytkownik Niezarejestrowany
Użytkownik, który jest niezarejestrowany.
Niezarejestrowani użytkownicy nie mogą korzystać z usług zastrzeżonych.

Użytkownik Lokalny
Gdy uwierzytelnianie nie jest włączone wszyscy użytkownicy, inni niż administratorzy systemu, nazywani są użyt-
kownikami lokalnymi.
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7.2.2 Rodzaje Uwierzytelnienia

Uwierzetelnianie ID Użytkownika

Uwierzytelnienie wymaga, aby użytkownicy wprowadzili swoje ID użytkownika i hasło na panelu sterowania 
urządzenia. Uwierzytelnienie użytkowników uzyskuje się za pomocą informacji dotyczących  użytkownika zapisanych 
w pamięci urządzeniu lub pamięci serwera zdalnego. W zależności od miejsca przechowywania danych użytkownika 
istnieją dwa rodzaje uwierzytelniania.

 Logowanie do Lokalnych Kont
Gdy ta opcja jest zaznaczona, w celu  uwierzytelnienia, sprawdzane są zarejestrowane na urządzeniu dane 
użytkownika .
Gdy urządzenie otrzymuje dane drukowania bezpośrednio z komputera, przed zaakceptowaniem zadania, w celu  
uwierzytelnienia, urządzenie poprzez sterownik drukarki na komputerze klienta sprawdza informacje o koncie 
użytkownika porównując je z danymi konta zarejestrowanego na urządzeniu .
Więcej informacji na temat ustawieñ sterownika można znaleźć w dziale Pomoc .

 Logowanie do Zdalnych  Kont
W przypadku tej metody uwierzytelniania, urządzenie wykonuje uwierzytelnianie poprzez  połączenie ze zdalnym 
serwerem. Żadnych informacji o użytkowniku nie przechowuje się w pamięci urządzenia.
Dla zdalnego uwierzytelniania, używane są  informacje użytkownika przechowywane na zdalnym serwerze 
uwierzytelniania (Aktywny Katalog (połączenie LDAP)), lub serwer Menadżera Uwierzytelniania) .

Ważne
 Wszelkie informacje osobiste użytkownika oraz katalogi  zarejestrowane na urządzeniu  zostaną usunięte w 

przypadku zmiany metody autoryzacji z "Logowanie do Kont Lokalnych" na "Logowanie do Zdalnych Kont" i na 
odwrót.

 Identyfikator użytkownika i hasło do konta na zdalnym serwerze uwierzytelniania można ustawić za pomocą 
maksymalnie odpowiednio 32 i 128 znaków

Przypis
 Windows Server 2003, Windows Server 2008 oraz  Windows Server 2008 R2 obsługują Active Directory.

  Po uwierzytelnieniu przez zdalny serwer, uwierzytelniony użytkownik może uzyskać dostęp do funkcji urządzenia 
poprzez panel sterowania na podstawie informacji o użytkowniku, które zostały wcześniej pobrane ze zdalnego 
serwera uwierzytelniania i są  przechowywane na urządzeniu, nawet jeśli zdalny serwer uwierzytelniania nie jest 
uruchomiony. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, patrzcie "Zapisywanie Informacji Zdalnego 
Uwierzytelnienia na Urządzeniu" (s. 244).
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7.3 Usługi Kontrolowane Przez Uwierzytelnianie

Ten rozdział opisuje funkcje, które są kontrolowane przez funkcję uwierzytelniania. 
Ograniczenia są zależne i różnią się od sposobu użytkowania urządzenia. 

Przypis
 Dla uzyskania informacji na temat ograniczeñ zastosowanych do katalogów, gdy włączona jest funkcja 

uwierzytelniania, patrzcie rozdział  "Uwierzytelnianie Katalogu" (s. 228). 

Gdy [Typ Logowania] jest Ustawiony na [Logowanie do Lokalnych Kont]

*1 Wskazuje, czy uwierzytelnianie jest wymagane do korzystania z tej usługi. "Tak" oznacza, że wymagana jest autoryzacja.

*2 Wskazuje, że usługa może być ograniczona według użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, patrzcie "Tworzenie Kont 
Użytkownika" (s. 347).

Gdy [Typ Logowania] jest Ustawiony na  [Logowanie do Zdalnych  Kont]

*1 Wskazuje, czy uwierzytelnianie jest wymagane do korzystania z tej usługi. "Tak" oznacza, że wymagana jest autoryzacja.

*2 Ograniczenia na podstawie funkcji są dostępne, jeżeli jako systemu autoryzacji używacie Zarządzania Uwierzytelnianiem. Aby 
usyskać więcej informacji Zarządzaniu Uwierzytelnianie odwołajcie się do dokumentacji dostarczonej z tą aplikacją.

*3 Zdalnego uwierzytelniania (Logowanie do Zdalnych Kont) nie można użyć ograniczenia funkcji drukowania. W tym celu musicie 
użyć funkcji Odpłatnego Drukowania.

Usługa
Uwierzytelnianie*

1 Kontrola dostępu wg 
użytkowników *2

ID Użytkownika

Kopiowanie Tak Tak

Drukowanie Tak Tak

Skanowanie Tak Tak

Usługa
Uwierzytelnianie*

1 Kontrola dostępu wg 
użytkowników *2

ID Użytkownika

Kopiowanie Tak Tak

Drukowanie Nie Tak*3

Skanowanie Tak Tak
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7.4 Uwierzytelnianie Katalogu

Ten rozdział opisuje ograniczenie, które są stosowane do katalogów, gdy włączona jest funkcja identyfikacji.

Opis..............................................................................................................................................................................................................s. 228

Kiedy Uwierzytelnianie Jest Wyłączone .......................................................................................................................................s. 229

Kiedy Uwierzytelnianie Jest Włączone..........................................................................................................................................s. 230

7.4.1 Opis

Istnieją trzy typy folderów dostępnych podczas pracy z urządzeniem.

Udostępniony główny katalog
Folder utworzony przez lokalnego użytkownika, gdy funkcja uwierzytelniania  jest wyłączona.

Udostępniony katalog administratora
Katalog utworzony przez administratora systemu.
Aby utworzyć  udostępniony katalog administratora, na panelu kontrolnym maszyny naciśnijcie przycisk 
<Logowanie/Wylogowanie>, w celu zalogowania się do urządzenia jako administrator systemu.

 Katalog osobisty
Katolog utworzony przez zalogowanego użytkownika, gdy włączona jest funkcja identyfikacji.

Czy użytkownicy mogą tworzyć i korzystać z katalogów zależnie od tego czy funkcja uwierzytelniania jest włączona 
lub nie, pokazano w poniższej tabeli.

Tak -Dostępne, Nie - Niedostępne,  (Tak) -Dostępne tylko dla Admnistartora Systemu

*1 Przeglądanei katalogów, przeglądanie, usuwanie i rejesteracja wychodzących plików.

Typ katalogu

Uwierzetelnienie Wyłączone Uwierzetelnienie  Włączone

Tworzenie Edytowanie
/Usuwanie Używanie*1 Tworzenie Edytowanie

/Usuwanie Używanie*1

Udostępniony główny 
katalog

Tak Tak Tak Nie (Tak) (Tak) 

Udostępniony katalog 
administratora

(Tak) (Tak) Tak (Tak) (Tak) Tak

Katalog osobisty Nie Nie (Tak) Tak Tak Tak



Authentication

7

2297.4 Uwierzytelnianie Katalogu

7.4.2 Kiedy Uwierzytelnianie Jest Wyłączone

Poniżej opisano typy katalogów dostępnych na urządzeniu gdy funkcja identyfikacji jest wyłączona

Udostępniony główny katalog
Wszyscy użytkownicy korzystający  z urządzenia mogą korzystać z tego typu katalogów i zmienić ich ustawienia.

Udostępniony katalog administratora
Wszyscy użytkownicy korzystają z urządzenia mogą korzystać z tego typu katalogów. Tylko administrator systemu 
może zmieniać jego ustawienia.

 Katalog osobisty
Tylko administrator systemu może utworzyć ten typ katalogów i zmieniać ich  ustawienia.

Poniższa tabela zawiera listę typów katalogów, z których może skorzystać każdy typ użytkownika  przy wyłączonej 
funkcji uwierzytelniania.

Tak: Dostępne   Nie: Niedostępne

Przypis
 Jeśli zmienicie ustawienia uwierzytelniania maszyny z Włączonego na Wyłączone, lokalni użytkownicy nie będą 

mogli używać folderów osobistych utworzonych przez zalogowanych użytkowników. W takim przypadku należy 
najpierw usunąć wszystkie foldery osobiste, a następnie utworzyć nowy Udostępniony Główny Katalog.

Operacje na Katalogu 

Użytkownik Lokalny Administrator Systemu 

Udostępniony 
główny 
katalog

Udostępniony 
katalog 

administra-
tora

Katalog 
osobisty

Udostępniony 
główny 
katalog

Udostępniony 
katalog 

administrator
a

Katalog 
osobisty

Tworzenie/Rejestracja Tak Nie Nie Nie Tak Nie

Podgląd Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Usuwanie Tak Nie Nie Tak Tak Tak

Zmiana Ustawień Tak Nie Nie Tak Tak Tak

Podgląd plików Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Usuwanie plików Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Rejestracja plików Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Wysyłanie plików Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Główny 
katalog
udostęp

CB

 Katalog udost.
przez adm

Główny  
katalog
udostęp

A

Użytkownik lokalny               Uzytkownik lokalny

Utworzony przez użytkownika lokalnego  

Staszek
Typewritten Text
Katalog utworzony przez administartora systemu

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text
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7.4.3 Kiedy Uwierzytelnianie Jest Włączone

Poniżej opisano typy katalogów dostępnych na urządzeniu, gdy włączona jest funkcja uwierzytelnienia.

Udostępniony główny katalog
Tylko administrator systemu może tworzyć ten typ katalogów i zmieniać ich ustawienia.

Udostępniony katalog administratora
Wszyscy zalogowani użytkownicy korzystający  z urządzenia mogą korzystać z tego typu katalogów .
Tylko administrator systemu może zmieniać jego ustawienia.

 Katalog osobisty
Tylko zalogowany użytkownik, który utworzył katalog i administrator systemu mogą korzystać ztego katalogu .

Poniższa tabela zawiera listę typów katalogów, z których może skorzystać każdy typ użytkownika przy włączonej 
funkcji uwierzytelniania.

Operacje na 
Katalogu 

Niezarejestrowany Użytkownik
(Użytkownik Lokalny Zalogowany Użytkownik Administrator Systemu 

Udostęp
niony 

główny 
katalog

Udostęp
niony 

katalog 
administr

atorar

Katalog 
osobisty

Udostęp
niony 

główny 
katalog

Udostęp
niony 

katalog 
administr

atora

Katalog 
osobisty

(Właściciel/
(Nie-

Właściciel)

Udostęp
niony 

główny 
katalog

Udostęp
niony 

katalog 
administr

atora

Katalog 
osobisty

Tworzenie/
Rejestracja

Nie Nie Nie Nie Nie Tak/Nie Nie Tak Nie

Podgląd Nie Tak Nie Nie Tak Tak/Nie Tak Tak Tak

Usuwanie Nie Nie Nie Nie Nie Tak/Nie Tak Tak Tak

Zmiana Usta-
wień

Nie Nie Nie Nie Nie Tak/Nie Tak Tak Tak

Podgląd plików Nie Tak Nie Nie Tak Tak/Nie Tak Tak Tak

Usuwanie plików Nie Tak Nie Nie Tak Tak/Nie Tak Tak Tak

Rejestracja 
plików

Nie Tak Nie Nie Tak Tak/Nie Tak Tak Tak

Wysyłanie 
plików

Nie Tak Nie Nie Tak Tak/Nie Tak Tak Tak

Katalog
osobisty

Katolog adm. 
systemu

Katalog 
sobisty

A

B

Niezarejestrowany Użytkownik

Utworzony przez  ad-
ministrtora systemu                                      Utworzony przez zarejestrowany login użytkownika

Zarejestrowany Login użytCUtworzony przez  
zarejestrowany login 

Katalog 

 

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text
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Tak: Dostępne   Nie: Niedostępne

Przypis
 Jeśli zmienicie  ustawienia uwierzytelniania z Wyłączone na Włączone, zalogowani i  niezarejestrowani 

użytkownicy nie będą mogli korzystać z Udostępnionych Głównych Katalogów. W takim przypadku należy 
najpierw usunąć wszystkie katalogi osobiste, a następnie utworzyć nowy Udostępniony Główny Katalog.
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7.5 Włączenie Lokalnego Uwierzytelniania 

W tym rozdziale opisano sposób wprowadzania ustawieñ, aby korzystać z urządzenia  z lokalnym uwierzytelnieniem.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odwołajcie się do poniższych podrozdziałów.

Ustawienie Metody Uwierzytelniania na "Uwierzetelnienie Lokalne"..............................................................................s. 232

Ustawienie Ograniczenia Dostępu..................................................................................................................................................s. 234

Rejestrowanie Użytkownika...............................................................................................................................................................s. 234

Zbiorcza Rejestracja Użytkowników ...............................................................................................................................................s. 235

7.5.1 Ustawienie Metody Uwierzytelniania na "Uwierzetelnienie Lokalne"

Aby korzystać z urządzenia z lokalnym uwierzytelnieniem, ustawcie metodę uwierzytelniania na "Logowanie do Loka-
lnych Kont".

Ważne
 Wszelkie informacje osobiste użytkownika oraz zarejestrowane na maszynie katalogi zostaną usunięte, jeśli 

zmienicie metodę uwierzytelnienia z "Logowanie do Zdalnych Kont" na "Logowanie do Lokalnych Kont".

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/
Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury 
wyświetlanej na ekranie, wprowadźcie identyfikator 
użytkownika administratora systemu i naciśnijcie 
[Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użyt-

kownika jest  "11111".

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

<Log In / Out> button
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 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

Przypis
 Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk  

<Główne Usługi>, aby wyświetlić ekran meni 
jeżeli dotychczas nie został wyświetlony. 

 4. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpie-
czeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Typ Logowania].

 5. Naciśnijcie [Logowanie do Lokalnych Kont]. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Typ 

Logowania" (s. 346).

 6. Naciśnijcie [Zachowaj].
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7.5.2 Ustawienie Ograniczenia Dostępu

Poniżej opisano, jak ograniczyć dostęp do niektórych funkcji. 

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Dostęp do Usługi].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Dostęp do 

Usług" (s. 346).

7.5.3 Rejestrowanie Użytkownika

Poniżej opisano jak zarejestrować użytkownika. Można zarejestrować do 999 użytkowników.

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Tworzenie Kont Użytko-
wnika].

 2. Wybierzcie numer użytkownika, którego chcecie 
zarejestrować. 

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny numer uży-
tkownika wprowadźcie ten numer w polu [Idź 
do].
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 3. Wybierzcie i ustawcie żądaną pozycję.

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Tworzenie 

Kont Użytkownika" (s. 347).

 4. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zamknij].

7.5.4 Zbiorcza Rejestracja Użytkowników

Usługi Internetowe CentreWare pozwalają na eksport danych logowania użytkownika zarejestrowanych na 
urządzeniu,  w formacie pliku CSV (oddzielone przecinkami). Wyeksportowany plik CSV można edytować w celu  
dodawania /edycji/, usuwania kont logowania użytkownika, a następnie powrócić do Usług Internetowych 
CentreWare celem ich ponownego zarejestrowania. 
Więcej informacji dla poszczególnych kroków znajdziecie poniższych podrozdziałach.

 Format Pliku CSV....................................................................................................................................................................................s. 235

Krok 1 Eksportowanie danych logowania użytkownika..........................................................................................................s. 236

Krok 2 Edycja danych logowania użytkownika ..........................................................................................................................s. 238

Krok 3  Rejestrowanie informacji logowania użytkownika ....................................................................................................s. 240

Ważne
 Jeśli zdecydujecie się na zbiorczą rejestrację danych logowania użytkowników z pliku CSV, należy pamiętać, że 

wszystkie zarejestrowane konta użytkowników są usuwane z pamięci urządzenia, zanim proces rejestracji się 
rozpocznie.

Format Pliku CSV 

Poniżej opisano format CSV używany przez system. 

Ważne
 Musicie użyć przecinka (,) jako znaku rozgraniczającego kolumny w pliku CSV. Tabulator nie może być używany.
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Krok 1 Eksportowanie danych logowania użytkownika 

Poniżej opisano jak korzystać z Usług Internetowych CentreWare do eksportowania w postaci pliku CSV danych 
logowania użytkownika zarejestrowanego na urządzeniu.

Przypis
 Wśród danych logowania użytkownika, hasła nie mogą być eksportowane.

 1. Uruchomcie przeglądarkę internetową.

 2. W polu adresowym przeględarki wprowadźcie adres IP maszyny lub jej adres internetowy i naciśnijcie 
przycisk <Wprowadź>.

 Przykład wprowadzania adresu IP 
Przykład - http://192.168.0.101

 Przykład wprowadzenia adresu internetowego (Jeżeli adres internetowy maszyny to myhost.example.com) 
Przykład - http://myhost.example.com

 3. Wpiszcie [ID Użytkownika] i [Hasło], a następnie kliknijcie przycisk [Logowanie].

Kolumna Pozycja Opis

1  ID Użytkownika ID użytkownika używane jest do jego zidentyfikowania.
ID użytkownika może zawierać do 32 jedno bitowych znaków. 

Ważne
 Następujących znaków nie można używać dla ID użytkownika:

  "  +  ;  <  >  ę  [  ]  '  {  |  }
Jeżeli pole zawiera przecinek, trzeba zamknąć go w cudzysłów 
("). 

2 Hasło Ustawia hasło. 
Hasło może składać sie od 4do12 jedno bitowych znaków. 

3 Nazwa Użytkownika Ustawia ID użytkownika.
Nazwa użytkownika może zawierać maksymalnie do 32 jedno bitowych znaków. 

4 Kontrola dostępu do funkcji 
kopiowania

Wybierzcie[Wolny Dostęp] lub [Brak Dostępu do Usługi Kopiowania].
Wolny Dostęp : Wprowadźcie"A" lub"a" (jedno bitowe).
Brak Dostępu do Usługi Kopiowania: Wprowadźcie "N" lub "n" (jedno bitowe).

5 Kontrola dostępu do funkcji 
drukowania

Wybierzcie [Wolny Dostęp] lub [Brak Dostępu do Usługi Drukowania].
Wolny Dostęp : Wprowadźcie "A" lub"a" (jedno bitowe).
Brak Dostępu do Usługi Drukowania: Wprowadźcie "N" lub"n" (jedno bitowe).

6 Kontrola dostępu do funkcji 
skanowania

Wybierzcie [Wolny Dostęp] lub [Brak Dostępu do Usługi Skanowania]. 
Wolny Dostęp : Wprowadźcie "A" lub"a" (jedno bitowe).
Brak Dostępu do Usługi Skanowania: Wprowadźcie "N" lub "n" (jedno bitowe).
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Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111", oraz hasło "x-admin".

 4. Wybierzcie [Wsparcie] > [Ustawienia Administracyjne] > [Zarządzanie Użytkownikami].

 5. Kliknijcie [Eksportuj plik w formacie .csv].

 6. Kliknijcie [Zachowaj]. 

 7. Wybierzcie, gdzie zapisać plik, wpiszcie nazwę pliku i kliknijcie przycisk [Zapisz].

Plik CSV zawierający dane logowania użytkownika zostanie zapisany w określonej lokalizacji.
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Krok 2 Edycja danych logowania użytkownika

Poniżej opisano, jak użyć programu Microsoft ® Excel ® lub edytora tekstu, w celu edycji pliku CSV zawierającego 
dane logowania użytkownika wyeksportowane z urządzenia, aby dodać /zmienić/usunąć hasła kont użytkowników.

 1. Otwórzcie plik CSV, który zawiera wyeksportowane dane logowania użytkownika w programie Microsoft 
Excel lub edytorze tekstu.

Przypis
 Ponieważ hasło nie może być eksportowane wśród informacji logowania użytkownika, druga kolumna 

"Hasło" w pliku CSV pojawia się jako  pusta w programie Microsoft Excel. (W edytorze tekstu ogranicznik 
pojawia się w drugiej kolumnie jako dwa kolejne znaki przecinka). 

 Zalogowani użytkownicy, których pole "hasło" w pliku CSV jest puste  zostaną zarejestrowani w sposób 
opisany poniżej. 

- Istniejący Login Użytkownika
Aktualne hasło do konta zarejestrowanego na urządzeniu zostanie zachowane. (Hasło nie zostanie 
zmienione).

- Dodawanie Loginu Użytkownika
Nowy Login użytkownika bez przypisanego hasła zostanie zarejestrowany.
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 2. Edycja danych logowania użytkownika.

Dodawanie kont użytkowników .......................................................................................................................................................s. 239

Modifying Login user accounts ........................................................................................................................................................s. 231

Usuwanie kont użytkowników...........................................................................................................................................................s. 239

Dodawanie kont użytkowników
(1) Dodajcie nowe loginy użytkowników na dole listy zarejestrowanych loginów użytkowników.

Modyfikacja Kont Użytkowników
(1) Nadpiszcie, aby zmodyfikować wpisy.

Usuwanie kont użytkowników
(1) Wykasujcie wiersze kont, które chcesz usunąć.

 3. Zapiszcie edytowany plik CSV.

 Plik CSV używany do rejestracji użytkownika został zapisany.

Dodanie

Modyfikacja

Usuwanie
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Krok 3  Rejestrowanie informacji  logowania użytkownika

Poniżej opisano jak korzystać z Usług Internetowych CentreWare do rejestracji informacji logowania użytkownika z 
edytowalnego pliku CSV do maszyny. 

Ważne
 Rejestracja z pliku CSV musi być przeprowadzona, gdy urządzenie nie wykonuje pracy.

Przypis
 Trzeba ponownie uruchomić urządzenie po zakoñczeniu rejestracji informacji logowania użytkownika.

 1. Zalogujcie się do Usług Internetowych CentreWare.

Patrz
 Informacje dotyczące logowania się do Usług Internetowych CentreWare znajdziecie w Krokach 1. do 3. 

w "Krok 1 Eksportowanie danych logowania użytkownika" (s. 236).

 2. Wybierzcie [Wsparcie] > [Ustawienia Administracyjne] > [Zarządzanie Użytkownikami].

 3. Kliknijcie [Przeglądaj]. 

 4. Wybierzcie plik CSV, w którym edytowaliście informacje logowania użytkownika i kliknijcie [Otwórz].
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 5. Kliknijcie [Importuj plik w formacie .csv].

Po zakoñczeniu rejestrowania danych użytkowników pojawi się komunikat "Instalacja zakoñczona powodzeniem".

 6. Naciśnijcie "Uruchom Ponownie Maszynę ", aby ponownie ją uruchomić.

 7. Aby wyświetlić dane zarejestrowanego użytkownika, zalogujcie  się do Usług Internetowych CentreWare i 
wybierzcie [Właściwości] > [Bezpieczeństwo] > [Uwierzytelnianie] > [Lista Użytkowników].

 8. Upewnijcie się, że lista użytkowników zawiera dane użytkownika jakich się spodziewałeś. 

Przypis
 Dane logowania użytkownika zarejestrowane w urządzeniu mogą być zmienione za pomocą Usług 

Internetowych CentreWare. Informacje o tym, jak to zrobić, można znaleźć w dziale Pomoc Usług 
Internetowych CentreWare.
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7.6 Włączanie Zdalnego Uwierzytelniania 

W rozdziale tym opisano w jaki sposób wprowadzić ustawienia aby móc korzystać z maszyny ze zdalnym 
uwierzytelnianiem.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwołajcie się do poniższych  podrozdziałów

Ustawienie Uwierzytelnianiena na "Logowanie do Zdalnych Kont" .................................................................................s. 242

Ustawienie Ograniczeń Dostępu .....................................................................................................................................................s. 244

Konfiguracja Serwera Uwierzytelniania........................................................................................................................................s. 245

7.6.1 Ustawienie Uwierzytelnianiena na "Logowanie do Zdalnych  Kont"

Aby korzystać z urządzenia ze zdalnym uwierzytelnieniem, ustawcie metodę uwierzytelniania na "Logowanie do 
Zdalnych Kont".

Ważne
 Wszystkie informacje osobiste dotyczące użytkownika oraz zarejestrowane na maszynie katalogi zostaną 

usunięte, jeśli zmienicie metodę uwierzytelniania z  "Logowanie do Lokalnych Kont" na "Logowanie do Zdalnych  
Kont".

 1.  Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/
Wylogowanie>. 

 2. Z pomocą klawiatury numerycznej lub wyświetlanej na 
ekranie, wprowadźcie ID użytkownika administratora  
systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użyt-

kownika jest  "11111”.

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk<Log In / Out> 
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 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

Przypis
 Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk  

<Główne Usługi>, aby wyświetlić ekran meni 
jeżeli dotychczas nie został wyświetlony. 

 4. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpie-
czeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Typ Logowania].

 5. Naciśnijcie [Logowanie do Zdalnych Kont]. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Typ 

Logowania" (s. 346).

 6. Naciśnijcie [Zachowaj].
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7.6.2 Ustawienie Ograniczeń Dostępu 

Poniżej opisano, jak ograniczyć dostęp do niektórych funkcji. 

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Dostęp do Usługi].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w  "Dostęp do 

Usług" (s. 346).

7.6.3 Zapisywanie Informacji Zdalnego Uwierzytelnienia na Urządzeniu 

Poniżej opisano, jak włączyć zapisywanie danych użytkownika, które zostały użyte dla zdalnego uwierzytelniania.

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Konfiguracja Szczegółów 
Użytkownika] > [Zachowaj Zdalne Konta na Tej  Maszynie].

 2. Wybierzcie [Wyłączone], aby nie pozwolić na zachowanie 
informacji zdalnego uwierzytelnienia na maszynie  lub 
[Włączone], aby umożliwić zapisywanie tych danych.

Przypis
 Jeśli nie chcecie, aby dane użytkownika były 

zapisane w czasie zdalnego uwierzytelnienia 
pamiętajcie o ustawieniu opcji Wyłączone.

 3. Naciśnijcie [Zamknij].



Authentication

7

2457.6 Włączanie Zdalnego Uwierzytelniania

Usuwanie danych zdalnego uwierzytelnienia zapisanych na urządzeniu

Poniżej opisano, jak usunąć dane użytkownika, które zostały  zapisane na maszynie podczas zdalnego 
uwierzytelnienia.

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] > [Uwierzytelnianie] > [Konfiguracja Szczegółów 
Użytkownika] > [Usuń Zdalne Konta].

 2. Wybierzcie [Wykonaj Ręcznie].

7.6.4 Konfiguracja Serwera Uwierzytelniania

Poniżej opisano, jak skonfigurować serwer uwierzytelniania za pomocą Usług Internetowych CentreWare.

Przypis
 Po zakoñczeniu konfiguracji serwera uwierzytelniania trzeba ponownie uruchomić maszynę. 

Parametry do skonfigurowania zależą od serwera uwierzytelniania którego używacie.
Aby skonfigurować serwer patrzcie poniższe podrozdziały

Konfiguracja Active Directory ...........................................................................................................................................................s. 245

Konfiguracja Zarządzania Uwierzytelnianiem............................................................................................................................s. 241

Konfiguracja Active Directory

Poniżej opisano sposób konfigurowania parametrów serwera uwierzytelniania (Active Directory). 

Przypis
 Korzystając z usługi Active Directory jako serwera uwierzytelniania, jako metoda uwierzytelniania musi być 

używane  uwierzytelnienie. 

Patrz
 Więcej informacji na temat produktów dostępnych w programie Usług Internetowych CentreWare, można 

znaleźć w sekcji Pomocy Usług Internetowych CentreWare 

 1. Uruchomcie przeglądarkę internetową.
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 2. W polu adresowym przeglądarki wprowadźcie adres IP maszyny lub jej adres internetowy i naciśnijcie przy-
cisk <Wprowadź>.

 Przykład wprowadzenia adresu IP 
Przykład - http://192.168.0.101

 Przykład wprowadzenia adresu internetowego (Jeżeli adres internetowy maszyny to myhost.example.com) 
Przykład - http://myhost.example.com

 3. Wpiszcie [ID Użytkownika] i [Hasło], a następnie kliknijcie przycisk [Logowanie].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111"oraz hasło "x-admin".

 4. 6. Skonfigurujcie  serwer uwierzytelniania. 
Odwołajcie się do następujących kroków ustawieñ: 

Authentication Policy ...........................................................................................................................................................................s. 238

System Uwierzytelnianie.....................................................................................................................................................................s. 248

Usługi Katalogowa /Serwer LDAP ..................................................................................................................................................s. 239

Uwierzytelnienie LDAP .......................... ..............................................................................................................................................s. 240

 Filtry Specjalne........................................................................................................................................................................................s. 249

Ustawienia SSL / TLS ............................................................................................................................................................................s. 250

Polityka Uwierzytelnienia
(1) Wybierzcie [Właściwości] > [Bezpieczeństwo] > [Uwierzytelnianie] > [Polityka Uwierzytelnienia].

(2) Wybierzcie [Logowanie do Zdalnych  Kont] dla [Ustawienia Uwierzytelniania].
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(3) Ustawcie  wszystkie inne pozycje zaznaczone  na poniższym rysunku prostokątem.

(4) Kliknijcie [Zastosuj]. 
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System Uwierzytelnianie 
(1) Wybierzcie[ Właściwości ] > [Bezpieczeństwo] > [Serwery Zdalnego Uwierzytelniania] > [System Uwier-

zytelniania]. 

(2) Wybierzcie [LDAP] dla  [Systemu Uwierzytelniania].

