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PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie kopijuoklį. Prašome įdėmiai perskaityti prieš pradedant naudotis.

DALIŲ PAVADINIMAI IR FUNKCIJOS
IŠORĖ

(1) Rankena
Naudojama įrenginiui pakelti.

(2) Pagrindinis jungiklis
Naudojamas įrenginiui įjungti/išjungti.
Kai naudojatės fakso funkcija, laikykite šį jungiklį 
įjungtą.

(3)     Išėjimo prailgintuvas
Naudojama atspausdintiems lapams prilaikyti.

(4)     Automatinis dokumentų tiektuvas
Automatiškai tiekiami ir skenuojami originalai.

(5) Priekinis dangtis
Atidarykite, norėdami pakeisti tonerių kasetes.

(6)    Išėjimo dėklas
Atspausdinti lapai atsiranda čia.

(7) Valdymo skydas
Naudojama funkcijoms valdyti bei kopijų skaičiui įvesti.
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(8) USB jungtis (A tipas)

Palauko USB 2.0 
Naudojama USB įrenginiams prijungti, tokiems 
kaip, pavyzdžiui, USB atmintinė.
Esant reikalui, naudokite ekranuotą USB ilgintuvą.

(9)    Šoninio dangčio rankenėlė
Patraukite, norėdami atidaryti šoninį dangtelį.

(10)  Pirmas popieriaus stalčius.
Čia laikomas popierius.

(11)   Antras popieriaus stalčius.
(Tik kaip priedas).

(12) Rankinis popieriaus padavimas
Naudojamas rankiniam popieriaus padavimui.
Kai dedate didelį lapų kiekį, ištraukite šios lentynos 
ilgintuvą.

(8) (9)

(10) (11) (1) (12)
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VIDUS

(13)   Tonerių kasetės
Jose laikomi tonerio milteliai, reikalingi 
spausdinimui. Baigiantis toneriui, reikia jas pakeisti.

(14)   Kaitinimo mazgo popieriaus kreipiančioji
Atidarykite, kad ištraukti užstrigusį popierių.

(15) Kaitinimo mazgo atlaisvinimo svirtys
Nuspauskite šias svirtis žemyn, kai traukiate 
užstrigusį lapą arba kai spausdinate ant vokų iš 
rankinio padavimo.

(16) Panaudoto tonerio bakelis
Čia surenkami panaudoti ir likę tonerio milteliai.

(17)   Dešinysis popieriaus padavimo dangtis 
(kai yra papildomas mazgas)
Atidarykite, kad ištraukti užstrigusį popierių.

(18)   Šoninis dangtis
Atidarykite užstrigusiam popieriui išimti.

(19)   Veleno pasukimo rankenėlė
Pasukite, kad ištraukti užstrigusį popierių.

(20) Duplekso mazgo dangtis
Atidarykite užstrigusiam popieriui išimti.

(13) (14) (15)

(16) (19) (20)(18)(17)

Dėmesio!
• Kaitinimo mazgas yra labai karštas. Traukdami

užstrigusį popierių stenkitės nepriliesti šio mazgo,
kad išvengtumėte nudegimų.

• Kai spaudžiate svirtis žemyn, stipriai laikykite jas
nykščiu ir rodomuoju pirštais bei judesį atlikite lėtai,
kad atšokusi svirtis nesužeistų jūsų pirštų.

Įrenginį aptarnaujantis technikas atliekų bakelį priims 
utilizavimui.

Neuždenkite įrenginio aušinimo angų pastatydami įrenginį arti sienos.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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AUTOMATINIS DOKUMENTŲ TIEKTUVAS IR 
DOKUMENTŲ STIKLAS

(1) Popieriaus padavimo velenas
Šis velenas sukasi, automatiškai paduodamas popierių.

(2)     Dokumentų padavimo zonos dangtis
Atidarykite užstrigusiam lapui ištraukti arba 
apsinešusiam velenui nuvalyti.

(3)     Originalų kreipiančiosios
Padeda dokumentų originalams judėti tiesiai. 
Reguliuokite pagal originalų plotį

(4)     Dokumentų padavimo lentyna
Čia dėkite originalus, atvaizdu į viršų

(5)     Originalų išėjimo lentyna
Čia atsiduria nuskenuoti originalai.

(6) Skenavimo zona
Skenuojant per automatinį dokumentų 
tiektuvą, originalai yra nuskenuojami šioje 
vietoje. Pavalykite, jei skenuojant ar 
kopijuojant atsiranda linijos.

(7)     Dokumentų stiklas
Naudojamas skenuoti knygoms ar kitiems storiems 
originalams, kai negali būti naudojamas automatinis 
dokumentų tiektuvas.

(2)

(7)

(3) (4) (5) (6)(1)
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ŠONAI IR NUGARA

(1) USB jungtis (A tipas)
Naudojama USB įenginiams prijungti, tokiems 
kaip, pavyzdžiui, USB atmintinė.

(2) Telefono ragelio lizdas
Kai įrenginys naudojamas kaip faksas, čia gali 
būti prijungtas telefono ragelis.

(3) Telefono linijos lizdas
Kai įrenginys naudojamas kaip faksas, čia 
prijungiamas telefono linijos laidas.

(4) Serviso jungtis

(5) LAN jungtis
Naudojama įrenginiui prijungti prie kompiuterinio 
tinklo. Privalu naudoti tik ekranuotą kabelį.

(6) USB jungtis (B tipas)
Palaiko USB 2.0.
Naudojama jungti prie kompiuterio spausdintuvo 
funkcijai.
Privalu naudoti tik ekranuotą kabelį.

(7) Rankena

(4)

(1)

(5)

(2)

(3)

(6)

(7)

(1)

Dėmesio
Ši jungtis gali būti naudojama tik serviso technikams. 
Neteisingas jungties naudojimas gali sugadinti 
įrenginį.

