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Instrukcje obsługi
Który podręcznik? Co zawiera?

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem
konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje
na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.

Podręcznik instalcji
Instrukcja obsługi

Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia
i instalowania sterowników oprogramowania dla danego
systemu operacyjnego i typu połączenia.

Pomoc skrócona Poznaj podstawowe operacje oraz podstawowe zasady
konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów.

Instrukcja obsługi Ten podręcznik zawiera dodatkowe informacje Pomocy
skróconej.
Oprócz informacji na temat operacji drukowania podano
przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.

Google Cloud Print Guide Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na
temat używania usług Google Cloud Print™ do drukowania
przez Internet.
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Panel sterowania – informacje ogólne
Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

1. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD)
Dostęp do menu i opcji uzyskuje się poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.

2.  Włącznik/wyłącznik zasilania

• Włącz urządzenie, naciskając przycisk .

• Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund
wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie.

3. Panel dotykowy

 (Wstecz)

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.

 (Ekran główny)

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.

 (Anuluj)

• Naciśnij, aby anulować operację (funkcja dostępna, gdy jest podświetlona).

1 Informacje ogólne
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• Naciśnij, aby anulować zaprogramowane zadanie drukowania i usunąć je z pamięci
urządzenia. Aby anulować wiele zadań drukowania przytrzymaj przycisk , dopóki na
wyświetlaczu LCD nie pojawi się komunikat [Anuluj wsz. zadania].

 lub 

Naciśnij, aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę.

4.  (WiFi)

(Do trybu infrastruktury)
Gdy kontrolka WiFi świeci, urządzenie jest połączone z punktem dostępowym do sieci
bezprzewodowej. Gdy miga kontrolka WiFi, połączenie bezprzewodowe nie działa lub
urządzenie jest w trakcie nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci
bezprzewodowej.
(Do trybu Ad-hoc)
Dioda LED WiFi jest zawsze wyłączona.

1
Inform

acje ogólne
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Przegląd ekranu
dotykowego LCD
Z ekranu głównego można przejść do ekranu
konfiguracji Wi-Fi, Poziomu toneru, Ustawień i
Funkcji.
Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny
stan urządzenia podczas bezczynności. Ten
ekran jest też określany ekranem trybu
gotowości. Gdy jest on wyświetlany,oznacza
to, że urządzenie jest gotowe na następne
polecenie.
Jeśli włączone jest uwierzytelnianie Active
Directory lub LDAP, panel sterowania
urządzenia zostanie zablokowany.
Dostępne funkcje będą się różnić w
zależności od modelu urządzenia.

1.  (Stan sieci bezprzewodowej )

Jeśli korzystasz z połączenia
bezprzewodowego, czteropoziomowy
wskaźnik na ekranie głównym pokazuje
aktualną siłę sygnału sieci
bezprzewodowej.

    

0 Max

• Jeżeli u góry ekranu widać ikonę ,
naciśnij ją, aby skonfigurować
ustawienia sieci bezprzewodowej.

2.  (Toner)

Wyświetla pozostałą żywotność toneru.
Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu
[Toner].

3.  [Ustaw.]

Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu
[Ustaw.].

Użyj menu Ustawienia, aby uzyskać
dostęp do wszystkich ustawień
urządzenia.
Jeżeli włączono blokadę ustawień, na
ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona
kłódki . Należy odblokować
urządzenie, aby zmienić ustawienia.

4. [Funkcje]

Naciśnij, aby wejść do ekranu Funkcji.

• [Bezpieczny]

Naciśnij, aby przejść do opcji Secure
Print.

Ikona ostrzeżenia
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Ikona ostrzeżenia  jest wyświetlana,
gdy wystąpi komunikat o błędzie lub
konserwacji. Aby wyświetlić komunikat,
naciśnij przycisk , a następnie naciśnij

przycisk  w celu powrotu do trybu
gotowości. 1

Inform
acje ogólne
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Wkładanie papieru do
tacy papieru
Używaj tacy papieru w przypadku drukowania
na następujących nośnikach:

Papier zwykły
Papier cienki
Papier z recyklingu
Papier firmowy
Papier kolorowy

Gruby papier 1

• Wyreguluj
prowadnice

• Przewertuj papier

1 Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną
zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby
umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną
zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji uu
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie
przy użyciu tacy papieru

Wkładanie papieru do
podajnika
wielofunkcyjnego
Używaj podajnika wielofunkcyjnego podczas
drukowania na następujących nośnikach:

Papier zwykły
Papier cienki
Papier z recyklingu
Papier Bond
Papier firmowy
Papier kolorowy

Gruby papier 1

Etykiety 1

Koperty 1

• Wyregulować
prowadnice

• Przewertuj papier

1 Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną
zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby
umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną
zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji uu
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie
przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego

2 Wkładanie papieru
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Drukowanie z komputera
Drukowanie dokumentu

W przypadku etykiet, grubego papieru i
kopert przed wydrukowaniem dokumentu
należy w drukarce ustawić format i rodzaj
papieru.

