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1.1 Zamierzone zastosowanie niniejszego urządzenia 1

1 Wprowadzenie

1.1 Zamierzone zastosowanie niniejszego urządzenia

1.1.1 Zamierzone zastosowanie
Urządzenie zostało opracowane z myślą o wykorzystaniu jako cyfrowy system drukowania, przeznaczony do 
następujących celów:
- Drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów.

- Jeśli zainstalowane są odpowiednie opcje, można również korzystać z dostępnych funkcji 
wykańczania, takich jak wydruk dwustronny, zszywanie, dziurkowanie, składanie wielokrotne i 
tworzenie broszur.

- Zapisywanie dokumentów na dysku twardym urządzenia w celu ponownego wydrukowania.

Zamierzone zastosowanie wymaga również, by:

- Zestaw był wykorzystywany w ramach limitów podanych w danych technicznych urządzenia, a także 
w danych technicznych elementów opcjonalnych,

- Były przestrzegane wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w odpowiednich 
instrukcjach obsługi,

- Przestrzegane były ograniczenia prawne dotyczące kopiowania lub drukowania (patrz [Informacje 
dotyczące bezpieczeństwa]),

- Stosowane były instrukcje odnoszące się do inspekcji i przeglądów,
- Respektowane były ogólne, krajowe i firmowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

1.1.2 Niedozwolone warunki działania
Zestawu nie wolno eksploatować, gdy:

- Wykryto błędy lub uszkodzenia,
- Przekroczono odstęp czasowy pomiędzy przeglądami,

- Funkcje mechaniczne lub elektryczne nie działają tak, jak powinny.

1.1.3 Wyłączenie odpowiedzialności prawnej
Producent zestawu nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z jego eksploatacji 
w niedozwolonych warunkach.

1.2 Grupy docelowe
Instrukcje obsługi są przeznaczone dla następujących użytkowników systemu:

- Operator: Osoba przeszkolona przez firmę Konica Minolta, lub jej autoryzowanego partnera, w zakresie 
obsługi zestawu, jego zamierzonego zastosowania, a także postępowania z materiałami 
eksploatacyjnymi oraz wykonywania opisanych w instrukcji obsługi czynności konserwacyjnych i 
umożliwiających rozwiązywanie problemów.

- Administrator: Osoba przeszkolona przez firmę Konica Minolta, lub jej autoryzowanego partnera, 
w zakresie postępowania z materiałami eksploatacyjnymi, regulowania ustawień systemu, 
ustanawiania połączeń sieciowych i konfigurowania systemów zabezpieczających.

Każda osoba przystępująca do użytkowania systemu musi w pierwszej kolejności przeczytać i zrozumieć 
odpowiednie instrukcje obsługi.
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1.3 Układ i sposób korzystania z niniejszej Instrukcji
Dostępne są dwa rodzaje Instrukcji obsługi odnoszące się do niniejszego urządzenia: podręcznik oraz płyta 
DVD Instrukcja obsługi.

Kiedy użytkownik chce poznać szczegóły dotyczące funkcji lub procedur obsługi, powinien zapoznać się 
z [Instrukcją obsługi HTML] załączoną na płycie DVD Instrukcja obsługi.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób należy korzystać z [Instrukcja obsługi HTML], patrz str. 8-3.

Aby poznać szczegóły na temat jednostki drukującej Fiery Color Server, powiązanego z nim sterownika 
drukarki i aplikacji, patrz Instrukcja obsługi dołączona do Fiery Color Server.

Należy zauważyć, że użytkownik musi mieć podstawową wiedzę techniczną na temat urządzenia, by móc 
wykonywać prace konserwacyjne lub operacje diagnozowania i usuwania usterek. Operacje konserwacji 
oraz diagnozowania i usuwania usterek powinny być przeprowadzane tak, jak zostało to opisane 
w niniejszym podręczniku, w [Instrukcji obsługi HTML] dostępnej na płycie DVD Instrukcja obsługi 
dołączonej do urządzenia oraz w Instrukcji obsługi dostarczonej wraz z Fiery Color Server.

W razie napotkania jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Tytuł podręcznika dostępnego 
na płycie DVD Instrukcja obsługi

Omówienie

[Pomoc skrócona IC-602] W tym podręczniku opisano podstawowe operacje obsługi 
urządzenia, sposób instalowania sterownika drukarki oraz aplikacje 
wymagane do eksploatacji Kontrolera obrazów IC-602, a także 
sposoby wymiany materiałów eksploatacyjnych.

[Pomoc skrócona do Fiery Color 
Server] (niniejszy podręcznik)

W tym podręczniku opisano podstawowe czynności związane 
z obsługą urządzenia, sposób instalowania sterownika drukarki 
oraz aplikacje wymagane do użytkowania Kontrolera obrazów 
IC-415 lub Kontrolera obrazów IC-308, a także sposoby wymiany 
materiałów eksploatacyjnych.

[Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa]

Niniejsza instrukcja zawiera uwagi i ostrzeżenia, do których należy 
się stosować, by bezpiecznie użytkować urządzenie.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy pamiętać o 
zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

[Instrukcja obsługi - 
Bezpieczeństwo]

Niniejsza instrukcja opisuje funkcje zabezpieczające.
Niniejsza instrukcja objaśnia sposób korzystania z Trybu 
wzmocnionych zabezpieczeń i podaje szczegóły dotyczące 
obsługi urządzenia w tym trybie.

[Instrukcja obsługi HTML] Ta instrukcja opisuje operacje podstawowe, funkcje umożliwiające 
wygodniejszą obsługę, sposoby przeprowadzania konserwacji, 
proste operacje diagnozowania i usuwania usterek oraz różne 
ustawiania urządzenia.
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1.3.1 Środowisko działania Instrukcji obsługi HTML

Obsługiwane systemy operacyjne/przeglądarki
Niniejszy podręcznik opisuje działanie zweryfikowane w systemach operacyjnych i przeglądarkach 
wymienionych poniżej.

Wskazówki
- Użytkownik powinien upewnić się, czy używanej przeglądarce internetowej włączone jest [JavaScript]. 

[Instrukcja obsługi HTML] wykorzystuje [JavaScript] do wyświetlania stron lub do wyszukiwania.

- Należy pamiętać, że zależnie od środowiska systemu niektóre z funkcji mogą nie działać poprawnie. 
Producent uprzedza o powyższym fakcie.

- Rozwiązanie problemów może być możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszej wersji przeglądarki 
sieciowej.

Rozdzielczość wyświetlacza
1 024 e 768 pikseli lub większa

System operacyjny Przeglądarka sieciowa

Windows Vista (Service Pack 2) Internet Explorer 9.x

Windows 7 (Service Pack 1)/ 
Windows 8.1

Internet Explorer 11.x
Firefox 47.x

Windows 10 Internet Explorer 11.x
Firefox 47.x
Microsoft Edge

Mac OS X 10.7/10.8 Safari 6.x

Mac OS X 10.9 Safari 7.x

Mac OS X 10.10 Safari 8.x

Mac OS X 10.11 Safari 9.x
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1.3.2 Konwencje zastosowane w niniejszym podręczniku
W niniejszym podręczniku nazwy produktów i konfiguracje systemów opisano w następujący sposób.

O ile nie będzie podane inaczej, produkty opcjonalne są przedstawiane bez dodawania numeru modelu 
w następujący sposób.

Powyższe konwencje są stosowane również do pozostałych urządzeń opcjonalnych.

PAMIĘTAJ
Kontroler obrazu IC-308 nie jest zgodny z bizhub PRO C1060L.

Nazwa produktu Konwencje zastosowane w niniejszym podręczniku

bizhub PRESS C1070
bizhub PRESS C1070P
bizhub PRESS C1060
bizhub PRO C1060L

Niniejsze urządzenie: Oznacza kompletny system, wraz 
z opcjami i funkcjami.
Jednostka drukująca: Oznacza moduł główny oferujący 
funkcje drukowania w niniejszym urządzeniu.
Urządzenie: Oznacza element mechaniczny powiązany ze 
strukturą lub mechanizmem.

bizhub PRESS C1070P
bizhub PRESS C71hc

Model drukarka

Microsoft Windows Windows

Nazwa produktu Konwencje zastosowane w niniejszym podręczniku

Kontroler obrazu IC-602
Kontroler obrazu IC-415
Kontroler obrazu IC-308

Kontroler obrazu

Finiszer FS-531
Finiszer FS-532
Finiszer FS-612

Finiszer

Automatyczny podajnik 
dokumentów DF-626 z funkcją 
odwracania

ADF

Moduł broszurujący SD-506
Moduł broszurujący SD-510

Moduł broszurujący
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1.4 Notatki odnoszące się do informacji o niniejszym urządzeniu

1.4.1 Sprawdzanie zamontowanych urządzeń opcjonalnych
Użytkownik powinien zapoznać się z urządzeniami opcjonalnymi zamontowanymi w urządzeniu.

Niektóre z zamontowanych urządzeń opcjonalnych można sprawdzić w ekranie [URZĄDZENIE], dostępnym 
na panelu dotykowym.

Zaznaczyć pola wyboru ( ) zainstalowanych urządzeń opcjonalnych; ułatwi to zarządzanie tymi 
urządzeniami.

Dostępne urządzenia opcjonalne są różne w zależności od modelu posiadanego urządzenia.

Urządzenia opcjonalne powiązane z drukowaniem

Finiszer FS-531 Zespół dziurkacza PK-512

Finiszer FS-532 Zespół dziurkacza PK-513

Finiszer FS-612 Zespół dziurkacza PK-522

Finiszer oprawy klejonej PB-503 Zespół przekazywania RU-509

Moduł broszurujący SD-506 Zespół przekazywania RU-510

Moduł broszurujący SD-510 Zespół przekazywania RU-516

Wózek zasobnika odbiorczego o dużej 
pojemności LC-501

Zespół przekazywania RU-517

Zasobnik odbiorczy o dużej pojemności 
LS-505

Dziurkacz strumieniowy GP-501

Zasobnik odbiorczy o dużej pojemności 
LS-506

Automatyczny dziurkacz segregatorowy 
GP-502

Zespół składający FD-503

Urządzenia opcjonalne powiązane z podawaniem papieru

Zespół podawania papieru PF-602m Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-506

Zespół podawania papieru PF-707 Podajnik przekładek PI-502

Zespół o dużej pojemności LU-202

Urządzenie opcjonalne powiązane z podawaniem i wysuwaniem papieru

Zespół podajnika papieru reklamowego 
MK-740

Elektroniczne urządzenia opcjonalne

Kontroler obrazu IC-602 Zespół autoryzujący AU-201

Kontroler obrazu IC-415 Zespół autoryzujący AU-201S

Kontroler obrazu IC-308

Urządzenia opcjonalne powiązane z oryginałami

Automatyczny podajnik dokumentów 
DF-626 z funkcją odwracania

Pokrywa oryginału OC-509
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1.4.2 Sprawdzanie informacji sieciowych
Należy zanotować informacje sieciowe konieczne do korzystania z funkcji niniejszego urządzenia, np. 
z funkcji drukarki oraz z różnych aplikacji.

Aby sprawdzić informacje sieciowe, należy wykonać Wydruk strony konfiguracji.

Wykonywanie Wydruku strony konfiguracji

1 W ekranie [URZĄDZENIE], dostępnym z panelu dotykowego, wybrać [KONTROLER] - zakładkę 
[Narzędzi] - [Konfigurację], a następnie wcisnąć [Tak].

% W polu wpisywania zanotować adres IP podany na Wydruku strony konfiguracji zgodnie 
z posiadanym środowiskiem.

Wskazówki
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, w poniższej tabeli należy zanotować pozostałe informacje sieciowe.
- Do sprawdzenia informacji sieciowych konieczne mogą być uprawnienia administratora. Należy 

skontaktować się z administratorem urządzenia.

PAMIĘTAJ
Niektóre z notatek mogą stanowić informacje poufne. Należy uważnie obchodzić się z podręcznikiem.

W szczególności nie wolno wpisywać informacji takich jak hasła.

Element Pole wpisywania

Przykład: numer portu JSP Przykład: 30081

Sample

Pole wpisywania adresu IP (adresu IPv4)

Pole wpisywania adresu globalnego (adresu IPv6)



2 Przed przystąpieniem do 
eksploatacji
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2 Przed przystąpieniem do eksploatacji

2.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

Zasilanie
Niniejsze urządzenie wyposażone zostało w dwa wyłączniki zasilania: główny wyłącznik zasilania i 
pomocniczy klawisz zasilania.