Serviso technikams:
Laidas serviso jungčiai turi būti trumpesnis nei 3 m 
(118").

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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VALDYMO SKYDAS

(1)  [SISTEMOS NUSTATYMAI] )

Paspauskite įvairiems sistemos nustatymams pakeisti. 
Naudojama popieriaus stalčių konfiguravimui, 
skenavimo adresams redaguoti ir kitiems nustatymams 
pakeisti, kad būtų galima lengviau naudotis įrenginiu.

(2) [PRADŽIA]       (    )
Paspauskite pagrindiniam meniu rodyti. Galima 
sukonfiguruoti dažniausiai naudojamus nustatymus 
greitam ir paprastam įrenginio valdymui.

(3) [UŽDUOČIŲ BŪSENA](     )
Paspauskite užduočių informacijai atvaizduoti. 
Naudojama atliekamų užduočių atvaizdavimui ir jų 
atšaukimui.

(4)  Lietimui jautrus ekranas
Rodomi pranešimai ir lietimui jautrūs valdymo klavišai. 
Spauskite juos įvairioms operacijoms atlikti. 
Paspaudimo patvirtinimui pasigirsta garsas bei 
paryškinamas paspaustas klavišas.

(5)    Skaičių klavišai
Naudojami įvairių skaitinių reikšmių įvedimui (išskyrus 
sistemos nustatymus).

(6) SPAUSDINIMO  ( )     indikatorius
• PASIRENGĘS

Dega, kai įrenginys pasiruošęs priimti duomenis..
• DUOMENYS

Kai priimami spausdinimo duomenys, indikatorius 
mirksi.

(7) SIUNTIMO indikatorius             ( )

• LINE indicator
Dega, kai faksas yra gaunamas arba siunčiamas. Taip 
pat dega vykstant skenavimui.

• DUOMENYS
Mirksi, kai gautas faksas negali būti
atspausdinamas, pavyzdžiui, jei nėra
popieriaus. Dega, kai yra neišsiųstų faksų.

(8) [STOP]  ( )

Paspauskite norėdami sustabdyti kopijavimą ar
skenavimą.

(9) [CLEAR] key ( )

Paspauskite norėdami ištrinti įrašytam kopijų kiekiui
pakeisti į "1".

(3)(2)

(6)

(4) (5)

(7) (9)(8)

(1)
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(10) [ATSIJUNGTI]  ( )

Jeigu buvote prisijungę, paspauskite, norėdami 
atsijungti. . Naudojant fakso f-ją, šis mygtukas gali būti 
naudojamas toniniams signalams siųsti.

(11)  [GROTELĖS]
Naudojantis kopijavimu, paspauskite pasirinkti įrašytai 
programai pasirinkti. Naudojant fakso funkciją, gali būti 
naudojama numerio rinkimui.

(12)  [IŠVALYTI VISKĄ]  ( )

Paspauskite, norėdami grįžti į pradinius nustatymus. 
Atšaukiami visi jūsų pasirinkti nustatymai ir grįžtamą į 
pagal nutylėjimą naudojamus nustatymus.

(13) [ENERGIJOS TAUPYMAS]  (       )
Paspauskite, kad įsijungtų energ. taupymo režimas.
Jei šis mygtuko indikatorius mirksi, įrenginys yra 
'miego' režime.

(14)   [ĮJUNGIMAS]   (      )
Naudojamas įrenginiui išjungti ir įjungti.

(15)   Maitinimo šaltinio indikatorius
Šviečia, kai įjungtas pagrindinis įrenginio jungiklis.

(16) [SPALVINIS START] mygtukas
Paspauskite spalvotam skenavimui ar kopijai
daryti. Ši f-ją negali būti naudojama faksui siųsti.

(17)  [JUODAI BALTAS START] mygtukas
Paspauskite juodai baltai kopijai ar skenavimui daryti.
Taip pat naudojamas pradėti siųsti faksą.

(11) (12) (16) (17)(13) (14) (15)(10)

Galite reguliuoti valdymo skydo kampą.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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LIETIMUI JAUTRUS EKRANAS
Šiame skyrelyje pateikiama informacija, kaip naudotis lietimui jautriu ekranu.
Rodomi pranešimai ir lietimui jautrūs valdymo klavišai. Spauskite juos įvairioms operacijoms atlikti.

Naudojimasis lietimui jautriu ekranu
Pavyzdys nr. 1

(1) Režimo klavišai 
Naudojami pasirinkti vienam iš režimų: kopijavimo, skenavimo bei išsaugojimo vidinėje atmintyje.

(2) Nustatymai kiekvienai funkcijai yra lengvai pasiekiami ir pakeičiami naudojant klavišus sensoriniame ekrane. 
Paspaudimo patvirtinimui pasigirsta garsas bei paryškinamas paspaustas klavišas.

(3) Pilkšvi klavišai negali būti paspaudžiami (deaktyvuoti).

Kai naudojatės įrenginio sensoriniu ekranu, stenkitės netyčia nepriliesti zonų, kur nėra valdymo klavišų.
Įrenginys gali būti sugadintas.

Kai negalite paspausti pasirinkto klavišo, pasigirsta dvigubas signalas. 

[UŽDUOČIŲ BŪSENA]   (     ) 
[PRADŽIA]   (     )

[SISTEMOS NUSTATYMAI]   (     )

Displėjus

Job status screen.

Detail

Spool

Complete

Stop/Delete

Copy2

3

4

002 / 000 Waiting

Computer01 002 / 000 Waiting

0312345678 001 / 000 Waiting

Print Job

Job Queue Sets / Progress Status

Scan to Fax Job

Priority

1

1

Job QueueCopy1 020 / 001 Copying

IMAGE SEND
DOCUMENT
FILING

COPY

(3)

(2) Beep
Tone

(1)

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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Pavyzdys nr. 2

(1) Jei pradinė klavišo būsena paryškinta, pasirinktas 
būtent tas klavišas. Pasirinkimui pakeisti, spauskite
kurį nors kitą klavišą jo paryškinimui.