1 W oknie drukowanego dokumentu
otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

2 Jeśli zachodzi taka potrzeba,
wyregulować ustawienia.

3 Wydrukować dokument.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji
sterownika drukarki, patrz Pomoc sterownika
drukarki.

3 Drukowanie
3

D
rukow

anie
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Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji
urządzenia.

Zidentyfikuj problem
Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można
usunąć samodzielnie.
Najpierw sprawdź, czy:
• Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest

włączone.
• Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
• Punkt dostępowy, router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.
• Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
• Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.

Znajdź błąd Znajdź rozwiązanie

Korzystanie z wyświetlacza LCD 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na
wyświetlaczu LCD.

2. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższej
tabeli.

3. Jeśli nie można usunąć błędu, uu
Instrukcja obsługi.

Komunikaty o błędach i konserwacji
Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione w tabeli.

A Rozwiązywanie problemów
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Komunikat o błędzie Przyczyna Działanie
Bęben! Drut koronowy we wkładzie

światłoczułym wymaga
wyczyszczenia.

Oczyść drut koronowy we wkładzie
światłoczułym.

uu Instrukcja obsługi: Czyszczenie
drutu koronowego

Jeśli problem nie zniknie, wymień
wkład światłoczuły na nowy.

Wkład światłoczuły lub
toner z wkładem
światłoczułym nie są
zainstalowane prawidłowo.

Zdemontuj wkład światłoczuły,
wymontuj toner z wkładu
światłoczułego, a następnie włóż
toner z powrotem do wkładu
światłoczułego. Zainstaluj ponownie
wkład światłoczuły w urządzeniu.

Błąd wkładu Kaseta z tonerem nie jest
zainstalowana prawidłowo.

Wyjmij toner z wkładem
światłoczułym. Wyjmij toner i włóż go
ponownie do wkładu światłoczułego.
Ponownie zainstaluj toner i wkład
światłoczuły w urządzeniu.
Jeśli problem występuje nadal,
skontaktuj się z działem obsługi
klienta.

Brak papieru W urządzeniu brakuje
papieru lub papier nie jest
prawidłowo umieszczony na
tacy papieru.

• Uzupełnij papier w tacy papieru.
Upewnij się, że prowadnice
papieru są ustawione na
prawidłowy rozmiar.

• Jeżeli na tacy znajduje się papier,
zdejmij go i włóż ponownie.
Upewnij się, że prowadnice
papieru są ustawione na
prawidłowy rozmiar.

A
R
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ów
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Komunikat o błędzie Przyczyna Działanie
Brak papieru MP W podajniku

wielofunkcyjnym brakuje
papieru lub papier nie jest
prawidłowo umieszczony w
podajniku wielofunkcyjnym.

Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Uzupełnij papier w podajniku

wielofunkcyjnym. Upewnij się, że
prowadnice papieru są ustawione
na prawidłowy rozmiar.

• Jeżeli na tacy znajduje się papier,
zdejmij go i włóż ponownie.
Upewnij się, że prowadnice
papieru są ustawione na
prawidłowy rozmiar.

Brak papieru P1
Brak papieru P2
Brak papieru P3
Brak papieru P4

Urządzenie nie podało
papieru ze wskazanej tacy
papieru.

Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Uzupełnij papier na tacy papieru

wskazanej na ekranie LCD.
Upewnij się, że prowadnice
papieru są ustawione na
prawidłowy rozmiar.

• Jeżeli na tacy znajduje się papier,
zdejmij go i włóż ponownie.
Upewnij się, że prowadnice
papieru są ustawione na
prawidłowy rozmiar.

Brak tonera Toner lub toner z wkładem
światłoczułym nie są
prawidłowo zainstalowane.

Wyjmij toner z wkładem
światłoczułym. Wyjmij toner z wkładu
światłoczułego i ponownie zainstaluj
toner we wkładzie światłoczułym.
Ponownie zainstaluj toner z wkładem
światłoczułym w urządzeniu. Jeśli
problem nie zostanie rozwiązany,
wymień toner na nowy.

Brak zesp. bębna Wkład światłoczuły nie jest
zainstalowany prawidłowo.