PAMIĘTAJ
Główny wyłącznik zasilania zazwyczaj pozostaje włączony.

Główny wyłącznik zasilania należy włączyć lub wyłączyć jedynie podczas uruchamiania niniejszego 
urządzenia po raz pierwszy lub w przypadku jego ponownego uruchamiania.

Włączanie zasilania

1 Otworzyć przednie drzwiczki jednostki drukującej, a następnie wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

Po włączeniu głównego wyłącznika zasilania, dioda LED Zasilania, znajdująca się na panel 
sterowania, zapali się na czerwono.

2 Włączyć pomocniczy klawisz zasilania znajdujący się w górnym prawym rogu jednostki drukującej.

Po włączeniu pomocniczego klawisza zasilania, dioda LED Zasilania, znajdująca się na panel 
sterowania, zapali się na zielono.

WYŁ.
WYŁ.

WŁ.
WŁ.
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Po wyświetleniu ekranu startowego pokazany 
zostanie ekran domyślny.
Ekran domyślny można wybrać w Narzędzia/ 
Licznik. Aby poznać szczegóły, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].
Kiedy [Gotowa do drukowania] będzie 
pokazane na ekranie [URZĄDZENIE], możliwe 
będzie rozpoczęcie eksploatacji urządzenia.

3 Włączyć kontroler obrazu.

% W przypadku Kontrolera obrazu IC-415, należy włączyć 
przycisk zasiania znajdujący się z tyłu ( ), a następnie 
wcisnąć przycisk znajdujący się nad przyciskiem 
zasilania ( ).

% W przypadku Kontrolera obrazu IC-308, należy włączyć 
przycisk zasiania znajdujący się z tyłu ( ), a następnie 
wcisnąć klawisz zasilania znajdujący się z przodu ( ).

PAMIĘTAJ
Po całkowitym uruchomieniu urządzenia, włączyć kontroler 
obrazu.

Wskazówki
- Jeśli [Trwa rozgrzew. urządzenia] zostanie pokazane na ekranie [URZĄDZENIE], będzie to oznaczało, 

że urządzenie jest w trakcie nagrzewania się. Przetwarzanie nagrzewania trwa ok. 6,5 minuty.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.
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Wyłączanie zasilania (Kontroler obrazu IC-415)

1 W ekranie [URZĄDZENIE] wcisnąć 
[KONTROLER].

2 Wcisnąć [Zaloguj].

3 Wybrać [Administratora] lub [Operatora], wprowadzić hasło, a następnie wcisnąć [Zaloguj].

Hasło domyślne to "Fiery.1". Jeśli wybrany zostanie [Operator], wprowadzenie hasła nie będzie 
konieczne.

4 Wcisnąć zakładkę [Narzędzia].

5 Wcisnąć [Ponownie uruchom serwer].

6 Wcisnąć [Wyłącz system].

7 Jeśli wyświetlone jest [Trwa wyłączanie], należy wcisnąć [x].

PAMIĘTAJ
Zestawu nie należy zamykać dopóki wyświetlany jest poniższy komunikat. W przeciwnym razie 
w urządzeniu wystąpić mogą problemy takie jak utrwalenie tonera.

[Trwa chłodzenie/Zasilanie wyłącza się automatycznie]

[Trwa wyłączanie/Nie wyłączaj zasilania]

8 Po zamknięciu zestawu należy wyłączyć pomocniczy 
wyłącznik zasilania.

Wyświetlacz panelu dotykowego jest wygaszany, a dioda 
LED Zasilania na panel sterowania zmienia kolor z zielonego 
na czerwony. WYŁ.

WŁ.
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9 Wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

PAMIĘTAJ
Jeśli główny wyłącznik zasilania jest wyłączany, a następnie 
włączany, należy pamiętać, by przed ponownym włączeniem 
głównego wyłącznika zasilania zaczekać 10 sekund lub dłużej. 
Jeśli główny wyłącznik zasilania zostanie ponownie 
włączony przed upływem 10 sekund, urządzenie może nie 
działać poprawnie.

10 Wyłączyć wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu.

PAMIĘTAJ
Po całkowitym wyłączeniu niniejszego urządzenia, należy 
wyłączyć Kontroler obrazu IC-415.

WYŁ.WŁ.

WYŁ.

WŁ.
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Wyłączanie zasilania (Kontroler obrazu IC-308)

1 Wyłączyć pomocniczy klawisz zasilania.

Wyświetlacz panelu dotykowego jest wymazywany, a dioda 
LED Zasilania na panel sterowania zmienia kolor z zielonego 
na czerwony.

PAMIĘTAJ
Jeśli wyświetlony zostanie poniższy komunikat, nie należy 
wyłączać głównego wyłącznika zasilania. W przeciwnym 
razie w urządzeniu wystąpić mogą problemy takie jak 
utrwalenie tonera.

[Trwa chłodzenie/Zasilanie wyłącza się automatycznie]

[Trwa wyłączanie/Nie wyłączaj zasilania]

2 Wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

PAMIĘTAJ
Jeśli główny wyłącznik zasilania jest wyłączany, a następnie 
włączany, należy pamiętać, by przed ponownym włączeniem 
głównego wyłącznika zasilania zaczekać 10 sekund lub dłużej. 
Jeśli główny wyłącznik zasilania zostanie ponownie 
włączony przed upływem 10 sekund, urządzenie może nie 
działać poprawnie.

3 Wcisnąć przycisk Menu, dostępny na panelu 
sterowania ( ), nacisnąć przycisk wyboru wiersza 4, 
a następnie wybrać [Wyłącz system] ( ).

PAMIĘTAJ
Po całkowitym wyłączeniu niniejszego urządzenia, należy 
wyłączyć Kontroler obrazu IC-308.

4 Po zamknięciu systemu należy wyłączyć przycisk zasilania 
znajdujący się z tyłu ( ).

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.WŁ.

WYŁ.

WŁ.
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Wskazówki
Zależnie od potrzeb, Kontroler obrazu IC-308 może zresetować oprogramowanie Fiery lub ponownie 
uruchomić cały zestaw.

- Aby jedynie zresetować oprogramowanie Fiery, należy wcisnąć przycisk Menu dostępny na panelu 
sterowania, następnie użyć przycisku wyboru wiersza, aby kolejno wybrać [Ponownie uruchom 
serwer] - [Ponownie uruchom serwer]. W takim przypadku nie należy ponownie uruchamiać systemu 
operacyjnego Windows.

- Aby ponownie uruchomić cały system, włącznie z systemem operacyjnym Windows, należy wcisnąć 
przycisk Menu znajdujący się na panelu sterowania, a następnie użyć przycisku wyboru wiersza, by 
kolejno wybrać [Ponownie uruchom serwer] - [Ponownie uruchom system].

- Kontroler obrazu IC-308 można ustawić tak, by włączał się lub wyłączał w tym samym czasie, gdy 
włączane lub wyłączane jest zasilanie jednostki drukującej. Aby poznać szczegóły, patrz Instrukcja 
obsługi dołączona do Fiery Color Server.

Funkcja oszczędzania energii
Korzystanie z poniższych funkcji może zredukować zużycie energii przez urządzenie, a także zapewnić 
lepsze wyniki oszczędzania energii.

Funkcja Opis

Funkcja 
oszczędzania 
energii

Automatyczne 
zasilanie małej 
mocy

Umożliwia wyłączenie wyświetlacza panelu dotykowego 
w celu zredukowania zużycia energii przez urządzenie. 
W urządzaniu włączany jest tryb Automatycznego zasilania 
małej mocy, gdy:
• Upłynie określony czas, w trakcie którego nie będą 

wykonywane żadne zadania wydruku, pomimo gotowości 
do drukowania urządzenia

• Oszcz. Energii na panel sterowania zostanie wciśnięte i 
przytrzymane przez sekundę lub dłużej

Ten tryb jest dostępny, gdy wybrane zostanie [Automatyczne 
zasilanie małej mocy] poprzez wybranie Narzędzia/Licznik - 
[Ustaw. administratora] - [Ustawienia systemowe] - 
[Ustaw.oszczędzan.energii] - [Ustaw.funk.oszcz.energii].
Dostępnych jest osiem okresów czasowych umożliwiających 
oszczędzanie energii: 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., 
90 min., 120 min. i 240 min., spośród których można wybrać 
najdogodniejszy dla siebie.
W zależności od regionu, okresy oszczędzania energii, 
90 min., 120 min. i 240 min. mogą nie być wyświetlane.

Auto wyłączenie Umożliwia wyłączenie wszystkich diod LED, poza diodami 
Oszczędzania energii i Zasilania na panelu sterowania, 
w celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenie. 
W urządzaniu włączany jest tryb Auto wyłączania, gdy:
• Upłynie określony czas, w trakcie którego nie będą 

wykonywane żadne zadania wydruku, pomimo gotowości 
do drukowania urządzenia

• Oszcz. Energii na panel sterowania zostanie wciśnięte i 
przytrzymane przez sekundę lub dłużej

Jeśli tryb Auto wyłączania jest aktywny przez długi czas, po 
ponownym uruchomieniu nagrzanie urządzenia może chwilę 
potrwać.
Ten tryb jest dostępny, gdy wybrane zostanie 
[Autowyłączanie] poprzez wybranie Narzędzia/Licznik - 
[Ustaw. administratora] - [Ustawienia systemowe] - 
[Ustaw.oszczędzan.energii] - [Ustaw.funk.oszcz.energii].
Dostępnych jest siedem odstępów czasowych 
umożliwiających oszczędzanie energii: 0 min., 1 min., 30 min., 
60 min., 90 min., 120 min. i 240 min., spośród których można 
wybrać najdogodniejszy dla siebie.
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Wskazówki
- Narzędzia/Licznik - [Ustaw. administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Ustaw.oszczędzan.energii] - 

[Ustaw.funk.oszcz.energii] to samo, co Narzędzia/Licznik - [Ustawienie użytkownika] - [Ustawienia 
systemowe] - [Ustaw.oszczędzan.energii] - [Ustaw.funk.oszcz.energii], aby skonfigurować ustawienie, 
skorzystać można z dowolnej z powyższych metod.

- Jeśli Oszcz. Energii, dostępne na panelu sterowania, zostanie wciśnięte i przytrzymane przez 
sekundę lub dłużej, włączone zostanie Automatyczne zasilanie małej mocy lub Autowyłączanie. Aby 
włączyć którąś z tych funkcji, należy wybrać [Ustaw. administratora] - [Ustawienia systemowe] - 
[Ustaw.oszczędzan.energii] - [Ustaw.funk.oszcz.energii].

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły na temat sposobu konfigurowania i eksploatowania powyższych funkcji, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

PAMIĘTAJ
Jeśli urządzenie jest wyłączone, ponieważ aktywowany został Zegar tygodniowy, dane zadania nie będą 
odbierane, nawet jeśli zostaną przesłane. Gdy z urządzenia będzie można korzystać normalnie, należy 
ponownie przesłać dane zadania.

Ustawienie ERP Umożliwia wyłączenie zasilania podstawowego, gdy przez 
określony czas tryb Automatycznego zasilania małej mocy, 
tryb Auto wyłączania lub pomocniczy klawisz zasilania 
pozostają wyłączone.
Dostępnych jest siedem odstępów czasowych oszczędzania 
energii: Nie przełączaj, 12 godzin, 24 godzin, 36 godzin, 
48 godzin, 60 godzin i 72 godzin, spośród których można 
wybrać najdogodniejszy dla siebie.
Jeśli w Zegarze tygodniowym ustawiona jest opcja [Zegar 
tygod. Wł], [Ustawienie ERP] jest wyszarzone i jego 
konfiguracja nie jest możliwa.

Monochromatyczny tryb 
energooszczędny

Drukowanie czarno-białe może być wykonywane w trybie 
oszczędzania energii.

Zegar tygodniowy Umożliwia automatyczne włączanie lub wyłączanie zasilania 
urządzenia, w oparciu o ustawione godziny lub dni tygodnia.