(2) Šie             klavišai naudojami reikšmėms 
didinti     arba mažinti. Norint greitai pakeisti reikšmę, 

laikykite klavišą nuspaudę.
(3) Spustelkite atšaukti nustatymui.
(4) Paspauskite [OK] pasirinkimui išsaugoti.

Pavyzdys nr. 3

(1) Kaikurios specialios funkcijos įjungiamos tiesiog 
paspaudžiant atitinkamą klavišą. 
Jų atšaukimui paprasčiausiai paspauskite 
paryškintą klavišą dar kartą.

(2) Kai nustatymai išdėstomi keliuose ekranuose, naudo- 
kite       arba        mygtukus.

Pavyzdys nr. 4

Kai pasirinkta bent viena specialioji funkcija ,  Paspaudus šį klavišą galite pamatyti visas 
pasirinktas specialiąsias funkcijas.indikatorius atsiranda pagrindiniame ekrane. 

Pavyzdys nr. 5

Paspauskite skaitinę reikšmę tiesioginiam skaičiaus 
įvedimui.

Skaitiniais klavišais įvedę norimą reikšmę, 
spauskite [OK].

Special Modes OK

Margin Shift

Right Left

Up

Down

OKCancel

10

Side 1

(0~20)
mm

10

Side 2

(0~20)
mm

(3) (4)(2)(1)

Special Modes

1

2

Card Shot

Stamp Image Edit

Multi Shot

OK

Transparency
Inserts

Business
Card Scan

Colour
Adjustment

Erase

Job
Build

ID Card
Copy

Margin Shift Pamphlet Copy

(1) (2)

Preview

Auto
A4

Plain
A4

OK

1

1

Function Review

Margin Shift

Erase

Shift:Right
Front:10mm/Back:10mm

Edge:10mm

Colour Mode Special Modes

2-Sided Copy

Output

File

Quick File

Original Paper Select

Full Colour

Exposure

Auto

Copy Ratio

100%

Plain
A4

A4
A4

OK

OK

OK

Cancel

Cancel

(25 356)
mm

(25 216)
mm

297X

Y 210

210

Original

Size Input

Enter value via the 10-key.

(25-216)

Tikrasis ekrano vaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šioje instrukcijoje.

Sistemos nustatymai (Administratoriams): klavišų paspaudimo garsas 
Naudojama klavišų paspaudimo garsui keisti. Taip pat galima šį garsą išjungti.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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BŪSENOS EKRANAS
Pagrdindiame pasirinkto režimo ekrane, dešinioji pusė skirta įrenginio būsenai atvaizduoti.
Rodoma informacija paaiškinta žemiau.

Pavyzdys: įprastas kopijavimo būsenos langas

(1)   Rodomas pasirinkimo klavišas
Būsenos rodymas gali būti pasirenkamas tarp 
"Užduočių būsena" ir "Įrenginio būsena".
Jei atvaizduojamas užduočių būsenos ekranas, būsenos 
rodymas automatiškai pasikeičia į "Įrenginio būsena".

(2)  "Užduočių būsena"
Rodo 4 spausdinimo užduotis (spausdinamą dokumentą 
ir laukiančius eilėje). Atvaizduojamas užduoties tipas, 
nustatytas kopijų skaičius, atspausdintų kopijų skaičius 
ir užduoties būsena.
Užduotys negali būti valdomos šiame ekrane.

(3) "Įrenginio būsenos" ekranas
Rodo įrenginio sistemos informaciją.
"Aptarnavimo informacija"
Kodais atvaizduojama įrenginio aptarnavimo 
informacija.

Preview

Job Status

MFP Status

Job Status

Maintenance
Information

DC DC DC

DC DC DC

DC DC DC

MFP Status

020/015

Copying

020/015

Waiting

020/015

Waiting

020/015

Waiting

Interrupt
Copies in progress from tray 1.
Ready to scan for next copy job.

Auto
A4

Plain
A4

Colour Mode Special Modes

2-Sided Copy

Output

File

Quick File

Original Paper Select

Full Colour

Exposure

Auto

Copy Ratio

100%

Plain
A4

A4

A4

(1)

(2) (3)

1
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ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Įrenginys turi du jungiklius. Pagrindinis yra kairėje įrenginio pusėje. Kitas yra valdymo skyde. 

Pagrindinis jungiklis
Kai įjungtas šis jungiklis, maitinimo indikatorius, 
esantis valdymo skyde, dega.

Įjungimas
(1) Įjunkite pagrindinį jungiklį (pozicija "Įjungta") 

(2) Paspauskite [ĮJUNGIMAS](  ) mygtuką.

Išjungimas
(1) Paspauskite [ĮJUNGIMAS](  ) mygtuką.

(2) Išjunkite pagrindinį jungiklį (pozicija "Išjungta") 

Įrenginio perkrovimas
Kad kaikurie nustatymai įsigaliotų, reikia įrenginį perkrauti.
Jei matote pranešimą, prašantį perkrauti įrenginį, paspauskite klavišą [ĮJUNGIMAS]             (       ) įrenginiui išjungti. 
Paspauskite dar kartą, kad įrenginys būtų įjungtas.