(3) Ustawcie wszystkie inne pozycji zaznaczone na poniższym rysunku prostokątem.

(4) Kliknijcie [Zastosuj]. 

Serwer LDAP / Usługi Katalogowe
(1) Wybierzcie [Właściwości] > [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia Protokołu] > [LDAP] > [Serwer LDAP]. 

(2) Ustawcie każdą z pozycji zaznaczonych na poniższym rysunku prostokętem.

(3) Kliknijcie [Zastosuj]. 
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Uwierzytelnianie LDAP 
(1) Wybierzcie[ Właściwości ] > [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia Protokołu] > [LDAP] > 

[Uwierzytelnianie LDAP]. 

(2) Ustawcie każdą z pozycji jak zaznaczone na poniższym rysunku .

(3) Kliknijcie [Zastosuj]. 

Custom Filters
(1) Wybierzcie[ Właściwości ] > [Ustawienia Sieciowe] > [Ustawienia Protokołu] > [LDAP] > [Filtry 

Niestandardowe]. 

(2) Ustawcie filtr w [Filtrowanie ID Użytkownika].

(3) Kliknijcie [Zastosuj]. 
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Ustawienia SSL / TLS 
(1) Wybierzcie [Właściwości ] > [Bezpieczeństwo] > [Ustawienia SSL / TLS]. 

(2) Dokonajcie ustawieñ dla [Komunikacji LDAP - SSL / TLS].

(3) Kliknijcie [Zastosuj]. 

 5. Uruchomcie ponownie urządzenia. 

Konfigurowanie Zarządzania Uwierzytelnianiem

Poniżej opisano sposób konfigurowania parametrów serwera uwierzytelniania (Zarządzanie Uwierzytelnianiem). 
Podczas korzystania z zarządzania uwierzytelnianiem, musicie skonfigurować ustawienia zarówno na maszynie jak i 
w Zarządzaniu Uwierzytelnianiem. 
Procedury ustawiania znajdziecie w poniższych podrozdziałach.

Konfiguracja Zarządzania Uwierzytelenieniem .......................................................................................................................s. 244

Ustawienia na Maszynie.................. ...................................................................................................................................................s. 246
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Konfiguracja Zarządzaniem Uwierzytlenienia

Poniżej przedstawiono omówienie konfigurowania Zarządzania Uwierzytelnianiem. 

Patrz
 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, patrzcie  "Zarządzanie ApeosWare w Podręczniku Administratora Zestaw do 

zarządzania tożsamością / Ustawienia Standardowe / Zarządzanie Urządzeniem. 

 1. Zalogujcie się do ApeosWare Management  Suite. 

 2. Ustawcie ApeosWare Management. 
Odwołajcie się do następujących procedur konfiguracji: 

Krok 1 Określenie informacji o urządzeniu w grupach urządzeñ.........................................................................................s. 251

Krok 2  Dodawanie Użytkowników..................................................................................................................................................s. 251

Krok 3  Dodawanie pod-użytkowników .........................................................................................................................................s. 252

Krok 4  Dodawanie Użytkowników do Grupy Urządzeñ .........................................................................................................s. 252

Krok 5  Aktualizowanie Urządzeñ....................................................................................................................................................s. 252

Krok 1 Określenie informacji o urządzeniu w grupach urządzeñ 
Dodajcie System Szeroko Formatowy Xerox 6705 do grup urządzeñ wykonując poniższe czynności. 

(1) (Z menu wybierzcie [Usługa Zarządzania] > [Urządzenie/Użytkownik > [Lista Urządzeń]. 

(2) Na zakładce [Grupa Urządzeń], kliknijcie żądaną grupę urządzeń. 

(3) Kliknijcie [Dodaj Urządzenie]. 

(4) Wybierzcie [Określ i dodaj adres IP / nazwę hosta bezpośrednio] i kliknijcie [Dalej]. 

(5) Na karcie [Informacje podstawowe] wprowadźcie adres IP lub nazwę hosta waszego Systemu Szeroko 
Formatowego Xerox 6705 w [Adres IP/Nazwa Hosta]. 

(6) W zakładce [Nazwa Urządzenia], wprowadźcie nazwę urządzenia używanego w ramach Zarządzania 
Urządzeniami. 
Aby wprowadzić nazwę urządzenia (dla ustawienia urządzenia), odznaczcie  w polu wyboru [Pobierz z 
Urządzenia]. 

(7) Ustawcie  inne pozycje w razie potrzeby. 

(8) Kliknijcie [Dodaj]. 

System Szeroko Formatowy Xerox 6705 został dodany do grupy urządzeñ. 

Krok 2  Dodawanie Użytkowników
Dodajcie użytkowników, którzy będą zdalnie uwierzytelnieni, wykonując poniższe czynności. 

(1) Z menu wybierzcie [Zarządzanie Usługami]> [Zarządzanie Użytkownikami]>  [Użytkownicy/Grupy]. 

(2) Na zakładce [Grupa Użytkownika] kliknijcie [lokalny]. 

(3) Kliknijcie [Dodaj Użytkownika]. 

(4) W zakładce [Informacje Podstawowe] należy wypełnić każdą z następujących pozycji: [ID 
Użytkownika], [Nazwa użytkownika], [Hasło] i [Potwierdź Hasło]. 

(5) Ustawcie inne pozycje w razie potrzeby. 

(6) Kliknijcie [OK]. 

Użytkownik został dodany
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Krok 3  Dodawanie pod-użytkowników
Aby użyć funkcji pod-użytkownika, dodajcie pod-użytkowników do użytkownika. 

Przypis
 Po dodaniu jednego lub więcej pod-użytkowników do użytkownika, użytkownik jest traktowany jako 

główny użytkownik. 

(1) Z menu wybierzcie  [Zarządzanie Usługami]> [Zarządzanie Użytkownikami]> [Użytkownicy / Grupy]. 

(2)  Na zakładce [Grupa Użytkownika] kliknijcie [lokalny].

(3) Wybierzcie pole wyboru użytkownika, do którego mają być dodani pod-użytkownicy i kliknijcie [Edytuj]. 

(4) Kliknijcie na zakładce  [Szczegóły]. 

(5) Kliknijcie [Ustawienia Pod-Użytkownika]. 

(6) Kliknijcie [Dodaj z Listy Użytkowników]. 

(7) Wypełnijcie [Szukaj], [Stan Wyszukiwania] i [Słowo Kluczowe] w razie potrzeby i kliknijcie przycisk 
[Szukaj].

(8) Wybierzcie pole wyboru użytkownika, który ma być dodany jako pod-użytkownik . 

(9) Ustaw inne elementy w razie potrzeby. 

(10) Na stronie [Edycja Użytkownika] kliknijcie [OK]. 

Wybrani pod-użytkownicy zostali dodani do użytkownika. 

Krok 4  Dodawanie Użytkowników do Grupy Urządzeñ
Dodajcie  użytkowników do grupy urządzeñ, którzy będą zdalnie uwierzytelniani wykonując poniższe 
czynności. 

(1) Z menu wybierzcie [Usługa Zarządzania] > [Urządzenie/Użytkownik > [Lista Urządzeń]. 

(2) Na zakładce [Grupy Urządzeñ] kliknijcie grupę urządzeñ, w których uwzględniony jest System Szeroko 
Formatowy Xerox 6705. 

(3) Kliknijcie [Użytkownicy/ Dostępy]. 

(4) Kliknijcie [Dadaj]. 

(5) Znajdźcie użytkowników, których dodaliście w  "Krok 2  Dodawanie Użytkowników" (s. 251). 
Wypełnijcie [Szukaj], [Stan Wyszukiwania] i w razie potrzeby [Słowo] i kliknijcie przycisk [Szukaj]. 

(6) Wybierzcie pole wyboru żądanego użytkownika (znalezionego) i kliknijcie [Następny]. 

(7) Na stronie [Dodaj użytkownika / Grupy (Ustawienia uprawnieñ)] ustawcie pozycje jeśli to konieczne. 

(8) Kliknijcie [Zakoñcz]. 

Użytkownik został dodany do grupy urządzeñ. 

Krok 5  Aktualizowanie Urządzeñ
Wprowadźcie zmiany, które zostały ustawione dla Systemu Szeroko Formatowego Xerox 6705 wykonując 
poniższe czynności. 

(1) Z listy wyboru wybierzcie [Usługa Zarządzania] > [Urządzenie/Użytkownik > [Lista Urządzeń]. 

(2) W polu [Grupy Urządzeñ], kliknijcie grupę urządzeñ, w której uwzględniony jest system Szeroko 
Formatowy Xerox 6705 . 

(3)  Wybierzcie pole wyboru dla grupy urządzeñ, w której  znajduje się System Szeroko Formatowy Xerox 
6705 i kliknijcie przycisk [Aktualizuj Urządzenie]. 

(4) Wybierzcie sposób aktualizacji ustawieñ i kliknijcie przycisk [Następny]. 

(5) Kliknijcie [Aktualizuj Urządzenie]. 

Proces aktualizacji Systemu Szeroko Formatowego Xerox 6705 rozpocznie się. 
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Instalacja na Urządzeniu

Patrz
 Więcej informacji na temat dostępnych pozycji  w Usługach Internetowych CentreWare, możecie znaleźć w sekcji 

Pomocy Usług Internetowych CentreWare. 

 1. Zalogujcie się do Usług Internetowych CentreWare.

Patrz
 Informacje na temat sposobu, jak zalogować się do usług internetowych CentreWare, znajdziecie w Kroki 

od 1 do 3 w rozdziale  "Konfiguracja Active Directory" (s. 245).

 2. Konfiguracja serwera uwierzytelniania. 
Odwołajcie się do następujących procedur  konfiguracji: 

Polityka Uwierzytelnienia ...................................................................................................................................................................s. 253

System Uwierzytelniania.....................................................................................................................................................................s. 247

Polityka Uwierzytelnienia
(1) Wybierzcie [Właściwości ] > [Bezpieczeństwo] > [Uwierzytelnianie] > [Polityka Uwierzytelnienia].

(2) Dokonajcie ustawień [Zapisz konta na  urządzeniu]. 

(3) Kliknijcie [Zastosuj]. 

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text

Staszek
Typewritten Text
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System Uwierzytelnienia
(1) Wybierzcie [Właściwości] > [Bezpieczeństwo] > [Serwery Zdalnego Uwierzytelniania] > [System 

Uwierzytelnienia]. 

(2) Ustawcie każdą z pozycji ukazaną w prostokącie na poniższym rysunku.

(3) Kliknijcie [Zastosuj]. 

 3. Uruchomcie ponownie urządzenie. 



Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów 

W rozdziale tym opisano dostępne rozwiązania dla wielu problemów jakie mogą powstać w czasie eksploatacji 
urządzenia.

8.1 Rozwiązywanie Problemów .....................................................................................................................256

8.2 Problemy z Urządzeniem..........................................................................................................................257

8.3 Problemy Zacięć Papieru ..........................................................................................................................258

8.4 Problemy Jakości Obrazu..........................................................................................................................259

8.5 Problemy Podczas Kopiowania ..............................................................................................................264

8.6 Problemy Podczas Skanowania..............................................................................................................265

8.7 Problemy Podczas Drukowania..............................................................................................................268

8.8 Problemy z Usługami Internetowymi CentreWare........................................................................269

8.9 Kody Błędów .................................................................................................................................................270

8.10 Gdy Powstanie Zacięcie Papieru............................................................................................................274

8.11 Gdy Powstanie Zacięcie Dokumentu...................................................................................................280

8.12 Dodatkowe Informacje.............................................................................................................................282
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włączone

8.1 Rozwiązywanie Problemów

W tym rozdziale opisano co zrobić, gdy podczas pracy wystąpi problem z maszyną 
Podejmijcie odpowiednie działania zgodnie z następującymi procedurami rozwiązywania problemów. 

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych procedur, należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Xerox. 

Zasilanie nie jest włączone. Akcja Patrz "Problemy z Urządzeniem" (s. 257). 

Nie Tak

Ekran dotykowy nie jest 
wystarczająco jasny

Akcja Patrz "Problemy z Urządzeniem" (s. 257). 

Nie Tak

Wyświetlany jest komunikat . Akcja Patrz "Problemy z Urządzeniem" (s. 257). 

Nie Tak

Problemy zacięć Akcja Patrz "Problemy Zacięć Papieru" (s. 258). 

Nie Tak

Problemy jakości obrazu Akcja Patrz "Problemy Jakości Obrazu" (s. 259). 

Nie Tak

Problem podczas  kopiowania Akcja Patrz "Problemy Podczas Kopiowania" (s. 264). 

Nie Tak

Problem podczas skanowania Akcja Patrz "Problemy Podczas Skanowania" (s. 265). 

Nie Tak

Problem podczas  drukowania Akcja Patrz "Problemy Podczas Drukowania" (s. 268). 
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2578.2 Problemy z Urządzeniem

8.2 Problemy z Urządzeniem  

Przed skontaktowaniem się z nami sprawdźcie status maszyny.

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie 

Zasilanie nie 
włącza się.

Czy włączony jest główny 
wyłącznik zasilania i wyłącznik 
maszyny?

Włączcie zasilanie.

Patrz
 Patrz "Zasilanie" (s. 33). 

Czy wtyczka jest podłączona do 
gniazdka elektrycznego?

Wyłączcie główny wyłącznik zasilania i wyłącznik maszyny i 
podłączcie przewód zasilający. Włączcie ponownia główny 
wyłącznik zasilania i wyłącznik maszyny. 

Patrz
 Patrz "Zasilanie" (s. 33). 

Czy przewód zasilający jest odłą-
czony od maszyny? 

Ciemny ekran 
dotykowy  

Czy świeci się przycisk 
<Oszczędzanie Energii >?

Maszyna znajduje się w Trybie Oszczędzania Energii. Aby wypro-
wadzić ten tryb na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk 
<Oszczędzanie Energii >. 

Patrz
 Patrz "Tryb Oszczędzania Energii" (s. 36). 

Wyświetla się 
komunikat. 

Błąd urządzenia
Patrz

 Patrz "Kody Błędów" (s. 270). 

Czy wystąpiło zacięcie papieru?
Patrz

 Patrz "Gdy Powstanie Zacięcie Papieru" (s. 274). 

Czy wystąpiło zacięcie doku-
mentu?

Patrz
 Patrz "Gdy Powstanie Zacięcie Dokumentu" (s. 

280). 

Czy wyświetlany jest komunikat 
“Proszę czekać...”  

Jeśli komunikat wyświetlany jest dłużej niż 5 minut, należy skon-
taktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 
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8.3 Problemy Zacięć Papieru 

W rozdziale tym opisano możliwe przyczyny i sposoby usuwania zacięć papieru. 
Aby uzyskać więcej informacji o tym jak usunąć zacięcie dokumentu, odwołajcie się do "Gdy Powstanie Zacięcie 
Dokumentu" (s. 280) a jak usunąć zaciecię papieru odwołajcie sie do "Gdy Powstanie Zacięcie Papieru" (s. 274).

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Często występują  
zacięcia doku-
mentu.  

Czy używany jest odpowiedni typ 
dokumentów?

Prawidłowo załadujcie odpowiedni typ dokumentu. 

Patrz
 Dla pracy kopiownia patrz "Krok 3 Rozpoczęcie 

Pracy Kopiowania" (s. 80).

 Dla pracy skanowania  patrz "Krok 2 Rozpoczęcie 
Pracy Skanowania" (s. 129).

Czy dokument jest zbyt mały? Minimalny rozmiar dokumentu, który może zostać załadowany 
to: 176 (szerokość) x 210 (długość) mm.

Patrz
 Patrz "Akceptowalne oryginały" (s. 72). 

Media często się 
zacinają lub 
marszczą. 

Czy jest używany odpowiedni typ 
mediów? 

Załadujcie prawidłowo odpowiedni typ nośnika. 

Patrz
 Patrz "Rodzaje Nośników" (s. 73). 

Czy media są prawidłowo zała-
dowane?

Załadujcie prawidłowo media. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy media są wilgotne? Załadujcie media z nowego opakowania. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy dla załadowanych mediów są 
wybrane odpowiednie ustawie-
nia?

Zgodnie z załadowanymi mediami ustawcie odpowiedni format, 
typ/gramaturę. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy w maszynie znajdują się 
zacięte arkusze papieru, kawałki 
podartego papieru lub jakieś ciała 
obce? 

Otwórzcie  przednie drzwi i wyciągnijcie podajnik rolek i usuńcie 
porwany papier lub obcy przedmiot. 

Patrz
 Patrz "Gdy Powstanie Zacięcie Papieru" (s. 274) 

oraz  "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 
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2598.4 Problemy Jakości Obrazu

8.4 Problemy Jakości Obrazu

Kiedy jakość obrazu na kopii /skani / wydruku jest słaba, zidentyfikujcie objaw w poniższej tabeli i  podejmijcie  
odpowiednie korygujące działania. 
Jeśli nawet po zastosowaniu sugerowanego rozwiązania jakość obrazu nie ulegnie poprawie, skontaktujcie się z loka-
lnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Zabrudzona  
kopia/ skan. 

Czy powierzchnia szyby skanera 
jest czysta? 

Wyczyście powierzchnię szyby skanera. 

Patrz
 Patrz "Czyszczenie Maszyny" (s. 62). 

Czy papier dokumentu to papier 
kolorowy, szorski lub światłokopia? 

Wykonajcie korektę nasycenia, typu oryginału lub kolorowego tła. 

Patrz
 Dla pracy kopiownia patrz "Typ Oryginału 

(Wybór Rodzaju Dokumentu)" (s. 109), "Opcje 
Obrazu (Korekta Nasycenia Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 110), and "Eliminacja Tła 
(Zapobieganie Pojawianiu się na Kopiach 
Kolorowego Tła)" (s.111). 

 Dla pracy skanowania  patrz "Typ Oryginału 
(Wybór Typu Oryginału)" (s. 141), "Opcje Obrazu 
(Korekta Nasycenia, Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 154), and "Eliminacja Tła 
(Zapobieganie Pojawianiu się na Skanach 
Kolorowego Tła)" (s. 155).

Na kopii/skanie 
występują czarne  
linie i smugi. 

Czy powierzchnia szyby skanera 
jest zabrudzona ?

Wyczyście powierzchnie szyby skanera. 

Patrz
 Patrz "Czyszczenie Maszyny" (s. 62). 

Kopia/ skan są 
zbyt ciemne . 

Czy nasycenie kopii lub Jaśniej / 
Ciemniej jest ustawione na  
[Ciemniej]?

Dokonajcie korekty dla Nasycenia Kopii i/lub w Jaśniej / Ciemniej. 

Patrz
 Dla pracy kopiownia patrz "Opcje Obrazu 

(Korekta Nasycenia Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 110).

 Dla pracy skanowania  patrz "Opcje Obrazu 
(Korekta Nasycenia, Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 154).

Na kopiach /
skanach wydru-
kach pojawia się 
luka  

Odległość między czytnikami 
mogła ulec rozkalibrowaniu.

Wykonajcie kalibrację położenia czytników skanera. 

Patrz
 Patrz "Kalibracja położenia czytników skanera" 

(s. 57). 
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Kopia/Skan/
Wydruk jest zbyt 
jasny. 

Czy nasycenie kopii jest ustawione 
na [Jaśniej]? 

Dokonajcie korekty dla Nasycenia Kopii i/lub w Jaśniej / Ciemniej. 

Patrz
 Dla pracy kopiownia patrz "Opcje Obrazu 

(Korekta Nasycenia Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 110).

 Dla pracy skanowania patrz "Opcje Obrazu 
(Korekta Nasycenia, Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 154).

Czy Nasycenie Kopi lub Jaśniej / 
Ciemniej jest ustawione na  
[Jaśniej]? 

Czy jest odpowiednie ustawienie 
dla typu oryginału? 

Wybierzcie odpowiedni typ oryginału. 

Patrz
 Dla kopii patrz "Typ Oryginału (Wybór Rodzaju 

Dokumentu)" (s. 109).

 Dla pracy skanowania  patrz "Typ Oryginału 
(Wybór Typu Oryginału)" (s. 141).

Obraz na kopii/
skanie/wydruku 
jest przekoszony 
lub niewycentro-
wany 

Czy dokument jest załadowany 
prawidłowo? 

Prawidłowo załadujcie dokument. 

Patrz
 Dla kopii patrz "Krok 3  Rozpoczęcie Pracy kopio-

wania" (s. 80).

 Dla pracy skanowania  patrz "Krok 2 Rozpoczęcie 
Pracy Skanowania" (s. 129).

Czy prawidłow ustawiona jest 
prowadnica dokumentu? 

Ustawcie prawidłowo prowadnicę dokumentu. 

Patrz
 Dla kopii patrz "Krok 3  Rozpoczęcie Pracy kopio-

wania" (s. 80).

 Dla pracy skanowania  patrz "Krok 2 Rozpoczęcie 
Pracy Skanowania" (s. 129).

Brakuje części 
obrazu na
kopii/wydruku lub 
jest on rozmyty
(niewyraźny)

Czy media nie są zawilgocone? Jeżeli media  są zawilgocone może to powodować
braki części obrazu lub rozmycia. Jeśli tak, załadujcie  media z
nowego opakowania. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

czy załadowane media nie są 
pozaginane lub pomarszczone? 

Usuńcie uszkodzone media i zamieńcie je świeżo rozpakowanymi.  

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy część obrazu nie wychodzi 
poza obszar zadruku? 

Zmieñcie  oryginał tak, aby  obraz mieścił  się w obszarze zadruku. 

Patrz
 Patrz "Szerokość utraconego obrazu" 

w "Specyfikacja" (s. 358).

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie
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Zabrudzenie 
pojawia sięw 
równych 
odstępach.

Czy droga papieru jest zanie-
czyszczona? 

Wykonajcie kilka kopii. 
Jeżeli objaw nie zaniknie skontaktujcie się z lokalnym przedst-
awicielem firmy Xerox. 

Zabrudzeniu uległy  wewnętrzne 
części maszyny. 

Skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox  

Na wydruku są 
czarne kropki

Zabrudzeniu uległy  wewnętrzne 
części maszyny. 

Skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Na wydruku są 
czarne linie.

Czy powierzchnia szyby skanera 
jest czysta? 

Wyczyście szybe skanera. 

Patrz
 Patrz "Czyszczenie Maszyny" (s. 62). 

Zabrudzeniu uległy  wewnętrzne 
części maszyny. 

Skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Na czarnych 
obszarach
wydruku są białe 
kropki.

Czy załadowany jest odpowiedni 
typ mediów?

Załadujcie odpowiedni typ mediów . 

Patrz
 Patrz "Rodzaje Nośników" (s. 73). 

Zabrudzeniu uległy  wewnętrzne 
części maszyny. 

Skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie
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Potarcie palcem 
toneru powoduje 
jego rozmazanie. 
Toner niejest 
utrwalony na 
papierze. Papier 
jest pobrudzony 
od toneru. 

Czy media są wilgotne? Załadujcie media z nowego opakowania. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy jest używany odpowiedni typ 
mediów?

Załadujcie odpowiednie media. 

Patrz
 Patrz "Rodzaje Nośników" (s. 73). 

Czy ustawienie typu mediów jest 
odpowiednie? 

Wybierzcie odpowiednie ustawienie dla typu mediów. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Cały obszar 
papieru jest
czarny. 

Może być uszkodzony zasilacz 
wysokiego napięcia.

Skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Wydruk/kopia jest 
pusta. 

Czy dla pracy kopiowania doku-
ment ułożony jest skanowaną 
stroną do dołu? 

Ułózcie dokument skanowaną stroną do dołu. 

Może być uszkodzony zasilacz 
wysokiego napięcia. 

Skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 

Cały wydruk jest 
złej jakości.

Czy nasycenie tonera jest odpo-
wiednie? 

Skorektujcie nasycenie tonera. 

Patrz
 Patrz "Nasycenie Tonera" (s. 309). 

Obraz na kopii/
wydruku jest prze-
koszony lub niewy-
centrowany 

Czy media są załadowane 
prawidłowo? 

Załadujcie prawidłowo media. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie
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Brakuje części 
obrazu na
kopii/skanie. 

Czy dokument jest prawidłowo 
umieszczony? 

Prawidłowo  załadujcie dokument. 

Patrz
 Dla kopii patrz  "Krok 2 Rozpoczęcie Pracy 

Kopiowania" (s. 80).

 Dla pracy skanowania  patrz "Krok 2 Rozpoczęcie 
Pracy Skanowania" (s. 129).

Czy media są prawidłowo zała-
dowane? 

Załadujcie prawidłowo media. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy  ustawienia kopiowania takie 
jak, Zmniejszanie/Powiększanie, 
Dostarczanie Papieru, Przesuniecie 
Obrazu, Kasowanie Krawędzi oraz  
Początek Skanowania są pra-
widłowe? 

Ustawcie odpowiednie nastawienia kopiowania. 

Patrz
 Patrz "Zmniejszanie /Zwiększanie (Wykonywanie 

Kopii)" (s. 103) oraz "Kopiowanie - Ekran [Format 
Wyjściowy]" (s. 120). 

Czy  ustawienia kopiowania takie 
jak, Zmniejszanie/Powiększanie, 
Rozmiar Oryginału, Kasowanie 
Krawędzi oraz Początek skanowa-
nia są prawidłowe? 

Ustawcie odpowiednie  nastawienia kopiowania. 

Patrz
 Patrz "Zmniejszanie/Powiększanie (Określenie 

Współczynnika Skalowania)" (s. 158) oraz 
"Skanowanie- Ekran [Korekta Ułożenia]" (s. 157). 

Na kopii/skanie 
występują cienie 

Czy dokument jest pozaginany  
czy zawiera naklejone obiekty? 

Skorygujcie ustawienia dla Nasycenia Kopii, Jaśniej / Ciemniej, i/
lub Typ Oryginału. 

Patrz
 Dla kopii patrz "Opcje Obrazu (Korekta 

Nasycenia Ostrości i Kontrastu Obrazów)" (s. 
110) oraz"Typ Oryginału (Wybór Rodzaju 
Dokumentu)" (s. 109). 

 Dla pracy skanowania  patrz "Opcje Obrazu 
(Korekta Nasycenia, Ostrości i Kontrastu 
Obrazów)" (s. 154)oraz "Typ Oryginału (Wybór 
Typu Oryginału)" (s. 141).

Czy dokument jest przezroczysty 
jak np. folia? 

Brakuje obrazu na 
krawędzi papieru

Czy część obrazu znajduje się poza 
obszarem zadruku?

Utwórzcie ponownie oryginał tak, aby jego obraz pasował do 
obszaru zadruku. 

Patrz
 Patrz "Szerokość Utracoengo obrazu" w

 "Specyfikacja" (s. 358).

Zeskanowany 
obraz jest nieostry  

Czy rozdzielczość skanowania jest 
zbyt niska? 

Wybierzcie wyższą rozdzielczość. 

Patrz
 Patrz "Rozdzielczość (Określenie Rozdzielczości 

Skanowania)" (s. 141). 

Czy ustawienia trybu koloru są 
prawidłowe? 

Wybierzcie odpowiedni tryb koloru (Kolor wyjściowy). 

Patrz
 Patrz "Skanowanie w Kolorze (Wybór Trybu Kolor 

dla Skanowania )" (s. 140). 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie



8

Pr
ob

le
m

 S
ol

vi
ng

8.5 Problemy Podczas Kopiowania264

8.5 Problemy Podczas Kopiowania

W rozdziale tym opisano, jak rozwiązywać problemy powstajce podczas  kopiowania. 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Dokument nie jest 
prawidłowo 
podany. 

Czy dokument nie jest za mały? Minimalny rozmiar dokumentu, który może zostać załadowany 
to: 176 (szerokość) x 210 (długość) mm.

Patrz
 Patrz "Akceptowalne oryginały" (s. 72). 

Obraz na medium 
podanym z półki 
podajnika 
ręcznego nie jest 
wycentrowany . 

Czy ułożenie medium załadowa-
nego do podawania z podajnika 
ręcznego jest prawidłowe? 

Załadujcie medium w odpowiednim ułożeniu. 

Patrz
 Patrz "Podawanie Papieru w Arkuszach  (Podajnik 

ręczny)" (s. 48). 

Narożnik oryginału 
jest
zagięty. 

Czy dokument jest zwinięty? Przed załadowaniem wyprostujcie dokument.  

Dokument nie zo-
stał skopiowany  w 
żądanym roz-
miarze. 

Czy został wybrany wybrany pra-
widłowy format dokumentu? 

Ustawcie rozmiar medium zgodnie z rozmiarem oryginału. 

Patrz
 Patrz "Auto Wykrycie" (s. 114). 

Czy wybraliście prawidłowy fo-
rmat medium? 

Ustawcie format medium zgodnie z jego rzeczywistymi roz-
miarami. 

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

Czy dokument umieszczony jest 
prawidłowo? 

Prawidłowo załadujcie dokument. 

Patrz
 Patrz "Krok3 Rozpoczęcie  Kopiowania" (s. 80). 

 Prowadnice papieru są ustawione 
prawidłowo? 

Ustawcie prawidłowo prowadnice dokumentu. 

Patrz
 Patrz "Krok3 Rozpoczęcie Kopiowania" (s. 80). 

Czy dokument jest pozaginany? Przed podaniem wyprostujcie powierzchnię dokumentu. 

Patrz
 Patrz "Krok 3 Rozpoczęcie Kopiowania" (s. 80). 
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8.6 Problemy Podczas Skanowania 

W rozdziale tym opisano, jak rozwiązywać problemy powstające podczas skanowania. 

8.6.1 Na Maszynie Nie Można Skanować

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby rozwiązywnia problememów skanowania.  

