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Podręczniki Użytkownika i ich lokalizacja

Pobieranie opcjonalnego oprogramowania z 
witryny Brother Solutions Center (tylko dla 
użytkowników FAX-2940)

Sterownik drukarki, sterownik skanera oraz oprogramowanie 1 PC-Fax Send można pobrać 
bezpłatnie z witryny Brother Solutions Center w celu korzystania z urządzenia Brother jak z 

drukarki lub faksu 1lub wysyłania faksów z komputera. Zapraszamy na naszą stronę 
http://solutions.brother.com/. 

1 Nie dla użytkowników Mac OS X 10.5.8

Który podręcznik? Co w nim się znajduje? Gdzie on się znajduje?

Przewodnik 
Bezpieczeństwa 
Produktu

Najpierw przeczytaj ten Podręcznik. Przed 
rozpoczęciem konfigurowania urządzenia 
należy przeczytać Instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. W tym podręczniku 
opisano znaki handlowe i ograniczenia 
prawne.

W formie drukowanej / 
W pudełku

Podręcznik szybkiej 
obsługi

Należy przestrzegać instrukcji ustawiania 
urządzenia oraz używanego typu 
połączenia.

W formie drukowanej / 
W pudełku

Podstawowy 
Podręcznik 
Użytkownika

Zawiera podstawowe informacje na temat 
faksowania i kopiowania oraz informacje 
na temat wymiany materiałów 
eksploatacyjnych. Patrz wskazówki 
dotyczące rozwiązywania problemów.

W formie drukowanej / 
W pudełku

Dla 
Bułgarii, 
Czech, 
Chorwacji, 
Polski, 
Rumunii, 
Słowacji, 
Słowenii, 
Węgier: 
Plik PDF / CD-ROM / 
W pudełku

Rozszerzony 
Podręcznik 
Użytkownika

Więcej zaawansowanych operacji: 
Faksowanie, kopiowanie, funkcje 
zabezpieczeń, drukowanie raportów 
i wykonywanie konserwacji rutynowej.

Plik PDF / CD-ROM / 
W pudełku
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WAŻNA UWAGA 1

 Na większości ilustracji zawartych w 
niniejszym Podręczniku Użytkownika 
przedstawiono model FAX-2845.

Pojemność pamięci 1

Ustawienia menu są zapisywane trwale 
i w przypadku awarii zasilania nie zostaną 
utracone. Ustawienia tymczasowe (np. 
kontrast i tryb zagraniczny) zostaną utracone. 

(Model FAX-2940) 
W przypadku awarii zasilania urządzenie 
zachowa datę i godzinę oraz 
zaprogramowane zadania faksu (np. Faks 
opóźniony) przez około 60 godzin. Inne 
zadania faksów w pamięci urządzenia nie 
zostaną utracone. 

(Modele FAX-2840 i FAX-2845) 
W przypadku awarii zasilania urządzenie 
zachowa datę i godzinę przez około 2 
godziny. Zadania faksów w pamięci 
urządzenia zostaną utracone.

Konfiguracja ogólna 1
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Automatyczna zmiana 
czasu 1

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, 
aby automatycznie przestawiało godzinę. 
Urządzenie przestawi zegar o godzinę do 
przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią.

a Naciśnij przycisk Menu, 0, 2, 2.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Funkcje oszczędzania 1

Oszczędzanie toneru 1

Funkcja ta umożliwia oszczędzanie toneru. 
Po ustawieniu funkcji oszczędzania toneru na 
WŁ. wydruki będą jaśniejsze. Ustawieniem 
domyślnym jest WYŁ..

a  Naciśnij przycisk Menu, 1, 4, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Informacja
Nie zaleca się włączania funkcji 
oszczędzania toneru podczas drukowania 
zdjęć lub obrazów w skali szarości.

 

Tryb spoczynku 1

Ustawienie Czasu spoczynku może 
zmniejszyć zużycie energii. Gdy urządzenie 
znajduje się w Trybie spoczynku (trybie 
oszczędzania energii), zachowuje się tak, 
jakby było wyłączone. Odebranie danych lub 
rozpoczęcie czynności spowoduje 
przełączenie urządzenia z Trybu spoczynku 
do Trybu gotowości.

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie 
ma być bezczynne, zanim przejdzie do trybu 
spoczynku. Jeśli urządzenie odbierze faks, 
dane z komputera lub wykona kopię, zegar 
zostanie zresetowany. Ustawienie domyślne 
to 3 minuty dla modelu FAX-2940 i 5 minut 
dla modeli FAX-2840 oraz FAX-2845.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie 
spoczynku, na ekranie LCD wyświetlany jest 
komunikat OCZEKIWANIE. 

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 4, 2.
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b Wprowadź czas, przez który urządzenie 
ma pozostać bezczynne, zanim 
przejdzie do trybu spoczynku.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Tryb głębokiego spoczynku 1

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie 
spoczynku i nie odbierze żadnych zadań 
przez określony czas, automatycznie 
przejdzie w tryb głębokiego spoczynku, a na 
wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony 
komunikat UŚPIENIE. Tryb głębokiego 
spoczynku zużywa mniej energii niż Tryb 
spoczynku. W przypadku odebrania danych 
z faksu lub naciśnięcia przycisku na panelu 
sterowania urządzenie uruchomi się 
i rozpocznie nagrzewanie.

(Tylko model FAX-2845)
Również podniesienie słuchawki spowoduje 
wybudzenie urządzenia z Trybu głębokiego 
spoczynku.

Ustawienia toneru 1

Ustawienia toneru (Tryb 
kontynuowania) 1

Można skonfigurować urządzenie tak, aby 
kontynuowało drukowanie po wyświetleniu 
na wyświetlaczu LCD komunikatu WYMIEŃ 
TONER. 
Urządzenie będzie kontynuować 
drukowanie, aż na wyświetlaczu LCD pojawi 
się komunikat BRAK TONERU. 
Ustawieniem domyślnym jest STOP.

a  Naciśnij przycisk Menu, 1, 7.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję KONTYNUUJ lub STOP.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Informacja
• W przypadku kontynuowania drukowania 

w Trybie kontynuowania nie możemy 
zagwarantować jakości drukowania.

• Podczas korzystania z urządzenia 
w Trybie kontynuowania, wydruki mogą 
być blade.

• Po wymianie toneru na nowy Tryb 
kontynuowania powróci do ustawienia 
fabrycznego (STOP).
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Odbieranie faksów w trybie 
kontynuowania 1

Urządzenie może zapisywać odebrane faksy 
w pamięci, jeśli użytkownik wybierze Tryb 
kontynuowania po ukazaniu się na 
wyświetlaczu LCD komunikatu WYMIEŃ 
TONER. Jeśli odebrane faksy są drukowane 
w Trybie kontynuowania, na ekranie LCD 
zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość 
drukowania jest odpowiednia. Jeśli jakość nie 
jest dobra, wybierz opcję 2. NIE. 
Urządzenie zapisze faksy w pamięci, aby 
umożliwić ich wydrukowanie po wymianie 
toneru na nowy. Jeśli jakość drukowania nie 
jest dobra, wybierz opcję 1. TAK. Na 
wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy 
użytkownik chce usunąć z pamięci 
wydrukowane faksy. Jeśli nie zdecydujesz 
się ich usunąć, pytanie zostanie wyświetlone 
ponownie po wymianie toneru na nowy.

Informacja
• W modelach FAX-2840 i FAX-2845 

można zapisać w pamięci maksymalnie 
400 faksów, a w modelu FAX-2940 – do 
500 faksów.

• (Modele FAX-2840 i FAX-2845)
W przypadku wyłączenia przycisku 
zasilania faksy przechowywane 
w pamięci zostaną utracone.

• Urządzenie zachowa faksy zapisane 
w Trybie kontynuowania, nawet jeśli 
użytkownik zmieni ustawienie 
KONTYNUUJ na STOP.

• Jeśli zainstalujesz nowy toner kiedy na 
ekranie LCD wyświetlany jest komunikat 
BRAK TONERU, urządzenie zapyta, czy 
chcesz wydrukować zapisane faksy. 
Wybierz opcję 1. DRUKUJ, aby 
wydrukować zapisane faksy.

 

Brak toneru w Trybie 
kontynuowania 1

Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się 
komunikat BRAK TONERU, urządzenie 
przestanie drukować. Jeśli pamięć jest pełna, 
a użytkownik chce kontynuować odbieranie 
faksów, należy zainstalować nowy toner.
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Kontrast wyświetlacza 
LCD 1

Można zmienić kontrast, aby wyświetlacz 
LCD był jaśniejszy lub ciemniejszy.

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 5.

b Naciśnij przycisk c, aby wyświetlacz 
LCD stał się ciemniejszy. Naciśnij 
przycisk d, aby wyświetlacz LCD stał się 
jaśniejszy.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Tryb zegara 1

Na panelu sterowania urządzenia znajdują 
się dwa przyciski trybów: FAX (FAKS) i 
COPY (KOPIUJ). 

Można ustawić czas, po jakim urządzenie ma 
powrócić do trybu faksu po ostatnim 
kopiowaniu. W przypadku wyboru opcji WYŁ. 
urządzenie pozostanie w używanym ostatnio 
trybie. 
 

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 1.

b Naciśnij a lub b, aby wybrać 0 SEK, 30 
SEK., 1 MIN, 2 MIN., 5 MIN. lub 
WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).
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Zabezpieczenie 2

Można skonfigurować w urządzeniu wiele 
poziomów zabezpieczeń za pomocą funkcji 
blokady klawiszy (modele FAX-2840 i FAX-
2845), zabezpieczenia pamięci (model FAX-
2940) oraz ustawień blokady. 

Blokada klawiszy 
(Modele FAX-2840 i FAX-2845)2

Funkcja blokady klawiszy uniemożliwia 
nieupoważnionym osobom dostęp do 
urządzenia. Nie będzie można nadal 
planować Faksów opóźnionych ani Zadań 
pollingu. Wszystkie wcześniej zaplanowane 
Faksy opóźnione zostaną jednak wysłane 
nawet w przypadku włączenia funkcji blokady 
klawiszy, zatem nie zostaną utracone.

Gdy funkcja blokady klawiszy jest włączona, 
dostępne są następujące działania:

 Odbieranie rozmów telefonicznych

 Odbieranie faksów

 Wysyłka faksów 
(jeśli opcja Wysyłka faksów była już 
włączona)

 Zdalne odtwarzanie 
(jeśli opcja Zapisywanie faksów była już 
włączona)

W czasie kiedy funkcja blokady klawiszy jest 
włączona, następujące działania NIE są 
dostępne:

 Wykonywanie połączeń telefonicznych 
przy użyciu słuchawki urządzenia (tylko 
model FAX-2845)

 Wysyłanie faksów

 Kopiowanie

Informacja
• Aby wydrukować faksy zapisane 

w pamięci, należy wyłączyć funkcję 
blokady klawiszy.

• W razie zapomnienia hasła do funkcji 
blokady klawiszy należy zadzwonić do  
działu obsługi klienta lub lokalnego 
dystrybutora firmy Brother.

 

Ustawianie hasła 2

Informacja
Jeśli hasło zostało już ustawione, nie 
trzeba ustawiać go drugi raz.