Funkcja Opis
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2.2 Operacje dostępne w urządzeniu

2.2.1 Podstawowe funkcje urządzenia

Funkcje drukowania
Po zainstalowaniu opcjonalnego Kontrolera obrazu z niniejszego urządzenia można korzystać jak 
z drukarki.

Urządzenie umożliwia drukowanie danych poprzez sterownik wydruku z wykorzystaniem aplikacji 
zainstalowanych na komputerze.

Możliwe jest skonfigurowanie układu wydruku lub ustawień wykończających poprzez zaimplementowanie 
prostego działania podczas drukowania danych.

Funkcje kopiowania
Możliwe jest określenie warunków kopiowania danych, takich jak ustawienie skanowania oryginału, format 
papieru lub ustawienie wykończania.

W krótkim czasie zeskanować można większą liczbę oryginałów, jeśli zainstalowano opcjonalny ADF.

Wskazówki
- Funkcje kopiowania nie są dostępne w Modelu drukarki.
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Funkcje skanowania
Po zainstalowaniu opcjonalnego Kontrolera obrazu możliwe jest przesyłanie zeskanowanych danych jako 
załączników wiadomości e-mail, albo przesyłanie ich do współdzielonego komputera (serwer SMB), lub na 
serwer FTP.

Ponadto, użytkownik może wydać polecenie skanowania z komputera znajdującego się w sieci, by później 
móc zaimportować dane zeskanowanego oryginału na swój komputer.

Wskazówki
- Funkcje skanowania nie są dostępne w Modelu drukarki.

Funkcja wstrzymywania zadań wydruku wykorzystująca dysk twardy
Możliwe jest tymczasowe zapisanie wykonanego zadania wydruku lub kopiowania w celu ponownego 
wydrukowania go z listy zadań lub zapisania na dysku twardym urządzenia.

Funkcja kontrolowania urządzenia (WebTools)
WebTools to program narzędziowy do kontrolowania urządzenia, udostępniany przez serwer HTTP 
wbudowany w kontroler obrazu.

Użytkownik może uzyskać dostęp do Kontrolera obrazu poprzez sieć, korzystając z przeglądarki 
internetowej zainstalowanej w komputerze, by w ten sposób sprawdzić stan urządzenia lub konfigurować 
różne jego ustawienia z wykorzystaniem WebTools.

FTP
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2.2.2 Funkcje aplikacji

Fiery Command WorkStation
Fiery Command WorkStation to aplikacja zarządzająca zadaniami i kontrolerem obrazu poprzez sieć.

Funkcja zarządzania zadaniami

Zakładka [Job Center] oferuje funkcje przeznaczone dla operatora zadań. Możliwe jest sprawdzenie statusu 
zadania przetwarzanego przez kontroler lub drukowanego, a także sprawdzenie omówienia przetworzonego 
zadania. Użytkownik ma również możliwość wyszukania lub wydrukowania zadania, skalibrowania kontrolera 
w celu uzyskania stabilnej reprodukcji kolorów, lub sprawdzenia danych dziennika.

Funkcja sterowania urządzeniem

Zakładka [Device Center] oferuje funkcje przeznaczone dla administratora. Możliwe jest sprawdzenie lub 
skonfigurowanie ustawień kontrolera obrazu, skonfigurowanie kolorów, wyregulowanie podajników, 
zdefiniowanie papieru lub podejrzenie dziennika zadań.
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Funkcja impozycji

Korzystając z Fiery Impose (opcja) użytkownik może wykonać impozycję każdej ze stron na Fiery 
Command WorkStation.

Printer Delete Utility
Printer Delete Utility to aplikacja wykorzystywana do całkowitego usuwania sterownika drukarki Fiery 
z komputera. Aby dowiedzieć się w jaki sposób można korzystać z tej aplikacji, patrz Instrukcja obsługi 
dołączona do Fiery Color Server.

Fiery Remote Scan
Fiery Remote Scan to aplikacja wykorzystywana do zdalnego skanowania, importowania plików ze skrzynki 
e-mailowej i zapisywania na komputerze, lub do importowania zeskanowanych danych do aplikacji w celu 
przeprowadzenia edycji. Aby dowiedzieć się w jaki sposób można korzystać z tej aplikacji, patrz Instrukcja 
obsługi dołączona do Fiery Color Server.

Fiery Hot Folders
Fiery Hot Folders to aplikacja wykorzystywana do skonfigurowania atrybutów dowolnego foldera 
znajdującego się na komputerze oraz automatycznego przesyłania do kontrolera obrazu danych 
przeciągniętych i upuszczonych do tego foldera. Aby dowiedzieć się w jaki sposób można korzystać 
z tej aplikacji, patrz Instrukcja obsługi dołączona do Fiery Color Server.
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3 Wykonywanie wydruków
W niniejszym rozdziale opisany został podstawowy tok pracy związany z drukowaniem z użyciem niniejszego 
urządzenia.

Aby wydrukować dane, w pierwszej kolejności należy sprawdzić podstawowy tok pracy, a następnie dodać 
szczegółowe ustawienia i regulacje umożliwiające dostosowanie wydruków do własnych potrzeb.

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły na temat ustawień aplikacji niniejszego urządzenia i procedur regulacji, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

3.1 Tok pracy związany z drukowaniem
Najpierw należy sprawdzić, czy dane oryginału są drukowane wykonując poniższą procedurę.

Szczegóły operacji lub procedur ustawień opisane są na stronie odniesienia każdego z kroków.

Wskazówki
- Płyta DVD Instrukcja obsługi dostarczona wraz z urządzeniem zawiera przykładowy plik PDF do 

wydrukowania. Plik ten jest pomocny, gdy użytkownik nie posiada danych oryginału.

3.1.1 Krok 1: Przygotować sterownik drukarki i aplikacje
Sterownik drukarki oraz aplikacje zainstalować w komputerze.

Po ukończeniu instalacji skonfigurować informacje o zamontowanych 
urządzeniach korzystając ze sterownika drukarki, by móc używać 
funkcji opcjonalnych.

Aby poznać szczegóły, patrz dalsze strony:
- Aby zainstalować sterownik drukarki: Patrz str. 4-3.

- Aby zainstalować aplikacje: Patrz str. 4-8.

3.1.2 Krok 2: Załadować papier do podajnika
Papier należy załadować do Podajnika jednostki drukującej lub do 
opcjonalnego podajnika papieru.

Aby poznać szczegóły, patrz dalsze strony:
- Aby załadować papier do Podajnika jednostki drukującej:

Patrz str. 5-3.
- Aby załadować papier do Zespołu podawania papieru: 

Patrz str. 5-5.

- Aby papier załadować do innego urządzenia opcjonalnego: 
Patrz str. 5-6.

3.1.3 Krok 3: Skonfigurować informacje o papierze załadowanym do podajnika 
urządzenia
Określić należy rodzaj, format, gramaturę i inne właściwości papieru.

Aby poznać szczegóły, patrz str. 5-7.
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3.1.4 Krok 4: Użyć sterownika drukarki, by wydrukować dane
Wydrukować dane oryginału z komputera.

0 Wcześniej jednak należy sprawdzić środowisko aplikacji danych oryginału. W niniejszym podręczniku 
przedstawiono przykładową procedurę korzystania z Adobe Reader XI w środowisku Windows 7.

1 Kliknąć [Drukuj] w menu Plik programu komputerowego, by wyświetlić okno Drukowania.

2 W [Drukarce] wybrać zainstalowaną drukarkę, a następnie kliknąć [Właściwości].

3 Kliknąć zakładkę [Szybki dostęp] na ekranie ustawienia sterownika drukarki, a następnie wybrać format 
papieru danych oryginału w [Formacie dokumentu].

Sprawdzić ustawienie, a następnie kliknąć [OK].
% W [Podajnik papieru] można wybrać podajnik, do którego zostanie załadowany papier do 

wykonania wydruku.

% Aby uzyskać informacje na temat pozostałych funkcji sterownika drukarki, patrz str. 5-12.

4 Kliknąć [OK].

Drukowane są dane oryginału, a zadrukowane arkusze wysuwane są do Tacy wyjściowej niniejszego 
urządzenia.

% Zadania wydruku mogą być zapisane na dysku twardym kontrolera (Zadania wstrzymane). 
Jeśli zadania wydruku zostaną zapisane na dysku twardym, następnym razem drukowanie może 
być przeprowadzone bez zmieniania ustawień, dzięki czemu wykonywanie prostych zadań 
ponownego wydruku jest prostsze. 
Elementy, które można skonfigurować lub wyregulować są różne zależnie od tego, gdzie na dysku 
twardym zadania wydruku zostały zapisane. Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja 
obsługi dostarczona wraz z Fiery Color Server.

% Aby dowiedzieć się co należy zrobić, gdy dane drukowane są na papierze o niepoprawnym 
formacie, patrz str. 7-12.

3.1.5 Krok 5: Sprawdzić wykończanie
Po wydrukowaniu danych sprawdzić jakość powielania obrazu, 
wyrównanie położenia wydruku, położenie składania lub zszywania 
oraz pozostałe elementy.

Aby uzyskać informacje na temat punktów kontrolnych wykończania i 
procedur regulacji, patrz [Instrukcja obsługi HTML].



4 Instalacja oprogramowania





bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308) 4-3

4.1 Instalacja sterownika drukarki 4

4 Instalacja oprogramowania

4.1 Instalacja sterownika drukarki

4.1.1 Środowisko pracy

W środowisku Windows

W środowisku Macintosh

4.1.2 Charakterystyka sterownika drukarki
Dostępne są następujące typy sterowników drukarek, jakie można zainstalować w urządzeniu.

Sterownik PostScript 3 jest również zgodny z Adobe PDF Print Engine (APPE) 2.5 i interpreterem PCL.

Element Dane techniczne

System operacyjny Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Procesor centralny Dowolny procesor o danych technicznych takich samych lub wyższych, niż 
zalecany do używanego systemu operacyjnego

Pamięć Wielkość pamięci taka sama, jak zalecana dla używanego systemu 
operacyjnego
W pamięci dostępna musi być ilość wolnego miejsca dostateczna do obsługi 
systemu operacyjnego i wymaganych aplikacji.

Napęd Napęd DVD

Element Dane techniczne

System operacyjny Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

Procesor centralny PowerPC, procesor Intel

Pamięć Wielkość pamięci taka sama, jak zalecana dla używanego systemu 
operacyjnego

Napęd Napęd DVD

Sterownik drukarki Język opisu 
strony

Opis

Sterownik 
PostScript 3

CPSI3020 Dostępny, gdy drukowane są dane, które zostały utworzone 
z wykorzystaniem aplikacji zgodnej z PS, np. Adobe.
Sterownik ten jest powszechnie używany 
w zastosowaniach, gdzie istotne jest dobre powielanie 
kolorów.
W porównaniu ze sterownikiem PPD, ten sterownik oferuje 
różne możliwe do skonfigurowania funkcje.
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4.1.3 W środowisku Windows

Instalacja
Aby sterownik drukarki zainstalować w komputerze, należy użyć Kreatora dodawania drukarek.

W niniejszym podręczniku opisano sposób instalacji sterownika w środowisku Windows 7.

0 Przed rozpoczęciem procedury instalacji w urządzeniu należy skonfigurować ustawienie sieciowe. 
Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

0 Aby wykonać to zadanie, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora komputera.
0 Sterownik drukarki można również zainstalować korzystając z instalatora.

1 Płytę DVD Oprogramowanie użytkownika włożyć do napędu DVD komputera.

2 Otworzyć menu Start, a następnie kliknąć [Urządzenia i drukarki].

% W Windows Server 2012 prawym klawiszem myszy należy kliknąć w ekran Start, kliknąć [Wszystkie 
aplikacje], następnie wybrać [Panel sterowania] - [Sprzęt i dźwięk] - [Urządzenia i drukarki].

% W Windows 8.1/Server 2012 R2 w oknie Start kliknąć , a następnie [Panel sterowania] - 
[Sprzęt i dźwięk] - [Urządzenia i drukarki].

% W Windows 10: prawym klawiszem kliknąć przycisk Start , następnie kliknąć [Panel sterowania] 
- [Sprzęt i dźwięk] - [Wyświetl urządzenia i drukarki].

% W Windows Vista/Server 2008 otworzyć menu Start, wybrać [Panel sterowania] - [Sprzęt i dźwięk], 
a następnie kliknąć [Drukarki].