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Dokument nie jest 
prawidłowo 
podany.  

Czy dokument nie jest za mały? Minimalny rozmiar dokumentu, który może zostać załadowany 
to: 176 (szerokość) x 210 (długość) mm.

Patrz
 Patrz "Akceptowalne oryginały" (s. 72). 

Narożnik oryginału 
jest
zagięty. 

Czy dokument jest zwinięty? Przed załadowaniem wyprostujcie dokument. 

Dokument nie zos-
tał zeskanowany  
w żądanym roz-
miarze. 
 

Czy został wybrany  wybrany 
prawidłowy format dokumentu? 

Ustawcie rozmiar medium zgodnie z rozmiarem oryginału. 

Patrz
 Patrz "Auto Wykrycie" (s. 159). 

Czy dokument umieszczony jest 
prawidłowo?

Prawidłowo załadujcie dokument. 

Patrz
 Patrz "Krok 2 Rozpoczęcie Pracy Skanowania" (s. 

129).
 

 Prowadnice papieru są ustawione 
prawidłowo?

Ustawcie prawidłowo prowadnice dokumentu. 

Patrz
 Dla pracy skanowania  patrz "Krok 2 Rozpoczęcie 

Pracy Skanowania" (s. 129).

Czy dokument jest pozaginany ? Przed podaniem wyprostujcie powierzchnię dokumentu. 

Patrz
 Dla pracy skanowania  patrz "Krok 2 Rozpoczęcie 

Pracy Skanowania" (s. 129).

Niemożliwe za-
chowanie 
zeskanowanych 
danych 

Czy jest wolna przestrzeń na dysku 
twardym urządzenia? 

Jeśli dysk twardy urządzenia zapełni się podczas zapisywania 
zeskanowanych danych, urządzenie zatrzyma pracę i wyświetli  
komunikat. 

Patrz
 Patrz "Kody Błędów" (s. 270). 
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8.6.2 Nie Można Zaimportować Zeskanowanych Danych na Komputer 

Jeśli nie możecie zaimportować zeskanowanych danych do komputera, zidentyfikujcie objaw w poniższej tabeli, aby 
zastosować odpowiednie rozwiązanie. 

Nie można wyko-
nać powtórnego 
skanowania . 

Czy rozmiar pliku nie jest za duży? Dokonajcie korekty dla  Rozdzielczość, Zmniejszanie/Powiększanie 
i  Rozmiar Oryginału. 

Patrz
 Patrz "Rozdzielczość (Określenie Rozdzielczości 

Skanowania)" (s. 141), "Zmniejszanie/
Powiększanie (Określenie Współczynnika 
Skalowania)" (s. 158) oraz "Rozmiar Oryginału 
(Określenie Obszaru Skanowania)" (s. 158).

Czy rozmiar oryginału nie jest za 
duży ? 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Nie można znaleźć 
skanera.  

Czy włączony jest główny 
wyłącznik zasilania i wyłącznik 
maszyny ? 

Włączcie główny wyłącznik zasilania i wyłącznik maszyny. 

Czy przewód sieciowy jest odłą-
czony od komputera? 

Podłączcie przewód sieciowy do komputera. 

Czy jest połączenie sieciowe 
pomiędzy komputerem i 
maszyną? 

Skonsultujcie się z administratorem sieci  

Czy port SNMP jest włączony? Włączcie portSNMP. 

Patrz
 Patrz "Ustawienia Portu" (s. 324). 

Określcie adres IP skanera, jeżeli chcecie go wyszukać ręcznie. 

Czy maszyna jest w trybie uśpie-
nia? 

Wyprowadźcie maszynę z trybu uśpienia. 

Patrz
 Patrz "Wyprowadzenie Trybu Oszczędzania 

Energii" (s. 37). 

Określcie adres IP skanera jeżeli chcecie go wyszukać ręcznie. 

Brak dostępu z 
komputera do 
danych w katalogu 

Czy ustawienia sieci są pra-
widłowe? 

Upewnijcie się, że ustawienia adresu IP są prawidłowe. 

Patrz
 Patrz "Ustawienia Protokołu" (s. 325). 

Czy serwer DNS jest włączony? Upewnijcie się, że serwer DNS jest włączony 

Nie jest możliwe 
otwarcie  katalogu. 

Czy katalog jest zarejestrowany? Zrejestrujcie katalog. 

Patrz
 Patrz "Tworzenie Katalogów" (s. 207). 

Hasło zostało zapomniane? Ustawcie hasło ponownie. 

Patrz
 Patrz "Sprawdź Hasło Katalogu." (s. 208). 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie
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8.6.3 Nie Można Wysłać Zeskanowanych Danych przez Sieć (SMB/LPR) 

Jeżeli nie możecie przesłać przez sieć zeskanowanych danych, aby zastosować odpowiednie rozwiązanie, zidentyfiku-
jcie objaw w poniższej tabeli. 

Nie można wyko-
nać powtórnego 
skanowania .

Czy rozmiar oryginału nie jest za 
duży? 

Zmniejszcie rozmiar oryginału i zaimportujcie go ponownie. 

Patrz
 Patrz "Rozmiar Oryginału (Określenie Obszaru 

Skanowania)" (s. 158). 

Zmniejszcie powiększenie i zaimportujcie go ponownie 

Patrz
 Patrz "Zmniejszanie/Powiększanie (Określenie 

Współczynnika Skalowania)" (s. 158). 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Nie można wysłać 
danych przez sieć . 

Czy serwer jest określony pra-
widłowo? 

Określcie prawidłowo serwer. 

Czy jest poprawnie określone mie-
jsce docelowe? 

Określcie prawidłowo miejsce docelowe. 

Czy jest poprawnie określona 
nazwa udziału? 

Określcie prawidłowo nazwę udziału. 

Czy nazwa logowania jest 
określona prawidłowo? 

Określcie prawidłowo nazwę logowania. 

Czy hasło jest określone pra-
widłowo? 

Określcie prawidłowo hasło. 

Czy próbujecie wykonać transfer 
SMB danych z konta użytkownika 
dla którego nie zostało ustalone 
hasło na komputerze z systemem 
Windows Server 2003, Windows 
Server 2008 lub Windows XP? 

Wykonajcie  poniższe czynności, aby zmienić ustawienia dostępu 
do sieci:

1. Uruchomcie Windows i wybierzcie [Panel Sterowania] > 
[Narzędzia Administratorskie] > [Polityka Bezpieczeństwa 
Lokalnego].
2. Wybierzcie [Ustawienia Bezpieczeństwa] > [Polityka Lokalna] 
> [Opcje Bezpieczeństwa].
3. Zmieńcie [Konta: Ograniczenie lokalnych kont do korzystania 
z pustego hasła do przypadku logowania tylko do konsoli] na  
[Wyłączone]. 

Czy komunikacja sieciowa jest blo-
kowana zaporą ogniową ? 

Upewnijcie się, że ustawienia zapory ogniowej są prawidłowe.  

Patrz
 Patrz "Konfiguracja Zapory Ogniowej" (s. 221). 

Czy są prawidłowe prawa dostępu 
przypisane do udostępnionego 
katalogu docelowego, do którego 
transferowane są zeskanowane 
dane po SMB.  

Upewnijcie się, że ustawienia dla udostępnionego katalogu są 
prawidłowe. 

Patrz
 Patrz "Konfiguracja Udostępnionego Katalogu" 

(s. 219). 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie
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8.7 Problemy  Podczas Drukowania

W rozdziale tym opisano, jak rozwiązywać problemy powstające podczas drukowania.

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Drukowanie nie
jest możliwe. 

Czy przewód sieciowy jest odłą-
czony od komputera? 

Podłączcie przewód sieciowy do komputera. 

Czy przewód sieciowy jest odłą-
czony od  maszyny? 

Podłączcie przewód sieciowy do maszyny. 

Czy status drukarki to  status 
Offline? 

Sprawdźcie ustawienia dla [Status Drukarki]. Wybierzcie [Online] 
jeżeli status jest [Offline]. 

Patrz
 Patrz "Tryb Drukowania" (s. 66). 

Czy na maszynie pojawił się bład? Sprawdźcie komunikat o błędzie i postępujcie zgodnie z instrukc-
jami, aby rozwiązać problem.

Czy adres IP i maska podsieci są 
skonfigurowane prawidłowo? 

Ustawcie prawidłowy adres IP oraz Maskę Podsieci. 

Patrz
 Patrz "Ustawienia Usługi Drukowania" (s. 340). 

Czy jest połączenie sieciowe 
pomiędzy komputerem i 
maszyną? 

Skonsultujcie się z administratorem sieci. 

Czy port jest włączony? Włączcie używany port.

Patrz
 Patrz "Ustawienia Portu" (s. 324). 

Czy maszyna jest podłączona do 
wielu komputerów? 

Zaczekajcie chwilę i wydrukujcie ponownie.  

Czy są załadowane media o 
określonym formacie? 

Załadujcie media o określonym formacie.  

Patrz
 Patrz "Ładowanie/Wymiana Papieru" (s. 45). 

W celu kontynuacji drukowania przełączcie się na inny dostępny 
podajnik papieru. 

Patrz
 Patrz "Przełączanie Podajników Papieru" (s. 48). 

Czy aktywny jest tryb Przerwania? Anulujcie tryb przerwania. 

Czy wykonywane jest zadanie dru-
kowania lub skanowania? 

Funkcja drukowania nie może być użyta, gdy maszyna wykonuje 
pracę kopiowania lub skanowania w wiele miejsc docelowych. 
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8.8 Problemy z Usługami Internetowymi  
CentreWare 

W rozdziale tym opisano przyczyny i zalecane rozwiązania problemów powstających podczas korzystania z Usług 
Internetowych CentreWare. 

Objaw Sprawdzenie Rozwiązanie

Nie można uzyskać 
połaczenia  z Usługami  
Internetowymi  Centre-
Ware. 

Czy maszyna działa pra-
widłowo? 

Sprawdźcie czy maszyna jest włączona. 

Czy adres internetowy został 
wprowadzony prawidłowo? 

Wprowadźcie ponownie adres internetowy. Jeżeli problem 
pozostał, wprowadźcie adres IP i nawiążcie połączenie.

Czy jest używany serwer Proxy? W zależności od serwera proxy połączenie może być niemo-
żliwe. Skonfigurujcie przeglądarkę, aby nie korzystała z “Ser-
wera Proxy” lub, aby nie korzystała z niego tylko dla tego 
adresu. 

Nie funkcjonuje przycisk 
[Aktualizuj]. 

Czy korzystacie z określonej 
przeglądarki? 

Upewnijcie się że wasza przeglądarka jest obsługiwana. 

Patrz
 Patrz "Konfiguracja  Usług Internetowych 

CentreWare" (s. 176). Wybór meni w lewej 
ramce nie aktualizuje 
zawartości prawej ramki 

Ekran jest zniekształcony. Czy rozmiar okna dla prze-
glądarki nie jest za mały? 

Zmieńcie rozmiar okna przeglądarki. 

Ostatnie informacje nie są 
wyświetlane. 

Czy ekran został odświeżony? Naciśnijcie przycisk  [Aktualizuj]. 

Przycisk  [Zastosuj Nowe 
Ustawienia] nie 
odzwierciedla nowych ust-
awień. 

Czy wszystkie wprowadzone 
wartości są prawidłowe?  

Jeżeli została wprowadzona wartość spoza dozwolonego 
zakresu, aktualizacja automatycznie zmieni  ją  na wartość z 
dopuszczalnego zakresu. 

Czy dzieje się to w czasie 
korzystania z panelu sterowa-
nia maszynu czy po? 

Jeśli  skonfigurowana jest  funkcja automatycznego 
resetowania, dowolne ustawienie wykonane przez Usługi 
Internetowe CentreWare nie są zastosowane, dopóki nie 
upłynie czas ustawień. Odczekajcie chwilę. 

Przycisk  [Zastosuj Nowe 
Ustawienia] wyświetla 
informację w prze-
glądarce taką jak   [Serwer 
odesłał nieprawidłową 
lub nierozpoznaną 
odpowiedź ]  i  [Brak 
danych]. 

Czy wprowadzone hasło jest 
prawidłowe?

Znaki wprowadzone w pole  [Hasło] nie odpowiadają zna-
kom  w  [Wprowadź Ponownie  Hasło]. Wprowadźcie praw-
idłowe hasło. 

Czy maszyna działa pra-
widłowo? 

Uruchomcie ponownie maszynę. 

Nie można usunąć prac. Maszyna przetwarza dane Odczekajcie chwilę i  naciśnijcie przycisk [Aktualizuj]. 
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8.9 Kody Błędów

W tym rozdziale opisano jak rozwiązać problem, kiedy pojawi się komunikat o kodzie błędu. 

Ważne
 Wyświetlony komunikat zależy od kodu błędu 

Kody błedów Przyczyna Rozwiązanie

Wystąpił błąd systemu.
Wyłączcie maszynę i zaczeka-
jcie aż wyłączy się panel kon-
trolny. Włączcie ponownie 
maszynę. 
Jeżeli problem nadal 
występuje skontaktujcie się z 
Administratorem Systemu  

116-360

[Błąd konwersji danych]
Nie powiódł się proces przetwarzania 
zeskanowanych danych. 

 Wyłączcie zasilanie i chwilę odczekajcie. 
Po zgaśnięcie na panelu kontrolnym 
wskaźnika <Zasilanie> włączcie zasila-
nie ponownie. 
Jeżeli komunikat nadal występuje    
skontaktujcie się z lokalnym przed- 
stawicielem firmy Xerox. 

Wystąpił błąd systemu. 
Wyłączcie maszynę i zaczeka-
jcie aż wyłączy się panel kon-
trolny. Włączcie ponownie 
maszynę. 
Jeżeli błąd nadal występuje 
skontaktujcie się z Adminis-
tratorem Systemu. 

XXX-XXX

Pojawił się błąd wewnętrzny.  Wyłączcie zasilanie i chwilę odczekajcie. 
Po zgaśnięcie na panelu kontrolnym 
wskaźnika <Zasilanie>, włączcie zasila-
nie ponownie. 
Jeżeli komunikat nadal występuje 
zapiszcie jego treść [XXX-XXX]. 
Następnie wyłączcie zasilanie, chwilę 
odczekajcie i po zgaśnięcie na panelu 
kontrolnym wskaźnika <Zasilanie> skon-
taktujcie się z lokalnym przed-
stawicielem firmy Xerox. 
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Za duży rozmiar obrazu. 
Skanowanie niemożliwe. 

Wybierzcie Potwierdź. 

Zeskanowany aktualnie doku-
ment zostanie usunięty z 
pamięci. 

[Nadmiar danych  - No.1] 
Całkowita ilość zeskanowanych danych  
przekroczyła określoną wielkość. 

Wielkość określona: 

 2GB dla TIFF/PDF/JPEG

 Naciśnijcie [Potwierdź] aby powrócić do 
ekranu gotowości do skanowania i   
naciśnijcie [Ostatni Oryginał], aby 
zakoñczyć skanowanie. 
Zeskanowane przed pojawieniem się 
komunikatu dane mogą zostać zacho-
wane. 

[Niewystarczająca ilość miejsca dla danych]
Ilość wolnego miejsca na dysku twardym 
dysku urządzenia do przechowywania 
zeskanowanych danych jest niewystarczająca. 

Wolne miejsce: 

 Dla  Skanowanie do Katalogu jest to  ilość 
miejsca dla katologu (12GB).

 Dla Skanowanie do komputera lub  
Skanowania do Wielu Miejsc jest to obszar 
tymczasowy (40GB). 

 Dla Skanowania do katalogu usuńcie z 
katalogu niepotrzebne dane, aby 
zwiększyć ilość wolnego miejsca.  

 Dla Skanowanie do komputera lub  
Skanowania do Wielu Miejsc zaczekajcie 
dopóki nie zakończy się aktualna praca.  

[Nadmiar danych  - No.2] 
Długość skanowanego oryginału przekroczyła 
maksymalną dozwoloną.  

Przykład: 

 Skanowana  długość przekroczyła 15 m.

 Naciśnijcie [Potwierdź], aby anulować  
pracę skanowania. 
Zanim ponownie będziecie mogli  
spróbować  zeskanować oryginał, 
musicie zmniejszyć jego rozmiar  do 
długości mniejszej niż dozwolona lub  
dla [Rozmiaru Oryginału] wybrać 
[Rozmiar Specjalny] i wprowadzić 
odpowiednie wartości. 

 Liczba zeskanowanych ory-
ginałów osiągnęła wartość 
maksymalną. 
Wybierzcie  Ostatni Oryginał. 

Liczba zeskanowanych stron dla jednej pracy 
przekroczyła wartość 999. 

 Aby anulować pracę skanowania 
naciśnijcie [Ostatni Oryginał]. 
Zeskanowane przed pojawieniem się 
komunikatu dane mogą zostać zacho-
wane. 

Nie można utworzyć pliku. 
Rozmiar zeskanowanych 
danych przekroczył limit.  

Aby powtórnie utworzyć plik 
zmieńcie ustawienia i wybie-
rzcie  Start. 

Aby zatrzymać skanowanie 
wybierzcie  Stop. 

[Nadmiar danych   - No.3] 
(Gdy możliwe jest powtórne skanowanie z 
innymi ustawieniami)
Ilość zeskanowanych danych przekroczyła 
określoną wielkość. 

Skanowany oryginał przekroczył limit  
(szerokość/długość, długość danych). 

 Odpowiednio zmieńcie ustawienia, aby 
ilość danych mieściła się w limicie,  na 
przykład zmniejszcie rozdzielczość 
skanowania/zmniejszcie rozmiar ory-
ginału/obniżcie jakość obrazu i naciśni-
jcie [Start]. 
Odtwórzcie  zeskanowane dane za 
pomocą zmienionych ustawień bez 
ponownego skanowania dokumentu. 

Kody błedów Przyczyna Rozwiązanie
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Nie można utworzyć pliku tak 
jak jego rozmiar przekroczył  
dopuszczalny dla tego for-
matu limit. 

Wybierzcie  Potwierdź. 

Zeskanowany aktualnie doku-
ment zostanie usunięty z 
pamięci

[Nadmiar danych  - No.4] 
 Szerokość i długość skanowanego oryginału 
przekroczyła określony dla danego formatu 
pliku  

Skanowany oryginał przekroczył limit  
(szerokość/długość, długość danych). 

Przykład: 

 Format Pliku to PDF (pełny kolor/
600 dpi) i długość skanowania przekroczyła 
2772 mm

 Naciśnijcie [Potwierdź], aby powrócić do 
ekranu gotowości do skanowania i   
naciśnijcie [Ostatni Oryginał], aby 
zakoñczyć skanowanie. 
Zeskanowane przed pojawieniem się 
komunikatu dane mogą zostać zacho-
wane. 

W katalogu nie ma miejsca. 

Pozyskajcie dokumenty z  kat-
alogu. 

Maszyna nie może rozpocząć pracy  
skanowanie do katalogu ponieważ ilość wol-
nego miejsca jest mniejsza niż 2MB. 

 Usuńcie z katalogu niepotrzebne dane 
aby zwiększyć ilość wolnego miejsca. 

Pamięć jest zapełniona. Maszyna nie może rozpocząć pracy  Skanowa-
nia do  Komputera lub Skanowania do Wielu 
Miejsc, ponieważ ilość wolnego miejsca jest 
mniejsza niż 2MB.

 Poczekajcie chwilę, aż zakończy się 
obecna praca i wolna przestrzeñ zosta-
nie udostępniona. 

Połączenie z docelowym mie-
jscem wysyłania nie może  
być nawiązane. 
Nazwa Serwera / 
Addres IP : 
Nazwa Udziału : 
Zachowaj w: 

Został wykryty błąd w ustawieniach serwera 
docelowego dla usługi skanowania do komput-
era podczas próby połączenia. 

 Ustawienia takie jak nazwa serwera są 
nieprawidłowe. 

 Serwer jest wyłaczony. 

 Nie można rozpoznać nazwy takiej jak 
nazwa serwera. 

 Nieprawidłowa nazwa użytkownika i/lub 
hasło. 

 Nieprawidłowa nazwa katalogu /taki  kata-
log nie istnieje. 

 Katalog nie jest udostępniony. 

 Awaria sieci (włączając w to rozłączone lub 
nieprawidłowo podłączone przewody). 

 Usuńcie przyczyny pokazane z lewej 
strony i uruchomcie ponownie pracę 
skanowania 

Kody błedów Przyczyna Rozwiązanie
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Połączenie z docelowym mie-
jscem wysyłania nie może  
być nawiązane. 
PC Zachowaj Add.1: xxx
PC Zachowaj Add.2: xxx
Drukarka1: xxx
...
Drukarka5: xxx

Nie można wysłać na te 
adresy. Zmieńcie ustawienia .

Został wykryty błąd w dla usługi skanowania 
do  Wielu Miejsc  podczas próby połączenia. 

 Ustawienia takie jak nazwa serwera są 
nieprawidłowe. 

 The servers and/or printers are turned off. 

 Nie można rozpoznać nazwy takiej jak 
nazwa serwera.

 Nieprawidłowa nazwa użytkownika i/lub 
hasło. 

 Nieprawidłowa nazwa katalogu /taki  kata-
log nie istnieje. 

 Katalog nie jest udostępniony . 

 Nieprawidłowa nazwa logicznej drukarki.  

 Awaria sieci (włęczajęc w to rozłęczone lub 
nieprawidłowo podłęczone przewody). 

 Usuńcie przyczyny pokazane z lewej 
strony i uruchomcie ponownie pracę 
skanowania. 

 Wyłączcie z miejsc docelowych adresy, 
dla których raportowany jest błąd 
połączenia. 

Status Przyczyna Rozwiązanie

Chociaż nie jest wyświetlany  
komunikat błędu 
zeskanowane dane nie są  
wysyłane do miejsc zachowa-
nia. 

Po  naciśnięciu na panelu kon-
trolnym przycisku  <Status 
Pracy >jest wyświetlona infor-
macja  "Zakończone z błędem 
" dla statusu zadania  
Skanowania do komputera 
lub Skanowania do Wielu 
Miejsc. 

Pojawił się błąd wysyłania podczas pracy  
Skanowanie do Komputera lub Skanowanie do 
Wielu Miejsc. 

 Dla miejsca docelowego nie zostało nadane  
prawo zapisu.

 Niewystarczająca ilość miejsca w miejscu 
docelowym zachowania. 

 Błąd zapisu na dysku docelowym.  

 Inne błędy takie jak błędy komunikacyjne  
(właczając w to awarie sieci taką jak 
rozłęczone lub nieprawidłowo podłączone 
przewody, błędy dysku). 

 Usuńcie przyczyny pokazane z lewej 
strony i uruchomcie ponownie pracę 
skanowania. 

Kody błedów Przyczyna Rozwiązanie
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8.10 Gdy Powstanie Zacięcie Papieru

Jeśli wystąpi zacięcie mediów, maszyna  zatrzyma się, a na ekranie dotykowym pojawi się komunikat. Usuńcie
zakleszczone media, zgodnie z wyświetloną instrukcją. 

Ostrożnie usuńcie zacięty papier, aby go nie rozerwać. Jeżeli papier został porozrywany, usuńcie wszystkie kawałki 
upewniając się, że wewnątrz maszyny nic nie pozostało.   
Jeżeli po usunięciu zaciętego papieru komunikat o zacięciu jest nadal wyświetlany, kawałki papieru nadal znajdują 
się w innych elementach maszyny. 
Jeśli zacięcie papieru zostanie usunięte, maszyna rozpocznie drukowanie pracy od tego punktu, po którym nastapiło 
zacięcie. 

Ważne
 lJeżeli wystąpi zacięcie papieru, przed przystąpieniem do jego usunięcia sprawdźcie komunikat o błędzie, aby 

zlokalizować miejsce jego wystąpienia. W przeciwnym razie papier może zostać rozerwany a jego kawałki  pozo-
stać w maszynie powodując  jej uszkodzenie. 

 Gdy fragment zaciętego papieru pozostanie w maszynie, komunikat o zacięciu nie zniknie.  

 Usuwajcie zacięcia przy włączonej maszynie. W przeciwnym przypadku przetworzone do drukowania dane zo-
staną skasowane.

 Nie dotykajcie wewnętrznych części maszyny, ponieważ może to spowodować usterki drukowania. 

UWAGA
 Zawsze postępujcie według instrukcji umieszczonych na urządzeniu bądź z nim dostarczonych. 

Aby uniknąć ryzyka poparzenia lub porażeniem prądem elektrycznym, nigdy nie dotykajcie powierzchni 
oznaczonych znakami "Wysoka Temperatury" lub "Wysokie Napięcie. 

Nie próbujcie usuwać zaciętego  głęboko wewnątrz urządzenia papieru, w szczególności owiniętego wokół 
zespołu utrwalania lub wałka grzejnego. W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia i poparzenia.  
Wyłączcie urządzenie i skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox. 
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8.10.1 Zacięcie Papieru w Podajnikach Rolek

Poniżej opisano jak usunąć zacięcie papieru w  podajniku Rolki 1 lub Rolki2.

 1. Otwórzcie przednie drzwi. 

 2. Wyciągnijcie moduł obydwoma rękoma  

Ważne
 Nie otwierajcie pokrywy noża rolki 1 lub 2. 

Jeżeli papier jest odcięty  
Usuńcie zacięty papier.

Jeżeli papier nie jest odcięty 
Obróćcie rolkę do tyłu a następnie powtórnie załadujcie papier.  

Jeśli wystapiło zacięcie w podajniku Rolki 2 ale nie można 
znaleźć zaciętego w nim papieru.
Wyciagnijcie podajnik Rolki 1 i usuńcie zacięty papier.
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8.10 Gdy Powstanie Zacięcie Papieru276

 3. Ostrożnie wsuńcie z powrotem do maszyny podajniki rolek do 
momentu ich zatrzymania.   

 4. Zamknijcie przednie drzwi. 

8.10.2 Zacięcie Papieru w Podajniku Ręcznym  

Poniżej opisano jak usunąć zacięcie papieru w wewnątrz Podajnika Ręcznego. 

 1. Pociągnijcie papier do siebie, aby go usunąć. 

8.10.3 Zacięcie Papieru w Górnym Module 

Poniżej opisano jak usunąć zacięcie papieru w górnym module.  

 1. Pociągnijcie za dźwignię zwalniającą zaczep górnego modułu w 
celu jego otwarcia. 

Dźwignia zwalniająca górny modułlever
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 2. Usuńcie zacięty papier z wnętrza maszyny. 

 3. Jeżeli nie możecie zobaczyć zaciętego papieru przy tej pozycji 
otwarcia pociągnijcie za zielony uchwyt [A] i usuńcie zacięty 
papier z wewnętrznego obszaru podawania papieru. 

 4. Przestawcie dźwignię [A] w jej pierwotne położenie. 

 5. Zamknijcie  górny moduł.  

Ważne
 Uważajcie, aby nie przytrzasnąć palcy. 
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8.10.4 Zacięcie Papieru w Module Utrwalania 

Poniżej opisano jak usunąć zacięcie papieru w module utrwalania. 

 1. Pociągnijcie za dźwignie zwalniającą zaczep górnego modułu w 
celu jego otwarcia. 

 2. Usuńcie zacięty papier z wnętrza maszyny. 

 3. Jeżeli nie możecie zobaczyć zaciętego papieru  przy tej pozycji 
otwarcia złóżcie półkę Podajnika Ręcznego ( ) oraz pokrywę 
modułu utrwalania  ( ) na siebie,a by je otworzyć.

 4. Pociągnijcie w górę zieloną dźwignię  ( ) i usuńcie zacięty 
papier z tacy wyjścia  ( ). 

 5. Przestawcie  dźwignię  w jej pierwotne położenie 

Dźwignia zwalniająca górny moduł

2

1

1
2

2

1
1

2



Problem
 Solving

8

2798.10 Gdy Powstanie Zacięcie Papieru

 6. Zamknijcie pokrywę modułu utrwalania  ( ) i półkę Podajnika 
Ręcznego  ( ). 

 7. Zamknijcie górny moduł.   

Ważne
 Uważajcie, aby nie przytrzasnąć palcy. 

2

1

1
2
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8.11 Gdy Powstanie Zacięcie Dokumentu 

Jeżeli oryginał zostanie zaciety na półce podawania, maszyna zatrzyma się i zostanie wyświetlony komunikat na 
ekranie dotykowym. Usuńcie zacięty dokument zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami i wsuńcie go ponownie. 

 1. Pociągnijcie pokrywę dokumentu na siebie do jej zatrzymania i 
aby ją zdjąć, podnieście do góry. 

 2. Usuńcie zacięty dokument. 

 3. Umieście pokrywę w jej oryginalnym położeniu. 
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 4. Upewnijcie się, że dokument nie jest uszkodzony, pomarszczony 
lub pozaginany i zgodnie z informacją na ekranie dotykowym  
załadujcie go ponownie. 
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8.12 Dodatkowe Informacje

Odwołajcie się do poniższych podrozdziałów.

Zwiększenie Czasu Oczekiwania na Auto Kasowanie..............................................................................................................s. 282

Zwiększenie Czasu Oczekiwania na Wprowadzenie Trybu Oszczędzania Energii ........................................................s. 284

Dostosowanie Wyglądu Ekranu Domyślnego ............................................................................................................................s. 285

Domyślne Wyświetlanie Ekranu Tryb Auto..................................................................................................................................s. 286

Przejście do Żądanego Ekranu za Naciśnięciem Jednego Przycisku (Przypisywanie Przycisków Specjalnych).s. 287

Zmiana Domyślnego Format Pliku Zeskanowaych Danych..................................................................................................s. 288

Kalibracja Luk Pojawiających się na Kopiach i Skanach.........................................................................................................s. 289

8.12.1 Zwiększenie Czasu Oczekiwania na Auto Kasowanie

Jeśli na maszynie przez pewien okres nie jest wykonywana żadna czynność, maszyna automatycznie się resetuje 
(auto kasowanie).   
Poniżej opisano w jaki sposób zwiększyć czas, po którym następuje automatyczne kasowanie ustawień. 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/
Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury 
wyświetlanej na ekranie, wprowadźcie identyfikator użyt-
kownika administratora systemu i naciśnijcie 
[Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użyt-

kownika jest  "11111".