 

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 1.

b Jako hasło wprowadź czterocyfrowy 
numer, używając cyfr od 0 do 9.
Naciśnij przycisk OK.

c Jeśli hasło jest wprowadzane po raz 
pierwszy, na wyświetlaczu LCD pojawi 
się komunikat WERYFIKUJ:.

d Ponownie wprowadź hasło.
Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Zmienianie hasła do funkcji blokady 
klawiszy

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję USTAW HASŁO.
Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź wcześniej ustalone 
czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

Funkcje zabezpieczeń 2
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e Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się 
napis WERYFIKUJ:, ponownie 
wprowadź nowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Włączanie/wyłączanie blokady 
klawiszy 2

W przypadku wprowadzenia 
nieprawidłowego hasła na wyświetlaczu LCD 
pojawi się komunikat BŁĘDNE HASŁO, a 
urządzenie nie włączy się.

Maszyna zostanie w trybie blokady klawiszy 
dopóki użytkownik nie poda ustawionego 
wcześniej hasła.

Włączanie blokady klawiszy 2

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 1.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać 
ZABLOK. KLAWISZE.
Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź wcześniej ustalone 
czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.
Urządzenie się wyłącza, a na 
wyświetlaczu LCD pojawia się 
komunikat BLOK. KLAW. WŁ.

Wyłączanie blokady klawiszy 2

a Naciśnij przycisk Menu.
Wprowadź wcześniej ustalone 
czterocyfrowe hasło.

b Naciśnij przycisk OK.
Blokada klawiszy zostaje automatycznie 
wyłączona.

Zabezpieczenie pamięci (tylko 
model FAX-2940) 2

Funkcja zabezpieczenia pamięci 
uniemożliwia nieupoważnionym osobom 
dostęp do urządzenia. Nie będzie można 
nadal planować Faksów opóźnionych ani 
Zadań pollingu. Wszystkie wcześniej 
zaplanowane Faksy opóźnione zostaną 
jednak wysłane nawet w przypadku 
włączenia funkcji zabezpieczenia pamięci, 
zatem nie zostaną utracone.

Gdy funkcja zabezpieczenia pamięci jest 
włączona, dostępne są następujące 
działania:

 Odbieranie faksów z zapisaniem do 
pamięci (ograniczone pojemnością 
pamięci)

 Wysyłka faksów (jeśli opcja Wysyłka 
faksów była już włączona)

 Zdalne odtwarzanie (jeśli opcja 
Zapisywanie faksów była już włączona)

W czasie kiedy funkcja zabezpieczenia 
pamięci jest włączona, następujące działania 
NIE są dostępne:

 Drukowanie odebranych faksów

 Wysyłanie faksów

 Kopiowanie

 Obsługa za pośrednictwem panelu 
sterowania

Informacja
Aby wydrukować faksy zapisane 
w pamięci, należy wyłączyć funkcję 
zabezpieczenia pamięci.

 

Ustawianie hasła 2

Informacja
• Jeśli hasło zostało już ustawione, nie 

trzeba ustawiać go drugi raz.



Rozdział 2

8

• W razie zapomnienia hasła do funkcji 
zabezpieczenia pamięci należy 
zadzwonić do  działu obsługi klienta lub 
lokalnego dystrybutora firmy Brother.

 

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 1.

b Jako hasło wprowadź czterocyfrowy 
numer, używając cyfr od 0 do 9.
Naciśnij przycisk OK.

c Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się 
napis WERYFIKUJ:, wprowadź 
ponownie hasło.
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Zmienianie hasła do funkcji 
zabezpieczenia pamięci 2

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję USTAW HASŁO.
Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź wcześniej ustalone 
czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

e Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się 
napis WERYFIKUJ:, ponownie 
wprowadź nowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Włączanie funkcji zabezpieczenia 
pamięci 2

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję USTAW. ZABEZP..
Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź wcześniej ustalone 
czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.
Urządzenie się wyłącza, a na 
wyświetlaczu LCD pojawia się 
komunikat TRYB ZABEZP..

Wyłączanie funkcji zabezpieczenia 
pamięci 2

a Naciśnij przycisk Menu.

b Wprowadź wcześniej ustalone 
czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.
Funkcja zabezpieczenia pamięci 
zostaje automatycznie wyłączona, a na 
wyświetlaczu LCD pojawia się data i 
godzina.

Informacja
W przypadku wprowadzenia 
nieprawidłowego hasła na wyświetlaczu 
LCD pojawi się komunikat BŁĘDNE 
HASŁO, a urządzenie nie włączy się. 
Maszyna zostanie w trybie 
zabezpieczenia dopóki użytkownik nie 
poda ustawionego wcześniej hasła.

 

Blokada ustawień 2

Blokada ustawień pozwala na ustalenie 
hasła, które uniemożliwia innym osobom 
dokonanie przypadkowej zmiany ustawień 
urządzenia.

Należy uważnie zanotować hasło. 
W przypadku zapomnienia hasła konieczne 
będzie zresetowanie haseł zapisanych 
w urządzeniu. Należy skontaktować się 
z administratorem, działem obsługi klienta 
lub lokalnym dystrybutorem firmy Brother.
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Jeśli dla blokady ustawień wybrana jest opcja 
WŁ., nie można zmieniać wymienionych 
poniżej ustawień bez podania hasła. Zmiany 
można wprowadzać wyłącznie do poniższych 
ustawień transmisji faksów w menu faksu.

 Kontrast

 Rozdzielczość faksu

 Faks opóźniony

 Transmisja w czasie rzeczywistym

 Przesyłanie przez polling

 Tryb zagraniczny

Ustawianie hasła 2

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 2.

b Jako hasło wprowadź czterocyfrowy 
numer, używając cyfr od 0 do 9.
Naciśnij przycisk OK.

c Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD 
komunikatu WERYFIKUJ: ponownie 
wprowadź hasło.
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Zmiana hasła blokady ustawień 2

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 2.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję USTAW HASŁO.
Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

e Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD 
komunikatu WERYFIKUJ: ponownie 
wprowadź nowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Włączanie/wyłączanie blokady 
ustawień 2

W przypadku wprowadzenia 
nieprawidłowego hasła w czasie 
wykonywania poniższych czynności na 
wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat 
BŁĘDNE HASŁO. Wprowadź ponownie 
prawidłowe hasło.

Włączanie blokady ustawień

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 2.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ..
Naciśnij przycisk OK.

c Wprowadź czterocyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Wyłączanie blokady ustawień

a Naciśnij przycisk Menu, 1, 6, 2.

b Wprowadź czterocyfrowe hasło. 
Naciśnij dwukrotnie przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).
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Ograniczanie nawiązywania 
połączeń 2

Ta funkcja zabezpiecza przed błędnym 
wysłaniem faksu lub wybraniem połączenia 
z nieprawidłowym numerem. W urządzeniu 
można ustawić ograniczenie nawiązywania 
połączeń przy użyciu klawiatury, wybierania 
jednoprzyciskowego oraz szybkiego 
wybierania.

Jeśli została wybrana opcja WYŁĄCZONE, 
urządzenie nie ogranicza metody 
nawiązywania połączenia.

W przypadku wybrania opcji WPISZ DWUKR. 
# urządzenie wyświetli monit o ponowne 
wprowadzenie numeru, a po ponownym 
poprawnym wybraniu tego samego numeru 
zacznie nawiązywanie połączenia. Jeśli 
wprowadzony zostanie nieprawidłowy 
numer, na wyświetlaczu LCD zostanie 
wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli została wybrana opcja WŁĄCZONE, 
urządzenie ograniczy wysyłanie faksów 
i połączenia wychodzące dla tej metody 
nawiązywania połączenia.

Ograniczenia dla klawiatury 2

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 6, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. # 
lub WŁĄCZONE.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Ograniczenia dla wybierania 
jednoprzyciskowego 2

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 6, 2.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. # 
lub WŁĄCZONE.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Ograniczenia dla szybkiego 
wybierania 2

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 6, 3.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. # 
lub WŁĄCZONE.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Informacja
• Ustawienie WPISZ DWUKR. # nie 

zadziała w przypadku naciśnięcia 
przycisku Tel/R (Tel/Mute/R) (Tel./R 
(Tel./Wycisz/R)) lub podniesienia 
słuchawki zewnętrznej lub słuchawki 
urządzenia (tylko model FAX-2845) przed 
wprowadzeniem numeru.

Funkcja ograniczania nawiązywania 
połączeń nie zadziała, jeśli używana jest 
słuchawka zewnętrzna lub wewnętrzna.

Urządzenie nie będzie w stanie 
ograniczać nawiązywania połączeń, jeśli 
użyto przycisku Redial/Pause (Powtórz 
wybieranie/Pauza).

• Jeśli wybrana zostanie opcja WŁĄCZONE 
lub WPISZ DWUKR. #, nie będzie można 
używać funkcji Rozsyłanie ani łączyć 
numerów szybkiego wybierania przy 
nawiązywaniu połączenia.
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3

Dodatkowe opcje 
wysyłania 3

Wysyłanie faksów z różnymi 
ustawieniami 3

Przed wysłaniem faksu można zmienić 
następujące ustawienia: kontrast, 
rozdzielczość, tryb zagraniczny, zegar 
wysyłania faksu z opóźnieniem, transmisja 
pollingu, wysyłanie w czasie rzeczywistym 
lub ustawienia strony tytułowej.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .
Po zatwierdzeniu każdego ustawienia 
na ekranie LCD pojawia się pytanie, czy 
wprowadzać dalsze ustawienia.
 

NASTĘPNE
1.TAK 2.NIE

b Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Aby wprowadzić dalsze ustawienia, 
naciśnij przycisk 1. Na ekranie LCD 
wyświetli się menu USTAW.NADAW., 
co umożliwi wybranie następnego 
ustawienia.

 Po zakończeniu wprowadzania 
ustawień naciśnij przycisk 2 i przejdź 
do następnej czynności, aby wysłać 
faks.

Kontrast 3

W przypadku większości dokumentów 
ustawienie domyślne opcji AUTO zapewni 
najlepsze wyniki. 
Automatycznie dobiera ono właściwy 
kontrastu do dokumentu.

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, 
zmiana kontrastu może poprawić jakość 
faksu.

Opcja CIEMNY umożliwia rozjaśnienie 
faksowanego dokumentu.

Opcja JASNY umożliwia przyciemnienie 
faksowanego dokumentu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 1.

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję AUTO, JASNY lub CIEMNY.
Naciśnij przycisk OK.

Informacja
Nawet po wybraniu opcji JASNY lub 
CIEMNY urządzenie wyśle faks, 
korzystając z ustawienia AUTO, jeśli dla 
rozdzielczości faksu wybrano opcję FOTO.

 

Zmiana rozdzielczości faksu 3

Jakość faksu można poprawić, zmieniając 
jego rozdzielczość. Rozdzielczość można 
zmienić dla najbliższego faksu lub dla 
wszystkich faksów.

Zmiana rozdzielczości dla 
najbliższego faksu 3

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

Wysyłanie faksu 3
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c Naciśnij przycisk Resolution 
(Rozdzielczość), a następnie przy 
użyciu przycisku a lub b wybierz 
rozdzielczość.
Naciśnij przycisk OK.

Zmiana domyślnej rozdzielczości 
faksu 3

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 2.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
rozdzielczość.
Naciśnij przycisk OK.

Informacja
Można wybierać spośród czterech 
ustawień rozdzielczości.

 

Dodatkowe operacje 
wysyłania 3

Ręczne wysyłanie faksów 3

Ręczna transmisja 3

W przypadku ręcznej transmisji podczas 
wysyłania faksu słychać sygnały 
nawiązywania połączenia, dzwonienia 
i odbierania faksu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Podnieś słuchawkę telefonu 
zewnętrznego lub urządzenia (tylko 
model FAX-2845), aby usłyszeć sygnał 
wybierania.

d Wybierz żądany numer faksu.
(Modele FAX-2840 i FAX-2940)
Wybierz numer faksu w telefonie 
zewnętrznym.

e Po usłyszeniu tonu faksu naciśnij 
przycisk Start.

f Odłóż słuchawkę zewnętrznego 
telefonu lub urządzenia (tylko model 
FAX-2845).