3 Kliknąć [Dodaj drukarkę].

% W Windows Vista kliknąć [Dodaj drukarkę].
% W Windows Server 2008 dwukrotnie kliknąć [Dodaj drukarkę].

4 Kliknąć [Dodaj drukarkę lokalną].

% W Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 wybrać [Drukarka nie znajduje się na liście] - 
[Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi], a następnie kliknąć [Dalej].

% W Windows Vista/Server 2008 kliknąć [Dodaj drukarkę lokalną].

5 Wybrać [Utwórz nowy port].

6 W [Typie portu] wybrać [Standardowy port TCP/IP], a następnie kliknąć [Dalej].

7 Wprowadzić nazwę hosta lub adres IP, a następnie kliknąć [Dalej].

8 Kliknąć [Z dysku].

9 Kliknąć [Przeglądaj].

10 Wybrać [Windows_User_SW] - [Print Drivers] - [PS_drvr] - [oemsetup.inf] na płycie DVD 
Oprogramowanie użytkownika, a następnie kliknąć [Otwórz].

11 Kliknąć [OK].

12 Wybrać nazwę drukarki, która ma zostać zainstalowana, a następnie kliknąć [Dalej].

13 Wprowadzić nazwę drukarki, a następnie kliknąć [Dalej].

% Jeśli wyświetlony zostanie komunikat żądający potwierdzenia instalacji, należy kliknąć [Instaluj].

14 Wybrać [Nie udostępniaj tej drukarki], a następnie kliknąć [Dalej].

% Jeśli użytkownik zamierza korzystać z komputera jako serwera drukarki, powinien kliknąć 
[Udostępnij tę drukarkę, aby inni użytkownicy w sieci mogli ją znaleźć i używać], a następnie 
wprowadzić nazwę.
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15 Kiedy drukowana jest strona testowa, kliknąć [Drukuj stronę testową].

Sprawdzić rezultat drukowania strony testowej.

Następnie kliknąć [Zamknij].

16 Wybrać, czy ustawić codzienną eksploatację drukarki, a następnie kliknąć [Zakończ].

Sterownik drukarki został zainstalowany.

17 Sprawdzić, czy nazwa drukarki jest wyświetlana w [Urządzenia i drukarki].

Następnie, skonfigurować ustawienie domyślne sterownika drukarki. Aby poznać szczegóły, patrz 
str. 4-5.

Ustawienie domyślne
Sprawdzić, czy w sterowniku drukarki poprawnie skonfigurowane są informacje opcjonalne dotyczące 
urządzenia.

0 Jeśli w sterowniku drukarki informacje opcjonalne dotyczące urządzenia nie są poprawnie 
skonfigurowane, korzystanie z funkcji opcjonalnych nie będzie możliwe. Jeśli zamontowane jest 
dowolne urządzenie opcjonalne, należy pamiętać o tym, by skonfigurować ustawienie.

1 Otworzyć [Właściwości].

Prawym klawiszem myszy kliknąć ikonę zainstalowanej drukarki, a następnie [Właściwości drukarki].

2 Kliknąć zakładkę [Opcje instalowalne].

3 Zaznaczyć pole wyboru [Komunikacja dwukierunkowa], wprowadzić adres IP lub nazwę DNS drukarki, 
a następnie kliknąć [Aktualizuj].

Pobrać informacje opcjonalne z jednostki drukującej, a następnie zastosować je do ustawienia 
[Zainstalowanych opcji].
% Jeśli pobranie informacji opcjonalnych nie powiodło się, należy sprawdzić ustawienie sieci.

4 Kliknąć [OK].

Ustawienie informacji opcjonalnych w urządzeniu zostanie ukończone.
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4.1.4 W środowisku Macintosh

Instalacja
Sterownik drukarki zainstalować w komputerze z płyty DVD Oprogramowanie użytkownika dostarczonej 
wraz z urządzeniem, a następnie w komputerze dodać żądaną drukarkę.

Niniejszy podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika PostScript3 w środowisku Mac OS X 10.8 oraz 
sposób dodania drukarki z wykorzystaniem oprogramowania Bonjour.

0 Przed rozpoczęciem procedury instalacji w urządzeniu należy skonfigurować ustawienie sieciowe. Aby 
poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

0 Aby wykonać to zadanie, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora komputera.

0 Przed rozpoczęciem tego zadania należy zamknąć wszystkie aplikacje.

1 Płytę DVD Oprogramowanie użytkownika włożyć do napędu DVD komputera.

PAMIĘTAJ
W OS X 10.7 lub późniejszych, nawet gdy płyta DVD User Software DVD zostanie włożona do napędu, 
ikona DVD może nie wyświetlać się na pulpicie. W takim przypadku ustawienie odpowiedzialne za 
wyświetlanie ikony na pulpicie może być wyłączone. Sprawdzić, czy ustawienie wyświetlania na pulpicie 
jest wyłączone w "Preferences" w Finder

2 Otworzyć folder [Mac_User_SW].

3 Dwukrotnie kliknąć plik [Fiery Printer Driver.dmg], a następnie dwukrotnie kliknąć [Fiery Printer 
Driver.pkg].

% Uruchomiony zostanie instalator.

4 Kliknąć [Continue].

5 Przejrzeć umowę licencyjną, a następnie kliknąć [Continue].

6 Kliknąć [Agree].

7 Kliknąć [Install].

% Kiedy wyświetlony zostanie ekran umożliwiający wprowadzenie [Name] i [Password] 
w odpowiednich polach należy wprowadzić nazwę i hasło administratora, a następnie kliknąć 
[Install Software].

8 Wybrać nazwę drukarki, która ma zostać zainstalowana, a następnie kliknąć [Continue].

9 Wprowadzić nazwę drukarki, a następnie kliknąć [Install].

10 Po zakończeniu instalacji kliknąć [Finish].

% Aby ustawić codzienną eksploatację drukarki, należy zaznaczyć pole wyboru [Set as default].

11 Kliknąć [Close].

% Następnie, korzystając z oprogramowania Bonjour dodać w komputerze drukarkę. 

12 W Apple Menu wybrać [System Preferences], a następnie kliknąć ikonę [Print & Scan].

% W OS X 10.9/10.10/10.11 kliknąć [Printer & Scanner].

13 Kliknąć [+].

% Kiedy wyświetlone zostanie menu, należy wybrać [Add Printer or Scanner]. 

14 Kliknąć [Default].

Wykryte zostaną podłączone drukarki. Jeśli nie zostanie wykryta żadna drukarka, urządzenie należy 
ponownie uruchomić.
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15 Na liście [Name] zaznaczyć podłączoną z wykorzystaniem oprogramowania Bonjour drukarkę, która ma 

zostać dodana.

% Określenie drukarki powoduje wyświetlenie odpowiedniego sterownika drukarki w polu [Use]. Jeśli 
sterownik drukarki nie zostanie poprawnie wyświetlony, należy zaznaczyć [Select Printer Software], 
a następnie bezpośrednio określić żądany sterownik drukarki.

% Aby sprawdzić nazwę drukarki przypisaną do niniejszego urządzenia, należy wybrać [Administrator 
Setting] - [Network Setting] - [NIC Setting] - [Bonjour Setting].

16 Kliknąć [Add].

% W OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 informacje o opcjach konfigurowane są automatycznie.

17 Skonfigurować opcjonalne informacje o urządzeniu, a następnie kliknąć [OK] lub [Continue].

Ustawienie domyślne
Sprawdzić, czy w sterowniku drukarki poprawnie skonfigurowane są informacje opcjonalne dotyczące 
urządzenia.

0 Jeśli w sterowniku drukarki informacje opcjonalne dotyczące urządzenia nie są poprawnie 
skonfigurowane, korzystanie z funkcji opcjonalnych nie będzie możliwe. Jeśli zamontowane jest 
dowolne urządzenie opcjonalne, należy pamiętać o tym, by skonfigurować ustawienie.

1 W Apple Menu wybrać [System Preferences], a następnie kliknąć ikonę [Print & Scan].

% W OS X 10.9/10.10/10.11 kliknąć [Printer & Scanner].

2 Wybrać nazwę zainstalowanej drukarki, a następnie kliknąć [Options & Supplies] - [Driver].

% W OS X 10.9/10.10/10.11 kliknąć [Options].

3 Skonfigurować opcjonalne informacje o urządzeniu.

4 Kliknąć [OK].

Ustawienie informacji opcjonalnych w urządzeniu zostanie ukończone.
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4.2 Instalowanie aplikacji

4.2.1 Środowisko pracy

Fiery Utility

4.2.2 Fiery Utility setup

Przegląd funkcji
/ Zarządzanie zadaniami

Fiery Utility to aplikacja wykorzystywana do obsługi zadań wydruku lub danych skanowania w komputerze.

Fiery Utility oferuje następujące cztery rodzaje.

dOdsyłacz 
Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi dostarczona wraz z Fiery Color Server.

Element Dane techniczne

System operacyjny Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

Procesor centralny Windows: Pentium 4 1 GHz lub szybszy
Macintosh: PowerPC® G5 lub procesor wielordzeniowy Intel®

HDD 3 GBlub więcej

Pamięć 1 GB lub więcej/Wielkość pamięci taka sama, jak zalecana dla używanego 
systemu operacyjnego
W pamięci dostępna musi być ilość wolnego miejsca dostateczna do obsługi 
systemu operacyjnego i aplikacji.

Wyświetlacz 1 024 e 768 pikseli lub większa

Napęd Napęd DVD

Środowisko sieciowe Ustawienie protokołu TCP/IP musi być poprawnie skonfigurowane.

Fiery Utility Opis

Fiery Command 
WorkStation

Umożliwia zarządzanie zadaniami i kontrolerem obrazu poprzez sieć.

Fiery Printer Delete 
Utility

Umożliwia całkowite usunięcie sterownika drukarki z komputera.

Fiery Remote Scan Umożliwia zdalne inicjowanie skanowania, pobieranie zeskanowanych 
plików ze skrzynki mailowej i zapisywanie ich na komputerze, a także 
otwieranie zeskanowanego pliku w aplikacji hosta w celu przeprowadzenia 
edycji. Ponadto, pozwala korzystać z funkcji mapowania folderów w celu 
uzyskania dostępu do zeskanowanych danych zapisanych w skrzynce e-mail 
Kontrolera obrazu bezpośrednio z komputera.

Fiery Hot Folders Umożliwia konfigurację atrybutów dowolnego foldera znajdującego się na 
komputerze oraz automatyczne przesyłanie do kontrolera obrazu danych 
przeciągniętych i upuszczonych do tego foldera.
Ponieważ często wykorzystywane atrybuty drukowania są z wyprzedzeniem 
zapisywane w folderze, określanie atrybutów dla każdego wydruku przestaje 
być konieczne, przez co praca staje się bardziej wydajna.
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4.2.3 W środowisku Windows

Instalacja
Uruchomić instalatora z płyty DVD Oprogramowanie użytkownika dostarczonej wraz z urządzeniem, a 
następnie zainstalować Fiery Utility na komputerze.

0 Aby instalacja była możliwa, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora komputera.

1 Płytę DVD Oprogramowanie użytkownika włożyć do napędu DVD komputera.

% Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony, należy dwukrotnie kliknąć [MasterInstaller.exe] znajdujący 
się na płycie DVD, a następnie przejść do Kroku 2.

% Kiedy pokazane zostanie okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć [Kontynuuj] lub [Tak].

2 Kliknąć [Dalej].

3 Sprawdzić umowę licencyjną, kliknąć [Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej], a następnie kliknąć 
[Dalej].

4 Sprawdzić folder docelowy.

% Aby zmienić folder docelowy, należy kliknąć [Przeglądaj], by określić żądany folder.

5 Wybrać język, a następnie kliknąć [Dalej].

6 Zaznaczyć pole wyboru oprogramowania, które ma zostać zainstalowane, a następnie kliknąć [Dalej].

7 Sprawdzić nazwę folderu programu, a następnie kliknąć [Dalej].

8 Aby automatycznie uruchamiać Fiery Command WorkStation po zalogowaniu do komputera, należy 
kliknąć [Tak]; w przeciwnym razie, należy kliknąć [Nie].

9 Sprawdzić całkowity rozmiar oprogramowania, które ma zostać zainstalowane, a następnie kliknąć 
[Dalej].

% Jeśli wyświetlone zostanie okno [Zabezpieczeń systemu Windows] należy kliknąć [Instaluj].