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 ＃

C

Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ Interrupt

Start

Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

<Log In / Out> button
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 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

Przypis
 Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk  

<Główne Usługi>, aby wyświetlić ekran meni 
jeżeli dotychczas nie został wyświetlony. 

 4. Naciśnijcie [Ustawienia Systemu] > [Typowe Ustawienia 
Serwisowe] > [Zegar Maszyny /Timery ].

 5. Naciśnijcie [Auto Kasowanie]. 

 6. Korzystając z klawiatury numerycznej lub naciskając [+] 
lub [-] wprowadźcie ilość sekund, które mają upłynąć 
przed aktywacja automatycznego kasowania. 

 7. Naciśnijcie [Zachowaj].

 8. Naciskajcie kilkukrotnie [Zamknij], dopóki będzie wyświ-
etlany ekran [Narzędzia].

 9. Naciśnijcie [Zamknij]. 
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8.12.2 Zwiększenie Czasu Oczekiwania na Wprowadzenie Trybu Oszczędza-
nia Energii

Poniżej opisano, jak ustawić funkcję Oszczędzania Energii. 
Aby korzystać z funkcji Oszczędzania Energii, należy ustawić przedziały czasowe po upływie których włączany jest 
tryb niskiego poboru energii oraz tryb uśpienia. 

Przypis
 Każdy z tych czasów może być ustawiony w zakresie od 5 do 240 minut ze zmianą co 1 minuta. 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

 2. Korzystając  z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator 
użytkownika administratora systemu  i  naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 4. Naciśnijcie [Ustawienia Systemu] > [Typowe Ustawienia Serwisowe] > [Zegar Maszyny/Timery]. 

 5. Wybierzcie [Timery Oszczędzania Energii] i naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 

 6. Korzystając z klawiatury numerycznej lub naciskając [+] 
lub [-] wprowadźcie ilość minut, która ma upłynąć przed 
aktywacją funkcji Oszczędzania Energii. 

Od ostatniej operacji do Trybu Niskiego Poboru 
Energii
Ustawcie czas, który musi upłynąć od ostatniej operacji do 
przejścia maszyny w Tryb Niskiego Poboru Energii.  

Od ostatniej operacji do Trybu Uśpienia   
Ustawcie czas, który musi upłynąć od ostatniej operacji do 
przejścia maszyny w Tryb Uśpienia. 

Przypis
 Określcie dłuższy interwał czasowy  w [Od Ostatniej Operacji w Tryb Uśpienia], niż w [Od Ostatniej 

Operacji w tryb Niskiego Poboru Energii]. 

 7. Naciśnijcie [Zachowaj].

 8. Naciskajcie kilkukrotnie [Zamknij], dopóki będzie wyświetlany ekran [Narzędzia].

 9. Naciśnijcie [Zamknij]. 
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8.12.3 Dostosowanie Wyglądu Ekranu Domyślnego

Możecie zmienić ekran wyświetlany po włączeniu maszyny, po wyjściu z Trybu Oszczędzania Energii lub gdy jest 
włączona funkcja Automatycznego Kasowania Ustawień. 

Przypis
 Jeżeli [Domyślny Ekran] jest wybrany dla [Ekran Po  Auto Kasowaniu], domyślny ekran jest wyświetlany gdy 

włączy się funkcja Auto Kasowanie. Aby uzyskać informacje jak wybrać tą opcję odwołajcie się do  "Ekran po Auto 
Kasowaniu" (s. 303).

 Gdy urządzenie jest używane z włączonym Lokalnym lub Zdalnym Uwierzytelnianiem oraz ograniczone jest 
korzystanie  z funkcj  Ekranu po Auto Kasowaniu, po włączeniu się funkcji  atuo kasowania na ekranie 
wyświetlane jest meni zamiast domyślnego ekranu. 
W przeciwnym razie wyświetlany jest ekran domyślny. 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator 
użytkownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 4. Naciśnijcie [Ustawienia Systemu] > [Typowe Ustawienia Serwisowe] > [Ekran / Ustawienia Przycisków]. 

 5. Naciśnijcie [Domyślny Ekran].

 6. Wybierzcie funkcje, dla których głównym ekranem będzie 
ekran domyślny. 

 7. Naciśnijcie [Zachowaj].
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8.12.4 Domyślne Wyświetlanie Ekranu Tryb Auto 

Poniżej opisano w jaki sposób wyświetlać domyślnie ekran Auto Kopiowania.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator 
użytkownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 4. Naciśnijcie [Ustawienia Systemu] > [Ustawienia Usługi Kopiowania] > [Ustawienia Domyślne Kopiowania]. 

 5. Zaznaczcie okno wyboru [Tryb Auto] i naciśnijcie przycisk 
<Start>. 
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8.12.5 Przejście do Żądanego Ekranu za Naciśnięciem Jednego Przycisku 
(Przypisywanie Przycisków Specjalnych)

Każdy z trzech przycisków specjalnych  na panelu kontrolnym może być przypisany do jednej z funkcji. 
Przypisując funkcje do jednego z przycisków specjanych możecie ją wywołać bez potrzeby powrotu do głównego 
ekranu. Aby nie przypisywać funkcji do przycisku wybierzcie [Nie Ustawiono]. 
Poniższy przykład opisuje jak przypisać funkcję [Skanowanie do Katalogu] do Przycisku Specjalnego 2. 

Przypis
 Jeżeli funkcja przypisana do przycisku została zmieniona, aby odpowiednio go oznaczyć możecie skorzystać z zapaso-

wego zestawu etykiet oznaczonych nazwami funkcji i dostarczonych z urządzeniem . Jeśli nazwy zmienionej funkcji 
nie znajdziecie w zestawie zapasowych etykiet, możecie skorzystać z czystej etykiety wpisująć ręcznie z pomocą mar-
kera jej nazwę. Proszę zauważyć, że zapasowy zestaw etykiet może zawierać etykiety odpowiadające funkcją, które 
nie są obsługiwane lub są opcjonalne dla danego urządzenia.

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator 
użytkownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 4. Naciśnijcie [Ustawienia Systemu] > [Typowe Ustawienia Serwisowe] > [Ekran/Ustawienia Przycisków]. 

 5. Naciśnijcie [Przycisk Specjalny 2]. 

 6. Naciśnijcie [Skanowanie do Katalogu]. 

 7. Naciśnijcie [Zachowaj].
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8.12.6 Zmiana Domyślnego  Format Pliku  Zeskanowaych  Danych 

Poniżej opisano w jaki sposób zmienić domyślny Format Wyjściowego Pliku Zeskanowanych Danych. 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie/Wylogowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator 
użytkownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użytkownika jest  "11111".

 3. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

 4. Naciśnijcie [Ustawienia Systemu] > [Ustawienia Usługi Skanowania > [Domyślne Ustawienia Skanowania]. 

 5. Wybierzcie format pliku w oknie  [Format Pliku] i  naci- 
śnijcie przycisk <Start >. 
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8.12.7 Kalibracja Luk Pojawiających się na Kopiach i Skanach   

Jeżeli na kopii  lub skanie pojawią się luki będziecie musieli wykonać kalibracje położenia czytników skanera z 
pomocą arkusza kalibracyjnego dostarczonego z maszyną.   

 1. Naciśnijcie [Kalibracja Połóżenia Czytników Skanera] na ekranie [Główne Usługi].

 2. Naciśnijcie [Auto Korekta].

 3. Załadujcie na półkę dokumentów, zadrukiem do dołu, 
arkusz kalibracyjny i naciśnijcie na panelu kontrolnym 
przycisk <Start>.

Szczeliny pomiedzy czytnikami skanera zostaną automaty-
cznie skalibrowane.
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Rozdział 9 Ustawienia Systemu

Rozdział ten opisuje jak skonfigurować domyślne ustawienia systemu z pomocą funkcji Ustawienia Systemu. 

9.1 Ustawienia Systemu...................................................................................................................................292

9.2 Lista Wyboru Narzędzi ..............................................................................................................................296

9.3 Typowe Ustawienia Serwisowe..............................................................................................................300

9.4 Ustawienia Usługi Kopiowania..............................................................................................................314

9.5 Ustawienia Połączenia i Sieci .................................................................................................................323

9.6 Ustawienia Usługi skanowania .............................................................................................................332

9.7 Ustawienia Zachowanego Pliku ............................................................................................................337

9.8 Ustawienia Usługi Drukowania .............................................................................................................340

9.9 Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa..............................................................................344
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9.1 Ustawienia Systemu 

Aby skonfigurować lub zmienić Ustawienia Systemu, musicie  wprowadzić  tryb Administratora Systemu. 
W tym rozdziale opisano podstawowe procedury dla ustawień systemu. 

Krok 1  Wprowadzenie Trybu Administratora Systemu..........................................................................................................s. 292

Krok 2 Wybieranie Żądanej Pozycji ................................................................................................................................................s. 293

Krok 3 Konfigurowanie Funkcji .........................................................................................................................................................s. 294

Krok 4  Wyjście z Trybu Administratora Systemu......................................................................................................................s. 295

9.1.1 Krok 1  Wprowadzenie Trybu Administratora Systemu 

Aby  wprowadzić tryb Administratora Systemu, wprowadźcie identyfikator (ID) użytkownika dla administratora sys-
temu. Jeżeli [Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego] jest ustawione na  [Włączone] w [Uwierzytelnianie] pod 
[Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa] hasło jest również wymagane. 
Zalecamy zmianę identyfikatora użytkownika administratora systemu i hasła zaraz po zainstalowaniu urządzenia. 

Patrz
 Więcej informacji o tym jak je zmienić znajdziecie w "Ustawienia Administratora Systemu" (s. 344). 

 1. Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk <Logowanie>.

 2. Korzystając z klawiatury numerycznej lub klawiatury 
wyświetlonej na ekranie, wprowadźcie identyfikator użyt-
kownika administratora systemu i naciśnijcie [Wprowadź].

Przypis
 Domyślnym fabrycznym Identyfikatorem Użyt-

kownika jest  "11111"".

 Wygląd ekranu może się różnić w zależności od 
ustawień maszyny. 

 Przycisk <Logowanie/Wylogowanie> świeci się 
gdy maszyna wchodzi w tryb Administratora Sys-
temu.  

　　

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Services Home Copy (Not In Use) Review

Job Status

Machine Status

Dial Pause Speed Dial

ABC DEF
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Stop

Clear All

Log In / Out

Energy Saver

Przycisk <Log In / Out> 
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9.1.2 Krok 2  Wybieranie Żądanej Pozycji  

Wybierzcie element, aby ustawić go na ekranie [Narzędzia]. 

Patrz
 Listę elemenów jakie możecie ustawić na ekranie [Narzędzia] znajdziecie w "Lista Wyboru Narzędzi" (s. 296). 

 1. Na ekranie lista wyboru naciśnijcie [Narzędzia]. 

Przypis
 Na panelu kontrolnym naciśnijcie przycisk  

<Główne Usługi>, aby wyświetlić ekran wyboru 
jeśli nie został on dotychczas wyświetlony. 

 2. Wybierzcie jeden element do ustawienia.

Ustawienia Systemu

Wybierzcie, aby skonfigurować lub zmienić ustawienia domyślne 
dla każdej z funkcji. 

 Typowe Ustawienia Serwisowe

Pozwala skonfigurować ogólne ustawienia urządzenia. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Typowe Ustawienia 

Serwisowe" (s. 300).

 Ustawienia Usługi Kopiowania

Umożliwia skonfigurowanie ustawieñ domyślnych funkcji Kopiowania, zachowań tej funkcji jak i wskazań przycisków. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Ustawienia Usługi Kopiowania" (s. 314).

 Ustawienia Połączenia i Sieci

Umożliwia skonfigurowanie portów i protokołów. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Ustawienia Połączenia i Sieci" (s. 323).
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 Ustawienia Usługi Skanowania 

Umożliwia skonfigurowanie ustawieñ domyślnych funkcji Skanowania i zachowań tej funkcji. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Ustawienia Usługi skanowania" (s. 332).

 Ustawienia Zachowanegi Pliku

Pozwala na ustawienie sposobów usuwania plików przechowywanych w katalogach maszyny. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Ustawienia Zachowanego Pliku" (s. 337).

 Ustawienia Usługi Drukowania

Pozwala skonfigurować zachowanie funkcji drukowania. 

Ratrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Ustawienia Usługi Drukowania" (s. 340).

Ustawienia

Wybierzcie  tę opcję, aby zarejestrować lub zmienić zapisane programy, katalogi i adresy docelowe. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Konfiguracja" (s. 205).

Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa

Wybierzcie tę opcję, aby skonfigurować konto administratora systemu i metody uwierzytelniania. 

Patrz
 Więcej informacji znajdziecie w "Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa" (s. 344).

9.1.3 Krok 3  Konfigurowanie Funkcji

 1. Wybierzcie żądaną  funkcję. 

Przypis
 W razie potrzeby skorzystajcie z  [ ]  i  [ ] .

 2. Wybierzcie jeden element do ustawienia.

 3. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zachowaj].

 4. Naciskajcie  [Zamknij] dopóki będzie wyświetlany ekran meni. 
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Przypis
 Jeśli wprowadzone zmiany dla ich 

zastosowania wymagają restartu urządzenia, 
po naciśnięciu [Zamknij] na ekranie [Narzędzia] 
zostanie wyświetlony ekran [Restart Maszyny]. 

9.1.4 Krok 4  Wyjście z Trybu Administratora Systemu 

 1. Naciśnijcie przycisk <Logowanie>.

Przypis
 Jeżeli wylogujecie się z trybu Administratora Systemu przycisk <Logowanie> zniknie. 
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9.2 Lista Wyboru Narzędzi 

Poniższe tabele zawierają listę elementów, które mogą być ustawione na ekranie [Narzędzia]. W zależności od konfiguracji nie-
które elementy mogą nie pojawić się na waszej maszynie. 

Typowe Ustawienia Serwisowe

"Zegar Maszyny/Timery" (s. 300)  "Zegar Maszyny" (s. 301)

 "Auto Kasowanie" (s. 301)

 "Timery Oszczędzania Energii" (s. 301)

 "Strefa Czasowa" (s. 290)

"Sygnały Dźwiękowe" (s. 302)

"Ekran / Ustawienia Przycisków" (s. 303)  "Domyślny Ekran" (s. 303)

 "Ekran po Auto Kasowaniu" (s. 303)

 "Przyciski Specjalne 1-3" (s. 303)

 "Domyślny Język" (s. 304)

"Ustawienia Podajników Papieru" (s. 304)  "Seria Formatów Papieru Podajnika / Typ Papieru" (s. 
304)

 "Priorytet Podajnika Papieru" (s. 304)

 "Priorytet Typu Papieru" (s. 305)

"Ustawienia Kolorów Dla Skanowania" (s. 305)

"Sygnały Świetlne" (s. 307)  "Światło" s. 307)

 "Brzęczyk" (s. 307)

"Konserwacja" (s. 308)  "Usuń Wszystkie Dane" (s. 308)

 "Opcje Oprogramowania" (s. 308)

"Inne Ustawienia" (s. 308)  "Nasycenie Tonera" (s. 309)

 "Tryb Uruchamiania Skanowania" (s. 309)

 "Ustawienie Rozmiarów Specjalnych." (s. 309)

 "Szyfrowanie Danych" (s. 310)

 "Pozyskiwanie Oprogramowania" (s. 311)

 "Ograniczenia Edytowania Książki Adresowej" (s. 311)

"Ustawienia Szczegółowe" (s. 312)

Ustawienia Usługi Kopiowania

"Zakładka Kopiowania - Przydział Funkcji" (s. 315)

 "Często Używane Funkcje 1, 2" (s. 315)

"Wstępnie Ustawione Przyciski" (s. 315)  "Zmniejszanie/Powiększanie Przyciski od 3 do 5" (s. 
315)

"Ustawienia Domyślne Kopiowania" (s. 316)

"Automatyczne Przełączanie Podajników" (s. 317)



System
 Settings

9

2979.2 Lista Wyboru Narzędzi

"Ustawienia Zmiennej Długości" (s. 319)

"Tryb Automatycznego Wyboru Typu 
papieru" (s. 320)

"Tryb Automatycznego Wyboru Kierunku 
Obrotu" (s. 321)

"Ustawienia Szczegółowe" (s. 322)

Ustawienia Połączenia i Sieci

"Ustawienia Portu" (s. 324)  "LPD" (s. 324)

 "SMB" (s. 324)

 "SNMP" (s. 324)

 "FTP" (s. 325)

 "Usługi Internetowe (HTTP)" (s. 325)

 "SOAP" (s. 325)

 "WebDAV" (s. 325)

"Ustawienia Protokołu" (s. 325)  "Szybkość Znamionowa Ethernet" (s. 325)

 "Tryb TCP/IP - IP" (s. 326)

 "IPv4 - Adres IP" (s. 326)

 "IPv4 - Maska Podsieci" (s. 326)

 "IPv4 - Adres Bramy" (s. 326)

 "Ręczna Konfiguracja adresu IPv6" (s. 326)

 "Ręcznie Skonfigurowany Adres IPv6" (s. 326)

 "Skonfigurowany Ręcznie Przedrostek Adresu  IPv6" (s. 327)

 "Skonfigurowana Ręcznie Brama IPv6" (s. 327)

 "Automatycznie Skonfigurowany  Adres IPv6" (s. 327)

"Zdalne Uwierzytelnianie / Usługi 
Katalogowe" (s. 327)

 "Ustawienia Systemu Uwierzytelniania" (s. 327)

 "Serwer LDAP / Usługi Katalogowe" (s. 328)

"Ustawienia SSL / TLS" (s. 330)  "Certyfikat Urządzenia - Serwer" (s. 330)

 "Komunikacja HTTP - SSL / TLS" (s. 330)

 "Numer portu HTTP - SSL / TLS" (s. 330)

"Ustawienia Szczegółowe" (s. 331)

Ustawienia Usługi Skanowania 

"Wstępne Ustawienie Przycisków" (s. 333)  "Typ Oryginału - Przyciski 1 - 5" (s. 333)

 "Format Pliku - Przyciski 1- 5" (s. 333)

"Domyślne Ustawienia Skanowania" (s. 
333)

"Inne Ustawienia" (s. 335)  "Format TIFF" (s. 335)

 "Wysyłanie w Wiele Miejsc Format Pliku" (s. 335)

"Ustawienia Szczegółowe" (s. 336)

Ustawienia Zachowanegi Pliku
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"Ustawienia Zachowanego Pliku" (s. 338)  "Data ważności pliku" (s. 338)

 "Usuwanie Zachowanych Prac" (s. 339)

 "Ekran Potwierdzenia Pracy Drukowania" (s. 339)
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Ustawienia Usługi Drukowania

"Odzyskanie Pracy" (s. 340)

"Inne Ustawienia" (s. 341)  "Asygnowanie Przerywanych Lini -VPI" (s. 341)

 "Symbol -VPI" (s. 341)

 "Numer Czcionki -VPI" (s. 341)

 "Priorytet Czcionki -VPI" (s. 341)

 "TIFF - Resizing" (s. 331)

 "Rysuj Łuk -HPGL" (s. 341)

 "Rysowanie Lini Przerywanej - HPGL" (s. 342)

 "Przesunięcie Etykiet" (s. 342)

 "Pozycja Rysowania Znaczników Wyrównania" (s. 342)

 "Wykrywanie Długiej Krawędzi" (s. 342)

 "Wykrywanie Długiej Krawędzi - A0 do A4" (s. 342)

 "Wzorzec Rozmycia" (s. 342)

 "Rysowanie Cienkich Linii" (s. 342)

"Ustawienia Szczegółowe" (s. 343)

Uwierzytelnianie/Ustawienia Bezpieczeństwa

"Ustawienia Administratora Systemu" (s. 
344)

 "ID Logowania Administratora Systemu" (s. 344)

 "Hasło Administrator Systemu" (s. 345)

"Uwierzytelnianie" (s. 346)  "Typ Logowania" (s. 346)

 "Dostęp do Usług" (s. 346)

 "Tworzenie Kont Użytkownika" (s. 347)

 "Resetowanie Kont Użytkowników" (s. 349)

 "Maksymalna Ilość Prób Logowania Administratora 
Systemu" (s. 349)

 "Maksymalna Ilość Prób Logowania Administratora 
Systemu" (s. 349)

 "Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego" (s. 350)

 "Ustawienia Odpłatnego Drukowania" (s. 351)

"Domyślne Ustawienia Statusu Pracy" (s. 
352)

 "Podgląd Zakończonych Prac" (s. 352)

"Nadpisywanie Twardego Dysku" (s. 354)  "Liczba Nadpisań" (s. 354)

"Ustawienia Szczegółowe" (s. 355)
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9.3 Typowe Ustawienia Serwisowe

Z pomocą  [Typowe Ustawienia Serwisowe] możecie skonfigurować specyfikacje odnoszące się do typowych funkcji 
maszyny. 
Więcej informacji na poszczególne tematy znajdziecie w poniższych podrozdziałach:  

Zegar Maszyny/Timery........................................................................................................................................................................s. 300

Sygnały Dźwiękowe...............................................................................................................................................................................s. 302

Ekran / Ustawienia Przycisków..........................................................................................................................................................s. 303

Ustawienia Podajników Papieru.......................................................................................................................................................s. 304

Ustawienia Kolorów Dla Skanowania............................................................................................................................................s. 305

Sygnały Świetlne....................................................................................................................................................................................s. 307

Konserwacja.............................................................................................................................................................................................s. 308

 Inne Ustawienia .....................................................................................................................................................................................s. 308

Ustawienia Szczegółowe.....................................................................................................................................................................s. 312

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Ustawienia Systemu] 
> [Typowe Ustawienia Serwisowe]. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w  "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub  
zmienić. 

9.3.1 Zegar Maszyny/Timery

Możecie użyć tej funkcji, aby ustawić zegar urządzenia i przedziały czasowe po upływie których aktywowany jest tryb 
Oszczędzania Energii i Auto Kasowanie. 

 1. Naciśnijcie [Zegar Maszyny/Timery]. 
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 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Zegar Maszyny 

Pozwala ustawić datę i godzinę w zegarze systemowym urządze-
nia. Ustawione tutaj data i czas  będą drukowane na wszystkich 
listach i raportach  
Określcie  [Rok, [Miesiąc], [Dzień], [Godzinę] i [Minuty]. 

Auto Kasowanie

Pozwala ustawić przedział czasu po upływie którego, jeśli nie jest wykonywana żadna operacja, urządzenie jest 
automatycznie zresetowane. 
Jeżeli wybierzecie [Włączone], określcie wartość pomiędzy 30 i 180 sekundami za zmianą co 1sekunda. 
Aby wyłączyć tą funkcję, wybierzcie [Wyłączona]. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [60] sekund.

Timery Oszczędzania Energii 

Maszyna posiada dwa tryby Oszczędzania Energii: Tryb Niskiego Poboru Energii orazTryb Uśpienia. Jeśli upłynie 
określony okres czasu, w celu zmniejszenia zużycia energii, maszyna przełączy się w te tryby w następującj kolejności:  
Ostatnia czynność na maszynie -> Tryb Niskiego Poboru Energii -> Tryb Uśpienia

Przypis
 Nie możecie wyłączyć funkcji przechodzenia w Tryb Niskiego Poboru Energii i Tryb Uśpienia.

Od Ostatniej Operacji do  Trybu Niskiego Poboru Energii

Ustawcie czas, który musi upłynąć od ostatniej operacji do przejścia maszyny w Tryb Niskiego Poboru Energii. 

Domyślne fabryczne ustawienie to [15] minut.

Od ostatniej operacji do Trybu Uśpienia 
Ustawcie czas, który musi upłynąć od ostatniej operacji do przejścia maszyny w Tryb Uśpienia 

Domyślne fabryczne ustawienie to [60] minut.

Przypis
 Określcie dłuższy interwał czasowy w [Od Ostatniej Operacji w Tryb Uśpienia] niż w [Od Ostatniej Operacji 

w tryb Niskiego Poboru Energii]. 

Strefa Czasowa

Pozwala ustawić różnicę czasu względem GMT. 
Ustawcie strefę czasową w zakresie -12 do +12, w odstępach co 30 minut. 
Domyślne fabryczne ustawienie to [0] godzin i [0] minut. 
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9.3.2 Sygnały Dźwiękowe

Można użyć tej funkcji, aby ustawić czy zakończenie pracy, lub wystąpienie błędu będzie sygnalizowane dźwiękiem. 
Domyślne fabryczne ustawienie to [Normalne] dla wszystkich pozycji. 

 1. Naciśnijcie [Sygnały Dźwiękowe]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Pozycja Opis Możliwe wartości 

Dźwięk Wyboru na Panelu 
Kontrolnym

Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi, gdy na 
panelu sterowania zostanie prawidłowo wybrany przycisk   

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Alarmu Panelu Kon-
trolnego 

Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi gdy zostanie 
wybrany przycisk, który nie może być wybrany lub podczas wykonywa-
nia czynności pojawi się błąd. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Podstawowy Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi dla neutra-
nego położenia przełącznika, szybkie nacisnięcie którego pozwala 
przełączać opcje wyboru. 
Ten dźwięk zabrzmi również przy wyjściu z trybu <Przerwania> lub 
<Kopiowania z Pamięci>. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

 Dźwięk Gotowości Maszyny Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi gdy maszyna 
jest gotowa do kopiowania lub drukowania na przykład, gdy została 
włączona. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Zakończenia Pracy Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi gdy praca 
zakończy się pomyślnie. Możecie wybrać typ pracy, dla których ten 
sygnał zabrzmi.

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Błędu Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi gdy praca nie 
powiedzie się.  Możecie wybrać typ pracy, dla których ten sygnał 
zabrzmi.

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Alarmu  Auto Kasowa-
nia

Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi 5 sekund 
przed  Auto Kasowaniem. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Ostrzeżenia o "Braku 
Papieru" 

Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi gdy praca zos-
tanie wstrzymana z powodu braku papieru. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny
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9.3.3 Ekran / Ustawienia Przycisków

Możecie użyć tej funkcji, aby ustawić ekran domyślny wyświetlany po włączeniu urządzenia i przypisywać  funkcje do 
Przycisków Specjalnych 1 - 3. 

 1. Naciśnijcie [Ekran / Ustawienia Przycisków].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i  
kliknijcie [Zamknij]. 

Domyślny Ekran

Pozwala na wybór ekranu wyświetlanego po włączeniu maszyny, 
po wyjściu z Trybu Oszczędzania Energii, lub gdy jest włączona 
funkcja Automatycznego Kasowania Ustawień. 
Wybierzcie jeden z  [Główne Usługi], [Kopiowanie], [Skanowanie 
do Katalogu], [Skanowanie do Komputera] lub [Skanowanie do 
Wielu Miejsc]. 
Ustawienie fabryczne to [Główne Usługi].

Przypis
 Jeżeli [Domyślny Ekran] jest wybrany dla [Ekran Po  Auto Kasowaniu], domyślny ekran jest wyświetlany, gdy 

włączy się funkcja  Auto Kasowanie. Aby uzyskać informacje jak wybrać tą opcję odwołajcie się do "Ekran po Auto 
Kasowaniu" (s. 303).

 Jeżeli korzystanie z wybranej tutaj funkcji jest ograniczone ustawieniami uwierzytelniania, wyświetlany jest ekran  
(Główne Usługi). 

Ekran po Auto Kasowaniu

Pozwala wybrać ekran wyświetlany po zadziałaniu funkcji  Auto Kasowania. Wybierzcie [Ekran Ostatniego Wyboru] 
lub [Domyślny Ekran]. 
Ustawienie fabryczne to [Ekran Ostatniego Wyboru]. 

Przyciski Specjalne 1-3

Pozwala na przypisanie funkcji do każdego z Przycisków Specjalnych 1- 3 na panelu kontrolnym. 
Wybierzcie [Kopiowanie], [Skanowanie do Katalogu], [Skanowanie do Komputera], [Skanowanie do Wielu Miejsc], 
[Zachowany Program  Kopiowania] lub [Zachowany Program Skanowania].  Aby nie przypisywać funkcji do przycisku 
wybierzcie  [(Nie Ustawiono)]. 

Dźwięk Alarmu o Niskim Sta-
nie Tonera

Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi gdy wkład 
tonera wymaga wymiany. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Dźwięk Podania Oryginału Ustawia głośność sygnału dźwiękowego, który zabrzmi po załadowa-
niu oryginału. 

Wyłączony, Cichy, 
Normalny, Głośny

Pozycja Opis Możliwe wartości 
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Ustawienie fabryczne dla przycisków specjalnych  1, 2 i 3 to odpowiednio [Kopiowanie], [(Nie Ustawiono )] i [(Nie 
Ustawiono)]. 

Przypis
 Możecie przypisać jedną funkcję do wszystkich przycisków specjalnych. 

Domyślny Język  

Pozwala wybrać domyślny język, który będzie używany po włączeniu urządzenia. 
Wybierzcie [Angielski], [Uproszczony Chiński] i [Japoński]. 
Domyślnym fabrycznym jest [Angielski]. 