"Išjungta''
"Įjungta"

Maitinimo indikatorius

[ĮJUNGIMAS] 

• Kai išjungiate įrenginį pagridiniu jungikliu, įsitikinkite, jog nedega jokie indikatoriai.
• Jeigu dėl kažkokios priežasties nutrūksta elektros maitinimas, įjunkite įrenginį ir išjunkite normalia tvarka. Jei ilgą laiką

įrenginys yra paliktas išjungtas pagrindiniu jungikliu, prieš tai neišjungus [ĮJUNGIMAS] klavišu, gali atsirasti keisti
garsai ir/arba prasta kopijų kokybė. Išjungiant pagrindiniu jungikliu arba ištraukiant maitinimo laidą, kol mirksi kurie nors
indikatoriai, galima sugadinti kietąjį diską arba prarasti neišsaugotus duomenis.

• Paspauskite klavišą [ĮJUNGIMAS](     ), pagrindinį jungiklį bei ištraukite maitinimo laidą, jei įtariate įrenginio gedimą,
perkeliant įrenginį į kitą vietą arba jei netoliese vyksta audra.

Naudojant faksą, pagrindinį jungiklį visada laikykite įjungtą.

Kartais neužtenka tokio įrenginio perkrovimo [ĮJUNGIMAS] (    )klavišu. Tokiais atvejais naudokite pagrindinį jungiklį, kad 
įsigalėtų reikiami nustatymai.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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TONERIO KASEČIŲ KEITIMAS
Kai atsiranda pranešimas, informuojantis apie besibaigiančias tonerio kasetes, pakeiskite jas.

Kopijavimo režime

• Jeigu kurios nors spalvos (tame tarpe ir juodos) toneris pasibaigs, nebus galima spausdinti spalvotai. Jeigu baigsis visos,
išskyrus juodą spalvą, juodai baltas spausdinimas vis dar bus galimas.

• Įsitikinkite, jog įdėtos visos 4 tonerių kasetės.

OK

Change the toner cartridge.

(       )

Ready to scan for copy.
(        )

Atitinkamų spalvų besibaigiantys tonerio milteliai žymimi ženkluose:  ( ).
: Juoda.

Pakeiskite rodomų spalvų tonerių kasetes.
Y : Geltonas,        M : Avietinė,            C : Žydra,          Bk

Jei tęsite naudojimąsi įrenginiu nekeičiant tonerio, 
atsiras sekantis pranešimas:

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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1

Atidarykite priekinį dangtį.
Paspauskite abu dangčio galus jam atidaryti. 

Spalvinių tonerio kasečių vietos

(A): Geltona   (B): Avietinė 
(C): Žydra      (D): Juoda

2

Suimkite už viršaus ir apačios ir 
ištraukite kasetę.

• Ištraukę kasetę jos nepurtykite, kad neišbirtų milteliai.
• Seną kasetę nedelsiant įdėkite į naujos dėžę.

Neišmeskite senų tonerio kasečių. Jas utilizavimui priims jūsų įrenginį aptarnaujantis technikas.

3

Išpakuokite naują kasetę ir prieš 
įdėdami papurtykite keletą kartų 
vertikaliai. 

Purtydami nenuspauskite atidarymo skląsčio, kad neišbirtų milteliai.

4

Įdėkite naują kasetę ir įstatykite 
į vietą, užfiksuodami.
Jei nauja kasetė dulkėta ar nešvari, nuvalykite ją prieš 
dėdami į įrenginį.

Atitinkamos spalvos kasetę galima dėti tik į jai skirtą vietą.

(C)(B)(A) (D)

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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5

Spustelkite kasetę per centrą, kad 
užsifiksuotų.

6 Uždarykite priekinį dangtį.
Pranešimas dings ir jūs vėl galėsite spausdinti.

• Netgi naujai pakeitus kasetę gali atsirasti pranešimas apie tonerių nepakankamumą. Tokiu atveju, atidarykite ir uždarykite
priekinį dangtį, kad įrenginys pradėtų pumpuoti naują tonerį.

• Prieš uždarant priekinį dangtį, įsitikinkite, kad tonerių kasetės įstatytos tinkamai.
• Uždarant dangtį, švelniai laikykite abu dangčio galus.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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TONERIO ATLIEKŲ BAKELIO KEITIMAS

Šis bakelis surenka po spausdinimo atlikusius tonerio miltelius. Jam užsipildžius, atsiras pranešimas, informuojantis, 
jog reikia pakeisti šį bakelį. Sekite toliau pateiktas instrukcijas bakelio pakeitimui.

1

Ištraukite pirmą popieriaus stalčių.
Tvirtai laikydami abiem rankom traukite bei lengvai pakreipkite.
Neišėmus popieriaus stalčiaus, nebus galima pakeisti tonerio 
atliekų bakelio.

2

Atidarykite priekinį dangtį.

3

Ištraukite tonerio atliekų bakelį. 
Traukite atsargiai, laikydami abiem rankomis.

Išimant atliekų bakelį, lengviau traukti kiekvieną pusę atskirai, po truputį. 

4

Padėkite atliekų bakelį ant plokštaus paviršiaus. 
Prieš padedant padenkite laikraštį.

• Nepakreipkite skylės žemyn, kad neapsipiltumėte naudotu toneriu.
• Jokiu būdu neišmeskite atliekų bakelio. Įdėkite į plastikinį maišelį ir laikykite saugiai.

Jūsų įrenginį aptarnaujantis technikas bakelį paims utilizavimui.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU



16

5

Įstatykite naują atliekų bakelį. 
Stumkite, kad naujas atliekų bakelis įsistatytų.

6
Uždarykite priekinį dangtį.

Neįdėjus atliekų bakelio, dangčio uždaryti nebus galima. 

7 Įstatykite pirmą popieriaus stalčių.

Dėmesio
• Jokiu būdu nemeskite atliekų bakelio į ugnį, kadangi tonerio milteliai gali dar labiau įžiebti ugnį ar net sukelti sprogimą.

• Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Keičiant tonerio atliekų bakelį turėkite omenyje, jog išsipylę milteliai gali ištepti jūsų rūbus bei aplink esančius daiktus.