Podwójny dostęp 3

Nawet jeśli urządzenie jest w trakcie 
wysyłania z pamięci lub odbierania faksów, 
można wybrać numer i rozpocząć 
skanowanie faksu do pamięci. Na 
wyświetlaczu LCD pojawi się nowy numer 
zadania.

Liczba stron, jakie można zeskanować, 
będzie różna w zależności od drukowanych 
danych.

rozdzielczość faksu

STANDARD Odpowiednia dla większości 
dokumentów tekstowych.

WYSOKA Odpowiednia dla małych 
wydruków; przesyłanie nieco 
wolniejsze niż w przypadku 
rozdzielczości standardowej.

B.WYSOKA Odpowiednia dla małych 
wydruków lub ilustracji; 
przesyłanie nieco wolniejsze 
niż w przypadku rozdzielczości 
wysokiej.

FOTO Należy jej używać w przypadku 
dokumentów o różnych 
odcieniach szarości lub zdjęć. 
Najdłuższy czas przesyłania.
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Informacja
Jeśli podczas skanowania pierwszej 
strony faksu wyświetlony zostanie 
komunikat BRAK PAMIĘCI, naciśnij 
przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ), aby 
anulować skanowanie. Jeśli komunikat 
BRAK PAMIĘCI pojawi się podczas 
skanowania kolejnej ze stron, można 
nacisnąć przycisk Start, aby wysłać już 
zeskanowane strony, lub przycisk 
Stop/Exit (Stop/Zakończ), aby anulować 
operację.

 

Rozsyłanie 3

Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego 
faksu pod więcej niż jeden numer. Jedna 
operacja rozsyłania może obejmować grupy, 
numery wybierania jednoprzyciskowego, 
numery szybkiego wybierania oraz do 
50 numerów wybieranych ręcznie.

Rozsyłanie może obejmować do 272 różnych 
numerów. Będzie to zależało od liczby 
zapisanych grup, kodów dostępu lub 
numerów kart kredytowych oraz od liczby 
faksów opóźnionych lub zapisanych 
w pamięci urządzenia.

Przed rozpoczęciem rozsyłania 3

Numery wybierania jednoprzyciskowego oraz 
szybkiego wybierania muszą zostać 
zapisane w pamięci urządzenia, zanim 
będzie ich można użyć w rozsyłaniu. (Patrz 
Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Zapisywanie numerów wybierania 
jednoprzyciskowego i Zapisywanie numerów 
szybkiego wybierania).

Numery grup również muszą być zapisane 
w pamięci urządzenia, zanim będzie ich 
można użyć w rozsyłaniu. Numery grup 
zawierają wiele zapisanych numerów 
wybierania jednoprzyciskowego oraz 
szybkiego wybierania dla ułatwienia 
nawiązywania połączeń. (Patrz  
Konfigurowanie grup do rozsyłania 
uu strona 28).

Jak rozesłać faks 3

Informacja
Aby ułatwić wybieranie numerów, 

skorzystaj z przycisku (KSIĄŻKA 
ADRES.).

 

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Wprowadź numer.
Naciśnij przycisk OK.
Można również korzystać 
z jednoprzyciskowego wybierania, 
szybkiego wybierania, grupy numerów 
lub numerów wprowadzanych ręcznie 
z klawiatury. (Patrz Podstawowy 
Podręcznik Użytkownika: Jak wybierać 
numer).

d Powtarzaj czynność c aż do 
wprowadzenia wszystkich numerów, 
pod które faks ma zostać rozesłany.

e Naciśnij przycisk Start.

Po zakończeniu rozsyłania zostanie 
wydrukowany raport rozsyłania z wynikami.

Anulowanie rozsyłania w toku 3

W trakcie trwania rozsyłania można 
anulować faks, który jest w danej chwili 
wysyłany, bądź całe zadanie rozsyłania.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 7.
Na wyświetlaczu LCD zostanie 
wyświetlony numer zadania rozsyłania 
oraz numer faksu, z którym 
nawiązywane jest połączenie (na 
przykład #001 123456789), a także 
numer zadania rozsyłania (na przykład 
K.SERYJNA#001).
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b Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać 
jedną z następujących opcji:

 Wybierz numer faksu, z którym 
nawiązywane jest połączenie, 
i naciśnij przycisk OK.

 Wybierz numer zadania rozsyłania 
i naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk 1, aby anulować 
numer faksu lub numer zadania 
rozsyłania wybrany w kroku b, lub 
naciśnij przycisk 2, aby wyjść bez 
anulowania.

 W przypadku wyboru w kroku b 
anulowania jedynie faksu aktualnie 
wysyłanego, na wyświetlaczu LCD 
zostanie wyświetlone pytanie 
o anulowanie zadania rozsyłania. 
Naciśnij przycisk 1, aby wyczyścić 
całe zadanie rozsyłania, lub przycisk 
2, aby wyjść.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Transmisja w czasie 
rzeczywistym 3

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje 
dokumenty do pamięci. Następnie, po 
zwolnieniu linii telefonicznej, urządzenie 
rozpocznie nawiązywanie połączenia 
i wysyłanie.

Niekiedy może zaistnieć konieczność 
natychmiastowego wysłania ważnego 
dokumentu, bez oczekiwania na transmisję 
z pamięci. Można ustawić pozycję ND.-
CZAS RZ. na WŁ. dla wszystkich 
dokumentów lub REZERW.FAXU:WŁ. tylko 
dla najbliższego faksu.

Informacja
• Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie wyśle 

dokument w czasie rzeczywistym (nawet 
jeśli transmisja w czasie rzeczywistym 
jest wyłączona)

• REZERW.FAXU:WŁ. lub 
REZERW.FAXU:WYŁ. można wybrać 
wyłącznie, jeśli załadowano dokument.

 

Wysyłanie w czasie rzeczywistym dla 
wszystkich faksów 3

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 5.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ..
Naciśnij przycisk OK.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym 
tylko dla najbliższego faksu 3

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 5.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję REZERW.FAXU:WŁ..
Naciśnij przycisk OK.

Brak wysyłania w czasie 
rzeczywistym tylko dla najbliższego 
faksu 3

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 5.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję REZERW.FAXU:WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

Tryb zagraniczny 3

W przypadku problemów z wysłaniem faksu 
za granicę z powodu złego połączenia, 
pomóc może włączenie trybu zagranicznego.
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3

Jest to ustawienie tymczasowe i będzie 
aktywne tylko dla jednego faksu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 9.

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

Faks opóźniony 3

W pamięci można zapisać maksymalnie 
50 faksów do wysłania w ciągu 24 godzin.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 3.

d Wprowadź godzinę, o której faks ma 
zostać wysłany (w formacie 24–
godzinnym).
Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk 1, aby wybrać 1.DOK 
(papierowy dokument będzie czekał w 
podajniku ADF) lub naciśnij przycisk 2, 
aby wybrać 2.PAMIĘĆ (dokument 
zostanie zeskanowany do pamięci).

Informacja
Liczba stron, jakie można zeskanować do 
pamięci, zależy od ilości danych 
drukowanych na każdej stronie.

 

Opóźniona transmisja 
wsadowa 3

Przed wysłaniem faksów opóźnionych 
urządzenie zapisze wszystkie faksy 
w pamięci, sortując je według miejsca 
docelowego i zaplanowanej godziny.

Wszystkie faksy opóźnione, które mają 
zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten 
sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, 
aby skrócić czas transmisji.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 4.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Sprawdzanie i anulowanie 
oczekujących zadań 3

Sprawdź, które zadania nadal oczekują 
w pamięci na wysłanie. Jeśli w pamięci nie 
ma żadnego zadania, na wyświetlaczu LCD 
pojawi się komunikat NIE MA ZADAŃ. 
Zadanie faksowania zapisane i oczekujące 
w pamięci można anulować.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 7.
Zostaną wyświetlone zadania do 
wysłania.

b Naciśnij przycisk a lub b, aby przewinąć 
zadania oczekujące, i naciśnij zadanie, 
które chcesz anulować. Naciśnij 
przycisk OK.

c Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Aby anulować zadanie, naciśnij 
przycisk 1.
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 Aby wyjść bez anulowania, naciśnij 
przycisk 2.

d Po zakończeniu naciśnij przycisk 
Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Elektroniczna strona tytułowa3

Funkcja ta nie będzie działać, jeśli nie został 
zaprogramowany identyfikator stacji. (Patrz 
Podręcznik szybkiej obsługi).

Z każdym faksem automatycznie może być 
wysyłana strona tytułowa. Strona tytułowa 
zawiera identyfikator stacji, komentarz 
i nazwę, które zostały zapisane w pamięci 
wybierania jednoprzyciskowego lub 
szybkiego wybierania.

Wybierając opcję REZERW.FAXU:WŁ., 
można również wyświetlić na stronie 
tytułowej liczbę stron.

Można wybrać jeden z wstępnie ustawionych 
komentarzy.

1.BEZ NOTATKI

2.ZADZWOŃ

3.PILNE

4.POUFNE

Zamiast jednego ze wstępnie ustawionych 
komentarzy można też wprowadzić dwa 
komentarze użytkownika o długości do 27 
znaków. Patrz Podstawowy Podręcznik 
Użytkownika: Wprowadzanie tekstu.

(Patrz Tworzenie własnych komentarzy 
uu strona 16).

5.(Zdefiniowane przez użytkownika)

6.(Zdefiniowane przez użytkownika)

Informacja
REZERW.FAXU:WŁ. lub 
REZERW.FAXU:WYŁ. można wybrać 
wyłącznie, jeśli załadowano dokument.

 

Tworzenie własnych komentarzy 3

Można utworzyć dwa własne komentarze.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 8.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
pozycję 5. lub 6. w celu zapisania 
własnego komentarza.
Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź własny komentarz za 
pomocą klawiatury.
Naciśnij przycisk OK.

Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Wprowadzanie tekstu.

Wysyłanie strony tytułowej tylko 
z najbliższym faksem 3

W przypadku wysyłania strony tytułowej tylko 
z najbliższym faksem urządzenie wyświetli 
prośbę o wprowadzenie liczby wysyłanych 
stron. Liczba ta zostanie wydrukowana na 
stronie tytułowej.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 7.

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję REZERW.FAXU:WŁ. (lub 
REZERW.FAXU:WYŁ.).
Naciśnij przycisk OK.

e Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
komentarz.
Naciśnij przycisk OK.

f Wprowadź dwie cyfry, aby wyświetlić 
liczbę wysyłanych stron.
Naciśnij przycisk OK.
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Na przykład wprowadź 0, 2 dla 2 stron 
lub 0, 0, aby pozostawić liczbę stron 
pustą. W przypadku pomyłki naciśnij 
przycisk d lub Clear (Wyczyść), aby się 
cofnąć i ponownie wprowadzić liczbę 
stron.

Wysyłanie strony tytułowej ze 
wszystkimi faksami 3

Urządzenie można ustawić tak, aby wysyłało 
stronę tytułową z każdym wysyłanym 
faksem.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 7.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. (lub WYŁ.).
Naciśnij przycisk OK.

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
komentarz.
Naciśnij przycisk OK.