Ważne
 Po wybraniu języka angielskiego jako języka wyświetlania, wpisy takie jak Nazwa Adresu zawierająca znaki inne 

niż ASCII, może być wyświetlana nieprawidłowo.

9.3.4 Ustawienia Podajników Papieru 

Możecie skorzystać z tej funkcji, aby ustawić serię formatów i typ używanego papieru i nadać podajnikom priorytety. 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Podajników Papieru].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i   
kliknijcie [Zamknij]. 

Seria Formatów Papieru Podajnika / Typ Papieru 

Pozwala ustawić serię formatów, typ i gramaturę papieru, który 
będzie używany w podajniku Rolki 1, Rolki 2 i  Ręcznym. 
Seria formatów może być wybierana spośród  [Serii A ], [Serii JIS 
B S], [Serii ISO B ], [Serii Special A ], [Serii -1 Arch ], [Serii -2 Arch] 
oraz [Serii ANSI]. 
Dla typu papieru możecie wybierać  [Zwykły papier, [Kalka]] i  
[Folia ]. 
Gramatura papieru może być wybrana jako [Lekka], [Standardowa] lub [Ciężka]. 

Priorytet Podajnika Papieru 

Pozwala na ustawienie priorytetu używanych podajników, gdy spełnione są następujące warunki: 

Wybór papieru ustawiony na  Auto. 

 Ten sam rozmiar papieru jest załadowany do wielu podajników 

 Zadanie drukowania nie posiada określonego rozmiaru papieru lub podajnika. 
Wybierzcie z  [Pierwszy], [Drugi] i [Wyłączony z Automatycznego Przełączania]. 
Ustawienie fabryczne dla Podajnika Rolki 1i Rolki 2 to odpowiednio [Pierwszy] i [Drugi] 

Przypis
 Kilka podajników nie może mieć takiego samego priorytetu. 

 Do wszystkich podajników nie można przypisać  [Wyłączony z Automatycznego Przełączania]. 
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Priorytet Typu Papieru

Pozwala na ustawienie priorytetu typów papier,u gdy spełnione są następujące warunki: 

Wybór papieru ystrawiony na  Auto. 

 Ten sam rozmiar papieru jest załadowany do wielu podajników 
Wybierzcie z [Automatyczny Wybór Papieru Wyłączony], [Pierwszy], [Drugi] i [Trzeci]. 
Fabryczne ustawienie dla Papieru Zwykłego, Kalki i Folii to odpowiednio [Pierwszy], [Automatyczny Wybór Papieru 
Wyłączony] i  [Automatyczny Wybór Papieru Włączony],

Przypis
 Wszystkie typy papieru mogą mieć ten sam priorytet.  Jednakże do wszystkich podajników nie można przypisać  

[Automatyczny Wybór Papieru Wyłączony]. 

 Ustawienia dla priorytetu typów papieru mają pierwszeństwo wzgledem Priorytetu Podajników Papieru. 

9.3.5 Ustawienia Kolorów Dla Skanowania 

Można użyć tej funkcji, aby określić wartość w stopniach na kole barw.
Ta funkcja pozwala określić jaki kolor będzie rozpoznawany na granicy pomiędzy sąsiednimi kolorami. 
Na  przykład, gdy [Czerwony /Żółty] jest ustawiony na [35], pomarańczowy pomiędzy żółtym i czerwonym pokazany 
na poniższym rysunku jest rozpoznawany jako żółty i jako czerwony gdy ta wartość jest ustawiona na [50].

Zdefiniowane tutaj ustawienia kolorów skanowania są używane z [Kolorem Wyjściowym] oraz z [Korektą Nasycenia 
Koloru]. 
Ustawienia fabryczne to:

 Czerwony/Żółty: 35

 Żółty/Zielony: 75

 Zielony/Jasno Niebieski : 165

 Jasno Niebieski/Niebieski: 225

 Niebieski/Purpurowy:275

 Purpurowy/Czerwony: 295

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Kolorów Dla Skanowania]. 

Orange Orange

35-degree (Yellow) 50-degree (Red)

Recognized as
red

Recognized as
yellow
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 2. Wprowadźcie  odpowiednią wartość z  pomocą 
klawiatury numerycznej lub naciskajęc [+] lub [-].

 3. Naciśnijcie [Zachowaj].
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9.3.6 Sygnały Świetlne

Jeśli maszyna wyposażona jest w opcjonalną sygnalizację świetlną, można użyć tej funkcji, aby ustawić, czy powia-
damianie o awarii maszyny na przykład o wyczerpaniu się papieru ma odbywać się z pomocą sygnalizacji świetlnej 
czy dźwiękowej. 

 1. Naciśnijcie [Sygnał Świetlny]. 

Przypis
 [Sygnał świetlny] jest wyświetlony jeżeli maszyna jest wyposażona w opcjonalną sygnalizację świetlną 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Światło

Pozwala wybrać, czy włączyć sygnalizacje świetlną, gdy wystąpi 
usterka. Wybierzcie [Włączone ] lub [Wyłączone].
Fabryczne ustawienie to [Włączone]. 

Brzęczyk

Umożliwia wybranie, czy podczas wystąpienia usterki będą wydawane sygnały dźwiękowe. 
Jeżeli wybierzecie [Włączone], określcie czas trwania sygnału [10 Sekund], [30 Sekund], [60 Sekund], [120 Sekund], 
[180 Sekund] lub [Bez limitu]. Jeżeli zdecydujecie się nie używać sygnału wybierzcie [Wyłączony]. 
Fabryczne ustawienie to [Wyłączony]. 

Przypis  Jeżeli wybierzecie [Bez limitu] sygnał dźwiękowy będzie trwał do czasu usuniecie awarii. 
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9.3.7 Konserwacja

Funkcja ta może być używana do usuwania historii eksploatacji oraz wszystkich danych przechowywanych na 
maszynie w danym czasie. 

 1. Naciśnijcie [Konserwacja].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Usuń Wszystkie Dane

Funkcja ta ma zapobiec wyciekowi poufnych informacji  klienta, 
gdy maszyna zostanie zwrócona do firmy Xerox. Wykonując tą 
funkcję wszystkie dane zarejestrowane / skonfigurowane na  
urządzeniu są usuwane.
Podczas normalnego użytkowania, nie używajcie tej funkcji. 

Opcje Oprogramowania 

Ta funkcja przeznaczona jest tylko dla inżyniera serwisowego. 

9.3.8 Inne Ustawienia

 1. Naciśnijcie [Inne Ustawienia]. 
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 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Nasycenie Tonera

Funkcja ta pozwala ustawić nasycenie tonera. 
Wybierzcie jedno z [Jaśniej +2], [Jaśniej +1], [Normalne], 
[Ciemniej +1] lub [Ciemniej +2]. 
Domyślnym fabrycznym ustawieniem jest [Normalne].

Tryb Uruchamiania Skanowania 

Pozwala wybrać w jaki sposób po załadowaniu dokumentu rozpocząć skanowanie, automatycznie czy naciskając 
przycisk <Start>. 
Wybierzcie [Auto Start] lub [Ręczny Start]. Fabrycznym ustawieniem jest [Auto Start]. 

Przypis
 Ustawienie to dotyczy prac kopiowania i skanowania. 

Auto Start
Wybierzcie tą opcję aby o załadowaniu dokumentu uruchamiać skanowanie automatycznie. 

Ręczny Start
Wybierzcie tą opcję aby rozpoczynać skanowanie po naciśnięciu przycisku <Start> na panelu kontrolnym. 

Ustawienie Rozmiarów Specjalnych. 

Przypis
 Ekran [Ustawienie Rozmiarów Specjalnych] jest wy-    

świetlany, jeśli pozycja numer [70] w [Ustawieniach  
Szczegółowych ] jest ustawiona na [2]. Więcej infor-
macji znajdziecie w rozdziale "Ustawienia Szczegółowe" 
(s. 312).

Pozwala ustawić specjalne rozmiary serii A. 
Domyślne ustawienia fabryczne to: 

Seria Pozycja Ustawienie fabryczne

Special A0 Wide 880mm 880mm 

860mm 

Special A1 Wide 625mm 620mm

620mm 

Special A2 Wide 440mm 440mm

435mm
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Szyfrowanie Danych 

Umożliwia wybór opcji szyfrowania danych zapisywanych na 
twardym dysku urządzenia. 
Gdy szyfrowanie danych jest włączone, urządzenie 
automatycznie szyfruje dane kopiowania, skanowania i 
drukowania przed zapisaniem ich na dysku twardym. Opcja czy 
szyfrować dane nie może być ustawiona dla poszczególnych funk-
cji.  Szyfrowanie danych uniemożliwia odczyt danych przechowy-
wanych na dysku twardym przez nieautoryzowanych  
użytkowników nawet jeśli dysk zostanie skradziony.  
Jeżeli wybierzecie [Włączone], wprowadźcie klucz szyfrujący zawi-
erający od 1 do 12 cyfr w obydwa okienka [Nowy Klucz Szyfrujący] i [Wprowadź Ponownie Nowy Klucz Szyfrujący]. 
Jeżeli zdecydujecie nie szyfrowac danych wybierzcie [Wyłączone]. Domyślne fabryczne ustawienie to [Wyłączone]. 

Wybierzcie [Włączone] i naciśnijcie [Zachowaj], aby wyświetlić 
ekran [Wykonaj szyfrowania danych].
Wybierzcie [Tak] lub [Nie]. 

 Uwagi dotyczące włączenia funkcji szyfrowania danych oraz zmiany ustawieñ

Po włączeniu / wyłączeniu szyfrowania danych, lub po zmianie klucza szyfrowania, trzeba ponownie uruchomić 
maszynę. Podczas ponownego uruchomienia zostanie zainicjalizowana odpowiednia przestrzeń przechowywania       
(twardy dysk).  Wszystkie przechowywane dane zostaną usunięte.  
Przechowywane dane to :

 Buforowane dane drukowania

 Zachowane w katalogach zeskanowane dane 

Dane zachowane w książce adresowej.

Ważne
 Pamiętajcie, aby przed włączeniem  funkcji  szyfrowania danych lub zmianą  ustawieñ zapisać wszystkie 

niezbędne ustawienia i pliki. (Książkę adresową można pozyskać poprzez Usługi Internetowe CentreWare). 

 Jeśli dysk twardy aktualnie podłączony do maszyny nie spełnia wymagañ ustawieñ szyfrowania, pojawi się błąd. 
Informacje na temat błędów i ich usuwania znajdziecie w rozdziale  "Kody Błędów" (s. 270). 

 Nawet inżynier serwisu nie może podejrzeć  lub odzyskać klucza szyfrującego. 

Przypis
 Aktualizacja ustawień szyfrowania zajmuje trochę czasu.  

 W przypadku wystąpienia błędu podczas ustawiania szyfrowania, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony 
komunikat. Zrestartujcie urządzenie według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 

 Ustawienie szyfrowania jest ustawione na [Wyłączone], gdy następnym razem urządzenie zostanie włączone. 

 Podczas procesu szyfrowania maszyna nie przyjmuje żadnych zadań takich jak kopiowanie, drukowanie czy 
skanowanie. 
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Pozyskiwanie Oprogramowania

Ta funkcja przeznaczona jest dla inzyniera serwisowego.  Aby uzyskać więcej informacji skontaktujcie się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Xerox. 

Ograniczenia Edytowania Książki Adresowej 

Pozwala zdecydować czy ograniczyć użytkownikom prawo do rejestracji/ zmiany adresów docelowych używanych 
podczas [Skanowania do komputera] oraz [Skanowania do Wielu Miejsc]. 
Wybierzcie [Nie] lub [Tak]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Przypis
 Gdy zaznaczone jest [Nie], użytkownicy inni niż administrator systemu, nie mogą zarejestrować / zmienić adresu 

docelowego. 
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9.3.9 Ustawienia Szczegółowe 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Szczegółowe]. 

 2. Wypełnijcie [Numer Pozycji] i naciśnijcie [Potwierdź / 
Zmień]. 

Patrz
 Informacje dotyczące numeru pozycji 

znajdziecie w "Numer Pozycji: Typowe 
Ustawienia Serwisowe" (s. 312). 

 3. Wpiszcie [Nowa Wartość]. 

 4. Naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 

Numer Pozycji: Typowe Ustawienia Serwisowe

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Wartość Fabryczna

3 Ustawia wielkość  marginesu w  kierunku 
powiększenia, który maszyna bierze pod uwagę 
przy ustalaniu, czy Rozmiar Oryginału ma 
wielkość  standardową / niestandardową. 
Na przykład, jeśli ustawione jest 5 mm, to 
rozmiar do długości równej rozmiarowi  standar-
dowemu plus 5 mm jest traktowany jako rozmiar 
standardowy. 

0-20 (mm) 5 (mm)

4 Ustawia wielkość  marginesu w  kierunku zmnie-
jszenia, który maszyna bierze pod uwagę przy 
ustalaniu, czy Rozmiar Oryginału ma wielkość 
standardową / niestandardową. 
Na przykład jeśli ustawione jest 5 mm,  to 
rozmiar do długości równej rozmiarowi  standar-
dowemu plus 5 mm jest traktowany jako rozmiar 
standardowy. 

0-20 (mm) 5 (mm)

5 Ustawia gwarantowaną długość skanowania 
gdy maszyna wykonuje pracę kopiowania dla 
której określony jest tryb docinania papieru jako  
[Zsynchronizowany] lub pracę skanowania dla 
której Rozmiar Oryginału jest określony jako - 
[Auto Wykrycie]. 

0-15 (m)
(Gdy określone jest 0 lub wartość 
przekraczająca pojemność pamięci 
fizycznej, bieżące zadanie musi być 
ukoñczone przed rozpoczęciem  
skanowanie następnego oryginału) 

6 (m) 

12 Ustawia przedział czasowy, po którym urządze-
nie przełącza się w tryb drukowania.

3-60 (sek) 30 (sek)

14 Ustawia, czy korzystać z funkcji Kopiowanie z 
Pamięci. 

0: Wyłączone
1: Włączone

1: Włączone



System
 Settings

9

3139.3 Typowe Ustawienia Serwisowe

Ustawia czy wzmacniać linie dla każdego typu oryginałów. 

53 Tekst i Linie 0:Brak wzmocnienia lini
1:  Wzmocnienia lini

0:Brak wzmocnienia lini

54 Fotografia i Tekst 0:Brak wzmocnienia lini

55 Drukowany Oryginał 0:Brak wzmocnienia lini

56 Fotografia 0:Brak wzmocnienia lini

57 Światłokopia 0:Brak wzmocnienia lini

58 Folia 0:Brak wzmocnienia lini

59 Nierównomierne Tło 0:Brak wzmocnienia lini

65 Reguluje poziom achromatyczności wykrywanej 
przez maszynę dla skanowania.

0-254 (Czym mniejsza wartość, 
tym mniejszą intensywność koloru 
rozróżnia maszyna).

5

Ustawia czy redukować nie pożądane smugi. 

66 Inne niż pełny kolor 0: Wyłączone
1. Mniej
2: Więcej

0: Wyłączone

67 Kolor 0: Wyłączone

70 Definiuje specjalne rozmiary serii A. 1: Standard Portret
880 x 1240 mm, 620 x 880 mm, 
440 x 620 mm, 310 x 440 mm
Standard Pejzaż
880 x 620 mm, 620 x 440 mm, 440 
x 310 mm, 310 x 220 mm

2: Standard Portret
880 x 1230 mm, 
860 x 1210 mm, 625 x 880 mm, 
620 x 871 mm, 440 x 625 mm, 435 
x 620 mm
Standard Pejzaż
880 x 625 mm, 860 x 610 mm, 625 
x 440 mm, 620 x 435 mm, 440 x 
312 mm, 435 x 310 mm

1

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Wartość Fabryczna
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9.4 Ustawienia Usługi Kopiowania314

9.4 Ustawienia Usługi Kopiowania

Z pomocą funkcji [Ustawienia Usługi Kopiowania] możecie konfigurować ustawienia dotyczące usługi kopiowania. 
Odwołajcie się do poniższych podrozdziałów, aby znaleźć informacje na temat każdej z nich: 

Zakładka Kopiowania - Przydział Funkcji......................................................................................................................................s. 315

Wstępnie Ustawione Przyciski...........................................................................................................................................................s. 315

Ustawienia Domyślne Kopiowania.................................................................................................................................................s. 316

Automatyczne Przełączanie Podajników......................................................................................................................................s. 317

Ustawienia Zmiennej Długości ........................................................................................................................................................s. 319

Tryb Automatycznego Wyboru Typu papieru ............................................................................................................................s. 320

Tryb Automatycznego Wyboru Kierunku Obrotu......................................................................................................................s. 321

Ustawienia Szczegółowe.....................................................................................................................................................................s. 322

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Ustawienia Systemu] 
> [Ustawienia Usługi Kopiowania]. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub  
zmienić. 
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3159.4 Ustawienia Usługi Kopiowania

9.4.1 Zakładka Kopiowania - Przydział Funkcji

Można użyć tej właściwości, aby dostosować funkcje pokazywane z prawej strony ekranu [Kopiowanie (Tryb Ręczny)]. 
Ustawianie często wykorzystywanych funkcji pozwala uniknąć dodatkowych operacji, takich jak wybór zakładki. 

 1. Naciśnijcie [Zakładka Kopiowania-  Przydział Funkcji ]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Często Używane Funkcje 1, 2

Opcja ta pozwala ustawić funkcje pokazywane z prawej strony 
ekranu [Kopiowanie (Tryb Ręczny)]. 
Wybierzcie z  [Typ Oryginału], [Opcje Obrazu], [Eliminacja Tła], 
[Wartość Progowa], [Korekta Nasycenia Koloru], [Szerokość Ory-
ginału], [Przesunięcie Obrazu], [Początek Skanowania], 
[Kasowanie Krawędzi], [Odwróć Obraz], [Szybkość Skanowania], 
[Obrót Obrazu], [Wyjście Kopii], [Marginesy Wiodący i Tylny] i  [Kopia Próbna]. 
Domyślnym fabrycznym ustawieniem dla Często Używanych Funkcji jest odpowiednio [Typ Oryginału] i [Szerokość 
Oryginału]. 

9.4.2 Wstępnie Ustawione Przyciski 

Można użyć tej funkcji, aby ustawić współczynniki skalowania pokazane na ekranie [Kopiowanie (Tryb Ręczny)]. 

 1. Naciśnijcie [Wstępnie Ustawione Przyciski]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i  
kliknijcie [Zamknij]. 

Zmniejszanie/Powiększanie Przyciski od  3 do 5

Opcja ta pozwala ustawić współczynnik skalowania wyświetlany 
na przyciskach od trzeciego do piątego w oknie [Zmniejszanie/
Powiększanie] na ekranie [Kopiowanie (Tryb Rę-czny)] . 
Wybierzcie z [25.0%], [35.3%], [50.0%], [70.7%], [141.4%], 
[200.0%], [283.0%] i [400.0%]. 
Domyślne ustawienie fabryczne to : 

 Zmniejszanie/Powiększanie Przycisk 3: 50.0%

 Zmniejszanie/Powiększanie Przycisk 4: 70.7%

 Zmniejszanie/Powiększanie Przycisk 5: 141.4%
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9.4 Ustawienia Usługi Kopiowania316

9.4.3 Ustawienia Domyślne Kopiowania

Można użyć tej funkcji, aby ustawić domyślne ustawienia dla usługi kopiowania. Ustawienia domyślne tutaj 
określone zostaną przywrócone, gdy urządzenie jest włączane, gdy maszyna opuszcza Tryb Oszczędzania Energii, 
gdy nacisnięty jest przycisk <Kasowanie Wszystkiego> lub gdy włączy się funkcja Auto Kasowania . 
Ustawiając najczęściej wykorzystywane funkcje i wartości jako domyślne, można uniknąć dodatkowych czynności 
wymaganych podczas użytkowania urządzenia. 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Domyślne Kopiowania]. 

 2. Naciśnijcie pozycję, którą chcecie skonfigurowac lub 
zmienić. 

 3. Wybierzcie żądaną wartość i naciśnijcie przycisk <Start>. 

Pozycja Opis Ustawienie Fabryczne

Tryb Auto Ustawia domyślną wartość dla [Tryb Auto] na ekranie 
[Kopiowanie].

Tryb Ręczny

Orientacja Orginału Ustawia [Orientacja Oryginału] na ekranie [Kopiowanie (Tryb 
Auto)]. 

Standardowy Portret

Orientacja Papieru Ustawia [Orientacja Papieru] na ekranie [Kopiowanie (Tryb Auto)]  Portret

Zmniejszanie/Po-
większanie

Ustawia domyślną wartość dla [Zmniejszanie/Powiększanie] na 
ekranie [Kopiowanie (Tryb Ręczny)]. 

100.0%

Dostarczanie Papieru Ustawia domyślną wartość dla [Dostarczanie Papieru] na ekranie 
[Kopiowanie (Tryb Ręczny)]. 

Podajnik Rolki 1

Tryb Cięcia Papieru Ustawia domyślną wartość dla  [Tryb Cięcia Papieru]na ekranie 
[Kopiowanie (Tryb Ręczny)]. 

Ustaw Portret

Typ Oryginału Ustawia domyślną wartość dla  [Typ Oryginału] na ekranie 
[Jakość Obrazu].

Tekst i Linie

Opcje Obrazu
 
 

Ustawia domyślną wartość dla [Opcje Obrazu] na ekranie [Jakość 
Obrazu].

Jaśniej / Ciemniej: Normalna
Ostrość: Normalna
Kontrast: Normalny

Eliminacja Tła Ustawia domyślną wartość dla [Eliminacja Tła] ona ekranie 
[Jakość Obrazu] . 

Auto (0)

Wartość Progowa Ustawia domyślną wartość dla [Wartość Progowa] na ekranie 
[Jakość Obrazu] .

Wyłączone
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3179.4 Ustawienia Usługi Kopiowania

* Kopia Próbna nie może być ustawieniem domyślnym. 

9.4.4 Automatyczne Przełączanie Podajników 

Można użyć tej funkcji, aby ustawić czy podajnik ma być przełączany, jeśli zabraknie w nim papieru.
Domyślne ustawienie fabryczne  [Włączone Dla Automatycznego Wyboru Papieru]. 

Przypis
 Wybierając [Włączone Dla Automatycznego Wyboru Papieru] polecamy maszynie przełączyć podajnik na 

alternatywy, gdy na ekranie [Kopiowanie] wybrane jest [Auto], lub w  sterowniku drukarki wybrana jest opcja  
"[Źródło papieru]. 

 1. Naciśnijcie [Automatyczne Przełączanie Podajników]. 

 2. Wybierzcie [Włączone Dla Automatycznego Wyboru 
Papieru] lub  [Włączone Tylko Dla Dużych Formatów ]. 

Korekta Nasycenia 
Koloru

Ustawia domyślną wartość dla [Korekta Nasycenia Koloru] na 
ekranie [Jakość Obrazu]. 

Regulacje  Wyłączone

Szerokość Oryginału Ustawia domyślną wartość dla [Szerokość Oryginału] na ekranie 
[Korekta Ułożenia] . 

Auto Wykrycie (Seria A)

Przesunięcie Obrazu Ustawia domyślną wartość dla [Przesunięcie Obrazu] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Wyłączone

 Początek skanowania Ustawia domyślną wartość dla [ Początek skanowania] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

0mm 

Kasowanie Krawędzi Ustawia domyślną wartość dla [Kasowanie Krawędzi] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Normalne

Odwróć obraz Ustawia domyślną wartość dla [Odwróć obraz] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Normalny Obraz
Obraz pozytywowy

Szybkość Skanowania Ustawia domyślną wartość dla [Szybkość Skanowania] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Szybkie

Obrót Obrazu Ustawia domyślną wartość dla [Obrót Obrazu] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Zgodnie ze wskazówkami 
zegara

Wyjście Kopii Ustawia domyślną wartość dla [Wyjście Kopii] na ekranie [Format 
Wyjściowy].

NIe ułożone

Marginesy Wiodący i 
Tylny 

Ustawia domyślną wartość dla [Marginesy Wiodący i Tylny ] na 
ekranie [Format Wyjściowy]

Wiodący : 0mm
Tylny: 0mm 

Pozycja Opis Ustawienie Fabryczne
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9.4 Ustawienia Usługi Kopiowania318

9.4.5 Ustawienia Zmiennej Długości 

Możecie użyć tej funkcji, aby ustawić domyślną  zmienną długość używaną kiedy [Zmienna Długość] jest określona  
na ekranie [Tryb Cięcia Papieru] pod funkcja Kopiowania. 
Domyślna  zmienna długość może być ustawiona dla poszczególnych formatów papieru w zakresie od  210 do 5000 
mm. 
Domyślne ustawienie fabryczne to : 

Seria Pozycja Wartość fabryczna

Seria A Szerokość A0 Szerokość 1189mm

Szerokość A1 841mm 

Szerokość A2 594mm

Szerokość A3 420mm 

Seria JIS B Szerokość B1 1030mm 

Szerokość B2 728mm

Szerokość B3 515mm

Seria ISO B Szerokość B1 1000mm

Szerokość B2 707mm

Szerokość B3 500mm

Specialna  Seria A Szerokość 880mm 1240mm

Szerokość 620mm 880mm

Szerokość 440mm 620mm

Szerokość 310mm 440mm

Seria Arch Szerokość 36" 1219mm

Szerokość 30" 1066mm

Szerokość 24" 914mm

Szerokość 18" 610mm

Szerokość 15" 533mm

Szerokość 12" 457mm

Seria ANSI Szerokość 34" 1118mm

Szerokość 22" 864mm

Szerokość 17" 559mm

Szerokość 11" 432mm
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3199.4 Ustawienia Usługi Kopiowania

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Zmiennej Długości]. 

 2. Naciśnijcie rozmiar papieru do ustawienia. 

 3. Z pomocą klawiatury numerycznej lub naciskając [+] lub 
[-], wprowadźcie wartość dla zmiennej długości.

 4. Naciśnijcie [Zamknij]. 

9.4.6 Tryb Automatycznego Wyboru  Typu papieru

Możecie użyć tej funkcji, aby ustawić typ papieru używany zgodnie z orientacją oryginału kiedy wykonujecie pracę 
kopiowania w trybie automatycznym. 
Domyślne ustawienie fabryczne dla wszystkich rozmiarów to [Zwykły Papier]. 

 1. Naciśnijcie [Tryb Auto Wybór Typu Papieru]. 

 2. Wybierzcie orientację oryginału.

 3. Naciśnijcie rozmiar papieru do ustawienia.  

 4. Wybierzcie typ papieru z [Zwykły papier], [Kalka], [Folia]  
[Dowolny].

Przypis
 Gdy zaznaczona jest opcja inna niż [Dowolny], 

pojawi się komunikat o braku papieru, jeśli 
określony papier nie będzie załadowany w 
żadnym z podajników.

 5. Naciśnijcie [Zachowaj].
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9.4 Ustawienia Usługi Kopiowania320

9.4.7 Tryb Automatycznego Wyboru Kierunku Obrotu  

Możecie użyć tej funkcji, aby określić kierunek (w prawo, w lewo ), w którym będą obracane skanowane obrazy, jeśli w 
celu dopasowania do rozmiaru papieru będzie potrzebne obrót o 90 stopni.  Domyślne ustawienie fabryczne to [w 
lewo] dla wszystkich rozmiarów. 

 1. Naciśnijcie [Tryb Automatycznego Wyboru Kierunku Obrotu]. 

 2. Wybierzcie [Portret do Pejzażu] lub [Pejzaż do Portretu]. 

 3. Aby ustawić naciśnijcie format papieru. 

 4. Wybierzcie [W prawo] lub [W lewo]. 

 5. Naciśnijcie [Zachowaj].
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3219.4 Ustawienia Usługi Kopiowania

9.4.8 Ustawienia Szczegółowe 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Szczegółowe]. 

 2. Wpiszcie [Numer Pozycji] i naciśnijcie [Potwierdź / 
Zmień]. 

Patrz
 Informacje dotyczące numeru pozycji znaj-

dzieie w "Numer Pozycji: Ustawienia Usługi 
Kopiowania" (s. 322). 

 3. Wypełnijcie [Nowa Wartość]. 

 4. Naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 

Numer Pozycji: Ustawienia Usługi Kopiowania

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Wartość fabryczna

30 Ustawia podajnik dla stron przewodnich. 1: Rolka 1
2: Rollka 2

1: Rolka 1

31 Ustawia długośc papieru strony przewodniej. 210-2500 (mm) 210 (mm)

70 Ustawia domyślną wartość dla poziomu nie-
równomierności używanego dla  
[Nierównomierne Tło]. 

1-80 20

80 Ustawia domyślną wartość dla [Początek 
skanowania] pod [Kopia Próbna]. 

0-1200 (mm) 0

81 Ustawia domyślną wartość dla [Pomiar] pod 
[Kopia Próbna]. 

50-200 (mm) 50
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9.5 Ustawienia Połączenia i Sieci322

9.5 Ustawienia Połączenia i Sieci

Z pomocą funkcji [Ustawienia Połączenia i Sieci] możecie określić i skonfigurować wymagania odnoszące sie do 
aspektów sieciowych maszyny. 
Odwołajcie się do poszczególnych podrozdziałów, aby uzyskać  więcej informacji;  

Ustawienia Portu....................................................................................................................................................................................s. 324

Ustawienia Protokołu ...........................................................................................................................................................................s. 325

Zdalne Uwierzytelnianie / Usługi Katalogowe...........................................................................................................................s. 327

Ustawienia SSL / TLS ............................................................................................................................................................................s. 330

Ustawienia Szczegółowe.....................................................................................................................................................................s. 331

Patrz
 Więcej informacji  o ustawieniach sieciowwych znajdziecie również w  "Konfiguracja Adresu IP" (s. 217).