PRIEŠ NAUDOJANTIS ĮRENGINIU
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KOPIJAVIMAS

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie įprastą kopijavimo procedūrą.

KOPIJAVIMAS
KOPIJAVIMAS NAUDOJANT AUTOMATINĮ 
DOKUMENTŲ TIEKTUVĄ
Šiame skyrelyje pateikiama informacija apie originalų, atspausdintų iš vienos lapo pusės, kopijavimą.

ĮPRASTA KOPIJAVIMO 
PROCEDŪRA

1

Originalus dėkite atvaizdu į viršų 
kraštines sulygiavę pagal linijas. 

Originalus įdėkite iki dėklo galo. Galite įdėti keletą originalų 
lapų. Originalų kiekis negali viršyti indikatoriaus linijos.

2

Patikrinkite, koks bus naudojamas 
popierius bei patikrinkite spalvų režimą.
Įsitikinkite, jog parinktas tinkamas popieriaus tipas bei 
norimas spalvinis režimas.
• Norėdami pakeisti originalo formatą, spauskite [Original]

mygtuką.

• Norėdami pakeisti naudojamą popierių, spauskite [Paper Select]
mygtuką.

• Norėdami pakeisti spalvingumo režimą, spauskite [Colour Mode]
mygtuką.

Indikatoriaus 

linija

Auto
A4

Plain
A4

Colour Mode Special Modes

2-Sided Copy

Output

File

Quick File

Copy Ratio

100%
Original Paper Select

Full Colour

Exposure

Auto

Preview

Plain
A4

A4

A4
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3

Skaičių klavišais įveskite kopijų 
skaičių.

Gali būti nustatyta iki 999 kopijų.

Jeigu nustatytas klaidingas kopijų skaičius...
Paspauskite [VALYTI]  ( ) ir įveskite norimą kopijų skaičių.

4

Spauskite [SPALVINIS START]  arba [JUODAI BALTAS START] mygtuką.

Net jeigu pasirinktas spalvinis režimas, paspaudus [JUODAI BALTAS START] mygtuką kopijos bus juodai baltos.

Norėdami sustabdyti originalų skenavimą ar kopijavimą... 
Spauskite [STOP]       (     )    klavišą.

Plain

7

A4

Special Modes

2-Sided Copy

KOPIJAVIMAS
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KOPIJAVIMAS NUO STIKLO
Norint padaryti knygos ar kito originalo, kurio negalima dėti į automatinį dokumentų tiektuvą, kopiją, originalą 
kopijuokite nuo stiklo. Šiame skyrelyje pateikiama informacija, kaip daryti vienos pusės originalo kopiją nuo originalų 
skaitymo stiklo.

1

Atidarę dangtį padėkite originalą 
atvaizdu žemyn ir švelniai uždarykite 
dangtį.

• Originalo kampą sulygiuokite su žyme
 esančia kampe, prie stiklo.

• Padėkite originalą taip, kad atitiktų norimos kopijos dydis.

• Padėję originalą uždarykite dangtį. Jeigu neuždarysite
dangčio, neuždengtos stiklo zonos bus atvaizduotos juodai,
taigi, be reikalo bus naudojama daug tonerio.

2

Patikrinkite, koks bus naudojamas 
popierius bei patikrinkite spalvų režimą
Įsitikinkite, jog parinktas tinkamas popieriaus tipas bei 
norimas spalvinis režimas.

B5
A5 (5-1/2" x 8-1/2")

A4 (8-1/2" x 11")

 žymė
Dokumentų stiklo skalė.

Auto
A4

Plain
A4

Colour Mode Special Modes

2-Sided Copy

Output

File

Quick File

Copy Ratio

100%
Original Paper Select

Full Colour

Exposure

Auto

Preview

Plain
A4

A4

A4

KOPIJAVIMAS

• Norėdami pakeisti originalo formatą, spauskite [Original]
mygtuką.

• Norėdami pakeisti naudojamą popierių, spauskite [Paper Select]
mygtuką.

• Norėdami pakeisti spalvingumo režimą, spauskite [Colour Mode]
mygtuką.
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3

4

Paprastai, prasidės kopijavimas.
Atitinkamai, koks pasirinktas režimas, (dvipusis kopijavimas ar kt.), kopijavimas neprasidės, kol nebus nuskenuoti 
visi originalai. Kad pradėti kopijavimą, sekite instrukciją toliau.

5
Išimkite originalą ir pakeiskite kitu norimu kuopijuoti lapu, spauskite [SPALVINIS 
START] arba [JUODAI BALTAS START]  mygtuką.
Kartokite, kol bus nuskenuoti visi originalo lapai.
Visiems originalo lapams naudokite tą patį [START] mygtuką, kurį naudojote pirmąjam originalo lapui.

6

Paspauskite [Nuskaitymo pabaiga]
mygtuką.

Plain

7

A4

Special Modes

2-Sided Copy

Read-End

Place next original. Press [Start].

When finished, press [Read-End].

KOPIJAVIMAS

Skaičių klavišais įveskite kopijų 
skaičių.

Gali būti nustatyta iki 999 kopijų.

Jeigu nustatytas klaidingas kopijų skaičius...
Paspauskite [VALYTI]  ( ) ir įveskite norimą kopijų skaičių.

Spauskite [SPALVINIS START]  arba [JUODAI BALTAS START] mygtuką.

Net jeigu pasirinktas spalvinis režimas, paspaudus [JUODAI BALTAS START] mygtuką kopijos bus juodai baltos.

Norėdami sustabdyti originalų skenavimą ar kopijavimą... 
Spauskite [STOP]       (     )    klavišą.
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AUTOMATINIS DVIPUSIS KOPIJAVIMAS
DVIPUSIS KOPIJAVIMAS NAUDOJANT 
AUTOMATINĮ DOKUMENTŲ TIEKTUVĄ

kopiją.