Używanie drukowanej strony 
tytułowej 3

Aby użyć drukowanej strony tytułowej, po 
której można pisać, wydrukuj stronę 
przykładową i dołącz ją do faksu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 7.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WYDRUK PRÓBNY.
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Start.

e Gdy urządzenie wydrukuje kopię strony 
tytułowej, naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Przegląd pollingu 3

Polling umożliwia ustawienie urządzenia 
w taki sposób, aby inne osoby płaciły za 
odbieranie faksów wysłanych z urządzenia. 
Funkcja umożliwia też wybranie numeru 
faksu innej osoby i płatne odebranie faksu. 
Aby możliwe było korzystanie z funkcji 
pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu 
urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia 
obsługują polling.

Transmisja pollingu 3

Przesyłanie przez polling umożliwia 
skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, 
aby opóźniło wysłanie dokumentu w celu 
nawiązania połączenia i odebrania 
dokumentu przez inne urządzenie.

Konfiguracja przesyłania przez polling3

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 6.

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję STANDARD.
Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk 1, aby wybrać 1.DOK 
(papierowy dokument będzie czekał w 
podajniku ADF) lub naciśnij przycisk 2, 
aby wybrać 2.PAMIĘĆ (dokument 
zostanie zeskanowany do pamięci).

Informacja
• W przypadku wybrania DOK dokument 

zostaje w podajniku ADF do momentu 
pollingu urządzenia. Aby skorzystać z 
urządzenia zanim nastąpi transmisja 
pollingu, należy w pierwszej kolejności 
anulować to zadanie.
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• W przypadku wybrania PAMIĘĆ dokument 
zostanie zapisany i możliwe będzie 
odebranie go z dowolnego urządzenia 
faksowego – do czasu usunięcia go z 
pamięci przy użyciu ustawienia Anuluj 
zadanie w menu.

• Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij 
przyciski Menu, 2, 7. (Patrz Sprawdzanie 
i anulowanie oczekujących zadań 
uu strona 15).

 

f Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się 
poniższy komunikat, a nie mają być 
wprowadzane inne ustawienia, naciśnij 
przycisk 2, aby wybrać opcję 2.NIE:
 

NASTĘPNE
1.TAK 2.NIE

g Naciśnij przycisk Start.

Konfiguracja przesyłania przez polling 
z kodem zabezpieczeń 3

Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie 
numerów, z których mogą być pobierane 
dokumenty (dla których ustawiono polling). 
Bezpieczny polling jest możliwy tylko 
w przypadku urządzeń faksowych Brother. 
W celu pobrania faksu w przypadku 
ustawienia kodu zabezpieczeń konieczne 
jest podanie kodu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Włóż dokument.

c Naciśnij przycisk Menu, 2, 2, 6.

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję ZABEZP..
Naciśnij przycisk OK.

e Wprowadź czterocyfrowy numer.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk 1, aby wybrać 1.DOK 
(papierowy dokument będzie czekał w 
podajniku ADF) lub naciśnij przycisk 2, 
aby wybrać 2.PAMIĘĆ (dokument 
zostanie zeskanowany do pamięci).

g Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się 
poniższy komunikat, a nie mają być 
wprowadzane inne ustawienia, naciśnij 
przycisk 2, aby wybrać opcję 2.NIE:
 

NASTĘPNE
1.TAK 2.NIE

h Naciśnij przycisk Start.
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4

Opcje zdalnego faksu 4

Opcje zdalnego faksu umożliwiają zdalne 
odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie jest 
przy urządzeniu.

Jednocześnie można korzystać tylko z jednej 
opcji zdalnego faksu.

Wysyłka faksów 4

Funkcja Wysyłka faksów umożliwia 
automatyczne przesyłanie odebranych 
faksów do innego urządzenia. Jeśli włączona 
zostanie opcja drukowania kopii zapasowej, 
urządzenie również wydrukuje dany faks.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 5, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję PRZEKAZ FAXU.
Naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się 
komunikat z prośbą o wprowadzenie 
numeru faksu, na który faksy mają być 
przekazywane.

c Wprowadź numer wysyłki (do 20 cyfr).
Naciśnij przycisk OK.

Informacja
Jeśli grupa zostanie zapisana pod 
klawiszem wybierania 
jednoprzyciskowego lub w lokalizacji 
szybkiego wybierania, faksy będą 
przekazywane pod wiele numerów faksu.

 

d Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.
 

DRUK ZAPASOWY
WŁ.

e Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Ważne
Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii 
zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. 
Jest to funkcja zabezpieczająca na 
wypadek wystąpienia awarii zasilania 
zanim faks zostanie przesłany lub 
problemów z urządzeniem odbierającym. 
(Modele FAX-2840 i FAX-2845)
Faksy zapisane w pamięci urządzenia 
zostaną usunięte.

 

Zapisywanie faksów 4

Funkcja zapisywania faksów umożliwia 
przechowywanie odebranych faksów 
w pamięci urządzenia. Za pomocą kodów 
zdalnego odtwarzania można pobrać 
zapisane faksy z urządzenia faksującego 
w innej lokalizacji. (Patrz Pobieranie faksów 
uu strona 21). Urządzenie automatycznie 
wydrukuje kopię zapisanego faksu.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 5, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję REJESTR DOK..
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Odbieranie faksu 4
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Przełączanie opcji zdalnego 
faksu 4

Jeśli odebrane faksy znajdują się w pamięci 
urządzenia w momencie przełączania na 
inną opcję zdalnego faksu, na wyświetlaczu 
LCD pojawi się następujący komunikat:
 

KAS.WSZYS.DOK.?
1.TAK 2.NIE

 

DRUK. CAŁY FAX?
1.TAK 2.NIE

 Po naciśnięciu przycisku 1 faksy zostaną 
usunięte z pamięci lub wydrukowane 
przed zmianą ustawień. Jeśli kopia 
zapasowa została już wydrukowana, nie 
będzie drukowana ponownie.

 Po naciśnięciu przycisku 2 faksy nie 
zostaną usunięte z pamięci ani 
wydrukowane, a ustawienie pozostanie 
bez zmian.

Wyłączanie opcji zdalnego faksu 4

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 5, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

Informacja
Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują 
się faksy, na wyświetlaczu LCD pojawią 
się opcje do wyboru. (Patrz Przełączanie 
opcji zdalnego faksu uu strona 20).

 

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Zdalne odbieranie 4

Funkcja zdalnego odbierania umożliwia 
zdalne odbieranie zapisanych faksów. Można 
zadzwonić pod numer swojego urządzenia 
z dowolnego telefonu tonowego lub faksu, 
a następnie użyć kodu zdalnego dostępu 
w celu odebrania wiadomości.

Ustawianie kodu zdalnego dostępu 4

Funkcja kodów zdalnego dostępu umożliwia 
uzyskanie dostępu do funkcji zdalnego 
odbierania, gdy użytkownika nie ma przy 
urządzeniu. Aby możliwe było użycie funkcji 
zdalnego dostępu i odbierania, należy 
skonfigurować swój własny kod. Domyślny 
kod jest nieaktywny: – – –l.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 5, 2.
 

ZDALNY ODB.FAX
2.ZDALNY DOSTĘP

b Wprowadź trzycyfrowy kod, używając 
cyfr 0 – 9, l lub #.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Informacja
NIE WPROWADZAJ tego samego kodu, 
jak w przypadku zdalnej aktywacji (l51) 
ani zdalnej dezaktywacji (#51). (Patrz 
Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Używanie z kodów zdalnych).

 

Można zmienić swój kod w dowolnym czasie. 
Aby dezaktywować swój kod, naciśnij 
przycisk Clear (Wyczyść) i OK w kroku b 
w celu przywrócenia ustawienia domyślnego 
– – –l.

Korzystanie z kodu zdalnego dostępu4

a Wybierz numer swojego faksu 
z telefonu lub innego urządzenia 
faksowego, używając wybierania 
tonowego.

lub
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b Gdy urządzenie odpowie, natychmiast 
wprowadź swój kod zdalnego dostępu.

c Jeśli urządzenie odebrało wiadomości, 
zasygnalizuje to:

 Brak sygnałów

Nie odebrało żadnych wiadomości.

 1 długi sygnał

Odebrany faks.

d Urządzenie wyemituje dwa krótkie 
sygnały, prosząc o wprowadzenie 
polecenia. Jeżeli upłynie ponad 
30 sekund bez wprowadzenia żadnego 
polecenia, urządzenie rozłączy się. 
Jeżeli zostanie wprowadzone 
niewłaściwe polecenie, urządzenie 
wygeneruje trzy sygnały.

e Po zakończeniu naciśnij przycisk 9 0 
w celu zresetowania urządzenia.

f Rozłącz się.

Informacja
Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb 
RĘCZNY, nadal można korzystać z funkcji 
zdalnego odbierania. Wybierz numer 
faksu w normalny sposób i pozwól, aby 
urządzenie dzwoniło. Po upływie 
100 sekund zostanie wyemitowany długi 
sygnał informujący o konieczności 
wprowadzenia kodu zdalnego dostępu. 
Wprowadź kod w ciągu 30 sekund.

 

Pobieranie faksów 4

a Wybierz numer swojego faksu 
z telefonu lub innego urządzenia 
faksowego, używając wybierania 
tonowego.

b Gdy urządzenie odbierze połączenie, 
natychmiast wprowadź kod zdalnego 
dostępu (3 cyfry i l). Jeden długi sygnał 
oznacza, że zostały odebrane 
wiadomości faksowe.

c Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów 
wprowadź z klawiatury kombinację 9 6 
2.

d Poczekaj na długi sygnał, a następnie 
za pomocą klawiatury wprowadź numer 
zdalnego urządzenia faksowego, na 
który mają być wysłane wiadomości 
faksowe, i naciśnij ## (do 20 cyfr).

e Po usłyszeniu sygnału swojego 
urządzenia odłóż słuchawkę. 
Urządzenie zadzwoni na numer innego 
urządzenia faksowego, które następnie 
wydrukuje wiadomości faksowe.

Informacja
Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, 
użyj klawisza #.

 

Zmiana numeru wysyłki faksów 4

Domyślnie ustawiony numer przekazywania 
faksów można zmienić za pomocą funkcji 
wybierania tonowego innego telefonu lub 
urządzenia faksowego.

a Wybierz numer swojego faksu 
z telefonu lub innego urządzenia 
faksowego, używając wybierania 
tonowego.

b Gdy urządzenie odbierze połączenie, 
wprowadź kod zdalnego dostępu (3 
cyfry i l). Jeden długi sygnał oznacza, 
że zostały odebrane wiadomości 
faksowe.

c Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów 
wprowadź z klawiatury kombinację 9 5 
4.

d Poczekaj na długi sygnał, a następnie 
za pomocą klawiatury wprowadź nowy 
numer zdalnego urządzenia faksowego, 
na który mają być przekazane 
wiadomości faksowe. Następnie 
wprowadź ## (do 20 cyfr).
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e Po zakończeniu naciśnij przycisk 9 0 
w celu zresetowania urządzenia.

f Po usłyszeniu sygnału swojego 
urządzenia odłóż słuchawkę.

Informacja
Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, 
użyj klawisza #.
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Zdalne polecenia faksu 4

Aby uzyskać dostęp do funkcji podczas przebywania z dala od urządzenia, użyj poniższych 
poleceń. Kiedy połączysz się z numerem urządzenia i wprowadzisz swój kod zdalnego dostępu 
(3 cyfry i l), system wyda dwa krótkie sygnały – wprowadź wtedy polecenie zdalne.