 Usługi Internetowe CentreWare pozwalają skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia. Aby uzyskać więcej 
informacji odwołajcie się do pomocy, którą można wyświetlić, klikając przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu 
ekranu Usług Internetowych CentreWare

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Ustawienia Systemu] 
> [Ustawienia Połączenia i Sieci]. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub  
zmienić. 
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3239.5 Ustawienia Połączenia i Sieci

9.5.1 Ustawienia Portu 

Możecie użyć tej funkcji, aby włączać lub wyłączać porty. W poniższej tabeli przedstawiono porty używane przez 
aplikacje i funkcje. 

* Network Scanner Utility 3, Stored File Manager 3

Domyślne ustawienie fabryczne to [Włączone] dla wszystkich portów. 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Portu]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

LPD

Wybierzcie [Włączone] jeśli używacie LPR. 

SMB

Wybierzcie [Włączone] jeśli używacie SMB. 

SNMP

Wybierzcie [Włączone] jeśli używacie SNMP. 

Aplikacja/Funkcja
Port

LPD SMB SNMP FTP HTTP SOAP WebDAV

BT-PlotAssistant — — — Tak — — —

Standardowy sterownik drukarki (ste-
rownik TIFF) Tak — Tak — — — —

Sterownik PS drukarki

Sterownik Skanera 
(Połączenie z siecią)* — — Tak — — Tak Tak

Monitor Dokumentu — — Tak — — — —

Asystent Kopiowania w Kolorze 
(Dla drukowania)

Tak — — — — — —

Skanowanie do Komputera
Uwaga: Dotyczy również zachowania 
na  PC via Wysyłanie w Wiele Miejsc

— Tak — — — — —

Usługi Internetowe CentreWare — — — — Tak — —

ApeosWare Management Suite — — Tak — — Tak —

MacPPD Tak — — — — — —
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9.5 Ustawienia Połączenia i Sieci324

FTP

Wybierzcie [Włączone] jeśli używacie FTP. 

Usługi Internetowe (HTTP)

Jeśli używacie HTTP, określcie numer portu i wybierzcie [Włączone]. 
Fabryczne ustawienia dla numeru portu to [80]. 

SOAP

Wybierzcie [Włączone], jeśli używacie SOAP. 

WebDAV

Wybierzcie [Włączone], jeśli używacie WebDAV. 

9.5.2 Ustawienia Protokołu

Możecie użyć tej funkcji, aby ustawić parametry wymagane do komunikacji. Poniżej opisano parametry, które 
możecie ustawić w [Ustawieniach Protokołu]. 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Protokołu]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Szybkość Znamionowa Ethernet

Pozwala ustawić szybkość transmisji dla interfejsu Ethernet. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Auto]. 

Auto
Wybierzcie tą opcję, aby automatycznie wykryć szybkość 
transmisji Ethernet. 

1000BASE - T
Wybierzcie tą opcję aby ustawić szybkość transmisji na 1000BASE - T. 

100 Mbps Full - Duplex
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić szybkość transmisji na 100 Mbps Full - Duplex. 

100 Mbps Half - Duplex
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić szybkość transmisji na 100 Mbps Half - Duplex. 

10 Mbps Full - Duplex
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić szybkość transmisji na 10 Mbps Full - Duplex. 
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3259.5 Ustawienia Połączenia i Sieci

10 Mbps Half - Duplex
Wybierzcie tą opcję aby ustawić szybkość transmisji na 10 Mbps Half - Duplex. 

Tryb TCP/IP - IP 

Opcja ta pozwala wybrać tryb pracy TCP/IP. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Tryb IPv4 ]. 

Tryb IPv4 
Wybierzcie tą opcję jeśli chcecie, aby używany był  IPv4. 

Tryb IPv6 
Wybierzcie tą opcję jeśli chcecie, aby używany był IPv6. 

Podwójny Stos
Wybierzcie tą opcję jeśli chcecie, aby używane były jako protokoły internetowe obydwa protokoły IPv4 i IPv6 .  

IPv4 - Adres IP 

Pozwala ustalić adres IP. 
Wprowadźcie adres w formacie  xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie  xxx to wartość między 0 i 255. Należy zauważyć, że wartość 
127 i wartości od 224 do 255 nie mogą być stosowane w pierwszym XXX 
Domyślne ustawienie fabryczne to [192.168.150.150]. 

IPv4 - Maska Podsieci 

Pozwala na skonfigurowanie maski podsieci. 
Wprowadźcie maskę podsieci w formacie  xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx to wartość między 0 i 255. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [255.255.255.0]. 

IPv4 - Adres Bramy

Pozwala na skonfigurowanie adresu bramy. 
Wprowadźcie adres bramy w formacie xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx to wartość między 0 i 255. Należy zauważyć, że 
wartość 127 i wartości od 224 do 255 nie mogą być stosowane w pierwszym XXX 
Domyślne ustawienie fabryczne to [0.0.0.0]. 

Ręczna Konfiguracja adresu IPv6 

Pozwala ustawić adres IP ręcznie. 
Aby ręcznie wprowadzić adres IP i adres Bramy  wybierzcie [Włączone]. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Ręcznie Skonfigurowany Adres IPv6 

Pozwala ustawić adres IP. 
Wprowadźcie adres IP w formacie xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, gdzie  xxxx jest wartością  szesnastkową. 
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Przypis
 Możecie wpisywać w tym polu tylko wtedy, gdy [Ręczna Konfiguracja adresu IPv6] jest ustawiona na  

[Włączona]. 

Skonfigurowany Ręcznie Przedrostek Adresu  IPv6 

Pozwala na ustawienie przedrostka adresu IP w zakresie od 0 do 128. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [64]. 

Przypis
 Możecie wpisywać w tym polu tylko wtedy, gdy [Ręczna Konfiguracja adresu IPv6] jest ustawiona na  [Włączona]. 

Skonfigurowana Ręcznie Brama IPv6 

Pozwala na skonfigurowanie Gateway address. 
Wprowadź adres Bramy w formacie xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, dzie  xxxx jest wartością  szesnastkową. 

Przypis
 Możecie wpisywać w tym polu tylko wtedy gdy [Ręczna Konfiguracja adresu IPv6] jest ustawiona na [Włączona]. 

Automatycznie Skonfigurowany  Adres IPv6 

Pole to wyświetla lokalny adres, adres  IPv6 oraz adres bramy, które zostały automatycznie skonfigurowane. 

9.5.3 Zdalne Uwierzytelnianie / Usługi Katalogowe

 1. Naciśnijcie [Zdalne Uwierzytelnianie / Usługi Katalogowe]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Ustawienia Systemu Uwierzytelniania

Pozwala ustawić parametry wymagane do uwierzytelniania. 

System Uwierzytelniania
Pozwala wybrać system uwierzytelniania spośród [Agent 
Uwierzytelniania] i [LDAP]. 

Po zmianie systemu uwierzytelnianie  katalogi osobiste 
używane z poprzednim systemem  uwierzytelnianie nie są 
automatycznie usuwane. Jeżeli katalogi te nia są już potrzebne, usuńcie je z urządzenia. Jeśli te same ID 
użytkowników są używane w nowym systemie uwierzytelniania, osobiste katalogi mogą być używane przez tych 
samych użytkowników. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Agent Uwierzytelniania]. 

Limit Czasu Odpowiedzi Serwera
Pozwala ustawić maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera uwierzytelniani w przedziale od 1do 75 ze 
skokiem co jedna sekunda.
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Domyślne ustawienie fabryczne to [5] sekund.

Limit Czasu Wyszukiwania
Pozwala na ustawienie maksymalnego czasu oczekiwania na wyniki wyszukiwania użytkowników w zakresie od 1 
do 120 sekund ze zmianą co 1sekunda. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [30] sekund.

Serwer LDAP / Usługi Katalogowe 

Pozwala na skonfigurowanie parametrów LDAP. 

Serwer Podstawowy - Nazwa / Adres
Określcie nazwę serwera lub adres IP serwera podstawowego. 

Serwer Podstawowy - Numer portu
Określcie numer portu do połaczenia z Serwerem Podstawowy w zakresie od 1 do 65535. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [389]. 

Serwer Alternatywny - Nazwa / Adres
Określcie nazwę serwera lub adres IP serwera alternatywnego. 

Serwer Alternatywny - Numer portu
Określcie numer portu do połaczenia z Serwerem Alternatywnym w zakresie od 1 do 65535. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [389]. 

Metoda Uwierzytelniania 
Pozwala wybrać jedną metodę  uwierzytelnianie LDAP z [Uwierzytelnianie Bezpośrednie] i [Uwierzytelnianie Atry-
butów Użytkownika]. 

  Uwierzytelnianie Bezpośrednie
Wybierzcie tą opcję, aby umożliwić  serwerowi Uwierzytelnianie LDAP  w oparciu o wprowadzone ID użytkownika 
i hasło.

 Uwierzytelnianie Atrybutów Użytkownika
Wybierzcie tą opcje, aby zezwolić serwerowi LDAP szukanie użytkownika w oparciu o wartości wprowadzone w 
polu ID użytkownika, które powinny odpowiadać atrybutom określonym w [Atrybuty wprowadzonej Nazwy Użyt-
kownika]. Spośród wartości przypisanych do odnalezionego użytkownika, wartość atrybutu określonego w 
[Atrybut Logowania Nazwa Użytkownika] jest używana jako ID użytkownika dla zadañ przetwarzanych na 
urządzeniu oraz jako nazwa właściciela katalogów. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Uwierzytelnianie Bezpośrednie]. 

Atrybuty Wprowadzonej Nazwy Użytkownika
Jeżeli  metoda uwierzytelniania jest ustawiona na  [Uwierzytelnianie Atrybutów Użytkownika], spośród atrybutów 
zarejestrowanych na serwerze LDAP jako informacja dotycząca cech użytkownika, określcie te, których właściwości 
używane są jako nazwa użytkownika na panelu kontrolnym maszyny podczas logowania do maszyny. Na przykład 
jeśli chcecie, aby użytkownik wprowadzał adres mailowy, ustawcie  "mail". Dopuszczalne jest do 32 znaków. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [mail]. 

Atrybuty Logowania Nazwy Użytkownika 
Spośród atrybutów zarejestrowanych na serwerze LDAP jako informacja dotycząca cech użytkownika, określcie te, 
których właściwości używane są jako ID użytkownika dla wykonania prac na maszynie oraz jako jako ID 
użytkownika dla zadañ przetwarzanych na urządzeniu oraz jako nazwa właściciela katalogów. Dopuszczalne jest  
do 32 znaków. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [sAMAccountName]. 
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Użyj Dodanego Ciągu Znaków
Pozwala wybrać czy automatyczne dodawać informację określoną w [Dodany Ciąg Znaków do Nazwy Użytkown-
ika] do informacji uwierzytelniania wprowadzanej na panelu kontrolnym. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Ciąg Znaków Dodany do Nazwy Użytkownika
Ustawia ciąg znaków, które będą dodane do informacji  uwierzytelniania. Dozwolone jest do 64 znaków.  Gdy opcja 
[Użyj Dodanego Ciągu Znaków] jest [Włączona], stały ciąg znaków musi tu być wprowadzony. Na przykład, gdy  
[Atrybuty Wprowadzonej Nazwy Użytkownika] jest ustawiony na "mail", a zarejestrowana informacja dla użytkow-
nika to "mail@myhost.example.com", użytkownik musi wprowadzić  "mail@myhost.example.com".  Zamiast tego 
ustawiając [Użyj Dodanego Ciągu Znaków] na [Włączone] i określając "@myhost.example.com" w [Dodany Ciąg 
Znaków do Nazwy Użytkownika] pozwala użytkownikowi zalogować się do urządzenia wprowadzając na panelu 
kontrolnym  "mail", ponieważ maszyna automatycznie doda  "@myhost.example.com". 

Nazwa Logowania
Pozwala określić  nazwę użytkownika używaną w celu uzyskania dostępu do serwera. Ustawcie tą opcję tylko wtedy 
gdy wymagane jest uwierzytelnianie do usług katalogowych. Nazwa użytkownika może zawierać do 255 znaków . 

Hasło
Dla użytkownika zdefiniowanego w [Nazwa Logowania] pozwala określić  hasło logowania.  Dopuszczalne jest do 
32 alfa- numerycznych znaków. 

Przeszukiwanie Głównego Katalogu 
Wprowadźcie ciąg znaków wykorzystywany do przeszukiwania głównego katalogu używając nie więcej niż  225 
znaków. 

Przekierowania LDAP 
Pozwala określić, czy ponownie ustanowić połączenie z innym serwerem LDAP, jeśli  aktualnie podłączony serwer  
LDAP zażąda tego. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Limit Przekierowań LDAP 
Korzystają z funkcji przekierowań, określcie ile przekierowań zapytań w zakresie od 1 do 5 jest dozwolone. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [5] razy. 
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9.5.4 Ustawienia SSL / TLS 

Można użyć tej funkcji, aby ustawić parametry wymagane dla komunikacji SSL / TLS. Poniżej opisano parametry, 
które możecie ustawić w [Ustawienia SSL / TLS]. 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia SSL / TLS ]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Certyfikat Urządzenia - Serwer

Pozwala wylistować odbiorców certyfikatu przechowywanego na 
urządzeniu. Możecie wybrac certyfikat używany do komunikacji  
SSL/TLS. 

Przypis
 Certyfikat musi zostać wcześniej zarejestrowany z 

pomocą Usług Internetowych CentreWare. Więcej 
informacji jak to zrobić znajdziecie w sekcji Pomoc dla 
Usług Internetowych CentreWare. 

Komunikacja HTTP - SSL / TLS 

Pozwala wybrać czy włączyć komunikację HTTP-SSL/TLS. 
Wybierzcie [Włączone] lub [Wyłączone]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Numer portu HTTP - SSL / TLS 

Pozwala wprowadzić  numer portu używany dla komunikacji  HTTP-SSL/TLS. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [443]. 
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9.5.5 Ustawienia Szczegółowe 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Szczegółowe]. 

 2. Wpiszcie [Numer Pozycji] i Naciśnijcie[Potwierdź / 
Zmień]. 

Patrz
 Informacje dotyczące numeru pozycji znajdzie-

cie w "Numer Pozycji: Ustawienia Połączenia i 
Sieci" (s. 331). 

 3. Wpiszcie [Nowa Wartość]. 

 4. Naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 

Numer Pozycji: Ustawienia Połączenia i Sieci

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Wartość fabryczna

0 Określa czy potwierdzać użytkowników w usłudze  
Active Directory. 

0: Nie potwierdzaj
1:  Potwierdzaj

0: Nie potwierdzaj
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9.6 Ustawienia Usługi skanowania 

Z pomocą funkcji [Ustawienia Usługi Skanowania] możecie określić i skonfigurować wymagania odnoszące się  do 
aspektów usługi Skanowania. 
Odwołajcie się do poszczególnych podrozdziałów aby uzyskać  więcej informacji: 

Wstępne Ustawienie Przycisków......................................................................................................................................................s. 333

Domyślne Ustawienia Skanowania ................................................................................................................................................s. 333

 Inne Ustawienia .....................................................................................................................................................................................s. 335

Ustawienia Szczegółowe.....................................................................................................................................................................s. 336

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie[Ustawienia Systemu] 
> [Ustawienia Usługi Skanowania. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub  
zmienić. 
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9.6.1 Wstępne Ustawienie Przycisków 

Możecie użyć tej funkcji, aby zmienić opcje dla Typu Oryginału i formatu Plików  wyświetlane na ekranie [Praca 
Skanowania]. 

 1. Naciśnijcie [Wstępne Ustawienie Przycisków]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Typ Oryginału - Przyciski 1 - 5

Pozwala ustawić typ oryginału wyświetlany na przyciskach od 
pierwszego do piatego w oknie [Typ Oryginału] na ekranie [praca 
skanowania]. 
Wybierzcie z [Tekst i Linie], [Fotografia i Tekst], [Drukowany Ory-
ginał], [Fotografia, [Światłokopia] oraz [Folia]. 
Domyślne ustawienie fabryczne to : 

 Typ Oryginału - Przycisk 1: Tekst i Linie

 Typ Oryginału - Przycisk 2: Fotografia i Tekst

 Typ Oryginału - Przycisk 3: Drukowany Oryginał

 Typ Oryginału - Przycisk 4: Fotografia

 Typ Oryginału - Przycisk 5: Światłokopia

Format Pliku - Przyciski 1 - 5

Pozwala ustawić  format wyjściowy pliku wyświetlany na przyciskach od pierwszego do piatego w oknie [Format 
Pliku] na ekranie [praca skanowania]. 
Wybierzcie z [TIFF jednostronicowy], [TIFF Wielostronicowy], [PDF Jednostronicowy], [PDF wielostronicowy] i [JPEG]. 
Domyślne ustawienie fabryczne to : 

 Format Pliku - Przycisk 1: TIFF jednostronicowy

 Format Pliku - Przycisk 2: TIFF Wielostronicowy

 Format Pliku - Przycisk 3: PDF Jednostronicowy

 Format Pliku - Przycisk 4: PDF wielostronicowy

9.6.2 Domyślne Ustawienia Skanowania

Można użyć tej funkcji, aby ustawić domyślne ustawienia dla usługi skanowania. Ustawienia domyślne tutaj 
określone  zostaną przywrócone, gdy urządzenie jest włączone, gdy maszyna opuszcza Tryb Oszczędzania Energii, 
gdy nacisnięty jest przycisk <Kasowanie Wszystkiego> lub gdy włączy się funkcja Auto Kasowania. 
Ustawiając najczęściej wykorzystywane funkcje i wartości jako domyślne, można uniknąć dodatkowych czynności 
wymaganych podczas użytkowania urządzenia.
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 1. Naciśnijcie [Domyślne Ustawienia Skanowania]. 

 2. Naciśnicie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub 
zmienić. 

 3. Ustawcie żądaną wartość i naciśnijcie przycisk <Start>. 

Pozycja Opis Wartość fabryczna

Tryb Skanowania w Ko-
lorze

Ustawia domyślną wartość dla [Skanowanie w Kolorze] na ekranie 
[Praca Skanowania]. 

Półtony 

 Rozdzielczość saknowa-
nia

Ustawia domyślną wartość dla [Rozdzielczość] na ekranie  [Praca 
Skanowania]. 

600 dpi

Typ Oryginału Ustawia domyślną wartość dla [Typ Oryginału] na ekranie [Jakość 
Obrazu] .

Tekst i Linie

Format Wyjściowy Pliku Ustawia domyślną wartość dla [Format Pliku] na ekranie [Jakość 
Obrazu]. 

 TIFF jednostronicowy

Opcje Obrazu
 
 

Ustawia domyślną wartość dla [Opcje Obrazu] na ekranie [Jakość 
Obrazu]. 

Jaśniej / Ciemniej: Normal
Ostrość: Normalna
Kontrast: Normalny

Eliminacja Tła Ustawia domyślną wartość dla [Eliminacja Tła] na ekranie [Jakość 
Obrazu]. 

Auto (0)

Wartość Progowa Ustawia domyślną wartość dla [Wartość Progowa] na ekranie 
[Jakość Obrazu]. 

Normal

Korekta Nasycenia Koloru Ustawia domyślną wartość dla [Korekta Nasycenia Koloru] na 
ekranie [Jakość Obrazu]. 

Korekta Wyłączona

Zmniejszanie/Powiększa-
nie

Ustawia domyślną wartość dla [Zmniejszanie/Powiększanie] na 
ekranie [Korekta Ułożenia]. 

100.0%

Rozmiar Oryginału Ustawia domyślną wartość dla [Rozmiar Oryginału] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Auto Wykrycie (A Series)

Kasowanie Krawędzi Ustawia domyślną wartość dla [Kasowanie Krawędzi] na ekranie 
[Korekta Ułożenia]. 

Normal

 Początek skanowania Ustawia domyślną wartość dla  [ Początek skanowania] na ekra-
nie [Korekta Ułożenia]. 

0mm

Szybkość Skanowania Ustawia domyślną wartość dla [Szybkość Skanowania] na ekranie 
[Korekta Ułożenia] . 

Szybkie

Jakość/Wielkość Pliku Ustawia domyślną wartość dla [Jakość/Wielkość Pliku] na ekranie 
[Format Wyjściowy] .

Jakość: Normalna
Rozmiar Pliku : Większy +2
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9.6.3 Inne Ustawienia

 1. Naciśnijcie [Inne Ustawienia]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Format TIFF 

Pozwala ustawić format  TIFF (kompresja JPEG) wyświetlany dla   
[Format Pliku] na ekranie [Praca Skanowania]. 
Zgodnie z używanym oprogramowaniem możecie wybrać [TIFF 
V6] lub [TTN2]. Domyślne ustawienie fabryczne to [TIFF V6]. 

Wysyłanie w Wiele Miejsc Format Pliku  

Pozwala ustawić  format wyjściowy pliku stosowany gdy na ekranie [Skanowanie do Wielu Miejsc] [Kolor Wyjściowy] 
jest ustawiony na [Kolor] lub [Skala szarości] i jako miejsce docelowe wybrana jest drukarka. 
Wybierzcie [TIFF] lub [JPEG]. Domyślne ustawienie fabryczne to [TIFF]. 



System
 Settings

9

3359.6 Ustawienia Usługi skanowania

9.6.4 Ustawienia Szczegółowe 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Szczegółowe]. 

 2. Wpiszcie [Numer Pozycji] i naciśnijcie [Potwierdź / 
Zmień]. 

Patrz
 Informacje dotyczące numeru pozycji znajdzie-

cie w "Numer Pozycji: Ustawienia Usługi 
Skanowania" (s. 336). 

 3. Wpiszcie [Nowa Wartość]. 

 4. Naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 

Numer Pozycji: Ustawienia Usługi Skanowania 

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Wartość fabryczna

0 Ustawia, czy dodawać ID użytkownika do nazwy 
pliku przetwarzanego przez [Skanowanie do 
Komputera] i [Skanowanie do Wielu Miejsc]. 

0: Nie dodawaj ID Użytkownika
1: Dodaj ID Użytkownika

0: Nie dodawaj ID Użyt-
kownika

 70 Ustawia domyślną wartość poziomu nierówno-
mierności używanego dla [Nierównomierne Tło]. 

1-80 20
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9.7 Ustawienia Zachowanego Pliku

Z pomocą funkcji [Ustawienia Zachowanego Pliku] możecie określić  i skonfigurować wymagania odnoszące się do 
aspektów  funkcji zachowania plików. 
Odwołajcie się do poniższego podrozdziału : 

Ustawienia Zachowanego Pliku.......................................................................................................................................................s. 338

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Ustawienia Systemu] 
> [Ustawienia Zachowanego Pliku]. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować  lub  
zmienić. 
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9.7.1 Ustawienia Zachowanego Pliku

Możecie użyć tej funkcji, aby ustawić czas przechowywania plików i określić czy automatycznie usuwać pliki 
przechowywane na urządzeniu.  

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Zachowanego Pliku].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Data ważności pliku

Pozwala ustawić czas przechowywania plików. Aby usunąć 
zapisane pliki automatycznie, należy określić termin ich ważności 
(liczba dni) i czas usunięcia. Ustawienia odnoszą się do 
wszystkich przechowywanych plików. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Przypis
 Te ustawienia można wykonać z pomocą Usług Interne-

towych CentreWare. Więcej informacji znajdziecie w 
sekcji pomocy dla Usług Internetowych CentreWare. 

Wyłączone
Wybierzcie, aby nie określać daty ważności a przechowywane dokumenty nie były automatycznie usuwane. 

Włączone
Wybierzcie, aby określić datę ważności przechowywanych dokumentów. Zapisane dokumenty zostaną usunięte po 
upływie czasu określonego w [Pliki przechowywane do] i  [Pliki usunięte o]. 

Przypis
 Gdy w wyznaczonym terminie maszyna będzie wyłączona, przechowywane pliki nie zostaną usunięte. 

Nastąpi to podczas włączenia maszyny następnym razem. Ponadto jeśli w określonym czasie maszyna 
będzie w trybie uśpienia, pliki także nie zostaną usunięte. W tym przypadku pliki zostaną usunięte w 
określonym czasie następnego dnia o ile maszyna nie będzie w tym trybie. 

 Aby automatycznie usunąć pliki o określonym tutaj czasie, trzeba ustawić [Usuñ wygasłe pliki] na [TAK]. 
Więcej informacji znajdziecie w "Usuñ wygasłe pliki" (s. 209).

 Pliki przechowywane do: 
Określcie czas przechowywania plików w przedziale od 1 do 14 dni.

 Pliki usunięte o: 
Ustawcie czas, w którym wygasły pliki zostaną usunięte w zakresie od 0 do 23 godzin i od 00 do 59 minut. 
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9.7 Ustawienia Zachowanego Pliku338

Usuwanie Zachowanych Prac 

Umożliwia wybór, czy usuwać wygasłe zadania drukowania zapisane na urządzeniu. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Nie]. 

Tak
Wybierzcie tą pocje, aby usuwać pliki w określonym czasie po upływie okresu ich przechowywania. 

Ważne
 Jeśli okres przechowywania nie jest określony, pliki nie są usuwane, nawet jeśli wybrane jest [Tak]  

Nie
Wybierzcie tą opcję, aby zachować dokumenty po upływie okresu ich przechowywania. 

Ekran Potwierdzenia Pracy Drukowania 

Pozwala wybrać, czy podczas drukowania zachowanej pracy wyświetlać ekran potwierdzenia czy po wydrukowaniu 
praca ma zostać usunięta. Domyślne ustawienie fabryczne to [Włączone]. 

Wyłączone
Wybierzcie tą opcję, aby automatycznie usuwać pliki po ich wydrukowaniu.  

Włączone
Wybierzcie tą opcje ,aby wyświetlać ekran potwierdzenia na którym można wybrać czy usuwać pliki przechowy-
wane na maszynie po ich wydrukowaniu.  



System
 Settings

9

3399.8 Ustawienia Usługi Drukowania

9.8 Ustawienia Usługi Drukowania

Z pomocą funkcji [Ustawienia Usługi Drukowania] możecie określić i skonfigurować wymagania odnoszące się do 
aspektów usługi drukowania. 

Odzyskanie Pracy ...................................................................................................................................................................................s. 340

 Inne Ustawienia .....................................................................................................................................................................................s. 341

Ustawienia Szczegółowe.....................................................................................................................................................................s. 343

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Ustawienia Systemu] 
> [Ustawienia Usługi Drukowania]. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub  
zmienić. 

9.8.1 Odzyskanie Pracy 

Można użyć tej funkcji ,aby określić, czy drukować przy następnym włączeniu maszyny zadanie, które nie było 
zakończone w czasie gdy została ona wyłączona. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

 1. Naciśnijcie [Odzyskanie Pracy]. 

 2. W razie potrzeby wybierzcie żądaną pozycję. 

Wyłączone
Wybierzcie tę opcję, aby anulować wszystkie zadania dru-
kowania, które nie zostały zakończone w czasie gdy urządze-
nie zostało wyłączone. 

Odzyskanie tylko oczekujących prac
Wybierzcie tą opcję, aby drukować tylko te zadania, które w 
czasie wyłączenia maszyny były buforowane. 

Odzyskiwanie wszystkich zawieszonych prac
Wybierzcie tą opcję aby drukować wzystkie prace, które  nie 
zostały zakończone gdy maszyna była kolejny raz wyłą-
czona. 
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9.8 Ustawienia Usługi Drukowania340

 3. Naciśnijcie [Zachowaj].

9.8.2 Inne Ustawienia

Możecie skorzystać z tej funkcji aby skonfigurować szczegółowe ustawienia przetwarzania dla poszczególnych for-
matów danych. Podczas  normalnego użytkowania nie zmieniajcie domyślnych ustawień fabrycznych.
 

 1. Naciśnijcie [Inne Ustawienia]. 

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji i 
kliknijcie [Zamknij]. 

Asygnowanie Przerywanych Lini -VPI 

Pozwala ustawić metodę  przetwarzania dla asygnowanych lini 
przerywanych. 
Wybierzcie [RASTERIZER] lub [PARSER]. Domyślne ustawienie 
fabryczne to [RASTERIZER]. 

Symbol -VPI 

Wybierzcie  [Tryb 1] or [Tryb 2]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Tryb1]. 

Numer Czcionki -VPI 

Pozwala ustawić ,aby urządzenie używało czcionek określonych w przesłanych do drukowania danych lub zmusić je 
do korzystania z czcionek tutaj określonych. 
Wybierzcie od [0] do [41(Nr.)]. Domyślne ustawienie fabryczne to [0]. 

Priorytet Czcionki -VPI 

Pozwala określić, czy użyć numer czcionki określny w danych. 
Wybierzcie [Prace] lub [Kontroler]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Prace]. 

Zmiana Rozmiaru -TIFF

Pozwala ustawić tryb kompresji i dekompresji danych w formacie TIFF.
Wybierzcie [Fotografia] lub [Linia]. Ustawienie fabryczne to [Linia].

Rysuj Łuk -HPGL 

Pozwala ustawić metodę rysowania dla łuków. 
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Wybierzcie [Wykonaj Polecenie Alokacji] lub [Ignoruj Polecenie Alokacji]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Ignoruj 
Polecenie Alokacji]. 

Rysowanie Lini Przerywanej - HPGL

Pozwala ustawić metodę rysowania linii przerywanych. 
Wybierzcie [NORMALNA] lub  [WYDŁUŻANA]. Domyślne ustawienie fabryczne to [NORMALNA]. 

