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Jak korzystać z urządzenia 
Panel

Ekran dotykowy (Menu główne)

Obsługa ekranu dotykowego

1. DOTKNIJ, by wybrać lub 
określ menu. 
 

2. DWUKROTNIE DOTKNIJ, by 
pobrać informacje szczegó-
łowe lub powiększ miniaturę. 

3. PRZECIĄGNIJ, by prze-
sunąć położenie wyświe-
tlania w ekranie apli-
kacji lub podglądu. 

4. PRZESUŃ, by przewinąć adres 
lub listę zadań i pobrać strony 
widoku miniatur.

Otwieranie ekranu 
POMOCY

Logowanie/
wylogowanie

PANEL DOTYKOWY 

RESETUJ ustawienia

Przerwij 
zadanie kopiowania

Tryb oszczędzania 
energii WŁ./WYŁ.

WYMAZYWANIE wartości

Przełączanie w tryb Powięk-
szonego wyświetlaniaWskaźnik stanu

Przełącz do menu głównego

Wprowadzanie wartości 
lub numeru

Skonfiguruj panel

Wyświetlenie komunikatu

Obszar klawiszy skrótu*

Przełącz na funkcje 
klawiszy skrótów

Skonfiguruj ustawienia/
wyświetl stan używania

Wyświetl listę zadańWskaźnik wolnej 
pamięci

Przełącz do funkcji Skanowania/faksowania*

ZATRZYMAJ proces

URUCHOM proces

Wskaźniki napełnienia tonerów

Informacje głosowe 
(nie używane w urządzeniach prze-

znaczonych na rynek europejski)

Przełącz na funkcję Kopiowania*
Wyświetl klawiaturę

Wykonaj jedną kopię próbną kompletu

*Jest to przycisk Rejestrowania. W Ustawieniach administra-
tora można go przypisać do dowolnej funkcji.

*W tym miejscu wyświetlić można do 24 klawiszy skrótu przypisanych do dowolnych funkcji. Domyślnie menu 
główne pokazuje Kopiuj, Skanuj/faksuj, Skrzynka użytkownika i Narzędzie. Narzędzie wyświetlane są zawsze.

Wyświetl łączną liczbę 
wydrukowanych stron

Podstawowe funkcje kopiowania
Wykonywanie kopii

1. Ułóż oryginał(y).

2. Wprowadź liczbę kopii.

3. Wciśnij przycisk START.
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Dupleks/łączenie

1. Ułóż oryginał(y).

2. Dotknij DUPLEKS/POŁĄCZ. na ekranie kopiowania.

3. Dokonaj żądanych ustawień.

4. Dotknij .

5. Wciśnij przycisk START.

Wykańczanie

1. Ułóż oryginał(y).

2. Dotknij WYKAŃCZANIE na ekranie 
kopiowania.

3. Dokonaj żądanego ustawienia(-ń).*

4. Dotknij .

5. Wciśnij przycisk START.

Zoom

1. Ułóż oryginał(y).

2. Dotknij ZOOM na ekranie Kopiowania.

3. Dotknij żądaną funkcję.

4. Dotknij .

5. Wciśnij przycisk START.

Ręczna zmiana 
zoomu

Zoom określony przez 
użytkownika (wartości 
mogą być zmieniane)

Wartości wstępnie 
ustawionego zoom

Automatyczne zmniejszanie/
powiększanie formatu ory-
ginału do formatu papieru

Inne wartości dla X 
i Y (zniekształcenie)

Wybrać kopiowanie jednostronne 
lub dwustronne.

Określić marginesy bindowania 
dla oryginału i kopii

Skopiuj 2 - 8 stron dokumentu 
na pojedynczej stronie

Wybieranie położenia 
oryginału załadowanego 

do ADF lub umieszczonego 
na szybie

Określ ustawienia 
Grupowania/Sortowania

Wybierz zszywanie w rogu 
lub w dwóch miejscach

Wybierz w jaki sposób 
papier ma zostać zło-
żony lub zbindowany

Wybierz dziurkowanie w 2 
miejscach lub w 4 miejscach

Wybierz położenie 
bindowania i kierunek 
ładowania oryginału.

Zmień wartości zoom 
określonego przez 

użytkownika

Kopiowanie
Podstawowy ekran kopiowania*

Sprawdź ustawienia 
kopiowania

Sprawdź ustawienia 
wykańczania

Zarejestruj program kopiowania

Obraz skanu/wydruk 
(widoczny jedynie, gdy oryginały umieszczone zostaną 

na szybie oryginału lub w podajniku dokumentów)

Liczba kompletów kopii

Wyświetl listę zadań

Wyświetl ekran Szybkiego 
kopiowania

Określ dodatkowe 
ustawienia kopiowania

Określ rodzaj oryginału

Wybierz tryb koloru do kopiowania

Wyreguluj zaczernienie kopii

Wybierz format i rodzaj papieru oryginału/zmień format i 
rodzaj papieru załadowanego do podajników papieru

Określ współczynnik 
zoom

Określ ustawienia 
dupleksu/łączenia

Wybrać ustawienia 
wykańczania

*dostępne funkcje są zależne od urządzenia/finiszera.

*Dostępne funkcje zależne są od konfiguracji urządzenia.

Skopiuj cały oryginał, włącznie 
z krawędziami, nieznacznie 
zmniejszając jego format.