10 Kliknąć [Tak. Uruchom ponownie komputer.], a następnie kliknąć [Zakończ].

Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie ukończona.
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4.2.4 W środowisku Macintosh

Instalacja
Uruchomić instalatora z płyty DVD Oprogramowanie użytkownika dostarczonej wraz z urządzeniem, 
a następnie zainstalować Fiery Utility na komputerze.

Niniejszy podręcznik opisuje sposób instalacji Fiery Command WorkStation.

1 Płytę DVD Oprogramowanie użytkownika włożyć do napędu DVD komputera.

PAMIĘTAJ
W OS X 10.7 lub późniejszych, nawet gdy płyta DVD User Software DVD zostanie włożona do napędu, 
ikona DVD może nie wyświetlać się na pulpicie. W takim przypadku ustawienie odpowiedzialne za 
wyświetlanie ikony na pulpicie może być wyłączone. Sprawdzić, czy ustawienie wyświetlania na pulpicie 
jest wyłączone w "Preferences" w Finder.

2 Plik [Fiery Applications.dmg] skopiować na pulpit, a następnie kliknąć go dwukrotnie.

% Otwarty zostanie plik Obrazu płyty.

3 Dwukrotnie kliknąć plik [Fiery Command Workstation].

Uruchomiony zostanie instalator.
% W przypadku [Fiery Remote Scan], należy dwukrotnie kliknąć [Fiery Remote Scan].

% W przypadku [Fiery Hot Folders], należy dwukrotnie kliknąć [Fiery Hot Folders].

4 Zaznaczyć pole wyboru [I agree to the EFI Terms Of Service].

5 Kliknąć [Install].

% W toku instalacji wyświetlony zostanie ekran umożliwiający wprowadzenie [Name] i [Password]. 
W odpowiednich polach należy wprowadzić nazwę i hasło administratora komputera.

6 Po zakończeniu instalacji, należy kliknąć [Close].

Instalacja jest ukończona.
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4.2.5 Uruchamianie aplikacji

Uruchamianie Fiery Command WorkStation
Aby uruchomić Fiery Command WorkStation, najpierw należy przeprowadzić procedurę logowania.

1 Uruchomić Fiery Command WorkStation.

% W Windows 7/Vista/Server 2008 R2/Server 2008 otworzyć menu Start, a następnie kliknąć 
[Wszystkie programy] - [Fiery] - [Fiery Command WorkStation 5].

% W Windows Server 2012 kliknąć [Fiery Command WorkStation 5] na ekranie Start.
% W Windows 8.1/Server 2012 R2 w oknie Start kliknąć , a następnie [Wszystkie aplikacje] - 

[Fiery Command WorkStation 5].
% W komputerze Macintosh należy wybrać menu [Go] - [Applications] - [Fiery] - [Command 

WorkStation 5], a następnie dwukrotnie kliknąć [Command WorkStation].

2 Zaznaczyć Fiery Color Server, który ma być podłączony, a następnie kliknąć [Dodaj].

Istnieje również możliwość określenia dowolnej podsieci lub zakresu adresów IP w celu wyszukania 
żądanego Fiery Color Server. Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi 
dostarczona wraz z Fiery Color Server.

3 Kliknąć [Połącz].

4 Wybrać uprawnienia użytkownika, a następnie wprowadzić hasło.

% W przypadku uprawnień użytkowników, wybrać można następujące pozycje.
Administrator: Może wykonywać wszystkie operacje.
Operator: Może wykonywać jedynie operacje związane z zadaniami.
Gość: Może wyłącznie podglądać informacje.

% Domyślne hasło to "Fiery.1".
Jeśli w uprawnieniach użytkownika wybrany jest [Operator] lub [Gość], nie ma konieczności 
wprowadzania hasła.

5 Kliknąć [Zaloguj].

Uruchomiona zostanie Fiery Command WorkStation.

Uruchamianie Fiery Remote Scan
Aby uruchomić Fiery Remote Scan, najpierw należy zaznaczyć Fiery Color Server, który ma zostać 
podłączony.

1 Uruchomić Fiery Remote Scan.

% W Windows 7/Vista/Server 2008 R2/Server 2008 otworzyć menu Start, a następnie kliknąć 
[Wszystkie programy] - [Fiery] - [Fiery Remote Scan 6].

% W Windows Server 2012 w ekranie Start kliknąć [Fiery Remote Scan 6].
% W Windows 8.1/Server 2012 R2 w oknie Start kliknąć , a następnie kliknąć [Wszystkie 

aplikacje] - [Fiery Remote Scan 6].
% W przypadku komputera Macintosh należy wybrać menu [Go] - [Applications] - [Fiery] , a następnie 

dwukrotnie kliknąć [Fiery Remote Scan].

2 Zaznaczyć Fiery Color Server, który ma być podłączony, a następnie kliknąć [Dodaj].

% Istnieje również możliwość określenia dowolnej podsieci lub zakresu adresów IP w celu wyszukania 
żądanego Fiery Color Server. Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi 
dostarczona wraz z Fiery Color Server.

3 Kliknąć [Połącz].

Uruchomiona zostanie Fiery Remote Scan, a użytkownik będzie mógł zaimportować plik skanowania.
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Uruchamianie Fiery Hot Folders

% Uruchomić Fiery Hot Folders.

Uruchomiona zostanie Fiery Hot Folders, a użytkownik będzie mógł skonfigurować aktywne foldery 
Hot Folders.

% W Windows 7/Vista/Server 2008 R2/Server 2008 otworzyć menu Start, a następnie kliknąć 
[Wszystkie programy] - [Fiery] - [Fiery Hot Folders].

% W Windows Server 2012 w ekranie Start kliknąć [Fiery Hot Folders].

% W Windows 8.1/Server 2012 R2 w oknie Start kliknąć , a następnie [Wszystkie aplikacje] - 
[Fiery Hot Folders].

% W przypadku komputera Macintosh należy wybrać menu [Go] - [Applications] - [Fiery] - [Hot 
Folders], a następnie dwukrotnie kliknąć [Fiery Hot Folders Console].



5 Podstawowe operacje
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5 Podstawowe operacje

5.1 Ładowanie papieru

5.1.1 Ładowanie papieru do podajnika modułu głównego
Taka sama procedura ładowania papieru jest wykorzystywana w przypadku Podajnika 1 i Podajnika 2. 
W niniejszej części opisano sposób ładowania papieru do Podajnika 1.

1 Wysunąć podajnik, by załadować do niego papier.

PAMIĘTAJ
Należy zwrócić uwagę na to, by podajnik został wysunięty 
do końca, to jest do momentu gdy w tylnej lewej części 
podajnika widoczna będzie niebieska etykieta. 
W przeciwnym razie rolka pobierająca może nie otworzyć 
się lub mogą pojawić się inne problemy z urządzeniem.

2 Otworzyć rolkę pobierającą.

3 Dwa pokrętła blokujące prowadnice boczne (znajdujące 
się z przodu i z tyłu) obrócić w lewo, by je poluzować.

4 Po naciśnięciu dźwigni zwalniającej blokadę prowadnicy 
bocznej ( ) należy ją przesunąć w dowolne 
położenie ( ).

% Przesunąć zarówno przednią, jak i tylną płytkę 
prowadnicy bocznej.

% Określić ich położenie na podstawie wskaźników 
formatu znajdujących się na dolnej półce podajnika.

5 Tylną płytkę prowadnicy przesunąć w dowolne miejsce.

% Określić ich położenie na podstawie wskaźników 
formatu znajdujących się na dolnej półce podajnika.

6 Aby zablokować płytki prowadnic bocznych 
w poprawnych położeniach, do podajnika należy załadować 
odpowiednią ilość papieru i wyrównać go względem 
prawego boku podajnika.

PAMIĘTAJ
Papier należy załadować stroną przeznaczoną do 
zadrukowania skierowaną do dołu.
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7 Docisnąć do papieru płytkę prowadnicy bocznej.

8 Dwa pokrętła blokujące prowadnice boczne (znajdujące 
się z przodu i z tyłu) obrócić w prawo, by prowadnice 
zablokować.

9 Pozostałą ilość papieru załadować do podajnika, a 
następnie docisnąć płytkę prowadnicy tylnej do stosu 
papieru.

PAMIĘTAJ
Nie należy ładować więcej niż 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb 
Bond) do Podajnika 1 oraz więcej niż 1 000 arkuszy 
(80 g/m2/21 lb Bond) do Podajnika 2. Ponadto, nie należy 
ładować stosu papieru wyższego niż ,, oznaczenia 
wskazującego ograniczenie wysokości stosu na płytce 
prowadnicy bocznej. W przeciwnym razie może wystąpić 
zacięcie papieru.

Należy upewnić się, że płytka prowadnicy tylnej jest 
dokładnie dosunięta do papieru. Jeśli pomiędzy płytką 
tylnej prowadnicy i papierem jest jakakolwiek przestrzeń, 
urządzenie nie będzie w stanie wykryć poprawnego formatu 
papieru. Może to spowodować błąd podawania papieru w urządzeniu.

Sprawdzić, czy papier nie jest zmięty. W przeciwnym razie może wystąpić zacięcie papieru.

10 Zamknąć podajnik.

% Wepchnąć podajnik, aż do jego zablokowania.
Wskaźnik ilości w obszarze wyświetlacza informacji podajnika zmieni się z  na  w ekranie 
[URZĄDZENIE] lub [KOPIOWANIE].

PAMIĘTAJ
Ostrożnie zamknąć podajnik. W przeciwnym razie może dojść do nieoczekiwanego uszkodzenia 
urządzenia wynikającego z uderzenia ciężarem podajnika lub papieru.
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5.1.2 Ładowanie papieru do Zespołu podawania papieru PF-602m
Poniżej opisany został sposób ładowania papieru do opcjonalnego Zespołu podawania papieru PF-602m. 
Taka sama procedura ładowania papieru jest wykorzystywana w przypadku Podajnika 3 i Podajnika 4.

dOdsyłacz 
Aby poznać sposoby ładowania papieru do innych opcjonalnych zespołów podawania papieru, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

1 Wysunąć podajnik, by załadować do niego papier.

PAMIĘTAJ
Podajniki można wysunąć jedynie gdy urządzenie jest 
włączone. Przed wysunięciem podajnika docelowego, 
sprawdzić czy włączony jest pomocniczy klawisz zasilania.

Aby zapobiec upadkowi urządzenia, każdorazowo wysunąć 
można tylko jeden podajnik.

2 Obrócić pokrętła blokujące prowadnicę boczną (4 szt.) 
w lewo, by je poluzować.

3 Po naciśnięciu dźwigni zwalniającej blokadę prowadnicy 
bocznej ( ) przesunąć płytki prowadnic bocznych 
w dowolne położenie ( ).

% Określić ich położenie na podstawie wskaźników 
formatu znajdujących się na dolnej półce podajnika.

PAMIĘTAJ
Aby przesunąć płytki prowadnicy bocznej, należy 
pamiętać, by przytrzymać obie płytki prowadnicy bocznej 
razem. Jeśli prowadnica będzie przesunięta wskutek 
przytrzymania tylko jednej z płytek prowadnicy bocznej, 
trzymana płytka prowadnicy bocznej może ulec 
przemieszczeniu.

4 Dociskając dźwignię zwalniającą blokadę prowadnicy 
tylnej przesunąć płytkę prowadnicy tylnej w dowolne 
położenie.

% Określić ich położenie na podstawie wskaźników 
formatu znajdujących się na dolnej półce podajnika.

5 Aby zablokować płytki prowadnic bocznych 
w poprawnych położeniach, do podajnika należy załadować 
odpowiednią ilość papieru i wyrównać go względem lewego 
boku podajnika.

PAMIĘTAJ
Papier należy załadować stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną ku górze.

6 Docisnąć płytki prowadnicy bocznej do papieru, a następnie obrócić pokrętła blokujące boczną 
prowadnicę (4 szt.) w prawo, by ustalić ich położenie.
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7 Pozostałą ilość papieru załadować do podajnika, a 
następnie docisnąć płytkę prowadnicy tylnej do stosu 
papieru.