Przesunięcie Etykiet

Pozwala ustawić pozycję rysowania dla etykiet poprzez odległości od rogu medium w kierunku  X i Y. 
Wybierzcie od [0] do [100(mm)]. Domyślne ustawienie fabryczne dla  X i Y to odpowiednio [5] i [3]. 

Pozycja Rysowania Znaczników Wyrównania 

Pozwala określić przesunięcie i zachodzenie dla znaków alokacji pozycji rysowania. Wybierzcie przesunięcie od [0] do 
[100(mm)]  i zachodzenie od [0] do [400(mm)]. Domyślne ustawienie fabryczne dla przesunięcia i zachodzenia to 
odpowiednio  [3] i [0]. 

Wykrywanie Długiej Krawędzi

Pozwala ustawić urządzenie tak, aby określało długą krawędź oryginałów. 
Wybierzcie [Wyłączone] lub [Włączone]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Wykrywanie Długiej Krawędzi - A0 do A4

Pozwala dla każdego standardowego formatu wybrać zakres tolerancji dla rozmiaru długiej krawędzi wejsciowych 
danych.  
Standardowo jest to skonfigurowane w następujący sposób : A0 -> A1, A1 -> A2, A2 -> A3, A3 -> A4, A4 -> A4. 

Wzorzec Rozmycia 

Pozwala wybrać połączenie wzorca rozmycia i nasycenia. 
Wybierzcie z [Wzorzec 1 (Jasny/Normalny/Ciemny)], [Wzorzec 2 (Jasny/Normalny/Ciemny)]oraz [Wzorzec 3 (Jasny/
Normalny/Ciemny)]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Wzorzec 1 (Normalny)]. 

Rysowanie Cienkich Linii 

Określa czy linie cieńsze od określonej szerokości rysować jako czarne linie bez rozmycia.  
Wybierzcie [Wyłączone] lub [Włączone(1-511 pikseli)]. Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 
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9.8 Ustawienia Usługi Drukowania342

9.8.3 Ustawienia Szczegółowe 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Szczegółowe]. 

 2. Wpiszcie [Numer Pozycji] i naciśnijcie[Potwierdź / Zmień]. 

Patrz
 Informacje dotyczące numeru pozycji znaj-

dzieie w "Numer Pozycji: Ustawienia Usługi 
Drukowania" (s. 343). 

 3. Wpiszcie [Nowa Wartość]. 

 4. Naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 

Numer Pozycji: Ustawienia Usługi Drukowania

* Powyższe nie ma zastosowania do wielostronicowego zadania wysłanego poprzez  sterownik drukarki, ponieważ jedno zadanie 
jest drukowane na jednym arkuszu papieru. 

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Ustawienie Fabryczne

1 Ustawia czy w celu kontynuacji drukowania  
przełączać docelową orientację papieru gdy pod-
czas pracy zostanie wykryty niski stan papieru. *

0: Nie przełączaj orientacji 
1: Przełącz orientację

0: Nie przełączaj orien-
tacji 

3 Ustawia czy wyświetlać ścieżkę do dziennika 
pracy. 

0: Nie wyświetlaj ścieżki 
1: Wyświetlaj ścieżkę 

1: Wyświetlaj ścieżkę
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9.9 Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa

Z pomocą funkcji  [Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa] możecie skonfigurować ustawienia maszyny 
dotyczące bezpieczeństwa.   
W poniższych podrozdziałach znajdziecie więcej informacji na temat każdego ustawienia.

Ustawienia Administratora Systemu .............................................................................................................................................s. 344

Uwierzytelnianie.....................................................................................................................................................................................s. 346

Domyślne Ustawienia Statusu Pracy .............................................................................................................................................s. 352

Nadpisywanie Twardego Dysku ......................................................................................................................................................s. 354

Ustawienia Szczegółowe.....................................................................................................................................................................s. 355

 1. Na ekranie [Narzędzia] naciśnijcie [Uwierzytelnianie / 
Ustawienia Bezpieczeństwa]. 

Patrz
 Informacje jak wyświetlić ekran [Narzędzia] 

znajdziecie w "Ustawienia Systemu" (s. 292). 

 2. Wybierzcie pozycję, którą chcecie skonfigurować lub  
zmienić. 

9.9.1 Ustawienia Administratora Systemu 

W [Ustawieniach Administratora Systemu] możecie określić ID logowania i hasło administratora systemu. 
Zalecamy zmianę ID logowania i hasła dla administratora systemu, aby zapobiec zmianie ustawień urządzenia 
wykonanych przez nieautoryzowanych użytkowników oraz ze względów bezpieczeństwa danych. 

ID Logowania Administratora Systemu 

Pozwala ustwić ID użytkownika dla administratora systemu. ID użytkownika może zawierać od 1 do 32 znaków. 
Domyślne ustawienie fabryczne to "11111". 
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9.9 Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa344

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Administratora Systemu] > [ID Logowania  Administratora Systemu]. 

 2. Wybierzcie [Nowe ID Logowania]. 

 3. Z pomocą klawiatury wyświetlonej na ekranie wprowadź-
cie ID użytkownika dla administratora systemu zawiera-
jące do 32 znaków i naciśnijcie [Zachowaj]. 

 4. Wybierzcie [Wprowadź Ponownie Nowe ID Logowania], 
wprowadźcie ponownie ID logowania i naciśnijcie 
[Zachowaj]. 

 5. Naciśnijcie [Zachowaj].

 6. Naciśnijcie [Tak] na ekranie potwierdzenia. 

Hasło Administrator Systemu 

Pozwala określić hasło administratora systemu. 
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianędomyślnego hasła.
Domyślne ustawienie fabryczne to "x-admin". 

Aby administrator systemu był informowany o potrzebie wprowadzenia hasła podczas logowania się jako adminis-
tartor systemu, ustawcie  [Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego] na  [Włączone] w  [Uwierzytelnianiu] w oknie 
[Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa]. 
Po określeniu ID użytkownika dla administratora systemu, określcie hasło używając od 4 do12 znaków. 

Przypis
 Hasło administratora systemu jest wymagane przy zmienie ustawień maszyny z pomocą Usług Internetowych 

CentreWare. 

Patrz
 Szczegółowe informacje na temat korzystania z hasła na panelu kontrolnym urządzenia znajdziecie w rozdziale  

"Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego" (s. 350). 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Administratora Systemu] > [Hasło Administratora Systemu]. 

 2. Wybierzcie [Nowe Hasło]. 

 3. Z pomocą klawiatury wyświetlonej na ekranie wprowadź-
cie hasło dla administratora systemu zawierające od 4 do 
12 znaków i naciśnijcie [Zachowaj]. 

 4. Wybierzcie [Wprowadź Ponownie Nowe Hasło], wpro-
wadźcie ponownie hasło i naciśnijcie [Zachowaj]. 

 5. Naciśnijcie [Zachowaj].

 6. Naciśnijcie [Tak] na ekranie potwierdzenia. 
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9.9.2 Uwierzytelnianie

Możecie korzystać z  [Uwierzytelniania], aby skonfigurować ustawienia dotyczące funkcji uwierzytelniania. 

Typ Logowania 

Pozwala ustawić sposób uwierzytelniania 

 Logowanie Nie Wymagane
Wybierzcie, aby wyłączyć funkcję uwierzytelniania. 

 Logowanie do Lokalnych Kont
Wybierzcie tą opcję, aby do uwierzytelniania korzystać z informacji o użytkowniku zarejestrowanej na urządzeniu. 

 Logowanie do Zdalnych  Kont
Wybierzcie tą opcję,  aby do uwierzytelniania korzystać z informacji o użytkowniku zarejestrowanej na zdalnym 
serwerze uwierzytelniania. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Logowanie Nie Wymagane]. 

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Typ Logowania]. 

 2. Wybierzcie z [Logowanie Nie Wymagane], [Logowanie do 
Lokalnych Kont] lub [Logowanie do Zdalnych Kont]. 

 3. Naciśnijcie [Zachowaj].

Dostęp do Usług

Pozwala na ograniczenie dostępu do niektórych funkcji.
Wartości Ustawień:

 Zablokowany- Na panelu kontrolnym wprowadźcie wasze ID użytkownika. 

Odblokowany- Każdy może korzystać z tej funkcji.
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9.9 Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa346

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Dostęp do Usługi].

 2. W miarę potrzeb dokonajcie ustawień dla każdej pozycji  i 
kliknijcie [Zamknij].

Kopiowanie
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić czy ograniczać dostęp do 
funkcji kopiowania. 

Wybierzcie [Odblokowany] lub [Zablokowany]. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Zablokowany]. 

Skanowanie do Katalogu
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić czy ograniczać dostęp do 
funkcji  Skanowanie do Katalogu. 

Wybierzcie [Odblokowany] lub [Zablokowany]. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Zablokowany]. 

Skanowanie do Komputera
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić czy ograniczać dostęp do funkcji Skanowanie do Komputera . 

Wybierzcie [Odblokowany] lub [Zablokowany]. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Zablokowany]. 

Skanowanie do Wielu Miejsc
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić czy ograniczać dostęp do funkcji Skanowanie do Wielu Miejsc. 

Wybierzcie [Odblokowany] lub [Zablokowany]. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Zablokowany]. 

Drukowanie
Wybierzcie tą opcję, aby ustawić czy ograniczać dostęp do funkcji Drukowania. 

Wybierzcie [Odblokowany] lub [Zablokowany]. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Zablokowany]. 

Tworzenie Kont Użytkownika

Jeśli włączona jest funkcja uwierzytelniania, dla każdego z użytkowników trzeba zarejestrować jego Nazwę użytkow-
nika oraz ID.    
Przy korzystaniu z lokalnego  uwierzytelniania (Logowanie do Lokalnych Kont) można zarejestrować do 999 kont 
użytkownika. 

Ważne
 Aby móc zarejestrować użytkowników musicie najpierw wybrać  typ uwierzytelniania wykonując czynności 

opisane w "Typ Logowania" (s. 346). 

Przypis
   Drukowanie na drukarce lub drukarce lokalnej jest możliwe nawet wtedy, gdy [Brak Dostępu do Usługi 

Kopiowania] lub [Brak Dostępu do Usługi Drukowania] jest wybrane w Dostępie do Usług, dopóki Skanowanie do 
Wielu Miejsc jest włączone.
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 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Tworzenie Kont Użytkownika]. 

 2. Wybierzcie numer użytkownika, którego chcecie 
zarejestrować. 

Przypis
 Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić poprzedni ekran 

Naciśnijcie[ ] aby wyświetlić następny ekran.

 Jeżeli chcecie wyświetlić konkretny numer użyt-
kownika wprowadźcie jego numer w polu [Idź 
do].

 3. Wybierzcie i ustawcie żądane pozycje.

 4. Po zakończeniu ustawień naciśnijcie [Zamknij].

ID Użytkownika
Wprowadźcie  ID  użytkownika używane podczas logowania 
do maszyny.  

Dozwolone jest do 32 znaków  

Nazwa Użytkownika
Określcie nazwę użytkownika. 

 Przy wprowadzaniu z panelu kontrolnego dozwolone jest 
do 32 znaków. 

Patrz
 Informacje o wprowadzaniu znaków znajdziecie w  "Wprowadzanie Tekstu" (s. 44). 

Hasło
Ustawcie hasło. Dla poprawy bezpieczeństwa zalecamy ustanowienie hasła. Wprowadźcie hasło korzystając od 4 
do 12 znaków. 

Przypis
 Jeśli [Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego] jest włączone, hasło będzie wymagane podczas 

logowania się użytkownika do maszyny. 

Dostęp do Funkcji - Kopiowanie
Wybierzcie [Wolny Dostęp] lub [Brak Dostępu do Usługi Kopiowania].

 [Wolny Dostęp]: Wybierzcie tą opcję, aby nie ograniczać dostępu do funkcji kopiowania. 

 [Brak Dostępu do Usługi Kopiowania]: Wybierzcie tą opcję, aby ograniczać dostęp do funkcji kopiowania. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Wolny Dostęp]. 

Dostęp do Funkcji - Skanowanie
Wybierzcie [Wolny Dostęp] lub [Brak Dostępu do Usługi Skanowania]. 

 [Wolny Dostęp]: Wybierzcie tą opcję aby, nie ograniczać dostępu do funkcji Skanowania. 

 [Brak Dostępu do Usługi Skanowania]: Wybierzcie tą opcję, aby ograniczać dostęp do funkcji skanowania. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Wolny Dostęp]. 
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9.9 Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa348

Dostęp do Funkcji  - Drukowanie
Wybierzcie [Wolny Dostęp] lub [Brak Dostępu do Usługi Drukownia].

 [Wolny Dostęp]: Wybierzcie tą opcję, aby nie ograniczać dostępu do funkcji drukowania. 

 [Brak Dostępu do Usługi Drukownia]: Wybierzcie tą opcję, aby ograniczać dostęp do funkcji drukowania. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Wolny Dostęp]. 

Resetowanie Konta 
Wybierzcie  tą opcję, aby usunąć zarejestrowane ID użytkownika i nazwę użytkownika. Usuwając konto usuwane są 
również informacje o użytkowniku i katalogi (właczając pliki) przypisane do tego konta. 

Resetowanie Kont Użytkowników

Pozwala usunąć wszystkie zarejestrowane konta lub zresetować ustawienia dostępu dla wszystkich użytkowników 
zarejestrowanych w danym czasie. 

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Resetowanie Kont Użytkowników]. 

 2. Wybierzcie pozycje do usuniecie i naciśnijcie[Resetuj]. 

Wszystkie Konta Użytkowników
Wybierzcie, aby usunąć wszystkie informacje zarejestrowane 
dla każdego użytkownika. 

Ważne
 Wybór ten usuwa  również katalog utworzony 

przez użytkownika i pliki się w nim znajdujące. 
Jeżeli katalog zawiera dużą liczbę plików, może 
to trochę potrwać . 

Ustawienia Dostępu do Wszystkich Funkcji
Wybierzcie tą opcję, aby zresetować dla każdego użytko-
wnika wszystkie ograniczenia dostępu na [Wolny Dostęp] . 

Maksymalna Ilość Prób Logowania Administratora Systemu

Funkcja ta pozwala zapobiec podszyciu się pod administratora celem zmiany konfiguracja maszyny. Możecie  
określić maksymalną liczbę nieudanych prób logowania po przekroczeniu której dostęp do trybu administratora sys-
temu zostanie zablokowany. 
Limit ten może być ustawiony na wartość pomiędzy 0 i 10 razy. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [5] razy. 

Przypis
 Ponowne uruchomienie urządzenia kasuje licznik nieudanych prób. 

 Aby wyjść ze stanu Odmowy Dostępu należy ponownie uruchomić urządzenie. 
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 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Maksimum Prób Logowania]. 

 2. Naciśnijcie [Resetuj]. 

 3. Z pomocą klawiatury numerycznej lub naciskając  [+] lub 
[-] wprowadźcie liczbę dla górnej granicy.

 4. Naciśnijcie [Zachowaj].

Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego

Gdy funkcja uwierzytelniania jest włączona, można jej użyć do określenia czy będzie wymagane hasło, gdy 
użytkownicy z panelu kontrolnego będą próbować  uzyskać dostęp do funkcji urządzenia.  Można również skorzystać 
z tej funkcji, aby ustawić, czy będzie wymagać hasło gdy użytkownicy będą próbować zalogować się do urządzenia  
jako administrator systemu, nawet gdy funkcja uwierzytelniania jest Wyłączona.  
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy ustanowienie hasła. 
Jeśli wybrane jest  [Włączone], ustawienia dla "Hasło Administrator Systemu" (s. 345) jak również "Hasło" (s. 348) 
ustawione  według [Tworzenie Kont UżytkownikaTworzenie Kont Użytkownika] będą włączone. 
Jeśli zaznaczona jest opcja [Wyłączone], hasło nie jest wymagane, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do 
panelu urządzenia, nawet wtedy, gdy hasło zostało określone dla wyżej opisanych ustawień. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Ważne
 Podczas zdalnego dostępu do maszyny, na przykład poprzez Usługi Internetowe CentreWare, hasło jest zawsze 

wymagane, niezależnie od ustawienia się tutaj dokonanych. 

Przypis
 Hasło administratora systemu jest wymagane przy zmianie ustawieñ urządzenia z pomocą Usług Internetowych 

CentreWare. 

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego]. 

 2. Wybierzcie [Wyłączone] lub [Włączone].

 3. Naciśnijcie [Zachowaj].
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Ustawienia Odpłatnego Drukowania

Pozwala ustawić w jaki sposób są obsługiwane przychodzące zadania drukowania. 

Ważne
 Gdy włączone jest Zdalne Uwierzytelnianie, jeśli wybierzecie [Zgodnie z Audytronem Drukowania], ustawienia 

dla [Pomyślne Logowanie Pracy] i [Praca Bez ID Użytkownika] są ignorowane, a więc wszystkie zadania zostaną 
wydrukowane. 

Przypis
 Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane, aby nie używać Odpłatnego Drukowania, na ekranie [Główne Usługi] 

wyświetlane jest [Bezpieczne Drukowanie] zamiast [Odpłatnego Drukowania].

 1. Naciśnijcie [Uwierzytelnianie] > [Ustawienia Odpłatnego Drukowania]. 

 2. Ustawcie każdą z pozycji. 

 3. Naciśnijcie [Zachowaj].

Zgodnie z Audytronem Drukowania
Wybierzcie to, aby ustawić jak przychodzące zadania 
powinny być traktowane. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Zgodnie z Audytronem 
Drukowania]. 

Zachowaj jako Praca Drukowania Odpłatnego  
Wybierzcie to, aby zachować przychodzace prace jako prace 
Odpłatnego Drukowania. 

Pomyślne Logowanie Pracy 
Wybierzcie to, aby ustawić jak powinna być traktowana praca pomyślnie uwierzytelniona. 

Przypis
 Kiedy ta opcja jest ustawiona na [Zachowaj jako Praca Odpłatne Drukowania], ustawienia Bezpiecznego 

Drukowania są ignorowane nawet jeśli są one określone w sterowniku. 

 Aby zapisać pracę drukowania jako zadanie Odpłatnego Drukowanie, musi być określone ID użytkownika 
z pomocą do 32 jednobajtowych znaków. Jeśli ID użytkownika określone w sterowniku drukarki 
przekroczy limit 32 jednobajtowych znaków, zadanie zostanie anulowane. 

 Drukuj Prace 
Wybierzcie to, aby drukować wszystkie przychodzące prace.  Czy praca jest zapisane jako zadanie 
Zabezpieczonego  Drukowanie czy jest normalnie drukowana zależy od ustawieñ drukowania . 

 Zachowaj jako pracę Odpłatnego Drukowania 
Wybierzcie to aby zachować przychodzące prace jako prace Odpłatnego Drukowania. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Drukuj Prace]. 

Praca Bez ID Użytkownika
Wybierzcie to aby ustawić w jaki sposób będą traktowane prace bez przypisanego ID użytkownika. 

Przypis
  Dla wykonania tych ustawień można skorzystać również z Usług Internetowych  CentreWare. 

Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w sekcji pomocy dla Usług Internetowych CentreWare. 

 Drukuj  Pracę
Wybierzcie to, aby drukować wszystkie zadania, które nie posiadają przypisanego atrybutu uwierzytelniania. 

 Usuń Pracę 
Wybierzcie to, aby usuwać  wszystkie zadania, które nie posiadają przypisanego atrybutu uwierzytelniania. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Usuń Pracę]. 
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9.9.3 Domyślne Ustawienia Statusu Pracy

Podgląd Zakończonych Prac  

Użyjcie tej funkcji, aby ustawić ograniczenia dotyczące podglądu zakończonych prac. 
Możecie wybrać czy wyświetlać czy ukrywać zapisy dotyczące historii pracy i ograniczyć użytkownikom oglądanie 
niektórych  informacji. 

Przypis
  Dla wykonania tych ustawień można skorzystać również z Usług Internetowych CentreWare. 

Więcej informacji jak to zrobić znajdziecie w sekcji pomocy dla Usług Internetowych CentreWare. 

 1. Naciśnijcie [Domyślne Ustawienia Statusu Pracy] > [Podgląd Zakończonych Prac]. 

 2. Ustawcie każdą z pozycji i naciśnijcie [Zachowaj]. 

Pozwalaj na Podgląd Pracy w Dowolnym  Czasie  
Wybierzcie tą opcję, aby pozwolić użytkownikom podglądać 
prace zakończone w dowolnym czasie. 

Domyślne ustawienie fabryczne to [Pozwalaj na Podgląd 
Pracy w Dowolnym Czasie]. 

Do Podgladu Prac Wymagane Zalogowanie 
Wybierzcie tą opcję, aby umożliwić użytkownikom pod-
glądanie prac zakoñczonych tylko wtedy, gdy  włączone jest 
uwierzytelnianie. 

Brak Możliwości Podglądu Prac
Wybierzcie to, aby nie pozwolić użytkownikom podglądać zakończonych prac. 

Ustawienia zastosowane do [Dostęp do] i [Ukryj Szczegóły Pracy], zależą od ustawień opcji [Podgląd Zakończonych 
Prac] a  wyświetlane informacje o zakoñczonych pracach zmieniają się zależnie od każdego z tych ustawień. 
Poniższa tabela, w zależności od kombinacji tych ustawień, przedstawia czy prace będą wyświetlane. Domyślne fa-
bryczne ustawienia dla  [Ukryj Szczegóły Pracy ] to [Nie]. 
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Przypis
 Ustawienie Ukryj Szczegóły Pracy nie dotyczy administratora systemu.  

 Jeśli uwierzytelnianie jest wyłączone

Wyświetl wszystko : wyświetlana jest cała historia pracy i wszystkie pozycje. 

Wyświetl część informacji jako "*****": Nazwa pracy i jej przeznaczenie wyjścia są wyświetlano jako "*****". 

Ukryj: Nie jest wyświetlana historia pracy 

 Gdy  uwierzytelnianie jest włączone

Wyświetl wszystko: wyświetlana jest cała historia pracy i wszystkie pozycje. 

Wyświetl część informacji jako  "*****": Nazwa pracy i jej przeznaczenie wyjścia są wyświetlano jako "*****". 

Ukryj: Nie jest wyświetlana historia pracy. 

Pozycja Wyświetlana Praca 

Podgląd Prac 
Zakończo

nych Dostęp do
Ukryj  

Szczegóły 
Pracy

Administrator 
Systemu 

Nieuwierzytelniony 
Użytkownik 

Zalogowany użytkownik 

Moja praca 
Inne niż 

moja 
praca 

Podgląd prac 
możliwy w 
dowolnym 

czasie 
Tak

— Nie

Wyświetl 
wszystko

Wyświetl wszysto — —

Tak Wyświetl część 
informacji jako  

"*****"

Podgląd Prac 
Wymaga 

Zalogowania

— — Ukryj

Brak podg-
lądu

Pozycja Displayed Job

Prace 
zakończone 

View
Dostęp do Ukryj  

Szczegóły
Administrator 

Systemu Nieuwierzytelnio
ny Użytkownik

Zalogowany Użytkownika 

Moja praca Inne niż moja 
praca

Podgląd prac 
możliwy w 
dowolnym 

czasie
Tak

— Nie

Wyświetl 
wszystko

Wyświetl 
wszystko

Wyświetl 
wszystko

Wyświetl 
wszystko

Tak Wyświetl część 
informacji jako 

"*****"

Wyświetl 
wszystko

Wyświetl część 
informacji 
jako "*****"

Podgląd Prac 
Wymaga 

Zalogowania

Wszystkiego Nie Ukryj Wyświetl 
wszystko

Wyświetl 
wszystko

Tak Ukryj Wyświetl 
wszystko

Wyświetl część 
informacji 
jako "*****"

Tylko prace 
uwierzytelnio-
nego użyt-
kownika

— Ukryj Wyświetl 
wszystko

Ukryj

Brak podg-
lądu

— — Ukryj Ukryj Ukryj
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9.9.4 Nadpisywanie Twardego Dysku

Możecie użyć tej funkcji do ustawień nadpisywania dysku twardego. 
Po zakończeniu pracy kopiowania, skanowania lub drukowania dane z dysku twardego są usuwane, a obszar na 
którym były zapisane usunięte dane, zostaje nadpisany pustymi danymi. Funkcja ta zapobiega nieuprawnionemu 
pobraniu lub odtworzeniu zapisanych danych. Dotyczy to również kopiowanego dokumentu i innych informacji 
przechowywanych tymczasowo przez system.

Liczba Nadpisań 

Pozwala wybrać liczbę nadpisań bądź 1 bądź 3. 
Domyślne ustawienie fabryczne to [Wyłączone]. 

Ważne
 Jeśli urządzenie jest wyłączone podczas nadpisywania, niedokoñczone pliki mogą pozostać na dysku twardym. 

Nadpisywanie zostanie wznowione ponownie po włączeniu maszyny.  

 Jednokrotne nadpisywanie kasuje wszystkie dane, trzykrotne daje większą pewność, że dane nie będą mogły być 
przywrócone, trwa jednak znacznie dłużej. 

 Podczas nadpisywania normalne operacje mogą zostać spowolnione. 

 1. Naciśnijcie [Nadpisywanie Twardego Dysku] > [Liczba Nadpisań]. 

 2. Wybierzcie liczbę nadpisań z [Wyłączone], [1 Nadpisanie 
] i  [3 Nadpisania]. 

 3. Naciśnijcie [Zachowaj].

 Wstępne Wymagania Używania Zestawu Bezpieczeństwa Danych 

Administrator systemu musi postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

W celu ochrony usuniętych danych lub danych przechowywanych na dysku twardym wymagane są następujące 
ustawienia: Liczba Nadpisań: [1 Nadpisanie] lub [3 Nadpisania]

 Zmiana domyślnego fabrycznego hasła administratora systemu (x-admin). 
Nowe hasło musi zawierać 7 lub więcej znaków (do 12 znaków). Uważajcie, aby nie rejestrować  hasła łatwego do 
odgadnięcia i nie przechowywac go w miejscu łatwo dostępnym dla innych osób. 

Ważne
 Uważajcie, aby nie zapomnieć i nie utracić ID użytkownika i hasło administratora systemu. W  przeciwnym razie, 

w przypadku awarii, przywrócenie konfiguracji maszyny nie będzie możliwe. 

Ustawić  [Wprowadzanie Hasła z Panelu Kontrolnego] na [Włączone]. 

Ustawić  [Maksimum Prób Logowania dla Administratora Systemu] na 5 razy. 
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Należy pamiętać, że bezpieczeństwo  dysku twardego nie będzie gwarantowane w przypadku nie wypełnienia 
powyższych instrukcji. 

Patrz
 Informacje o ustawieniach szyfrowaniaa danych znajdziecie w rozdziale "Szyfrowanie Danych" (s. 310).

 Informacje jak ustawić wprowadzanie hasła z panelu kontrolnego znajdziecie w rozdziale "Wprowadzanie Hasła 
z Panelu Kontrolnego" (s. 350). 

 Informacje jak ustawić ID użytkownika administratora systemu znajdziecie w rozdziale "ID Logowania 
Administratora Systemu" (s. 344).

Dyrektor (organizacji, w której używana jest maszyna) powinien przestrzegać poniższych instrukcji: 

Wyznaczyć odpowiednią osobę jako administratora systemu i zapewnić mu odpowiednie przeszkolenie. 

Wyłączając maszynę upewnić się, że nie jest wykonywane żadne zadanie. Przeszkolić użytkowników, aby wyłączali 
maszynę tylko wtedy, gdy zakończy ona wykonywaną pracę.  

  Pamiętać, że zestaw Bezpieczeństwa Danych jest używany do ochrony usuniętych dokumentów przed ich odzys-
kaniem i nie chroni plików przechowywanych w katalogach na dysku twardym. 

 Zainstalować w sieci wewnętrznej, w której znaduje się maszyna z zestawem Bezpieczeństwa Danych, urządzenie 
anty -podsłuchowe i  dokonać odpowiednich  ustawień sieci, aby ją zabezpieczyć przed przechwytywaniem. 

 Zainstalować zaporę ogniową pomiędzy siecią zewnetrzną i wewnętrzną, w której znajduje się maszyna, w celu 
zablokowania nieautoryzowanego dostępu. 

Ustawić  hasło i klucz szyfrowania zgodnie z następującymi zasadami:  
- Nie używać łatwego do zapamiętania ciągu znaków
- Używać liter i cyfr 

9.9.5 Ustawienia Szczegółowe 

 1. Naciśnijcie [Ustawienia Szczegółowe]. 

 2. Wpiszcie [Numer Pozycji] i naciśnijcie [Potwierdź / 
Zmień]. 

Patrz
 Informacje dotyczące numeru pozycji znajdzie-

cie w "Numer Pozycji: Uwierzytelnianie / 
Ustawienia Bezpieczeństwa" (s. 356). 