Polecenia zdalne Szczegóły operacji

95 Zmiana ustawień wysyłki lub 
zapisywania faksów

1 WYŁ. Można wybrać opcję WYŁ. po odebraniu lub usunięciu 
wszystkich wiadomości.

2 Przekazywanie faksów Jeden długi sygnał oznacza zaakceptowanie zmiany. Jeśli 
słychać trzy krótkie sygnały, nie można wprowadzić zmiany 
z powodu niespełnienia warunków (np. rejestracji numeru 
wysyłki faksu). Numer przekazywania faksów można 
zarejestrować, wpisując 4. (Patrz Zmiana numeru wysyłki 
faksów uu strona 21). Po zarejestrowaniu numeru, funkcja 
wysyłki faksów będzie działać.

4 Numer przekazywania faksów

6 Zapisywanie faksów

96 Odbieranie faksów

2 Odbieranie wszystkich faksów Wprowadź numer zdalnego faksu w celu odebrania 
zapisanych wiadomości faksowych. (Patrz Pobieranie faksów 
uu strona 21).

3 Usuwanie faksów z pamięci Jeden długi sygnał oznacza, że wiadomości faksowe zostały 
usunięte z pamięci.

97 Sprawdzanie stanu odbierania

1 Faks Można sprawdzić, czy urządzenie odebrało faksy. Jeżeli tak, 
zostanie wyemitowany jeden długi sygnał. Jeżeli nie, zostaną 
wyemitowane trzy krótkie sygnały.

98 Zmiana trybu odbioru

1 Zewnętrzny automat 
zgłoszeniowy (TAD)

Jeden długi sygnał oznacza, że wprowadzona zmiana została 
przyjęta.

2 Faks/telefon

3 Tylko faks

90 Wyjście Naciśnij przycisk 9 0 w celu wyjścia z trybu zdalnego 
odtwarzania. Poczekaj na długi sygnał, a następnie odłóż 
słuchawkę.
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Dodatkowe operacje 
odbierania 4

Drukowanie zmniejszonego 
faksu przychodzącego 4

Jeśli wybierzesz opcję WŁ., urządzenie 
automatycznie zmniejszy każdą stronę 
nadchodzącego faksu w celu zmieszczenia 
jej na arkuszu w formacie A4 lub Letter.

Urządzenie oblicza współczynnik 
zmniejszenia na podstawie rozmiaru papieru 
faksu i ustawienia Rozmiar papieru (Menu, 1, 
2, 2).

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 1, 5. 

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Ustawianie stempla odbioru 
faksu 4

W urządzeniu można ustawić opcję 
drukowania daty i godziny odbioru faksu u 
góry każdej strony faksu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b W modelach FAX-2840 i FAX-2845 
wciśnij Menu, 2, 1, 9.
W modelu FAX-2940 wciśnij Menu, 2, 1, 
8.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Informacja
Upewnij się, że w urządzeniu ustawiono 
aktualną datę i godzinę. (Patrz 
Podręcznik szybkiej obsługi).

 

Odbieranie faksów do 
pamięci (modele FAX-2840 i 
FAX-2845) 4

Jeśli taca papieru zostanie opróżniona w 
trakcie odbierania faksu, na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat BRAK PAPIERU. 
Należy załadować czysty papier do tacy. 
(Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Wkładanie papieru i nośników druku). Jeśli 
użytkownik nie załaduje papieru do tacy, 
urządzenie wykona jedną z poniższych 
funkcji:

Jeśli dla funkcji ODB DO PAMIĘCI 
wybrano ustawienie WŁ.: 4

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, 
a pozostałe strony zostaną zapisane do 
pamięci, pod warunkiem że dostępna jest 
niezbędna ilość pamięci. Kolejne faksy 
przychodzące również będą zapisywane 
w pamięci aż do jej zapełnienia. Jeśli pamięć 
jest pełna, urządzenie przestanie 
automatycznie odbierać połączenia. Aby 
wydrukować faksy, włóż papier do tacy 
i naciśnij przycisk Start.

Jeśli dla funkcji ODB DO PAMIĘCI 
wybrano ustawienie WYŁ.: 4

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, 
a pozostałe strony zostaną zapisane do 
pamięci, pod warunkiem że dostępna jest 
niezbędna ilość pamięci. Urządzenie 
automatycznie przestanie automatycznie 
odbierać połączenia aż do momentu 
włożenia nowego papieru do tacy. Aby 
wydrukować ostatni odebrany faks, włóż 
papier do tacy i naciśnij przycisk Start.
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a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b Naciśnij przycisk Menu, 2, 1, 6.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję WŁ. lub WYŁ.. 
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Ustawianie gęstości druku 4

Istnieje możliwość dostosowania gęstości 
druku w celu drukowania jaśniejszych lub 
ciemniejszych stron.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b W modelach FAX-2840 i FAX-2845 
wciśnij Menu, 2, 1, 7.
W modelu FAX-2940 wciśnij Menu, 2, 1, 
6.

c Naciśnij przycisk c, aby zwiększyć 
gęstość wydruku.
Lub naciśnij przycisk d, aby zmniejszyć 
gęstość wydruku.
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Drukowanie faksu z pamięci 4

Jeśli używana jest funkcja zapisywania 
faksów (Menu, 2, 5, 1), po podejściu do 
urządzenia można wydrukować faks 
z pamięci. (Patrz Zapisywanie faksów 
uu strona 19).

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 5, 3.

b Naciśnij przycisk Start.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Odbiór po wyczerpaniu 
papieru 4

Gdy taca papieru opróżni się podczas 
odbierania faksu, na wyświetlaczu LCD 
zostanie wyświetlony komunikat BRAK 
PAPIERU. Włożyć papier do tacy. (Patrz 
Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Wkładanie papieru i nośników druku).

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, 
a pozostałe strony zostaną zapisane do 
pamięci, pod warunkiem że dostępna jest 
niezbędna ilość pamięci.

Faksy przychodzące będą zapisywane 
w pamięci do momentu aż pamięć zapełni się 
lub do tacy zostanie załadowany papier. Jeśli 
pamięć jest pełna, urządzenie przestanie 
automatycznie odbierać połączenia. Aby 
wydrukować faksy, włóż papier do tacy 
i naciśnij przycisk Start.

(Modele FAX-2840 i FAX-2845) 
Aby poznać szczegółowe informacje 
dotyczące ustawiania ręcznego odbioru do 
pamięci, patrz Odbieranie faksów do pamięci 
(modele FAX-2840 i FAX-2845) 
uu strona 24.
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Przegląd pollingu 4

Polling umożliwia ustawienie urządzenia 
w taki sposób, aby inne osoby płaciły za 
odbieranie faksów wysłanych z urządzenia. 
Funkcja umożliwia też wybranie numeru 
faksu innej osoby i płatne odebranie faksu. 
Aby możliwe było korzystanie z funkcji 
pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu 
urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia 
obsługują polling.

Odbieranie przez polling 4

Odbieranie przez polling umożliwia 
zadzwonienie na numer innego faksu w celu 
odebrania faksu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b W modelach FAX-2840 i FAX-2845 
wciśnij Menu, 2, 1, 8.
W modelu FAX-2940 wciśnij Menu, 2, 1, 
7.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję STANDARD.
Naciśnij OK.

d Wpisz numer faksu, dla którego chcesz 
zastosować funkcję pollingu. Naciśnij 
Start.

Bezpieczny polling 4

Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie 
numerów, z których mogą być pobierane 
dokumenty (dla których ustawiono polling). 
Bezpieczny polling jest możliwy tylko 
w przypadku urządzeń faksowych Brother. 
Aby pobrać faks z zabezpieczonego 
urządzenia Brother, wprowadź kod 
zabezpieczeń.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b W modelach FAX-2840 i FAX-2845 
wciśnij Menu, 2, 1, 8.
W modelu FAX-2940 wciśnij Menu, 2, 1, 
7.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję ZABEZP..
Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź czterocyfrowy kod 
zabezpieczeń.
Naciśnij przycisk OK.
Jest to kod zabezpieczeń faksu, dla 
którego ma być zastosowana funkcja 
pollingu.

e Wprowadź numer faksu dla funkcji 
pollingu.

f Naciśnij przycisk Start.

Opóźniony polling 4

Opóźniony polling umożliwia takie 
skonfigurowanie urządzenia, aby 
rozpoczynało polling w późniejszym terminie. 
Można zdefiniować jedną operację 
opóźnionego pollingu.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b W modelach FAX-2840 i FAX-2845 
wciśnij Menu, 2, 1, 8.
W modelu FAX-2940 wciśnij Menu, 2, 1, 
7.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję TIMER.
Naciśnij przycisk OK.

d Wprowadź godzinę (w formacie 24–
godzinnym) rozpoczęcia pollingu.
Naciśnij przycisk OK.

e Wprowadź numer faksu dla funkcji 
pollingu. Naciśnij przycisk Start.
Urządzenie wykona połączenie typu 
polling we wskazanym czasie.
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Polling sekwencyjny 4

Polling sekwencyjny umożliwia pobieranie 
dokumentów z kilku urządzeń faksujących 
w ramach jednej operacji.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie faksu .

b W modelach FAX-2840 i FAX-2845, 
wciśnij Menu, 2, 1, 8.
W modelu FAX-2940, wciśnij Menu, 2, 
1, 7.

c Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję STANDARD, ZABEZP. lub TIMER.
Naciśnij przycisk OK.

d Wybierz jedną z poniższych opcji.

 W przypadku wybrania opcji 
STANDARD przejdź do czynności e.

 W przypadku wybrania opcji 
ZABEZP. wprowadź czterocyfrowy 
numer, naciśnij przycisk OK i przejdź 
do kroku e.

 W przypadku wybrania opcji TIMER 
wpisz godzinę (w formacie 24–
godzinnym), o której chcesz 
rozpocząć polling, naciśnij przycisk 
OK i przejdź do kroku e.

e Za pomocą przycisków wybierania 
jednoprzyciskowego, szybkiego 
wybierania, wyszukiwania, wybierania 
grupowego lub wybierania za pomocą 
klawiatury określ docelowe urządzenia 
faksowe, dla których zostanie 
zastosowana funkcja pollingu. 
Pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start.

Zatrzymanie pollingu 4

Aby anulować proces pollingu, naciśnij 
przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ), gdy 
urządzenie nawiązuje połączenie, następnie 
naciśnij przycisk 1.

Aby anulować wszystkie zadania odbierania 
przez polling sekwencyjny, naciśnij przyciski 
Menu, 2, 7. (Patrz Sprawdzanie i anulowanie 
oczekujących zadań uu strona 15).
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Dodatkowe działania 
związane z 
nawiązywaniem 
połączeń 5

Łączenie numerów szybkiego 
wybierania 5

Podczas nawiązywania połączenia można 
połączyć więcej niż jeden numer szybkiego 
wybierania. Ta funkcja jest bardzo użyteczna 
w przypadku wybierania kodu dostępu dla 
tańszych połączeń długodystansowych.

Na przykład numer „01632“ można zapisać 
pod numerem szybkiego wybierania #003, a 
numer „960555“ pod numerem szybkiego 
wybierania #002. Za pomocą tych dwóch 
numerów można wybrać numer 
„01632-960555“ – w tym celu należy 
nacisnąć następujące klawisze:

Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.) 
003.

Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.) 002 
i Start.

Numery można dodawać ręcznie – w tym 
celu należy wprowadzić je z klawiatury:

Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.) 
003, 960556 (na klawiaturze) oraz przycisk 
Start.

W ten sposób zostanie wybrany numer 
„01632–960556“. Można również 
wprowadzić pauzę poprzez naciśnięcie 
przycisku Redial/Pause (Powtórz 
wybieranie/Pauza).

Dodatkowe sposoby 
zapisywania numerów 5

Konfigurowanie grup do 
rozsyłania 5

Jeśli ten sam faks ma zostać wysłany pod 
wiele numerów, można skonfigurować grupę.