Kopijuojant iš abiejų pusių taupomas popierius.

Iš vienpusio originalo į dvipusę Iš dvipusio originalo į dvipusę kopiją.      Iš dvipusio originalo į vienpusę kopiją.

1

2

Paspauskite [Dvipusė kopija] klavišą.

3

Pasirinkite reikiamą dvipusį režimą.

(1)    Paspauskite norimo režimo mygtuką.

Iš vienpusio originalo į dvipusę kopiją.

Iš dvipusio originalo į dvipusę kopiją.

Iš dvipusio originalo į vienpusę kopiją.

(2) Spauskite [OK].

Norėdami pakeisti dvipusės kopijos sekančio lapo vertimo kraštinę (horizontalią arba vertikalią), spauskite [Vertimo 
kraštinės keitimas] klavišą.

Originalas Kopija Originalas Kopija Originalas Kopija

Indikatoriaus
linija

Auto
A4

Plain
A4

Colour Mode Special Modes

2-Sided Copy

Output

File

Quick File

Copy Ratio

100%
Original Paper Select

Full Colour

Exposure

Auto

Preview

Plain
A4

A4

A4

OK2-Sided Copy

Binding
Change

(1) (2)

KOPIJAVIMAS

Originalus dėkite atvaizdu į viršų 
kraštines sulygiavę pagal linijas. 

Originalus įdėkite iki dėklo galo. Galite įdėti keletą originalų 
lapų. Originalų kiekis negali viršyti indikatoriaus linijos.
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Naudojimasis [Vertimo kraštinės keitimas] funkcija:

4

5

6

Originalai Vertimo kraštinės keitimo funkcija Funkcija nenaudojama

Kita lapo pusė 
apversta.

Kita lapo pusė 
nėra apversta.

Naudokite, kai 
puslapiai bus 
rišami 
kalendoriaus 
principu.

Naudokite, kai 
puslapiai bus 
rišami įprastai.

Auto
A4

Plain
A4

Colour Mode Special Modes

2-Sided Copy

Output

File

Quick File

Copy Ratio

100%
Original Paper Select

Full Colour

Exposure

Auto

Preview

Plain
A4

A4

A4

Plain

7

A4

Special Modes

2-Sided Copy

A

1 2

A A

A

3

A

KOPIJAVIMAS

Patikrinkite, koks bus naudojamas 
popierius bei patikrinkite spalvų režimą
Įsitikinkite, jog parinktas tinkamas popieriaus tipas bei 
norimas spalvinis režimas.

• Norėdami pakeisti originalo formatą, spauskite [Original]
mygtuką.

• Norėdami pakeisti naudojamą popierių, spauskite [Paper Select]
mygtuką.

• Norėdami pakeisti spalvingumo režimą, spauskite [Colour Mode]
mygtuką.

Skaičių klavišais įveskite kopijų 
skaičių.

Gali būti nustatyta iki 999 kopijų.

Jeigu nustatytas klaidingas kopijų skaičius...
Paspauskite [VALYTI]  ( ) ir įveskite norimą kopijų skaičių.

Spauskite [SPALVINIS START]  arba [JUODAI BALTAS START] mygtuką.

Norėdami sustabdyti originalų skenavimą ar kopijavimą... 
Spauskite [STOP]       (     )    klavišą.



23

SPAUSDINIMAS

ĮPRASTINĖ SPAUSDINIMO PROCEDŪRA
Sekančiame pavyzdyje pateikiama informacija, kaip atspausdinti dokumentą iš "Wordpad" programos.

SPAUSDINIMAS IŠ "WINDOWS" OS

1

Spauskite [MENIU]   ( ).

Spausdinimo meniu gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos programos.

2

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklių 
langą.
(1) Pasirinkite spausdintuvo tvarkyklę.

• Jei spausdintuvų tvarkyklės atvaizduojamos
ikonėlėmis, pasirinkite reikiamą.

• Jei spausdintuvų tvarkyklės atvaizduojamos
sąrašu, pasirinkite reikiamą iš sąrašo.

(2) Spauskite [Preferences] mytguką.

Nustatymų pasirinkimo mygtuko pavadinimas (dažniausiai [Properties] arba [Printing Preferences]) gali skirtis, 
priklausomai nuo naudojamos programos.

(1) (2)
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3

Spausdinimo nustatymai.
(1) Spauskite [Paper] skirtuką.

(2) Pasirinkite popieriaus formatą.
Norėdami pakeisti kitus nustatymus, pasirinkite 
norimą skirtuką ir atlikite nustatymų pakeitimus.

(3) Spauskite [OK] mygtuką.

• Įsitikinkite, kad popieriaus formatas įrenginyje atitinką popieriaus formatą, nustatytą programoje.

• Galima išsaugoti iki 9 skirtingų popieriaus formatų.
Norėdami išsaugoti nestandartinį dydį, spauskite [Custom Paper], vieną iš, pradedant [User1], iki [User7] arba
[Long Paper] iš sąrašo bei paspauskite [Custom] mygtuką.

4

Spauskite [Print] mygtuką. 
Prasidės spausdinimas.

(1) (2)

(3)

SPAUSDINIMAS
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SPAUSDINIMAS ANT VOKŲ
Rankinis padavimas gali būti naudojamas spausdinimui ant įvairių paviršių, tame tarpe ir vokų. Žemiau pateikiama 
informacija, kaip spausdinti ant vokų.

Pasirinkite voko dydį programoje, iš kurios norite spausdinti (dažniausiai vadinasi "Page Settings" 
daugumoje programų) ir atlikite sekančius žingsnius.

1

Pasirinkite voko dydį.
(1) Pasirinkite voko dydį "Paper Size"

meniu skiltyje atliekant nustatymus.

(2) Spauskite [OK] mygtuką.