 3. Wpiszcie [Nową  Wartość]. 

 4. Naciśnijcie [Potwierdź / Zmień]. 
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Numer Pozycji: Uwierzytelnianie / Ustawienia Bezpieczeństwa

Numer 
Pozycji Opis Nowa Wartość Ustawienie Fabryczne

0 Ustawia jak kontrolować zadania drukowania 
pobierane przez połączenie LPR / FTP  według ID 
użytkownika. 

0: Funkcja nie ma zastosowania 
1: Anuluj
2: Drukuj
3: Zachowaj jako Praca Odpłat-
nego Drukowania 

0: Funkcja nie ma zasto-
sowania

1 Ustawia czy wyświetlać ID dotyczące pracy 
zamiast wprowadzonego ID ilekroć wyświetlane 
jest ID użytkownika. 

0: Użyj wprowadzonego ID
1: Użyj odpowiedniego ID

1: Użyj odpowiedniego  
ID
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10.1 Specyfikacja

W rozdziale tym zawarta jest specyfikacja urządzenia.  W trosce o rozwój produktu, jego dane  techniczne i wygląd 
zewnętrzny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacja

Pozycja Opis

Typ Typ Konsoli

Rozdzielczość Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi
Rozdzielczość skanowanie: 600 x 600 dpi

Szybkość ciągłego  kopiowania / 
drukowania

A0: 2 strony/minutę, A1: 3 strony/minutę, A1 (Pejzaż): 4 strony/minutę, A2: 4 strony/
minutę, 
A2 (Pejzaż): 5 stron/minutę, A3: 5 stron/minutę, A3 (Pejzaż): 7 stron/minutę, A4 (Pejzaż): 
9 stron/minutę

Dla zainstalowanej opcji przyśpieszenia drukowania
A0: 3 strony/minutę, A1: 4 strony/minutę, A1 (Pejzaż): 5 stron/minutę, A2: 5 stron/
minutę, 
A2 (Pejzaż): 7 stron/minutę, A3: 7 stron/minutę, A3 (Pejzaż): 9 stron/minutę, A4 (Pejzaż): 
11 stron/minutę

Ważne
 Prędkość może ulec zmniejszeniu w wyniku zmiany ustawień jakości 

obrazu.

 w zależności od rodzaju papieru wydajność może ulec zmniejszeniu.

System dostarczania papieru 2 Podajniki rolek, Podajnik Ręczny 

Pojemność podawania papieru Media w rolkach  x 2
A0, A1, A2, A3, JIS B1, JIS B2, JIS B3, ISO B1, ISO B2, ISO B3, Special A0 (880mm/
860mm), Special A1 (620mm/625mm), Special A2 (440mm/435mm), Special A3 
(310mm), 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11"
Szerokość: 279.4 - 914.4 mm
Zewnętrzna średnica rolki: 185 mm lub mniej*1

Podajnik ręczny: Arkusze
A0, A1, A2, A3, A4, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, Special 
A0 (880mm/860mm), Special A1 (620mm/625mm), Special A2 (440mm/435mm), 
Special A3 (310mm), 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11", 9", 8.5"
Szerokość: 210 - 914.4 mm
Długość: 210 - 2,000 mm

System cięcia papieru Cięcie na standardowy format, cięcie zsynchronizowane, cięcie na zmienną długość 
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*1 Odpowiednik 200 m naszego E papieru

*2 Zaleca się  korzystanie z papieru rekomendowanego przez firmę Xerox. W zależności od warunków jakość wydruków może być 
nieodpowiednia.

 Media dla kopiowania*2 Podajnik rolek
  Zwykły papier : 60 - 110 g/m2

  Kalka : 90 - 112 g/m2

  Folia : 75 -  100 um
Podajnik Ręczny
  Zwykły papier : 60 - 110 g/m2

  Kalka : 90 - 112 g/m2

  Folia : 75 -  100 um

Utrata obrazu na szerokości Papier w roli 
Dla zewnętrznej średnicy rolki 100 mm lub więcej: krawędź wiodąca 5 mm lub mniej  
krawędź  tylna 5 mm lub mniej, prawa i lewa 5 mm lub mniej
Dla zewnętrznej średnicy rolki mniejszej niż 100mm: krawędź  wiodąca 8 mm lub mniej, 
krawędź  tylna 8 mm lub mniej, prawa i lewa 5 mm lub mniej
Arkusze: krawędź  wiodąca 5 mm lub mniej, krawędź tylna 5 mm lub mniej, prawa i lewa 
5mm lub mniej

Źródło zasilania Prąd zmienny  220 - 240 V,  -10 do 6%, 10A dla obydwu 50/60 Hz

Zapotrzebowanie  Mocy Maksimum 1.5kW
Tryb uśpienia: 13W

Czas nagrzewania 135 sekundy lub mniej (dla temperatury pomieszczenia 22ºC i wilgotności 55%)

Wymiary Szerokość 1410 x głębokość 710 x wysokość1420 mm (z panelem kontrolnym)
Szerokość 1310 x głębokość 710 x wysokość1160 mm (bez panela kontrolnego)

Powierzchnia Standardowa  konfiguracja
Szerokość 1310 x głębokość 710 mm
Dla zainstalowanej tacy płaskich oryginałów :
Szerokość 1310 x głębokość 1510 mm

Waga 260 kg

Przypis
 Waga bez papieru i tonera.

Pozycja Opis
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Kopiowanie Feature

*1 Możliwe jest skanowania płaskiego i twardego oryginału (płyty poliestrowe, gruby papier), którego grubość przekracza 0,2 a nie 
przekracza 1 mm. Płaskie i twarde oryginały muszą  być podtrzymywane podczas skanowania, jednak ich przejście przez skaner 
oraz wyjściowa  jakość obrazu nie są gwarantowane.
Dla skanowania oryginałów o grubości pomiedzy 1 i 5 mm wymagany jest opcjonalny zestaw  do skanowania Grubych Ory-
ginałów. 

*2 Wymagana jest opcjonalna Płyta  Kolor oraz  Pamięć Strony dla IIT .

Pozycja Opis

System Podawania  Oryginałów Tryb transferu oryginałów

Rozmiar Oryginału Maksymalna szerokość 914.4 mm, minimala szerokość 176 mm
Maksymalna długość 15 000 mm, minimala długość 210 mm

Grubość Oryginału Przy wyjściu z przodu maszyna (dla zainstalowanej prowadnicy zawracającej U : 0.05 - 
0.2 mm
Przy wyjściu z tyłu maszyny: 0.05 - 5 mm*1

Typ Oryginału Tekst i Linie, Fotografia i Tekst, Drukowany Oryginał, Fotografia, Światłokopia, Folia, 
Nierównomierne Tło

Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

Rozmiar (Media) Kopiowania Zwykły papier
Szerokość: 210 - 914.4 mm, długość: 210 - 5000 mm
Kalka/Folia
Szerokość: 210 - 914.4 mm, długość: 210 - 2500 mm

Ilość kopii dla kopiowania 
ciągłego 

99 kartek

Czas Wyjścia Pierwszej Kopii 35 sekund lub mniej (dla oryginału A0, 100% copy, górnego podajnika rolki

Powiększenie Bez skalowania1:1 +/- 0.4% (dla temperatury pomieszczenia 22ºC  i wilgotności 55%)
Zadane Zmniejszanie/zwiększanie p1:0.250, 1:0.353, 1:0.500, 1:0.707, 1:1.414, 1:2.000
Specjanly współczynnik zmniejszania/zwiększanie 1:0.250 - 1:4.000 
(ze skokiem co 0.1 %)

Pojemność pamięci Standardowa: 1GB, Maksymalna: 1.5GB (Zainstalowana dodatkowa pamięć)

Kopiowanie/Funkcje wejścia ory-
ginału 

Ręczne podawanie kopii, kopiowanie z pamięci (dodatkowa kopia)*2, Tryb przerwania 
kopiowania,Tryb auto (automatyczny wybór orientacji oryginału, automatyczny wybór 
papieru, automatyczne skalowanie), tryb ręczny, zmniejszanie/zwiększanie, wybór 
dostarczania papieru, tryb cięcia papieru, typ oryginału, jaśniej/ciemniej, ostrość, kon-
trast, eliminacja tła, Wartość Progowa, korekta nasycenia koloru*2, szerokość oryginału, 
przesunięcie obrazu,  początek skanowania, kasowanie krawędzi, lustrzane odbicie, 
odwrócony obraz, szybkość skanowania, obrót obrazu, układanie(nieułożone/ułożone), 
magines wiodący i tylnys, kopia próbna*2
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Funkcja Drukowania

*1 Opcja

*2 Aby sprawdzić obsługiwalność najnowszych systemów operacyjnych odwiedźcie stronę internetową Xerox .

*3 Aby drukować z systemu operacyjnego Mac  wymagany jest, zainstalowany na maszynie, opcjonalny PDF/Adobe PostScript 3.

Pozycja Opis

Rozmiary (Media) Drukowania Takie same jak dla drukowania

Strony Ciągłego Drukowania 99 kartek

Czas Otrzymania Pierwszego 
Wydruku

40 sekund lub mniej (dla oryginału A0 , 1.28 MB danych, górny podajnik rolki 1)

Dokładność skalowania 100 +/- 0.4 % (z wyjątkiem oryginałów większych niż  A0 )
(dla temperatury pomieszczenia 22ºC  i wilgotności 55%)

Język Opisu Strony Opcjonalny :  Adobe® Postscript® 3TM

Obsługiwany protokół TCP/IP (LPR, FTP)

Obsługiwane Systemy Operacy-
jne*2*3

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows Server® 2008
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® XP x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions
Microsoft® Windows Vista® 64 bit
Microsoft® Windows Server® 2008 (x64)
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64)
Microsoft® Windows® 7 64 bit
Mac OS® X v10.5 Leopard
Mac OS® X v10.6 Snow Leopard
Mac OS® X v10.7 Lion

Emulacje HP-GL series : HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL (Zgodny z HP Designjet 1050c)
VERSATEC series : VRF, VCGL, FX-MMR
Pozostałe : TIFF, JFIF (JPEG), CALS, CGM*1, Adobe PostScript 3*1, PDF*1

Interfejs Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
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Funkcje Skanowania

Pozycja Opis

Typ Standard: Skaner monochromatyczny
Opcja:  Skaner kolorowy 

Szerokość Skanowania Szerokość 176 - 914.4 mm, Długość 210 - 15000 mm

Przypis
 Informacje o maksymalnej długości znajdziecie w  "Maksymalna 

długość skanowania (Dla rozdzielczości skanowania 600 dpi)" (s. 368).

Rozdzielczość Skanowania 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi

Skanowanie  Półtonów Pełny  kolor*1, 256 stopniowa skala szarości *1, Czarno biały (dwójkowa), pseudo skala 
szarości (dwójkowa)

Tryb Skanowania Tekst i Linie, Fotografia i Tekst, Drukowany Oryginał, Fotografia, Światłokopia, Folia, 
Nierównomierne Tło

Szybkość Skanowania Oryginału Pełny Kolor
Prędkość średnia - 67.6 mm/sek (dla  rozdzielczości 300 dpi lub mniejszej ), bardzo niska 
prędkość - 33.8 mm/sek (dla  rozdzielczości 400 dpi lub mniejszej)
Nie Pełny Kolor
Bardzo wysoka prędkość  - 203.2 mm/sek (dla  rozdzielczości 400 dpi lub mniejszej), 
wysoka prędkość- 101.6 mm/sek, niska prędkość -50.8 mm/sek

FormaT Wyjścia Format Transferu : TIFF, PDF, JPEG
Metoda kompresji : MMR (dla skanowania czarno białego), JPEG (dla skanowania w 
pełnym kolorze/skali szarości)

Skanowanie 
do 
Katalogu

Interface Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Obsługiwany 
protokół

TCP/IP, HTTP

Sterownik Network Scanner Utility 3

Obsługiwane 
Systemy Opera-
cyjne*2

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows Server® 2008
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® XP x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions
Microsoft® Windows Vista® 64 bit
Microsoft® Windows Server® 2008 (x64)
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64)
Microsoft® Windows® 7 64 bit

Skanowanie 
do kompu-
tera

Interfejs Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Obsługiwany 
protokół

TCP/IP (SMB)

Obsługiwane 
Systemy Opera-
cyjne*2

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows Server® 2008
Microsoft® Windows® 7
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*1 Wymagana jest opcjonalna Płyta Kolor  oraz  Pamięć Strony  dla IIT.

*2 Aby sprawdzić obsługiwalność najnowszych systemów operacyjnych, odwiedźcie stronę internetową Xerox.

Lista Skalowania dla Kopii

 Zadane współczynniki skalowania dla serii A 

Formaty Standardowe

Przypis
 Piksel oznacza liczbę kropek drukowanych dla rozdzielczości 600 dpi .

Transfer do  
Drukarki

Interfejs Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Obsługiwany 
protokół

TCP/IP (LPR)

Originał
Kopia

A4 A3 A2 A1 A0

A4 100.0% 141.4% 200.0% 283.0% 400.0%

A3 70.7% 100.0% 141.4% 200.0% 283.0%

A2 50.0% 70.7% 100.0% 141.4% 200.0%

A1 35.3% 50.0% 70.7% 100.0% 141.4%

A0 25.0% 35.3% 50.0% 70.7% 100.0%

Standardowy Rozmiar Seria
Szerokość Wysokość

mm Piksel mm Piksel

A0 Seria A 841 19,872 1,189 28,088

A1 Seria A 594 14,032 841 19,872

A2 Seria A 420 9,928 594 14,032

A3 Seria A 297 7,016 420 9,928

A4 Seria A 210 4,968 297 7,016

JIS B1 Seria JIS B 728 17,200 1,030 24,336

JIS B2 Seria JIS B 515 12,168 728 17,200

JIS B3 SeriaJIS B 364 8,600 515 12,168

JIS B4 Seria JIS B 257 6,072 364 8,600

JIS B5*1 Seria JIS B 182 — 257 —

ISO B1 Seria ISO B 707 16,704 1,000 23,624

ISO B2 Seria ISO B 500 11,816 707 16,704

ISO B3 Seria ISO B 353 8,344 500 11,816

ISO B4 ISO B 250 5,912 353 8,344

Pozycja Opis
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*1 Tylko dostępna dla skanowania 

*2 Dostępna, jeżeli pozycja  numer [70] w [Ustawieniach Szczegółowych ]jest ustawiona na  [1]. Więcej informacji znajdziecie w  
"Ustawienia Szczegółowe" (s. 312).

*3 Dostępna, jeżeli pozycja  numer [70] w [Ustawieniach Szczegółowych ]jest ustawiona na  [2]. Więcej informacji znajdziecie w  
"Ustawienia Szczegółowe" (s. 312).

ISO B5*1 SeriaISO B 176 — 250 —

ANSI E (34") Seria ANSI 863.6 20,400 1,117.6 26,400

ANSI D (22") Seria ANSI 558.8 13,200 863.6 20,400

ANSI C (17") Seria ANSI 431.8 10,200 558.8 13,200

ANSI B (11") Seria ANSI 279.4 6,600 431.8 10,200

ANSI A (8.5") Seria ANSI 215.9 5,104 279.4 6,600

ARCH E (36") Seria Arch 914.4 21,600 1,219.2 28,800

ARCH D (24") Seria Arch 609.6 14,400 914.4 21,600

ARCH C (18") Seria Arch 457.2 10,800 609.6 14,400

ARCH B (12") Seria Arch 304.8 7,200 457.2 10,800

ARCH A (9") Seria Arch se 228.6 5,400 304.8 7,200

Special A0 (880 mm) Seria Special A 880 20,792 1,240 29,296

Special A1 (620 mm) Seria Special A 620 14,648 880 20,792

Special A2 (440 mm) Seria Special A 440 10,400 620 14,648

Special A3 (310 mm)*2 Seria Special A 310 7,328 440 10,400

Special A4 (220 mm)*2 Seria Special A 220 5,200 310 7,328

Special A0 (860 mm)*3 Seria Special A 860 20,320 1,210 28,584

Special A1 (620 mm)*3 Seria Special A 620 14,648 871 20,576

Special A2 (435 mm)*3 Seria Special A 435 10,280 620 14,648

Special A3 (310 mm)*3 Seria Special A 310 7,328 435 10,280

Special A0 (880 mm)*3 Seria Special A 880 20,792 1,230 29,056

Special A1 (625 mm)*3 Seria Special A 625 14,768 880 20,792

Special A2 (440 mm)*3 Seria Special A 440 10,400 625 14,768

Special A3 (312 mm)*3 Seria Special A 312 7,376 440 10,400

ARCH 30 (30") Seria ARCH 30 762 18,000 1,066.8 25,200

ARCH 21 (21") Seria ARCH 30 533.4 12,600 762 18,000

ARCH 15 (15") Seria ARCH 30 381 9,000 533.4 12,600

ARCH 10.5 (10.5") Seria ARCH 30 266.7 6,300 381 9,000

Standardowy Rozmiar Seria
Szerokość Wysokość

mm Piksel mm Piksel
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10.2 Komponenty Opcjonalne

Poniższa tablica przedstawia elementy opcjonalne. W celu ich zakupu skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem 
firmy Xerox.

Poniższa tabela zawiera listę odpowiednich aplikacji.

* Network Scanner Utility 3, Folder Viewer 3

Przypis
 Aplikacje te mogą być pobrane z xerox.com.

Nazwa Produktu Opis

Wałek dla Rolki Papieru Służy do wymiany papieru w rolkach

Sygnalizacja Świetlna Światło, które sygnalizuje zacięcie papieru lub konieczność wymiany rolki.

Taca Odbiorcza Skanera Odbiera dokumenty, które wychodzą z przodu maszyny w płaskim ułoże-
niu.

Zestaw dla Ciężkich Dokumentów Pokrywa używana dla skanowania grubych oryginałów.

Dodatkowa Pamięć Systemowa (512MB) Karta pamięci używana do zwiększenia maksymalnej długości skanowa-
nia.

Płyta Koloru i Pamięć Strony dla IIT Zestaw dla rozbudowania funkcji Skanowania i Kopiowania maszyny.

Zestaw PDF/Adobe PostScript 3 Zestaw do interpetacji danych wyjściowych PDF/PostScript .

Asystent BT-Plot Narzędzie, które bezpośrednio transferuje dane drukowania z komputera 
do urządzenia. 
Pozwala także określić  ilość kopii i powiększenie, oraz potwierdzić  status i 
ustawienia urządzenia.

Nazwa Produktu Opis

Standardowy sterownik drukowania (Sterownik-
TIFF)
(Sterownik Drukowania Xerox Wide Format 
6705 System Plot)

Pozwala drukować na maszynie z komputera z systemem Windows.

Sterownik drukarki PS Umożliwia drukowanie na maszynie z zainstalowaną opcją PDF/Adobe 
PostScript 3.

 Sterownik Skanera (Network Connection*) Pozwala na import zeskanowanych  przez urządzenie dokumentów do 
komputera za pomocą aplikacji  zgodnych z TWAIN.

Plik PPD dla Mac OS Umożliwia drukowanie na maszynie z  aplikacji Macintosh.
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10.3 Uwagi i Ograniczenia

Rozdział ten opisuje uwagi i ograniczenia, które obowiązują podczas korzystania z urządzenia.

10.3.1 Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Eksploatacji Maszyny

Instalowanie i Przemieszczanie Urządzenia

 Podczas przemieszczania w inne miejsce, skontaktujcie się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox.

 Podczas pracy urządzenia  chrońcie go przed wstrząsami.

Nie umieszczajcie  żadnych przedmiotów w pobliżu otworów wentylacyjnych i wentylatorów urządzenia. 

Ostrzeżenia Dotyczące Obsługi Maszyny

Nie wyłączajcie zasilania natychmiast po jego włączeniu. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego 
lub pamięci.

Nie zostawiajcie górnego modułu otwartego na dłużej niż dziesięć minut. Może to doprowadzić do pogorszenia 
jakości obrazu.

Ostrzeżenia Dotyczące Wyłączania Maszyny

 Po włączeniu zasilania, nie należy go wyłączyć do momentu pojawienia się ekranu.

 Jeśli panel sterowania zawiesi się, lub ekran błędu przestanie odpowiadać, należy wyłączyć zasilanie.

 Po wyłączeniu zasilania, przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że wskaźnik<Głównego Za-
silania> na panelu sterującym nie świeci się.
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10.3.2 Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Używania Funkcji Kopiowania

Ograniczenia Dotyczące Przesunięcie Obrazu w Lewo 

Jeśli określicie przesunięcie obrazu w lewo drukowany obraz zostanie przesunięty o wartość ukazaną w poniższej 
tabeli. (Jednostka: mm)
Jednakże rzeczywisty wynik może się różnić w zależności od statusu drukarki i/lub stanu mediów.

Ustawiona 
Wartość

Wielkość 
Przesunięcia

Ustawiona 
Wartość

Wielkość 
Przesunięcia Ustawiona 

Wartość
Wielkość 

Przesunięcia

0 0 17 16 34 33

1 0 18 16 35 35

2 0 19 18 36 35

3 2 20 18 37 37

4 2 21 20 38 37

5 4 22 21 39 39

6 4 23 22 40 39

7 6 24 22 41 41

8 6 25 24 42 41

9 8 26 24 43 43

10 8 27 26 44 43

11 10 28 26 45 45

12 10 29 28 46 45

13 12 30 28 47 47

14 12 31 30 48 47

15 14 32 30 49 49

16 14 33 33 50 49
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10.3.3 Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Używania Funkcji Skanowania

Maksymalna długość skanowania (Dla rozdzielczości skanowania 600 dpi)

*1 Maksymalna długość skanowania dla formatu  JPEG,  dla skanowania wkolorze i skali szarości jest ograniczona maksymalną 
dopuszczalną ilością pikseli.  Zależy ona również od wybranej rozdzielczości.

*2 do 7500 mm dla 150 dpi.

*3 Gdy zainstalowana jest opcjonalana Pamięć Systemowa. Bez dodatkowej pamięci jest to ograniczone odpowiednio do 9149 mm 
i  8417 mm dla szerokości A0 i szerokości 36 cali .

*4 Jest to ograniczone do 7 500 mm, jeśli wybrana jest korekta nasycenia koloru.

Rozmiar Tworzonego Pliku Skanowania

Jeśli rozmiar generowanego pliku danych skanowania  przekracza 2 GB, na ekranie dotykowym urządzenia wyświetli 
się komunikat błędu. Możecie  wybrać, czy zapisać dane zeskanowanych dokumentów jako plik Wielo Stronicowy  lub 
anulować skanowanie.

Uwagi Dotyczące  Przechowywaniu Danych w Katalogach 

Maksymalna pojemność katalogu to około 12 GB skanowanych danych.

W zależności od aplikacji, operacja importowania danych z komputera może się nie udać, a wynikiem może być 
utrata danych. Szczegółowe informacje na temat ograniczeñ, które odnoszą się do funkcji skanowania można 
znaleźć w dziale uwag na stronie Network Scanner Utility 3, do której można się dostać klikając odnośnik pobiera-
nie na stronie internetowej Xerox.

Dla niestandardowych rozmiarów dokumentów ich pola [rozmiar] na liście zeskanowanych dokumentów  w oknie 
sterownika skanera sieciowego będą puste.

Nie można pobrać z katalogu dokumentów z wielu komputerów jednocześnie.

Uwagi Dotyczące  Skanowaniadotyczące do Wielu Miejsc

 Uwagi Dotyczące Drukarki Logicznej 

Ustawienia dla poszczególnych drukarek logicznych muszą być przeprowadzone na stronie Usług Internetowych 
CentreWare.
Nie ma możliwości, aby wyświetlić lub sprawdzić ustawienia z poziomu urządzenia.

Patrz
 Informacje na temat Usług Internetowych Centre Ware można znaleźć w dziale Pomoc dla Uslug Internetowych 

Centre Ware

 Format Pliku  

Tryb Skanowannia w Kolorze 

Kolor*1*2 Skala szarości1
Czarno Białe

Półtony (Pseudo)

TIFF 2,772 mm 2,772 mm 15,000 mm*3*4

PDF 2,772 mm 2,772 mm 15,000 mm*3*4

JPEG 2,772 mm 2,772 mm -



Appendix

10

36910.3 Uwagi i Ograniczenia

 Uwagi Dotyczące Drukowania

Dla drukarki innej niż System Szeroko Formatowy Xerox 6705, gdy określicie  drukarkę domyślną (id, imię), która 
nie istnieje, wyniki wydruku będą odpowiadać specyfikacji tej drukarki.

Dla drukarki  innej niż System Szeroko Formatowy Xerox 6705  na liczbę kopii mogą mieć wpływ zarówno 
ustawienia na ekranie ustawieñ drukowania i skanowania, jak i ustawienia domyślne drukarki docelowej.

 Uwagi Dotyczące Transferu Zeskanowanych Danych z Pomocą Połączenia IPv6IPv6 

*1 Działa w środowisku IPv4.

*2 Możliwe, jeśli kontroler domeny jest zainstalowany w środowisku IPv4 .

*3 Możliwe dla systemu  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2.

Tryb TCP/IP
IP Miejsce Docelowe

Skanowanie do komputera/Skanowanie do Wielu Miejsc

Przeglądanie za 
pomocą Sieci

Zapisywanie na 
serwerze

Wysyłanie do 
Drukarki

Tryb IPv6 Ta sama podsieć Nie Nie/Tak*3 Tak

Inna podsieć Nie Nie/Tak*3 Tak

Podwójny stos Ta sama podsieć Tak*1 Nie/Tak*3 Tak

Inna podsieć Nie/Tak*2 Nie/Tak*3 Tak
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10.3.4 Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Używania Funkcji Drukowania

Patrz
 Dodatkowe informacje i inne ograniczenia, które odnoszą się do funkcji drukowania, znajdują się również w sekcji 

Pomoc dla Usług Internetowych CentreWare.

Maksymalna Długość Drukowania

Maksymalna długość drukowania dla zwykłego papieru to 5 000 mm lub 2500 mm dla kalki lub folii.

Uwagi Dotyczące Drukowania gdy Wykonywane jest  Kopiowanie / Skanowanie 

Po zakończeniu kopiowanie/skanowanie, rozpocznie się drukowania tak jak pokazano poniżej.

Przypis
 Jeżeli urządzenie jest wyposażone w opcjonalną Płytę Koloru i Pamięć Strony dla IIT, operacje kopiowania / 

skanowania i drukowanie mogą być prowadzone równolegle. 

 Gdy żadna operacja nie jest wykonywana przez pewien czas

Drukowanie rozpocznie się gdy upłynie “Minutnik Zapewnienia Trybu” (ustawiony na 30 sekund) a także upłynie czas 
określony w Ustawieniach Systemu dla “Minutnika Przełączania Trybu Drukowania” (czas po upływie którego  
urządzenie przechodzi w tryb drukowania).
Tryb “Minutnika Przełączania Trybu Drukowania” jest fabrycznie ustawiony na 30 sekund, dlatego drukowanie 
rozpoczyna się po upływie minuty (=Minutnik Zapewnienia Trybu (30 sek) +Minutnik Przełączania Trybu Drukowania 
(30 sek)) upłynął po zakończeniu pracy kopiowania/skanowania.

 Gdy przycisk <Menu>) zostanie wciśnięty podczas działania Minutnika Zapewnienia Trybu (30 
sekund)

Minutnik Zapewnienia Trybu (ustawiony na 30 sekund) zostaje anulowany, dlatego drukowanie rozpoczyna się po 
naciśnięciu przycisku <Menu> i upłyniecie  czasu trwania  Minutnika Przełączania Trybu Drukowania, który jest usta-
wiany w Ustawieniach Systemowych.
Na przykład, jeżeli naciśniecie  przycisk <Menu> po 10 sekundach od zakoñczenia operacji kopiowania/skanowania, 
drukowanie rozpocznie się po 40 sekundach (= czas trwania przed naciśnięciem przycisku Menu (10 sekund) + Minut-
nik Przełączania Trybu Drukowania (30 sekund wynikających z ustawieñ domyślnych) .

Patrz
 Aby uzyskać więcej informacji  o tym, jak ustawić te czasy odwołajcie się do rozdziału  "Ustawienia Szczegółowe" 

(s. 312).
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10.3.5 Uwagi i Ograniczenia Dotyczące Komunikacji IPv6

W środowisku multi-prefiks (gdzie używane jest wiele adresów globalnych IPv6), transmisja danych z urządzenia 
do urządzenia zainstalowanego na innej sieci może zakoñczyć się niepowodzeniem.

W środowisku multi-prefiks (gdzie używane jest wiele adresów globalnych IPv6), adres, który nie jest przypisany do 
urządzenia może być używany do komunikacji.

W trakcie auto-konfiguracji IPv6 (automatyczna konfiguracja adresu IPv6, adresu IPv6 serwera DNS) może być 
przypisany adres, który nie może być używany przez otrzymany adres IPv6.
Adresem, który nie może być stosowany, jest  na przykład, adres lokalny (FEC 0 ::) lub adres, który należy do 
przestrzeni adresowej dokumentacji (2001: DB8 :: / 32).

Urządzenie może wykorzystywać informacje DNS dla IPv4 zamiast dla IPv6, jeżeli pracuje ono w trybie 
Podwójnego Stosu, DNS zostaje  skonfigurowany dla IPv4 i IPv6, urzadzenie jest w stanie komunikować się z 
urządzeniem używającym FQDN i urządzenie zostało właśnie włączone.

Urządzenie może wyświetlać nieprawidłowy adres urządzenia.
Na przykład, zarówno adresy IPv4 jak i IPv6 mogąbyć nie wyświetlane w trybie Podwójnego Stosu lub może zostać 
wyświetlony inny adres IPv6.

WINS nie obsługuje komunikacji za pomocą IPv6 .

Gdy na urządzeniu IPv6 jest włączony a IPv4 jest wyłączony, nie można określić lokalizacji  przechowywania dla 
usługi Skanowanie do Komputera (SMB) z pomocą funkcji wyszukiwania.

W środowisku IPv4, wyszukiwanie może być wykonywane poprzez routery za pomocą rozgłaszania. Jednakże nie 
jest to możliwe w środowisku IPv6. Również dlatego, że środowisko IPv6 nie obsługuje uzyskiwania połączenia 
poprzez routery, (FF02 :: 1) tylko multicast połączenia lokalnego może odpowiedzieć na multi emisję.

W środowisku IPv6 bez dostępu do serwera DNS, jeżeli nazwa serwera jest taka sama jak nazwa serwera 
docelowego, transmisja danych skanowania może zakoñczyć się niepowodzeniem. 
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