Dla każdego paska 
funkcji ustawić 

można dwa razy po 7 
funkcji kopiowania*
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Rejestracja adresu (publiczna książka adresowa)

1. Dotknij NARZĘDZIA w menu głównym.

2. Dotknij REJESTRACJA SKRÓCONEGO/ SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

3. Dotknij UTWÓRZ ADRES SKRÓCONY

4. Dotknij KSIĄŻKĘ ADRESOWĄ (PUBLICZNĄ).

5. Wybierz rodzaj odbiorcy, jaki chcesz zarejestrować.

6. Dotknij NOWY.

7. Wprowadź informacje o odbiorcy i dotknij OK.

Skanowanie do pamięci USB (Wprowa-
dzanie bezpośrednie)

1. Urządzenie pamięci USB* włóż do portu HOSTA USB

2. Ułóż oryginał(y).

3. Wybierz ZAPISZ DOKUMENT W PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ i 
dotknij .

4. Dotknij WPROW. BEZP.

5. Wprowadzić nazwę dokumentu.

6. Dotknij .

7. Wciśnij przycisk START.

Skanowanie do e-maila (Wprowadzanie 
bezpośrednie)

1. Ułóż oryginał(y).

2. Dotknij SKANUJ/ FAKSUJ w menu głównym.

3. Dotknij WPROW. BEZP.

4. Dotknij E-MAIL.

5. Wprowadź adres odbiorcy.

6. Dotknij .

7. Wciśnij przycisk START.

Wyszukaj odbiorcę

1. Dotknij SKANUJ/ FAKSUJ w menu głównym. 
Wyświetlani są odbiorcy należący do kategorii ULUBIONE.

2. Dotknij IL. ODBIORCÓW > WYSZUKAJ.

3. Dotknij WYSZUKAJ NAZWĘ lub WYSZ. ADRESU.

4. Wprowadź wyszukiwaną frazę i dotknij ROZPOCZNIJ 
WYSZUKIW.

5. Wybierz odbiorcę z pomiędzy wyników wyszukiwania.

6. Wciśnij przycisk START.

Wysyłanie danych do kilku odbiorców

1. Ułóż oryginał(y).

2. Dotknij SKANUJ/ FAKSUJ w menu głównym. 
Wyświetlani są odbiorcy należący do kategorii ULUBIONE.

3. Dotknij DODAJ RODZAJ.

4. Wybierz żądany rodzaj odbiorcy.

5. Określ dwóch lub więcej odbiorców.

6. Wciśnij przycisk START.

Skanowanie
Ekran skanowania/faksowania

Zarejestruj program skanowania/faksowania Ilość kompletów

Sprawdź ustawienia 
skanowania

Wybierz typ odbiorcy

Wyświetl listę zadań

Określ dodatkowe 
ustawienia skano-
wania/faksowania

Wybierz format oryginału

Określ simpleks lub dupleks

Zmień nazwę pliku zeska-
nowanego oryginału/temat 

i nadawcę wiadomości 
e-mail

Określ typ pliku, w jakim 
zeskanowane dane 
zostaną zapisane

Wybierz odbiorcę z 
książki adresowej

Wybierz tryb koloru do skanowania

Określ rozdzielczość skanowania

Wprowadź odbiorcę ręcznie

Wyświetl historię zadań

Wyszukaj odbiorcę

Oglądaj odbiorców jako 
przyciski lub jako możliwą 

do posortowania listę

*Obsługiwane są wersja interfejsu USB 2.0/1.1, pliki w formacie FAT32, 
wielkość pamięci do 2 GB.



Skrócony przewodnik 4/4

Sporządza wydruki kolorowe	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 oraz	czarno-białe

Funkcje skrzynek
Ekran skrzynki

Otwórz wybraną 
skrzynkę

Utwórz skrzynkę

Wyszukaj skrzynkę

Zarejestrowane skrzynki

Wyświetl skrzynki publiczne 
(dokumenty mogą tu zapisywać 

wszyscy użytkownicy) 

Wyświetl Systemowe skrzynki 
(wykorzystywane przez system do 

tymczasowego zapisywania plików)

Wyświetl skrzynki Grupy 
(dokumenty mogą tu zapisywać 
jedynie użytkownicy należący do 

tej samej grupy)*

*nie wyświetlane, gdy zalogowany jest nieupoważniony użytkownik.

Wyświetl skrzynki Osobiste 
(dostępne jedynie dla 

zalogowanych w systemie 
użytkowników, którzy są ich 

właścicielami)*

Utwórz skrzynkę

1. Dotknij NARZĘDZIE w ekranie podstawowym.

2. Dotknij REJESTRACJA SKRÓCONEGO/ SKRZYNKI 
UŻYTKOWNIKA.

3. Dotknij UTWÓRZ SKRZYNKĘ UŻYTKOWNIKA.

4. Dotknij SKRZYNKA UŻYTKOWNIKA OGÓLNA/ 
OSOBISTA.

5. Dotknij NOWY.

6. Wprowadź informacje do rejestracji i dotknij OK.

Zapisz plik w publicznej skrzynce

1. Ułóż oryginał(y).

2. Dotknij SKRZYNKA UŻYTKOWNIKA w menu głównym.

3. Dotknij PUBLICZNA.

4. Wybierz żądaną skrzynkę i dotknij ZAPISAĆ.

5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ustaw opcje zapisywania pliku.

6. Wciśnij przycisk START. 
Plik został zapisany.

Faksowanie (jedynie, gdy dostępna jest opcja faksu)
Wysyłanie faksu

1. Ułóż oryginał(y). 
 
 
 
 

2. Dotknij SKANUJ/ FAKSUJ w menu głównym. 
 
 
 
 

3. Wprowadź numer faksu i naciśnij przycisk START.