PAMIĘTAJ
Należy uważać, by nie załadować stosu papieru wyższego 
niż oznaczenie , wskazujące ograniczenie wysokości na 
płytce prowadnicy bocznej. W przeciwnym razie może 
wystąpić zacięcie papieru.

Aby załadować papier o szerokości mniejszej niż 182 mm/ 
7,165", należy skorzystać z prowadnic małego formatu 
wbudowanych w płytki prowadnicy bocznej. Aby uzyskać 
informacje, w jaki sposób należy korzystać z prowadnic 
małego formatu, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Należy upewnić się, czy płytka prowadnicy tylnej jest 
dokładnie dosunięta do papieru. Jeśli pomiędzy płytką tylnej prowadnicy i papierem jest jakakolwiek 
przestrzeń, urządzenie nie będzie w stanie wykryć poprawnego formatu papieru. Może to spowodować 
błąd podawania papieru w urządzeniu.

Papier należy załadować stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną ku górze.

8 Zamknąć podajnik.

% Wepchnąć podajnik, aż do jego zablokowania.
Wskaźnik ilości w obszarze wyświetlacza informacji podajnika zmieni się z  na  w ekranie 
[URZĄDZENIE] lub [KOPIOWANIE].

PAMIĘTAJ
Ostrożnie zamknąć podajnik. W przeciwnym razie może dojść do nieoczekiwanego uszkodzenia 
urządzenia wynikającego z uderzenia ciężarem podajnika lub papieru.

5.1.3 Ładowanie papieru do Podajnika przekładek Zespołu składającego FD-503
Wybrać [Ustaw.papieru] w ekranie [URZĄDZENIE] lub w ekranie [KOPIOWANIE], a następnie zmienić 
ustawienie papieru dla podajnika górnego lub dolnego podajnika przekładek.

1 Załadować papier do górnego lub dolnego podajnika 
podajnika przekładek.

Wskaźnik ilości zmieni się z  na  w ekranie 
[URZĄDZENIE] lub [KOPIOWANIE].

2 Docisnąć płytki prowadnic podajnika do papieru.

PAMIĘTAJ
Nie ładować więcej niż 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) do 
górnego, ani do dolnego podajnika. Ponadto, nie należy 
ładować ilości papieru wystającej powyżej linii ograniczenia 
widocznej na płytkach prowadnicy podajnika.
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5.2 Ustawienie papieru

5.2.1 Określanie informacji o papierze w podajniku
Określić wymagane informacje (format, rodzaj, gramaturę i inne wartości) dla papieru załadowanego do 
podajnika papieru.

Jeśli załadowany jest papier o formacie standardowym, jego wielkość zostanie wykryta automatycznie. Aby 
załadować papier o formacie niestandardowym, należy określić wymagany rozmiar.

1 Wcisnąć [Ustaw.papieru] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

% Można również wcisnąć [Ustaw.papieru] 
w ekranie [KOPIOWANIE], by określić 
wymagany format.

2 Wybrać podajnik, do którego papier jest 
załadowany, a następnie wcisnąć [Zmień 
kompl.].

3 Nacisnąć [Rodz. pap.], by wybrać żądany 
rodzaj papieru.
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4 Nacisnąć [Format papieru].

5 Wybrać jedną z opcji dostępnych 
w [Ust.formatu] odpowiadającą papierowi 
załadowanemu do podajnika.

6 Umożliwia określenie wielkości.

[Standardowy]: Wykrywany automatycznie.

% W [Wysz.ust.form.] można wybrać format, 
który będzie wykrywany.

% Istnieje jednak grupa formatów posiadająca 
nieznaczne różnice, przez co urządzenie nie 
może rozróżnić ich podczas operacji 
wykrywania formatów. Aby identyfikować te 
formaty jako pojedynczy format, który 
będzie mógł być określany przez urządzenie, użytkownik może wybrać format, jaki będzie 
wykrywany w [Wysz.ust.form.].
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% [WŁASNY]: Określić wartość w pozycjach od (1) do (3).

% Możliwe jest nazwania i zarejestrowanie formatu określonego w [Rejestrow.formatu].
% Aby przywołać zarejestrowany format, należy wybrać [Przywoływ.formatu].

% Zależnie od zamontowanego urządzenia opcjonalnego, pozycja (3) nie jest wyświetlana.

% [P.z zak.]: Określić format papieru i liczbę zakładek.
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7 Jeśli wybrane zostanie [Wysz.ust.form.] 
w [Standardowy], należy wcisnąć [OK].

Spowoduje to przywrócenie ekranu 
[Ust.formatu].
% Ten krok nie jest wymagany, jeśli wybrane 

zostanie [WŁASNY] lub [P.z zak.].

8 Nacisnąć [OK].

Spowoduje to przywrócenie ekranu 
[Zmień poszcz.kompl.].

9 Jeśli zachodzi taka potrzeba, określić 
pozostałe pozycje.

10 Nacisnąć [OK].

Spowoduje to przywrócenie ekranu 
[Ustaw.papieru].
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11 Wcisnąć [Zamk.].

Spowoduje to przywrócenie ekranu 
[URZĄDZENIE].

Jeśli w celu określenia formatu papieru 
wciśnięte zostanie [Ustaw.papieru] w ekranie 
[KOPIOWANIE], przywrócony zostanie ekran 
[KOPIOWANIE].
Ustawienie papieru będzie wtedy ukończone.

Wskazówki
- Aby poznać szczegóły na temat pozycji 

ustawień, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Wskazówki
- Aby zarejestrować warunki papieru w profilu papieru, należy wcisnąć [Zarejestruj]. Aby poznać 

szczegóły na temat sposobu rejestrowania profilu papieru, patrz [Instrukcja obsługi HTML].
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5.3 Ustawienie sterownika drukarki

5.3.1 Funkcje sterownika drukarki
W niniejszej części opisano sposób określania trybu kolorów z wykorzystaniem sterownika drukarki.

[Color mode]: Wybór koloru wydruku
Otworzyć [Color] w ekranie Ustawienia drukowania sterownika drukarki, następnie wybrać [Color mode] 
spośród [CMYK] lub [Grayscale].

dOdsyłacz 
Przed wybraniem trybu kolorów należy przeprowadzić kalibrację. Aby poznać szczegóły, patrz str. 6-37.

Tryb kolorów można również określić w [Color Setup] w Fiery Command WorkStation. Aby poznać 
informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi dostarczona wraz z Fiery Color Server.



bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308) 5-13

5.3 Ustawienie sterownika drukarki 5

[Color mode]: Basic Settings (Ustawienia podstawowe)
Aby określić podstawowe wartości domyślne odnoszące się do przetwarzania kolorów, należy otworzyć 
[Color] w oknie Preferencji drukowania, a następnie kliknąć [Basic Settings]. Możliwe jest również zmienianie 
ustawienia dla każdego zadania wydruku.

dOdsyłacz 
Należy również wybrać [Color Setup] w Fiery Command WorkStation, by skonfigurować [Basic Settings] 
w trybie kolorów. Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi dostarczona wraz z Fiery 
Color Server.
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[Color mode]: Expert Settings (Ustawienia zaawansowane)
Aby określić wartości domyślne odnoszące się do wszystkich pozycji związanych z przetwarzaniem kolorów, 
należy otworzyć [Color] w oknie Preferencji drukowania, a następnie kliknąć [Expert Settings].

Możliwe jest również zmienianie ustawienia dla każdego zadania wydruku.

dOdsyłacz 
Można również wybrać [Color Setup] w Fiery Command WorkStation, by skonfigurować [Expert Settings] 
w trybie kolorów. Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi dostarczona wraz z Fiery 
Color Server.



6 Zapewnianie jakości 
wykończania
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6 Zapewnianie jakości wykończania

6.1 Regulacja dla obydwu stron

6.1.1 Regulacja dla obydwu stron
Kiedy wykonywane jest drukowanie dwustronne, można wyregulować położenie wydruku na przedniej i tylnej 
stronie arkusza. Zadanie to nazywane jest Regulacją z obu stron.

Wpływ ciepła generowanego przez zespół utrwalający może powodować nieznaczne rozszerzanie i 
kurczenie arkuszy papieru podczas drukowania. Zakres takiego wpływu jest różny zależnie od rodzaju i 
gramatury papieru, dlatego jeśli zmieniono papier, jaki ma być załadowany do podajnika, należy pamiętać, 
by przeprowadzić Regulację z obu stron.

Wskazówki
- Regulację z obu stron można wykonać dwoma metodami: otwierając [Ustaw.papieru] lub otwierając 

[Z obu str.] w ekranie [URZĄDZENIE]. W niniejszym podręczniku opisano metodę wykorzystującą 
[Ustaw.papieru] w celu przeprowadzenia regulacji.

dOdsyłacz 
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy otwierać [Z obu str.], w celu wykonania regulacji, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].
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6.1.2 Procedura przeprowadzania regulacji
Aby dokonać Regulacji z obu stron, należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą.

1 Sprawdzić położenie odniesienia wydruku na stronie

Aby ocenić wyrównanie położenia wydruku, w urządzeniu należy wykonać niezbędną regulację 
położenia odniesienia.

Przed rozpoczęciem Regulacji z obu stron należy sprawdzić wartość regulacji położenia odniesienia. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy ją wyregulować.

Sprawdzić należy następujące pozycje regulacji. Aby je sprawdzić, w ekranie [URZĄDZENIE] należy 
wybrać [REGULACJA] - [Ustawienie urządzenia] - [Ustawienia drukarki].

% [01 Ustaw.rej.obrazu(odLewKr)]

% [02 Ustawienie centrowania]
% [03 Regul.powiększ.w kier.podaw.]

% [04 Reg.powięk.w kier.poprzecz.]
Najpierw należy wyregulować przednią stronę, w następującej kolejności: 03 -> 04 -> 01 -> 02, 
następnie w tej samej kolejności wyregulować stronę tylną.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób należy sprawdzić lub ponownie wyregulować wartość regulacji, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

2 Wykonywanie Regulacji z obu stron dla każdego z podajników

Dostępne są następujące metody regulacji.

% Regulacja pomiaru skanu: metoda ta jest wykorzystywana do regulowania współczynnika zoom i 
położenia na wydruku na stronie tylnej w oparciu o wartości tych ustawień dla strony przedniej, 
tak aby wygląd przedniej i tylnej strony były podobne. Regulacja z obu stron jest wykonywana 
automatycznie z wykorzystaniem funkcji skanowania niniejszego urządzenia. (str. 6-5)
(bizhub PRESS C1070P/bizhub PRESS C71hc nie obsługuje regulacji [Pomiaru skanu].)

% Regulacja odstępu: metoda wykorzystywana do wyrównywania obu stron z wykorzystaniem 
korekty powiększenia strony tylnej i położenia na wydruku w oparciu o wartości tych ustawień dla 
strony przedniej (str. 6-12).

% Ustawienia tabeli: metoda wykorzystywana do wyrównywania obu stron z wykorzystaniem korekty 
powiększenia i położenia na wydruku dla strony przedniej i tylnej str. 6-16).

% Regulacja zoom i przesunięcia obrazu: metoda wykorzystywana do dokładnego ustawiania po 
wykonaniu Regulacji pomiaru skanu, Regulacji odstępu lub Ustawieniu tabeli, albo wtedy, gdy 
znana jest wartość przesunęcia pomiędzy obiema stronami (str. 6-22).

dOdsyłacz 
Jeśli podczas drukowania występuje przekrzywianie lub marszczenie papieru, przed wykonaniem regulacji 
pomiaru skanu, regulacji odstępu, ustawienia tabeli lub regulacji zoom i przesunięcia obrazu, wyregulować 
należy zakres ustawienia synchronizacji wałków. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Kiedy położenie odniesienia na stronie zadrukowanej jest wyregulowane lub wybrano [Ustawienie z obu stron], 
oznaczenie jest drukowane na przednich stronach wykresów, dzięki czemu, w zależności od ilości 
oznaczeń, użytkownik może zorientować się z którego podajnika pobierany jest papier używany do 
drukowania ich. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

PAMIĘTAJ
Do wyregulowania położenia odniesienia wydruku na stronie konieczne są wysokie umiejętności techniczne. 
Przed rozpoczęciem tej regulacji należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Użytkownik może zmienić ekran domyślny pokazywany w [Ustawieniu z obu stron]. Aby dowiedzieć się więcej, 
należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. (W bizhub PRESS C1070P/bizhub PRESS C71hc nie 
można ustawić domyślnego ekranu regulacji [Pomiaru skanu].)
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6.1.3 Wykonywanie Regulacji z obu stron dla każdego z podajników
W przypadku każdego podajnika wyregulować należy mogące występować podczas drukowania 
dwustronnego przesunięcie przedniej i tylnej strony arkusza względem siebie.