Ponownie zainstaluj toner i wkład
światłoczuły.

Materiały
Duże zużycie bębna

Wkład światłoczuły jest
bliski zużycia.

Należy zamówić nowy wkład
światłoczuły zanim na wyświetlaczu
LCD zostanie wyświetlony komunikat
Wymień bęben.

Materiały
Mało toneru

Jeśli na ekranie LCD wciąż
jest wyświetlany ten
komunikat, nadal można
drukować. Kończy się okres
eksploatacji toneru.

Zamów nowy toner teraz, aby być
przygotowanym, gdy na ekranie LCD
zostanie wyświetlony komunikat
Wymień toner.
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Komunikat o błędzie Przyczyna Działanie
Materiały
Wymień bęben

Czas wymienić wkład
światłoczuły.

Wymień wkład światłoczuły na nowy.

Licznik wkładu
światłoczułego nie został
zresetowany po
zamontowaniu nowego
wkładu światłoczułego.

Zresetuj licznik wkładu
światłoczułego.
Zapoznaj się z instrukcją dołączoną
do nowego wkładu światłoczułego.

Nie pod. pap. P1
Nie pod. pap. P2
Nie pod. pap. P3
Nie pod. pap. P4

Urządzenie nie podało
papieru ze wskazanej tacy
papieru.

Wyciągnij tacę papieru wskazaną na
wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty
papier.

Podajnik wyj. pełny Taca wyjściowa jest pełna. Usuń zadrukowany papier z tacy
wyjściowej wskazanej na ekranie
LCD.

Wymień toner Skończył się okres
eksploatacji toneru.
Urządzenie zatrzyma
wszystkie operacje
drukowania.

Wymień kasetę z tonerem na nową.

Zac. druku obustr. Papier jest zakleszczony w
tacy dwustronnej lub
wewnątrz pokrywy tylnej.

Wyjmij tacę dwustronną i otwórz tylną
pokrywę, aby usunąć cały zacięty
papier.

Zac. podajn. 1
Zac. podajn. 2
Zac. podajn. 3
Zac. podajn. 4

Papier jest zacięty we
wskazanej tacy papieru.

Wyciągnij tacę papieru i usuń cały
zacięty papier, jak przedstawiono w
animacji na wyświetlaczu LCD.

Zac. podajn. MP Papier jest zablokowany w
podajniku wielofunkcyjnym.

Usuń cały zacięty papier z wnętrza i z
okolic podajnika wielofunkcyjnego.
Naciśnij Ponów.

Zac. wewn. Papier zaciął się wewnątrz
urządzenia.

Otwórz przednią pokrywę, wyjmij
toner i wkład światłoczuły, a następnie
usuń cały zacięty papier. Zamknij
przednią pokrywę.

Zac. z tyłu Papier zaciął się w tylnej
części urządzenia.

Otwórz pokrywę zespołu utrwalania i
usuń cały zacięty papier. Zamknij
pokrywę zespołu utrwalania.

A
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Zacięcia papieru
Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.

1

2

3

4

Komunikaty o błędach:
1. Zacięcie z tyłu
2. Zacięcie w podajniku dwustronnym
3. Zacięcie w tacy
4. Zacięcie w środku

Rozwiązania dotyczące połączenia
bezprzewodowego
Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące
informacje:
• Podręcznik użytkownika: Wydrukuj Raport WLAN

• Podręcznik instalcji: Inna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej
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Wprowadzanie tekstu w urządzeniu
Gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu, na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawia się
klawiatura.
• Znaki mogą być różne w zależności od kraju.
• Układ klawiatury może się różnić w zależności od wykonywanej czynności.

• Naciskaj , aby przełączać między trybem liter, cyfr i znaków specjalnych.

• Aby przesunąć kursor w lewo lub prawo, naciśnij d lub c.

Wstawianie spacji

• Aby wprowadzić spację, naciśnij dwukrotnie , aby wybrać znaki specjalne, a następnie
naciśnij przycisk spacji.

Dokonywanie poprawek
• Jeśli wprowadzona litera jest niepoprawna i chcesz ją zmienić, naciśnij d lub c, aby przesunąć

kursor do niepoprawnego znaku, a następnie naciśnij . Wprowadź prawidłowy znak.

• Aby wstawić znak, naciśnij d lub c, aby przestawić kursor w prawidłowe miejsce, a następnie
wprowadź znak.

• Naciśnij  dla każdego znaku, który chcesz usunąć, lub naciśnij i przytrzymaj , aby
skasować wszystkie znaki.

B Załącznik
B

Załącznik
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