Grupy są zapisywane pod klawiszami 
wybierania jednoprzyciskowego lub jako 
numery szybkiego wybierania. Do każdej 
grupy przypisany jest osobny klawisz 
wybierania jednoprzyciskowego lub 
lokalizacja szybkiego wybierania. Jeden faks 
można wysłać do wszystkich numerów 
zapisanych w grupie, naciskając tylko klawisz 
wybierania jednoprzyciskowego lub 
wprowadzając numer szybkiego wybierania, 
a następnie naciskając przycisk Start.

Przed dodaniem numerów do grupy należy 
zapisać je pod klawiszami wybierania 
jednoprzyciskowego lub jako numery 
szybkiego wybierania. Maksymalnie można 
utworzyć 8 małych grup lub można 
przydzielić maksymalnie 221 numerów do 
jednej dużej grupy.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 3, 3.
 

KSIĄŻKA ADRES.
3.USTAW. GRUP

b Wybierz klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego lub lokalizację 
szybkiego wybierania, pod którą chcesz 
zapisać grupę.

 Naciśnij klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego.

 Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA 
ADRES.), a następnie wprowadź 
trzycyfrową lokalizację szybkiego 
wybierania.

Naciśnij przycisk OK.

Nawiązywanie połączeń 
i zapisywanie numerów 5
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c Przy użyciu klawiatury wprowadź numer 
grupy (od 1 do 8).
Naciśnij przycisk OK.

d Aby dodać numer wybierania 
jednoprzyciskowego lub szybkiego, 
postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami:

 Dla numerów wybierania 
jednoprzyciskowego naciskaj 
kolejno klawisze jednoprzyciskowe.

 Dla numerów szybkiego wybierania 

naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA 
ADRES.), a następnie wprowadź 
trzycyfrową lokalizację szybkiego 
wybierania.

Wyświetlacz LCD pokaże wybrane 
numery wybierania jednoprzyciskowego 
z symbolem l oraz numery szybkiego 
wybierania z symbolem # (na przykład 
l006, #009).

e Po zakończeniu dodawania numerów 
naciśnij przycisk OK.

f Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Wprowadź nazwę za pomocą 
klawiatury (do 15 znaków). Patrz 
Podstawowy Podręcznik 
Użytkownika: Wprowadzanie tekstu.

Naciśnij przycisk OK.

 Naciśnij przycisk OK, aby zapisać 
grupę bez nazwy.

g Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Aby zapisać kolejną grupę do 
rozsyłania, przejdź do kroku b.

 Aby zakończyć zapisywanie grup, 
naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Zmiana numerów grup 5

Przy próbie zmiany numeru grupy na 
wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona 
nazwa grupy lub numery zapisane już 
w danym miejscu.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 3, 3.
 

KSIĄŻKA ADRES.
3.USTAW. GRUP

b Wybierz klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego lub numer 
szybkiego wybierania, gdzie zapisany 
jest numer grupy.
Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Naciśnij klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego.

 Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA 
ADRES.), a następnie wprowadź 
trzycyfrowy numer szybkiego 
wybierania.

Naciśnij przycisk OK.

Informacja
Jeśli numer grupy, którą próbujesz 
zmienić, został skonfigurowany jako 
numer wysyłki faksu, na wyświetlaczu 
LCD zostanie wyświetlony monit 
z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwę lub 
numer.

 

c Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Aby zmienić zapisane dane grupy, 
naciśnij przycisk 1. Przejdź do kroku 
d.

 Aby zamknąć bez dokonywania 
zmian, naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

 

G01:*001*002#001
1.ZMIEŃ 2.CZYŚĆ
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d Można dodać lub usunąć numery 
wybierania jednoprzyciskowego lub 
szybkiego wybierania, postępując 
zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 Aby dodać numery wybierania 
jednoprzyciskowego, naciśnij 
przycisk d lub c w celu ustawienia 
kursora bezpośrednio po ostatnim 
numerze. Następnie naciśnij 
dodatkowy klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego.

 Aby dodać numery szybkiego 
wybierania, naciśnij przycisk d lub c 
w celu ustawienia kursora 
bezpośrednio po ostatnim numerze. 

Następnie naciśnij przycisk  
(KSIĄŻKA ADRES.), a następnie 
wprowadź dodatkowy trzycyfrowy 
numer szybkiego wybierania.

 Aby usunąć numery wybierania 
jednoprzyciskowego lub szybkiego 
wybierania, naciśnij przycisk d lub c, 
aby ustawić kursor pod numerem, 
który chcesz usunąć, a następnie 
naciśnij przycisk Clear (Wyczyść).

Naciśnij przycisk OK.

e Edytuj nazwę wykonując poniższe 
czynności. Po zakończeniu edycji 
naciśnij przycisk OK.

 W przypadku edycji nazwy naciśnij 
przycisk d lub c, aby ustawić kursor 
pod znakiem, który chcesz zmienić. 
Następnie naciśnij przycisk Clear 
(Wyczyść), aby go usunąć, 
i wprowadź prawidłowy znak za 
pomocą klawiatury.

Po zakończeniu edycji naciśnij 
przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Usuwanie numerów grup 5

Przy próbie usunięcia numeru grupy na 
wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona 
nazwa zapisanej grupy lub numery.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 3, 3.
 

KSIĄŻKA ADRES.
3.USTAW. GRUP

b Wybierz klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego lub numer 
szybkiego wybierania, gdzie zapisana 
jest grupa. 
Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Naciśnij klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego.

 Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA 
ADRES.), a następnie wprowadź 
trzycyfrowy numer szybkiego 
wybierania.

Naciśnij przycisk OK.

Informacja
Jeśli numer wybierania 
jednoprzyciskowego lub szybkiego 
wybierania, który próbujesz usunąć, 
został skonfigurowany jako numer wysyłki 
faksu, na wyświetlaczu LCD zostanie 
wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz 
zmienić nazwę lub numer.

 

c Aby usunąć grupę, naciśnij przycisk 2.
 

G01:*001*002#001
1.ZMIEŃ 2.CZYŚĆ

d Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Aby usunąć grupę, naciśnij przycisk 
1.

 Aby wyjść bez usuwania grupy, 
naciśnij przycisk 2.

 

SKASOWAĆ DANE?
1.TAK 2.NIE
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e Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).
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Raporty faksów 6

Niektóre raporty faksów (weryfikacja 
transmisji i dziennik faksów) mogą być 
drukowane automatycznie lub ręcznie.

Raport weryfikacji transmisji 6

Raport weryfikacji transmisji może służyć 
jako dowód, że faks został wysłany. (Aby 
zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami 
ustawiania poszczególnych typów raportów, 
patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Raport weryfikacji transmisji).

Dziennik faksów 6

Można skonfigurować urządzenie tak, aby 
drukowało dziennik faksów (raport 
o aktywności) z określoną częstotliwością (co 
50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). 
Ustawieniem domyślnym jest CO 50 
FAKSÓW, co oznacza, że urządzenie będzie 
drukowało dziennik co 50 zapisanych zadań.

Jeśli częstotliwość zostanie ustawiona na 
WYŁ., raport można nadal wydrukować, 
wykonując czynności opisane na następnej 
stronie.

a Naciśnij przycisk Menu, 2, 4, 2.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
odstęp.
Naciśnij przycisk OK.
Jeśli wybrana zostanie opcja 7 dni, na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat 
z prośbą o wybranie dnia, w którym 
rozpocznie się odliczanie.
Jeśli wybierzesz opcję CO 50 FAKSÓW, 
na wyświetlaczu LCD pojawi się 
komunikat AKCEPTACJA. Następnie 
przejdź do kroku d.

c Wprowadź godzinę rozpoczęcia 
drukowania w formacie 24–godzinnym.
Naciśnij przycisk OK.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

W przypadku wyboru 6, 12, 24 godzin bądź 2 
lub 7 dni urządzenie będzie drukować raport 
w wybranym czasie, a następnie usunie 
wszystkie zadania ze swojej pamięci. Jeżeli 
w pamięci urządzenia przed upływem 
określonego czasu znajdzie się 200 zadań, 
urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, 
a następnie usunie wszystkie zadania 
z pamięci.

Jeżeli wymagany jest dodatkowy raport przed 
nadejściem terminu drukowania, można 
wydrukować go bez usuwania zadań 
z pamięci.

Drukowanie raportów 6
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Raporty 6

Dostępne są następujące raporty:

1 WERYF.RAPORT

Wyświetla raport weryfikacji transmisji 
ostatnich 200 wychodzących faksów i 
drukuje ostatni raport.

2 TEL INDEX LIST

Drukuje listę nazw i numerów zapisanych 
w pamięci wybierania 
jednoprzyciskowego i szybkiego 
wybierania w kolejności liczbowej lub 
alfabetycznej.

3 DZIENNIK FAXU

Drukuje listę informacji o ostatnich 200 
faksach przychodzących oraz 
wychodzących. 
(TX: transmisja). (RX: odbiór).

4 USTAW.UŻYTKOW.

Drukuje listę bieżących ustawień.

Jak wydrukować raport 6

a Naciśnij przycisk Menu, 4.

b Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
żądany raport.

Naciśnij przycisk OK.

 Wprowadź numer raportu, który ma 
zostać wydrukowany. Na przykład, 
naciśnij przycisk 2, aby wydrukować 
listę indeksu tel.

c Naciśnij przycisk Start.

d Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).
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7
Ustawienia kopiowania7

Aby tymczasowo zmienić ustawienia 
kopiowania dla następnej kopii, użyj 
przycisków Options (Opcje). Można 
stosować różne kombinacje.
 

W urządzeniu przywrócone zostają 
ustawienia domyślne po minucie od 
kopiowania, chyba że tryb zegara ustawiono 
na 30 sekund lub mniej. (Patrz Tryb zegara 
uu strona 5).

Aby zmienić ustawienie, naciśnij tymczasowy 
klawisz Options (Opcje).

Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij 
przycisk Start.

Zatrzymywanie kopiowania 7

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk 
Stop/Exit (Stop/Zakończ).

Wykonywanie kopii 7
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7

Używanie klawisza Opcje 7

Upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania. Przy użyciu przycisku Options 
(Opcje) można szybko ustawić następujące opcje dla następnej kopii.

Naciśnij
 

Pozycje menu Opcje Strona

Naciśnij przycisk a lub b, 
a następnie przycisk OK
 

Naciśnij przycisk a, b, d lub c, 
a następnie przycisk OK
 

JAKOŚĆ AUTO*

TEKST

FOTO

WYKRES

37

PLIK/SORT PLIK*

SORT

37

JASNOŚĆ -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

38

KONTRAST -onnnn+

-nonnn+

-nnonn+*

-nnnon+

-nnnno+

37
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POW. / ZMNIEJSZ 100%*

97% LTRiA4

94% A4iLTR

91% CAŁA STR.

85% LTRiEXE

83%

78%

70% A4iA5

50%

WYBÓR (25-400%)

AUTO

200%

141% A5iA4

104% EXEiLTR

38

UKŁAD STRONY WYŁ.(1 W 1)*

2 W 1 (P)

2 W 1 (L)

4 W 1 (P)

4 W 1 (L)

39

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.
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7

Poprawianie jakości 
kopiowania 7

Dostępny jest pełny zakres ustawień jakości. 
Ustawieniem domyślnym jest AUTO.

 AUTO

Tryb Auto jest zalecany dla zwykłych 
wydruków. Odpowiedni dla dokumentów 
zawierających tekst i zdjęcia.