Dostępne są następujące metody przeprowadzania Ustawienia z obu stron.
- Regulacja pomiaru skanu

- Regulacja odstępu
- Ustawienia tabeli

- Regulacja zoom i przesunięcia obrazu

Wygodnie jest wyregulować współczynnik zoom i położenie na wydruku na stronie tylnej korzystając 
z regulacji pomiaru skanu lub z regulacji odstępu po wcześniejszym wyregulowaniu współczynnika zoom 
i położenia na wydruku na przedniej stronie z użyciem ustawienia tabeli lub regulacji zoom i przesunięcia 
obrazu.

Nie jest konieczne wykonywanie regulacji pomiaru skanu i regulacji odstępu.

Wskazówki
- Wartości Regulacji z obu stron zarejestrować można w profilu papieru, dla którego określone są 

warunki papieru. Jeśli zarejestrowane są warunki papieru, możliwe jest wykonanie drukowania 
z wykorzystaniem wcześniejszych warunków nawet wtedy, gdy zmieniony został podajnik, do którego 
papier będzie załadowany. Aby poznać sposób edytowania lub rejestrowania profilu papieru, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

Regulacja pomiaru skanu
Wyregulować współczynnik powiększenia i pozycję druku tylnej strony w odniesieniu do pozycji druku 
przedniej strony. Współczynnik powiększenia i pozycje druku tylnej strony są regulowane automatycznie 
poprzez korzystanie z funkcji skanera niniejszego urządzenia w celu zmierzenia zakresu odstępu pomiędzy 
pozycją druku tylnej strony, a pozycją druku strony przedniej. Mierzenie zakresu odstępu z wykorzystaniem 
podziałki nie jest konieczne. Regulacja ta jest dostępna w przypadku wszystkich rozmiarów papieru, które 
mogą być wykorzystywane w niniejszym urządzeniu.

Wydrukować od 1 do 20 arkuszy wykresu regulacji, drukowanych zarówno na przedniej, jak i tylnej stronie 
arkusza, a następnie każdy z arkuszy zeskanować 4 razy. Obliczona zostanie średnia wartość zakresu 
odstępu pozycji wydruku na tylnej stronie względem tej pozycji na stronie przedniej, którą można uzyskać 
poprzez zeskanowanie do 20 arkuszy wykresu regulacji, aby wyregulować współczynnik powiększenia i 
pozycję wydruku tylnej strony.

PAMIĘTAJ
bizhub PRESS C1070P/bizhub PRESS C71hc, w którym brak jest zainstalowanego skanera, nie może 
zeskanować wykresów regulacji w celu wykonania Regulacji [pomiaru skanu].

Regulacja [Pomiaru skanu] zapewnia koordynację w oparciu o średnią wartość zakresu odstępu, uzyskaną po 
uwzględnieniu odstępu pozycji na wydruku na pierwszym i na ostatnim arkuszu, którą można uzyskać podczas 
tworzenia kilku wydruków.

Wykonanie regulacji [Pomiaru skanu] może wymagać ponownej konfiguracji "Regulacji zoom i przesunięcia 
obrazu", zarejestrowanej w profilu papieru.

Regulacja [Pomiaru skanu] stanowi prostą metodę regulacji jedynie współczynnika powiększenia i położenia 
obrazu na tylnej stronie. Aby wykonać regulację zarówno przedniej, jak i tylnej strony, należy przeprowadzić 
"Ustawienia tabeli" (str. 6-16) lub "Regulacja zoom i przesunięcia obrazu" (str. 6-22).

1 Wcisnąć [Ustaw.papieru] w ekranie 
[URZĄDZENIE].
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2 Wybrać podajnik, do którego załadowany jest 
papier docelowy, a następnie wcisnąć [Zmień 
kompl.].

3 Wcisnąć [Ust.z obu str.].

4 Sprawdzić, czy [Pom.skan.] jest wyświetlany, 
a następnie nacisnąć [Drukuj arkusz tła].

5 Kiedy wyświetlony zostanie ekran [TRYB 
DRUKOW.], należy wcisnąć Start na panelu 
sterowania.

Drukowany jest arkusz tła.
% Jeśli arkusz tła jest już dostępny do 

przeprowadzenia pomiaru, ponowne 
drukowanie go nie jest konieczne. Należy 
przejść do Kroku 7.

PAMIĘTAJ
Do wydrukowania arkusza tła użyć papieru o 
formacie A3 lub większym, albo 11 e 17 lub 
większym. Po naciśnięciu [Drukuj arkusz tła] 
w celu wyświetlenia Ekranu TRYB DRUKOW. arkusza tła, na ekranie taca wybrana w kroku 2. jest 
wybierana automatycznie, lecz jeśli zachodzi taka potrzeba, można ją zmienić. Wybrać podajnik, do 
którego załadowany jest papier o formacie A3 lub większym, albo 11 e 17 lub większym. Użytkownik 
może zmienić liczbę wydruków, potrzebny jest jednak tylko jeden arkusz. Jeśli format arkusza tła będzie 
mniejszy niż A3 lub 11 e 17, pomiar skanu może nie zostać wykonany.
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6 Wcisnąć [Zam.tryb druk.].

7 Wcisnąć [1. Drukuj wykresu regulacji].

8 Wprowadzić liczbę wykresów regulacji, które 
mają zostać wydrukowane.

% Wydrukować można 20 lub więcej 
wykresów regulacji; jednak jedynie do 
20 wykresów regulacji może być kolejno 
zeskanowanych i zmierzonych.

9 Nacisnąć Start na panelu sterowania.

Wykresy regulacji są drukowane z obu stron 
papieru, w podajniku wybranym w Kroku 2.
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10 Wcisnąć [Zam.tryb druk.].

11 Wcisnąć [2. Skanuj wykres regulacji].

Wyświetlony zostanie ekran [Skanuj wykres 
regulacji].

12 Wykres regulacji umieścić na Szybie oryginału.

% Otworzyć ADF, następnie włożyć wykres regulacji skierowany przednią stroną do góry (odwrócony 
od Szyby oryginału). Górna krawędź wykresu powinna dokładnie przylegać do dalszego końca 
szyby. Górny lewy róg wykresu regulacji umieścić w odległości około 2 cali (w przybliżeniu 5 cm) od 
pionowej prowadnicy formatu i od poziomej prowadnicy formatu na Szybie oryginału, 
sprawdzając czy lewa i górna krawędź ułożone są równolegle względem odpowiednio pionowej 
prowadnicy formatu i poziomej prowadnicy formatu.

przód

przód
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13 Arkusz tła umieścić na Szybie oryginału, a następnie zamknąć ADF.

% Tylną stronę arkusza tła ułożyć skierowaną do dołu (zwróconą do szyby oryginału), a następnie 
dokładnie dopasować go do pionowej prowadnicy formatu i do poziomej prowadnicy formatu, 
jak zostało pokazane poniżej. Należy zachować ostrożność, by nie zmienić położenia wcześniej 
ułożonego wykresu regulacji.

14 Wcisnąć [Start] na ekranie [Skanuj wykres regulacji].

Wykres regulacji jest skanowany.

Kiedy skanowanie zostanie poprawnie 
ukończone, wartość na liczniku [Liczba skanów] 
na ekranie Skanuj wykres regulacji wzrośnie o 
jeden, a niebieskie obramowanie pokazywane 
na ilustracji na ekranie przesunie się do 
następnego elementu z prawej strony.

% Jeśli wykres regulacji zostanie poruszony 
zanim niebieskie obramowanie przesunie 
się do następnego elementu, pomiar może 
nie zostać wykonany poprawnie.

% Jeśli ADF pozostanie otwarty, skanowanie 
nie powiedzie się i wyświetlony zostanie 
komunikat. Należy zamknąć ADF, a 
następnie nacisnąć [Zamk.] w oknie 
dialogowym komunikatu.

% Jeśli skanowanie nie powiedzie się, pokazany może zostać komunikat. Aby poprawnie ułożyć 
wykres regulacji i arkusz tła, należy wykonać instrukcje pokazywane na ekranie, a następnie 
nacisnąć [Zamk.].

% Jeśli podczas pomiaru skanu na ekranie Skanuj wykres regulacji naciśnięte zostanie [Powrót], 
wyświetlany jest komunikat żądający potwierdzenia, czy pomiar skanu ma być przerwany. Aby 
odrzucić wcześniejsze wyniki pomiaru, należy wcisnąć [Tak]. Ponownie uruchomić proces 
skanowania od pierwszego pomiaru skanu. Jeśli pomiar skanu ma być kontynuowany, należy 
wcisnąć [Nie].

przód

przód
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15 Kroki skanowania 12. i 14. należy powtórzyć cztery razy dla każdego wykresu regulacji.

% Pierwszy raz: Włożyć wykres regulacji 
przednią stroną zwrócony do góry (przednia 
strona odwrócona od szyby oryginału), 
górną krawędzią skierowany do tyłu 
urządzenia.

% Drugi raz: Włożyć wykres regulacji przednią 
stroną zwrócony do góry (przednia strona 
odwrócona od szyby oryginału), dolną 
krawędzią skierowany do tyłu urządzenia.

% Trzeci raz: Włożyć wykres regulacji tylną 
stroną zwrócony do góry (tylna strona 
odwrócona od szyby oryginału), górną 
krawędzią skierowany do tyłu urządzenia.

% Czwarty raz: Włożyć wykres regulacji tylną 
stroną zwrócony do góry (tylna strona 
odwrócona od szyby oryginału), dolną 
krawędzią skierowany do tyłu urządzenia.

Kiedy ukończone zostanie czwarte skanowanie, 
wyświetlone zostanie okno dialogowe 
umożliwiające obliczenie wartości regulacji.
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16 Należy wybrać, czy pomiar skanu ma być 

kontynuowany, czy zakończony, a wartość 
regulacji obliczona.

% Aby kontynuować pomiar skanu, wcisnąć 
[Nie]. Aby zakończyć pomiar skanu i 
obliczyć wartość regulacji, wcisnąć [Tak].

% Wciśnięcie [Nie] spowoduje przywrócenie 
ekranu [Skanuj wykres regulacji], na którym 
wartość licznika [Arkusz wykr.regul.] 
wzrasta po jednym. Kroki od 12. do 
15. należy powtórzyć dla wszystkich 
wykresów regulacji. Wyniki pomiarów 
zostaną dodane. Operację tę można 
powtórzyć do 20 razy. Po zakończeniu 
20. pomiaru skanu nie będzie można już 
wcisnąć [Nie].

% Wciśnięcie [Tak] powoduje automatyczne obliczenie wartości regulacji na podstawie dodanych 
wyników pomiaru. Wartość ta jest następnie zastosowana w Zoom i Przesunięciu obrazu 
określanych dla [Tył]. Po naciśnięciu [Tak] należy wydrukować arkusz z wykresem regulacji, by 
sprawdzić wynik. Jeśli konieczna jest ponowna regulacja, należy powtórzyć kroki od 8. do 16.

% Jeśli wartość regulacji uzyskana po wciśnięciu [Tak] wykracza poza dostępny zakres regulacji, 
wyświetlany jest komunikat z informacją, że dostępny zakres regulacji został przekroczony. 
Wcisnąć [Zamk.], by odrzucić wartość regulacji, a następnie ponownie spróbować wykonać pomiar 
skanu, zaczynając od początku.

% Ewentualne przyczyny przekroczenia zakresu regulacji mogą uwzględniać użycie do pomiaru skanu 
niepoprawnego wykresu (wykorzystanie innego wykresu), niedostateczne wyregulowanie pozycji 
druku strony przedniej lub nieukończenie regulacji pozycji odniesień. Przed ponownym 
rozpoczęciem pomiaru skanu należy sprawdzić te elementy.

% Jeśli w [Ustawienie powiększenia dla odwrotu] ustawione jest [WYŁ.], współczynnik zoom i 
położenie na wydruku w kierunku podawania papieru nie zostaną wyregulowane.