Kai kurie lapai, pavyzdžiui, šiuo atveju, vokai, gali būti dedami tik konkrečia padėtimi. Tokiu atveju atvaizdą 
programoje pasukite 180 laipsnių kampu reikiama kryptimi.

2

Rankinio padavimo pasirinkimas.

(1) Pasirinkite [Paper Feed] programos ekrane.

(2) Pasirinkite [Bypass Tray(Envelope)] iš 
popieriaus pasirinkimo meniu.
Rankiniame dėkle nustatykite popieriaus vokų tipą 
[Envelope] įdėkite vokus į rankinį padavimą.

Rekomenduojama prieš dedant voką padaryti bandomąjį spausdinimą.

(1)

(2)

(1)

(2)

SPAUSDINIMAS
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SKENAVIMAS

ATVAIZDO PERDAVIMAS SKENUOJANT
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie skenavimą (Skenavimas į el. paštą, FTP direktoriją, kompiuterį ar į 
tinklo direktoriją).

SKENAVIMAS

• Kai sistemos nustatymuose yra sukonfigūruotas adresatas pagal nutylėjimą (administratoriaus), skenavimo būdas bei adresatai 
negali būti keičiami. Jeigu norite pakeisti skenavimo būdą ar adresatą, spauskite [Cancel] mygtuką prisilietimams jautriame 
ekrane ir sekite toliau nurodyta instrukcija.
Kai "Adresato nustatymas pagal nutylėjimą" yra "nustatytas el pašto adresas prisijungungusiam vartotojui", spauskite [Add 
Address] kad pakeisti siuntimo būdą bei pridėti kitus adresatus.

1

Įstatykite originalą

• Dedant originalius dokumentus, naudokitės žemiau esančiais nurodymais.

* Norėdami skenuoti didelį vertikalų lapą, dėkite jį kaip horizontalų bei atlikite 3-iame žingsnyje pateiktus
pakeitimus.

• Vienu skenavimu originalai gali būti nuskaitomi tik arba iš automatinio dokumentų tiektuvo arba nuo stiklo.

1

1

1
1

1

1

Automatinis dokumentų 
tiektuvas

 Originalus dėkite atvaizdu aukštyn.

Vertikalus lapas

Horizontalus lapas

Originalų stiklas
Originalus dėkite atvaizdu žemyn. 

Originalai Originalo kampą sulygiuokite su žyme
 esančia kampe, prie stiklo.
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2

Nurodykite dokumento gavėją.

(1)  Spauskite [Address Book] mygtuką 
pagrindiniame ekrane.

(2)  Pasirinkite vieno paspaudimo klavišą 
norimam adresatui pasirinkti.
Ikonėlė prie adresato nurodo, koks adresato tipas 
įvestas:

: Skenavimas į el. paštą
: Skenavimas į FTP
: Skenavimas į tinklo direktoriją
: Skenavimas į kompiuterį

(3)  Paspauskite [To] mygtuką.
Nurodomas gavėjas.

(4)  Paspauskite [Condition Settings] mygtuką.

• Po vieno paspaudimo klavišo pasirinkimo, ekranui pasikeitus, kol nebuvo paspaustas [To] mygtukas,
adresatas jau būna parinktas automatiškai.

• Skenuojant į el. paštą, galima pasirinkti Cc arba Bcc kopijų siuntimą kitiems adresatams. Pasirinkite norimą
dokumento gavėją ir paspauskite [Cc] arba [Bcc] klavišą.

• Galima pasirinkti keletą gavėjų. Tam padaryti, kartokite (2) ir (3) žingsnius.
• Taip pat galima pasirinkti keletą gavėjų vieno paspaudimo klavišais, toliau paspaudžiant [To] ,[Cc] arba [Bcc]

mygtukus, nurodant visus gavėjus vienu metu.

• Skenuotų dokumentų gavėjai gali būti pasirenkami ir nurodant jų numerius paieškoje. Adresatai skenavimui į
kompiuterį ir el. paštą gali būti įvedami ranka arba vykdant globaliosios adresų knygos užklausą.

Sistemos nustatymas (Administratoriams): Bcc Nustatymas
Šis nustatymas įjungia arba išjungia Bcc pristatymą. Įjungus [Bcc] mygtukas yra rodomas adresų knygos ekrane.

3

Įjunkite skenavimo režimą atvaizdo 
nustatymo lango rodymui.
(1) Paspauskite [Scan] skirtuką.

(2) Palieskite [Original] mygtuką.

Esamos originalo, ryškumo, raiškos, formato ir spalvų nustatymų reikšmės rodomos šalia klavišų, dešinėje pusėje. 
Norėdami pakeisti nustatymą, spauskite atitinkamą klavišą.

AAA AAA

To Cc

III III

GGG GGG

EEE EEE

CCC CCC

HHH HHH

FFF FFF

DDD DDD

BBB BBB 1

2

5 1510

Global
Address Search

Address Entry

Address Review

Condition
Settings

JJJ JJJ

ABCDFreq. EFGH IJKL MNOP QRSTU VWXYZ etc.

Preview

Sort Address

(3) (2)(4)

Auto Auto

Auto

File

Quick File

Address Review

Send Settings

Address Entry

Address Book

USB Mem. ScanFaxInternet Fax PC Scan

Special Modes

Colour Mode

File Format

Resolution

Exposure

Original Scan:

Scan

Send:

Text

200X200dpi

PDF

Auto/Greyscale Mono2

PDF

A4

(1) (2)

Preview

SKENAVIMAS
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4

Nurodykite, kaip pasuktas originalas 

Norint originalą nuskenuoti teisinga kryptimi, pasirinkite 
nustatymą, atitinkantį originalo padėtį, kaip buvo padėta 1 
žingsnyje.