 TEKST

Tryb odpowiedni w przypadku 
dokumentów zawierających głównie tekst.

 FOTO

Lepsza jakość kopiowania zdjęć.

 WYKRES

Odpowiedni do kopiowania paragonów.

Aby tymczasowo zmienić ustawienia 
jakości, wykonaj następujące czynności:

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Włóż dokument.

c Użyj klawiatury w celu wprowadzenia 
liczby kopii (do 99).

d Naciśnij przycisk Options (Opcje).
Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję JAKOŚĆ.
Naciśnij przycisk OK.

e Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję AUTO, TEKST, FOTO lub WYKRES.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start.

Aby zmienić ustawienie domyślne, 
wykonaj następujące czynności:

a Naciśnij przycisk Menu, 3, 1.

b Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
jakość kopiowania.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Sortowanie kopii przy użyciu 
podajnika ADF 7

Można sortować wielokrotne kopie. Strony 
zostaną ułożone na stosie w kolejności: 1 2 3, 
1 2 3, 1 2 3 i tak dalej.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Włóż dokument do podajnika ADF.

c Użyj klawiatury w celu wprowadzenia 
liczby kopii (do 99).

d Naciśnij przycisk Options (Opcje). 
Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję PLIK/SORT.
Naciśnij przycisk OK.

e Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję SORT.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start.

Regulacja kontrastu 
i jasności 7

Kontrast 7

Wyregulowanie kontrastu pomaga 
w wyostrzeniu i ożywieniu obrazu.

Aby tymczasowo zmienić ustawienia 
kontrastu, wykonaj następujące czynności:

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Włóż dokument.

c Użyj klawiatury w celu wprowadzenia 
liczby kopii (do 99).
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d Naciśnij przycisk Options (Opcje).
Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję KONTRAST.
Naciśnij przycisk OK.

e Przy użyciu przycisku d lub c zwiększ 
lub zmniejsz kontrast.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start.

Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj 
następujące czynności:

a Naciśnij przycisk Menu, 3, 3.

b Przy użyciu przycisku d lub c zwiększ 
lub zmniejsz kontrast.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Jasność 7

Regulacja jasności pozwala zaciemnić lub 
rozjaśnić kopie.

Aby tymczasowo zmienić ustawienie 
jasności kopii, wykonaj następujące 
czynności:

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Włóż dokument.

c Użyj klawiatury w celu wprowadzenia 
liczby kopii (do 99).

d Naciśnij przycisk Options (Opcje).
Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję JASNOŚĆ.
Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk d lub c, aby wykonać 
jaśniejszą lub ciemniejszą kopię.
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start.

Aby zmienić ustawienie domyślne, 
wykonaj następujące czynności:

a Naciśnij przycisk Menu, 3, 2.

b Naciśnij przycisk d lub c, aby wykonać 
jaśniejszą lub ciemniejszą kopię.
Naciśnij przycisk OK.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Powiększanie i zmniejszanie 
kopiowanego obrazu 7

Można wybrać stopnie powiększania lub 
zmniejszania:

Opcja AUTO umożliwia ustawienie obliczania 
przez urządzenie współczynnika 
zmniejszenia dopasowanego do rozmiaru 
papieru.

Ustawienie WYBÓR (25-400%) umożliwia 
wprowadzenie współczynnika w zakresie od 
25% do 400%.

Aby powiększyć lub zmniejszyć kolejną 
kopię, wykonaj następujące czynności:

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Włóż dokument.

c Użyj klawiatury w celu wprowadzenia 
liczby kopii (do 99).

d Naciśnij przycisk Options (Opcje).
Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję POW. / ZMNIEJSZ.
Naciśnij przycisk OK.

e Wykonaj jedną z następujących 
czynności:

 Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
żądany stopień powiększenia lub 
pomniejszenia.

Naciśnij przycisk OK.

 Przy użyciu przycisku a lub b 
wybierz opcję WYBÓR (25-400%).

Naciśnij przycisk OK.
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7

Przy użyciu klawiatury wprowadź 
współczynnik powiększenia lub 
zmniejszenia w zakresie od 25% do 
400%. (Na przykład naciśnij przycisk 
5 3, aby wprowadzić wartość 53%).

Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start.

Informacja
Opcje układu strony 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 
4 W 1 (P) oraz 4 W 1 (L) nie są dostępne 
w połączeniu z opcją 
Powiększenie/Zmniejszenie.

 

Drukowanie N kopii na 1 
stronie (układ strony) 7

Za pomocą funkcji N w 1 można zmniejszyć 
ilość papieru używanego podczas 
kopiowania. Ta funkcja umożliwia kopiowanie 
dwóch lub czterech stron na jednej stronie.

Ważne
• Upewnij się, że rozmiar papieru jest 

ustawiony na A4 lub LETTER.

• Ustawienie (P) oznacza układ pionowy, 
a (L) – poziomy.

• W trybie N w 1 nie można używać funkcji 
powiększania/zmniejszania.

 

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Włóż dokument.

c Użyj klawiatury w celu wprowadzenia 
liczby kopii (do 99).

d Naciśnij przycisk Options (Opcje). 
Przy użyciu przycisku a lub b wybierz 
opcję UKŁAD STRONY.
Naciśnij przycisk OK.

e Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać 
2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 
4 W 1 (P), 4 W 1 (L) 
lub WYŁ.(1 W 1).
Naciśnij przycisk OK.

f Naciśnij przycisk Start, aby 
zeskanować stronę.

Włóż dokument stroną zadrukowaną w dół 
w kierunku pokazanym poniżej:

 2 W 1 (P)
 

 2 W 1 (L)
 

 4 W 1 (P)
 

 4 W 1 (L)
 

Ręczne kopiowanie 
dwustronne 7

Aby ręcznie kopiować dokumenty 
dwustronne, należy skorzystać z otworu 
podawania ręcznego.

a Upewnij się, że urządzenie znajduje się 

w trybie kopiowania .

b Połóż pierwszą stronę dokumentu w 
podajniku ADF. (Patrz Podstawowy 
Podręcznik Użytkownika: Sposób 
wkładania dokumentów).
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c Włóż arkusz papieru do otworu 
podawania ręcznego. (Patrz 
Podstawowy Podręcznik Użytkownika: 
Wkładanie papieru do gniazda ręcznego 
podawania).

d Naciśnij przycisk Start, aby skopiować 
pierwszą stronę.

e Kiedy maszyna zeskanuje pierwszą 
stronę, połóż drugi dokument w 
podajniku ADF.

f Obróć zadrukowany papier na drugą 
stronę i ponownie włóż do otworu 
podawania ręcznego w celu 
zadrukowania drugiej strony.

g Naciśnij przycisk Start, aby skopiować 
drugą stronę.

Informacja
Połóż dokument w podajniku ADF i 
załaduj papier do otworu podawania 
ręcznego w kierunku pokazanym na 
następującej ilustracji:

 

 Jeśli dokument został obrócony zgodnie z 
dłuższą krawędzią
 

 Jeśli dokument został obrócony zgodnie z 
krótszą krawędzią
 

Papier

Dokument

11

2
1

1

2

Papier

Dokument

1 1

2

1

1

2
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A

Czyszczenie 
urządzenia A

Regularnie czyścić zewnętrzne części 
i wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się 
ściereczką. Przy wymianie tonera lub 
jednostki bębna należy pamiętać 
o oczyszczeniu wnętrza urządzenia. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat 
czyszczenia urządzenia, patrz Podstawowy 
Podręcznik Użytkownika.

OSTRZEŻENIE
 

NIE NALEŻY czyścić zewnętrznych części 
ani wnętrza urządzenia substancjami 
łatwopalnymi, aerozolami, organicznymi 
rozpuszczalnikami ani płynami z dodatkiem 
alkoholu lub amoniaku. Grozi to wybuchem 
pożaru. Urządzenie czyścić wyłącznie 
suchą, niestrzępiącą się ściereczką. (Patrz 
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: 
Ogólne środki ostrożności).
 

 

 

Uwaga! Nie wdychać toneru.

 

Ważne
Używać obojętnych detergentów. 
Czyszczenie przy użyciu środków lotnych, 
takich jak rozcieńczalniki lub benzyna, 
może uszkodzić powierzchnię 
urządzenia.

 

Rutynowa konserwacja A
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Sprawdzanie 
urządzenia A

Sprawdzanie liczników stron A

Istnieje możliwość wyświetlania liczników 
kopii, wydrukowanych stron, raportów, list, 
faksów lub podsumowania.

a Naciśnij przycisk Menu, 5, 2. 

b Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić 
CAŁOŚĆ, FAX/LISTY, KOPIA lub 
WYDRUKI.

c Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Sprawdzanie pozostałego 
czasu eksploatacji części A

Informację o żywotności części urządzenia 
można odczytać na wyświetlaczu LCD.

a Naciśnij przycisk Menu, 5, 3.

b Naciśnij przycisk Stop/Exit 
(Stop/Zakończ).

Pakowanie i transport 
urządzenia A

Informacja
• Jeśli z jakiegoś powodu konieczny jest 

transport urządzenia, należy uważnie 
spakować urządzenie w oryginalne 
opakowanie, aby uniknąć jego 
uszkodzenia podczas transportu. 
Urządzenie powinno zostać odpowiednio 
ubezpieczone u przewoźnika.

• W przypadku zwrotu urządzenia firmie 
Brother w ramach Usługi wymiany należy 
zapakować wyłącznie samo urządzenie. 
Wszystkie osobne części, w tym 
jednostkę bębna, toner oraz materiały 
drukowane, należy zachować do użytku 
z urządzeniem uzyskanym w ramach 
wymiany.

 

a Wyłącz urządzenie przy użyciu 
przycisku zasilania. Odłącz wszystkie 
przewody, a następnie odłącz przewód 
zasilający od wyjścia zasilania i 
zdemontuj odbiornik papieru ADF. 
Pozostaw urządzenie wyłączone przez 
co najmniej 10 minut, aby ostygło.

b Otwórz przednią pokrywę.

c Wyjmij zespół jednostki bębna i toneru. 
Pozostaw toner zainstalowany 
w jednostce bębna.
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A

d Włóż materiał ochronny (1) do 
urządzenia, tak aby tekst „REMOVE” 
znalazł się po lewej stronie, jak 
pokazano na rysunku.
 

e Jeśli nie wysyłasz produktu w ramach 
Usługi wymiany, włóż zespół jednostki 
bębna i toneru z powrotem do 
urządzenia. 

f Zamocuj taśmę elastyczną wokół 
uchwytu jednostki bębna w sposób 
pokazany na rysunku.
 

g Zamknij przednią pokrywę.
(Model FAX-2845)
Odłącz słuchawkę wraz ze spiralnym 
przewodem.

h Włóż urządzenie do opakowania, 
w którym zostało dostarczone.

(1)
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i Zapakuj przewód zasilający i materiały 
drukowane w oryginalny karton 
w sposób pokazany poniżej:
 

1 Tylko model FAX-2845

j Zamknij karton i oklej taśmą.

FRONT

LEFT

1

RIGHT
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B
To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. 
Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

B

Glosariusz B

ADF (automatyczny podajnik 
dokumentów)

W podajniku można umieścić dokument w 
celu automatycznego skanowania strona 
po stronie.

Anuluj zadanie

Anuluje zaprogramowane zadanie 
drukowania i czyści pamięć urządzenia.

Automatyczna transmisja faksów

Wysyłanie faksu bez podnoszenia 
słuchawki telefonu zewnętrznego lub 
urządzenia (tylko model FAX-2845).