(1) Paspauskite atitinkantį pasukimo klavišą
Jei viršutinė originalo kraštinė viršuje, spauskite
mygtuką. Jei viršutinė originalo kraštinė kairėje, turi 
būti spaudžiamas šis mygtukas:

(2) Paspauskite [OK] 
Grįšite į ekraną, kaip parodyta 2 žingsnyje.

. Jei originalas yra padėtas Pagal nutylėjimą pasukimo nustatymas

5

• Jei originalas skenuojamas nuo stiklo, atsiras mygtukas [Read-End] (liet. nuskaitymo pabaiga). Jeigu skenuojate tik 
vieną lapą, pereikite prie 7 žingsnio.

• Jeigu originalas skenuojamas per automatinį dokumentų tiektuvą, baigus skenuoti pasigirs signalas ir prasidės duomenų 
siuntimas.

• Spalvotam skenavimui spauskite [SPALVINIS START] klavišą. Nespalvotam skenavimui spauskite [JUODAI 
BALTAS START] klavišą. Jeigu parinktas automatinis spalvų režimas, paspaudus [SPALVINIS START] mytguką 
originalo spalvingumas bus nustatomas automatiškai ir pagal tai bus siunčiamas arba spalvotas, arba juodai baltas 
atvaizdas.

• Jei parinktas koduotas PDF formatas, pasirodys sekanti lentelė, po [START] mytguko paspaudimo.

Paspauskite [Entry] mygtuką, kad ekrane atsirastų klaviatūra ir įveskite slaptažodį (maks. 32 ženklai), ir 
paspauskite [OK]. Gavėjas dokumentą galės atidaryti tik žinodamas čia įvestą slaptažodį. 
Koduoto PDF atšaukimui spauskite [Cancel] mygtuką. Būsite grąžinti į pagrindinį langą, kur galėsite pasirinkti kitą 
formatą. Pasirinkę pageidaujamą, spauskite [START] skenuoto dokumento siuntimui.

6
Jeigu originalas skenuojamas nuo dokumentų stiklo, pakeiskite kitą lapą ir 
spauskite [SPALVINIS START] arba [JUODAI BALTAS START] mygtuką.
Kartokite, kol bus nuskenuoti visi originalai.

Scan/Original OK

AutoA4

Scan Size

2-Sided
Tablet

2-Sided
Booklet

Send Size100%

Image Orientation

(2)(1)

EntryCancel

Please enter encrypt PDF

password.

SKENAVIMAS

Spauskite [SPALVINIS START]  arba [JUODAI BALTAS START] mygtuką.
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7

Paspauskite [Read-End] mygtuką.
Garsinis signalas indikuoja, kad operacija sėkmingai baigta. 
Atidarykite dangtį ir išimkite originalą.

• Jeigu atsiradus šiam užrašui nesiimsite jokių veiksmų per 1 minutę, dokumento siuntimas bus pradėtas 
automatiškai.

• Mygtukas [Configure] gali būti paspaudžiamas kiekvienam skenuojamo originalo lapui, kad pakoreguoti to lapo 
rezoliuciją, ryškumą ir kitus nustatymus. Pasirinkus speciąlią funkciją "Card Shot" (kortelių skenavimas) gali būti 
keičiamas tik atvaizdo ryškumas.

• Kai nuskenuojami visi originalo lapai, atsiranda užrašas "Job stored." su užduoties numeriu. Šis numeris reikalingas 
patikrinti užduoties atlikimą įrenginio atliktų darbų ataskaitoje. Jeigu skenuojate masinio siuntimo būdu, dideliam gavėjų 
skaičiui, šis numeris atsiranda užduoties klaviše, užduočių būsenos ekrane. Šio numerio užsirašymas gali būti reikalingas 
tolimesniam atliktų darbų tikrinimui.

• Jeigu dar skenuojant originalus įrenginio atmintis užsipildys, skenavimas sustos.

• Skenuojant į el. paštą, stenkitės neskenuoti labai didelės apimties originalų. Ypač daug vietos užima originalai, sudaryti iš 
daug lapų. Siunčiant labai didelės apimties dokumentus gali reikti sumažinti lapų skaičių arba kitaip sumažinti siunčiamo 
failo dydį.

• Parašo įrašymas
Galite įrašyti tekstą, kuris automatiškai bus įterpiamas siunčiamo laiško gale, kaip parašas. Parašo įrašymui spauskite 
[Application Settings], [Network Scanner Settings] ir tada [Administration Settings] web - nustatymų meniu. (Reikalingos 
administratoriaus teisės.) Gali būti įvestas iki 900 ženklų tekstas. (Parašo tekstas nėra įtraukiamas į maksimalų el. pašto 
ženklų skaičių).
Naudokite  "Pre-Setting Mail Signature" nustatymą sistemos nustatymų meniu (administratoriams), kad nurodyti, parašas 
bus naudojamas ar ne.

• Sistemos nustatymai (Administratoriams): Atvaizdo siuntimo nustatymai
Naudokite juos pagal nutylėjimą naudojamiems skenavimo nustatymams, tokiems, kaip rezoliucija, ryškumas, 
spalvingumo režimas, formatas, suspaudimo lygis, failo dydžio limitas skenuojant į el. paštą, pagal nutylėjimą 
naudojamas siuntėjas ir gavėjas.

• Sistemos nustatymai (Administratoriams): Parašo nustatymas
Naudokite  "Pre-Setting Mail Signature" nustatymą sistemos nustatymų meniu (administratoriams), kad nurodyti, 
parašas bus naudojamas ar ne. Pagal nutylėjimą, parašas nėra pridedamas.

Read-EndConfigure

Place next original. (Pg.No.x)

Press [Start].

When finished, press [Read-End].

SKENAVIMAS

Norėdami sustabdyti originalų skenavimą ar kopijavimą... 
Spauskite [STOP]      (      )    klavišą.
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