Automatyczne powtarzanie wybierania

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie 
ponowne wybierze ostatni numer faksu po 
upływie pięciu minut od nieudanego 
wysłania spowodowanego zajętą linią.

Automatyczne zmniejszanie

Zmniejsza wymiary nadchodzących 
faksów.

Błąd komunikacji (lub błąd kom.)

Błąd w trakcie wysyłania lub odbierania 
faksu, zwykle spowodowany szumami lub 
zakłóceniami na linii.

Czas dzwonienia F/T

Czas, przez który urządzenie Brother 
emituje szybkie/podwójne dzwonki (jeśli 
dla trybu odbioru ustawiono Fax/Tel) 
oznaczające, że użytkownik powinien 
odebrać rozmowę głosową.

Dostęp do zdalnego odtwarzania

Możliwość uzyskania zdalnego dostępu 
do urządzenia za pośrednictwem telefonu 
z wybieraniem tonowym.

Drukowanie kopii zapasowej

Urządzenie drukuje kopię każdego 
odebranego i zapisanego w pamięci 
faksu. Jest to funkcja zabezpieczająca 
przed utratą wiadomości w sytuacji awarii 
zasilania.

Dziennik faksów

Lista informacji o ostatnich 200 
przychodzących i wychodzących faksach. 
TX oznacza transmisję. RX oznacza 
odbiór.

ECM (Tryb korekty błędów)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksów 
i ponownie wysyła te strony faksu, których 
dotyczył błąd.

Faks opóźniony

Wysyła faks o określonej, późniejszej 
godzinie tego samego dnia.

Faks/telefon

Urządzenie umożliwia odbieranie faksów i 
rozmów telefonicznych. Nie należy 
używać tego trybu, jeśli stosowany jest 
automat zgłoszeniowy.

Głośność dzwonka

Ustawienie głośności dzwonka 
urządzenia.

Głośność sygnału

Ustawienie głośności sygnału 
dźwiękowego emitowanego w chwili 
naciśnięcia przycisku lub popełnienia 
błędu.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego faksu do 
komunikowania się z innym. 
Kompatybilność między grupami ITU-T 
jest gwarantowana.
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ID stacji

Zapisana informacja, pojawiająca się u 
góry faksowanych stron. Zawiera nazwę i 
numer faksu wysyłającego.

Impulsowe

Wybieranie impulsowe na linii 
telefonicznej.

Jednoprzyciskowe

Klawisze panelu sterowania urządzenia, 
umożliwiające zapisywanie numerów 
łatwego wybierania. Pod każdym 
klawiszem można zachować drugi numer, 
wciskając Shift, a następnie klawisz 
wybierania jednoprzyciskowego.

Kod zdalnego dostępu

Czterocyfrowy kod użytkownika (– – –l), 
umożliwiający zdalne dzwonienie do 
urządzenia i uzyskiwanie do niego 
dostępu.

Kod zdalnej aktywacji

Kod należy podać (l51) podczas 
odbierania faksu z telefonu wewnętrznego 
lub zewnętrznego.

Kontrast

Ustawienie kompensujące, umożliwiające 
rozjaśnianie zbyt ciemnych i zaciemnianie 
zbyt jasnych faksów lub kopii 
dokumentów.

Książka adresowa 

Wstępnie zaprogramowany numer 
ułatwiający nawiązywanie połączeń. 

Należy nacisnąć (KSIĄŻKA ADRES.), 
następnie wprowadzić trzycyfrową 
lokalizację szybkiego wybierania i 
nacisnąć Start, aby zacząć proces 
nawiązywania połączenia. 
Elektroniczna, uporządkowana 
alfabetycznie lista numerów wybierania 
jednoprzyciskowego, szybkiego 
wybierania i numerów grup.

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Ekran urządzenia, wyświetlający 
interaktywne komunikaty podczas 
programowania oraz podający datę i 
godzinę kiedy urządzenie jest bezczynne.

Lista indeksu tel.

Lista nazw i numerów zapisanych 
w pamięci wybierania 
jednoprzyciskowego i szybkiego 
wybierania w kolejności liczbowej.

Lista ustawień użytkownika

Drukowany raport bieżących ustawień 
urządzenia.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych 
w dokumencie. Wszystkie faksy muszą 
wykorzystywać co najmniej standard 
Modified Huffman (MH). Niniejsze 
urządzenie może stosować metody 
większej kompresji: Modified Read (MR), 
Modified Modified Read (MMR) oraz 
JBIG, o ile urządzenie odbierające oferuje 
identyczne możliwości.

Numer grupy

Połączenie numerów wybierania 
jednoprzyciskowego oraz szybkiego 
wybierania przypisanych do klawisza 
wybierania jednoprzyciskowego lub 
lokalizacji szybkiego wybierania na 
potrzeby rozsyłania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Nuance™ PaperPort™ 12SE lub Presto! 
Aplikacje oprogramowania PageManager, 
konwertujące obraz tekstu na tekst 
edytowalny.

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Odbiera faksy do pamięci urządzenia, jeśli 
w urządzeniu nie ma papieru.

Okres sprawozdawczy

Wstępnie zaprogramowany okres między 
automatycznie drukowanymi raportami 
dziennika faksów. Dziennik faksów można 
drukować na żądanie bez przerywania 
cyklu.
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B

Opóźnienie dzwonka

Liczba dzwonków zanim urządzenie 
odbierze w trybach TYLKO FX i FAX/TEL.

Pauza

Umożliwia wprowadzenie 3,5 sekund 
opóźnienia do sekwencji nawiązywania 
połączeń podczas nawiązywania 
połączeń za pomocą klawiatury lub 
podczas zapisywania numerów 
wybierania jednoprzyciskowego i 
szybkiego wybierania. Nacisnąć 
Redial/Pause (Powtórz 
wybieranie/Pauza) tyle razy, ile pauz ma 
zostać wprowadzonych.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące 
faksy lub zaplanowane zadania do 
pamięci, jednocześnie wysyłając lub 
odbierając faks lub drukując faks 
nadchodzący.

Polling

Proces nawiązywania połączenia przez 
jeden faks z innym faksem w celu 
odebrania oczekujących wiadomości.

Pozostałe zadania

Można sprawdzić, które zaprogramowane 
zadania faksowania oczekują w pamięci i 
anulować je pojedynczo.

Raport Xmit (raport weryfikacji transmisji)

Lista wszystkich transmisji, zawierająca 
datę, godzinę i numer.

Ręczny faks

Kiedy użytkownik podnosi słuchawkę 
telefonu zewnętrznego lub urządzenia 
(tylko model FAX-2845), aby usłyszeć 
odbierający faks przed naciśnięciem Start 
w celu rozpoczęcia transmisji.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal.

Rozsyłanie

Możliwość wysłania jednego faksu do 
wielu odbiorców.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne na potrzeby 
kopiowania i faksowania fotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania do komputera 
elektronicznych obrazów papierowego 
dokumentu.

Szybkie wybieranie

Wstępnie zaprogramowany numer 
ułatwiający nawiązywanie połączeń. 

Nacisnąć  (KSIĄŻKA ADRES.), 
następnie wprowadzić trzycyfrową 
lokalizację szybkiego wybierania i 
nacisnąć Start, aby zacząć proces 
nawiązywania połączenia.

TAD (automat zgłoszeniowy)

Do urządzenia można podłączyć 
zewnętrzny automat zgłoszeniowy.

Telefon wewnętrzny

Telefon połączony z numerem faksu i 
podłączony do oddzielnego gniazda 
ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon 
podłączony do urządzenia.

Tonowe

Forma nawiązywania połączenia na linii 
telefonicznej stosowana w telefonach z 
wybieraniem tonowym.

Tony CNG

Specjalne tony (pikanie) emitowane przez 
faks w trakcie automatycznej transmisji, 
mające na celu poinformowanie 
urządzenia odbierającego o połączeniu 
nadchodzącym z faksu.

Tony faksów

Sygnały wysyłane przez faks wysyłający 
lub odbierający podczas transmisji 
informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksów za 
pośrednictwem linii telefonicznej z 
jednego faksu do drugiego.
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Transmisja w czasie rzeczywistym

Jeśli pamięć jest zapełniona, faksy można 
wysyłać w czasie rzeczywistym.

Transmisja wsadowa

W celu oszczędzania kosztów wszystkie 
faksy opóźnione przeznaczone dla 
jednego numeru faksu zostaną wysłane 
jako jedna transmisja.

Tryb menu

Tryb programowania, umożliwiający 
zmianę ustawień urządzenia.

Tryb zagraniczny

Tymczasowo zmienia tony faksów w celu 
kompensowania szumów i zakłóceń z 
zagranicznych linii telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Dla każdej transmisji faksu można wybrać 
określone opcje i skopiować bez 
zmieniania ustawień domyślnych.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu reagowanie na 
tony CNG, jeśli faks zostanie przerwany 
przez odebranie rozmowy.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość 203  196 dpi. Stosowana 
dla drobnej czcionki i wykresów.

Wysyłka faksów

Faks odebrany do pamięci zostaje 
wysłany pod inny, wstępnie 
zaprogramowany numer faksu.

Zapisywanie faksów

Faksy można zapisywać w pamięci.
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Anulowanie
opcje zdalnego faksu ............................20
rozsyłanie w toku ..................................13
zadania faksu w pamięci .......................15
zadania oczekujące na ponowne 
wybranie ...............................................15
zapisywanie faksów ..............................19

Awaria zasilania .........................................1

B

Blokada klawiszy ........................................6

D

Drukowanie
faks z pamięci .......................................25
raporty ...................................................33

F

Faks, urządzenie wolnostojące
odbieranie

do pamięci (zapisywanie faksów) ......19
odbieranie przez polling .....................26
odbieranie z innego miejsca ....... 21, 23
stempel odbioru faksu ........................24
Tryb kontynuowania .............................4
wysyłka faksów ..................................23
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papieru ...............................................24
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kontrast ..............................................11
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za granicę ..........................................14

G

Grupy rozsyłania ..................................... 28

I

Informacje o urządzeniu
liczniki stron .......................................... 42
sprawdzanie pozostałego czasu 
eksploatacji części ............................... 42

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .........i

J

Jakość
kopiowanie ..................................... 35, 37

Jednostka bębna
sprawdzanie (pozostały czas 
eksploatacji) ......................................... 42

K

Klawisz rozdzielczości ............................. 11
Kody faksu

kod zdalnego dostępu .......................... 20
zmiana .................................................. 20

Konserwacja, rutynowa ........................... 41
sprawdzanie pozostałego czasu 
eksploatacji części ............................... 42
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jakość ................................................... 37
klawisz Opcje ....................................... 35
klawisze ................................................ 34
kontrast ................................................ 37
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zwiększanie lub pomniejszanie ............ 38
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kontrast .................................................. 5
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N

N w 1 (układ strony) .................................39
Nawiązywanie połączenia

Grupy (rozsyłanie) .................................13
Nawiązywanie połączeń

ograniczanie nawiązywania połączeń ...10

O

Opóźniona transmisja wsadowa ..............15
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Pamięć
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Podwójny dostęp ......................................12
Polling
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Przywoływanie
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Raporty ............................................. 32, 33
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Lista indeksu tel. ...................................33
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Tymczasowe ustawienia kopiowania ...... 34
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Wysyłka faksów
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Zapisywanie faksów ................................ 19
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Urządzenia zostały zatwierdzone do eksploatacji wyłącznie w kraju dokonania zakupu. Lokalne
przedstawicielstwa lub dystrybutorzy firmy Brother oferują obsługę techniczną wyłącznie maszyn
zakupionych w ich kraju.
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