17 Po ukończeniu regulacji, należy wcisnąć [OK].

% Aby przeprowadzić dokładną regulację 
wartości ustawienia, należy przejść do 
kroku 4 w "Regulacja zoom i przesunięcia 
obrazu" (str. 6-22).

18 Wcisnąć [Zamk.], by zamknąć regulację.

Regulacja pomiaru skanu zostanie ukończona.

% Aby zarejestrować wartości regulacji 
w profilu papieru, należy wcisnąć 
[Zarejestruj].

% Aby poznać szczegóły na temat sposobu 
rejestrowania profilu papieru, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].
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Regulacja odstępu
Aby wyregulować odstęp, należy wydrukować wykres, korzystając z podziałki, która pozwoli ustalić wartość 
regulacji, zmierzyć odstęp pomiędzy przednią, a tylną stroną, w określonych punktach pomiaru znajdujących 
się na tylnej stronie. Uzyskaną wartość wprowadzić. (Wyregulować współczynnik zoom i położenie obrazu 
na tylnej stronie w oparciu o położenie obrazu na przedniej stronie.)

Korzystając z niniejszej funkcji wprowadzić można wyłącznie wartości regulacji pozwalające ustawić odstęp. 
Funkcja ta jest przydatna, gdy potrzeba wyregulować przesunięcie wykryte na tylnej stronie, pojawiające się 
podczas wykonywania wydruków dwustronnych z wykorzystaniem nowego rodzaju papieru, lub kiedy papier 
w podajniku został wymieniony.

PAMIĘTAJ
Regulacja odstępu stanowi prostą metodę regulacji jedynie współczynnika zoom i położenia obrazu na tylnej 
stronie. Aby wykonać te regulacje również dla przedniej strony, należy przeprowadzić "Ustawienia tabeli" 
(str. 6-16) lub "Regulacja zoom i przesunięcia obrazu" (str. 6-22).

1 Wcisnąć [Ustaw.papieru] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wybrać podajnik, do którego załadowany jest 
papier docelowy, a następnie wcisnąć [Zmień 
kompl.].

3 Wcisnąć [Ust.z obu str.].
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4 Wybrać [Odstęp], a następnie wcisnąć [Tryb 

drukowania].

5 Kiedy wyświetlony zostanie ekran [TRYB 
DRUKOW.], należy wcisnąć Start na panelu 
sterowania.

Wydrukowany zostanie arkusz testowy.

6 Wcisnąć [Zam.tryb druk.].

7 Zmierzyć odstęp pomiędzy przednią a tylną 
stroną w każdym punkcie od [a] do [d] na [tylnej] 
stronie wydrukowanego wykresu.

% Ta ilustracja pokazuje przykładowy 
pomiar [a]. Odstępy na skali umieszczone 
są co 0,5 mm.

% Na tej ilustracji czarna linia wskazuje 
przednią stronę, a linia niebieska - tylną 
stronę arkusza.

% Wartość pomiaru można wprowadzić 
w jednostkach do 0,1 mm.

% Na przykład, jak zostało to pokazane na 
ilustracji, jeśli skala [a] jest przesunięta o 
1,5 mm po stronie dodatniej w odniesieniu 
do przedniej strony, należy wcisnąć [1] - [5] - [+/-], by wprowadzić "-1,5" jako wartość regulacji. 
Niebieska linia na tylnej stronie zostanie wtedy przesunięta o 1,5 mm w kierunku strony ujemnej.

% Zmierzone wartości należy zapisać, by ich nie zapomnieć.

tył
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8 Wciskać od [a] do [d] każdego z punktów i wprowadzać wartości regulacji korzystając z klawiatury, [,] 
lub [+] na ekranie.

% Jeśli położenie na wydruku jest przesunięte w kierunku strony ujemnej (-), należy wprowadzić 
wartość dodatnią (+). Jeśli położenie na wydruku jest przesunięte w kierunku strony dodatniej (+), 
należy wprowadzić wartość ujemną (-).

% Aby wyzerować wartość numeryczną, należy wcisnąć [Wymaz].

% Aby przełączyć pomiędzy znakiem plus (+) i znakiem minus (-), należy wcisnąć [+/-].

9 Po zakończeniu przetwarzania wprowadzonych 
informacji, należy wcisnąć [Rozpocznij regul.].

Wprowadzone wartości regulacji zostały 
zastosowane.
Jeśli w [Ustawienie powiększenia dla odwrotu] 
ustawione jest [WYŁ.], wartość [d] (wartość 
regulacji powiększenia poprzecznego 
(Poziomego) na tylnej stronie) nie zostanie 
zastosowana.

10 Wcisnąć Start na panelu sterowania.

Wydrukowany zostanie arkusz testowy.

11 Sprawdzić odstęp położenia na wydruku porównując go z wydrukowanym wykresem.

% Kroki od 7. do 10. należy powtarzać do chwili, gdy wszystkie odstępy pomiędzy przednią a tylną 
stroną zostaną zlikwidowane.
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12 Wcisnąć [Zam.tryb druk.].

13 Po ukończeniu regulacji, należy wcisnąć [OK].

Aby przeprowadzić dokładną regulację 
wartości ustawienia, należy przejść do kroku 4 
w "Regulacja zoom i przesunięcia obrazu" 
(str. 6-22).

14 Wcisnąć [Zamk.], by zamknąć regulację.

Regulacja odstępu na tym etapie będzie 
ukończona.

% Aby zarejestrować wartości regulacji 
w profilu papieru, należy wcisnąć 
[Zarejestruj].

% Aby poznać szczegóły na temat sposobu 
rejestrowania profilu papieru, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].
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Ustawienia tabeli
Aby przeprowadzić regulację, wydrukować można tabelę Regulacji z obu stron, zmierzyć punkty pomiarowe 
korzystając z podziałki, a następnie wprowadzić wartości pomiaru.

Ta funkcja umożliwia jedynie wprowadzenie wartości pomiaru w celu przeprowadzenia regulacji z obu stron. 
Jest to wygodne, gdy wykryte zostanie nieokreślone przesunięcie pomiędzy przednią i tylną stroną arkusza, 
kiedy wykonane ma być drukowanie dwustronne z wykorzystaniem nowego rodzaju papieru lub zmieniany 
jest papier w podajniku.

1 Wcisnąć [Ustaw.papieru] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wybrać podajnik, do którego załadowany jest 
papier docelowy, a następnie wcisnąć [Zmień 
kompl.].

3 Wcisnąć [Ust.z obu str.].
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4 Wybrać [Przód], a następnie wcisnąć 

[Ustaw.tabeli].

5 Nacisnąć [Tryb drukowania].

6 Kiedy wyświetlony zostanie ekran [TRYB 
DRUKOW.], należy wcisnąć Start na panelu 
sterowania.

Wydrukowany zostanie arkusz testowy.

7 Wcisnąć [Zam.tryb druk.].
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8 Na wydrukowanym arkuszu zmierzyć długość 
linii w każdym z punktów od [1] do [8] 
korzystając z podziałki.

% Ilustracja z prawej strony pokazuje przykład 
mierzenia linii w punktach [1] i [5]. Jak 
pokazano w przykładzie, długość linii należy 
zmierzyć w każdym z wydrukowanych 
punktów.

% Wartość pomiaru można wprowadzić 
w jednostkach do 0,1 mm.

% Zmierzone długości należy zapisać, by ich 
nie zapomnieć.

9 Wcisnąć każdy z numerów dla danego punktu, a następnie wprowadzić zmierzoną długość używając 
klawiatury ekranowej, [,] lub [+].

% Aby wyzerować wartość, należy wcisnąć [Wymaz].

[1]
[5] [7]

[6] [8]

[2]

[3] [4]

[1]
[5]
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10 Po zakończeniu przetwarzania wprowadzonych 

informacji, należy wcisnąć [Rozp.ustawiania].

% W następnym kroku należy wyregulować 
tylną stronę arkusza.

11 Wybrać [Tył], a następnie wcisnąć 
[Ustaw.tabeli].

12 Nacisnąć [Tryb drukowania].

13 Kiedy wyświetlony zostanie ekran [TRYB 
DRUKOW.], na panelu sterowania należy 
wcisnąć Start.

Wydrukowany zostanie arkusz testowy.
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14 Wcisnąć [Zam.tryb druk.].

15 Zmierzyć przesunięcie pomiędzy oznaczeniami 
od [1] do [4] wydrukowanymi na [odwrocie] 

arkusza i oznaczeniami na [przedniej] jego 
stronie.

% Ta ilustracja pokazuje przykładowy 
pomiar [1]. Odstępy na skali umieszczone są 
co 0,5 mm.

% Na tej ilustracji czarne oznaczenie 
wskazuje przednią stronę, a niebieskie 

oznaczenie wskazuje tylną stronę 
arkusza.

% Zmierzyć przesunięcie drukowania 
w kierunku poziomym (oś X) i w kierunku 
pionowym (oś Y).

% Wartość pomiaru można wprowadzić 
w jednostkach do 0,1 mm.

% Na przykład, jak pokazano na ilustracji, jeśli w punkcie [1] jest przesunięty o 2,0 mm w stronę 
dodatnią, w kierunku X, oraz o 1,5 mm w stronę ujemną, w kierunku Y, w porównaniu ze stroną 
przednią, należy wcisnąć [2] - [0] - [+/-] w kierunku X, by wprowadzić "-2,0" jako wartość regulacji 
oraz wcisnąć [1] - [5] w kierunku Y, by wprowadzić "+1,5" jako wartość regulacji. Następnie, 
w punkcie [1], niebieska linia na tylnej stronie zostanie przesunięta o 2,0 mm w stronę ujemną, 
w kierunku X, i o 1,5 mm w stronę dodatnią, w kierunku Y.

% Zmierzone wartości należy zapisać, by ich nie zapomnieć.

tył



bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308) 6-21

6.1 Regulacja dla obydwu stron 6
16 Wcisnąć [X] lub [Y] w każdym z punktów i wprowadzić zmierzoną wartość korzystając z klawiatury 

ekranowej, [,] lub [+].

% Jeśli położenie na wydruku jest przesunięte w kierunku strony ujemnej (-), należy wprowadzić 
wartość dodatnią (+). Jeśli położenie na wydruku jest przesunięte w kierunku strony dodatniej (+), 
należy wprowadzić wartość ujemną (-).

% Aby wyzerować wartość, należy wcisnąć [Wymaz].

% Aby przełączyć pomiędzy znakiem plus (+) i znakiem minus (-), należy wcisnąć [+/-].

17 Po zakończeniu przetwarzania wprowadzonych 
informacji, należy wcisnąć [Rozp.ustawiania].

18 Po ukończeniu regulacji, należy wcisnąć [OK].

% Aby przeprowadzić dokładną regulację 
wartości ustawienia, należy przejść do 
kroku 4 w "Regulacja zoom i przesunięcia 
obrazu" (str. 6-22).
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19 Wcisnąć [Zamk.], by zamknąć regulację.

Ustawienie tabeli na tym etapie będzie 
ukończone.

% Aby zarejestrować wartości regulacji 
w profilu papieru, należy wcisnąć 
[Zarejestruj].

% Aby poznać szczegóły na temat sposobu 
rejestrowania profilu papieru, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

Regulacja zoom i przesunięcia obrazu
Możliwe jest przeprowadzenie dokładnej regulacji współczynnika zoom dla wydruku na stronie oraz 
położenia u góry, na dole, z lewej i z prawej dla przedniej i tylnej strony arkusza.

Korzystając z tej funkcji wartość regulacji można wprowadzić bezpośrednio w procentach lub podając 
wymaganą wartość. Jest to wygodne, gdy po ukończeniu ustawienia tabeli lub po uzyskaniu rezultatu 
drukowania dwustronnego użytkownik chce przeprowadzić dokładną regulację.

1 Wcisnąć [Ustaw.papieru] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wybrać podajnik, do którego załadowany jest 
papier docelowy, a następnie wcisnąć [Zmień 
kompl.].
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3 Wcisnąć [Ust.z obu str.].

4 Wcisnąć [Przód] lub [Tył], by wybrać wydruk na 
stronie, który będzie regulowany.

5 Wprowadzić współczynnik zoom lub wartość przesunięcia obrazu używając klawiatury, [,] lub [+] na 
ekranie lub Klawiatury na panel sterowania.

% Aby określić współczynnik zoom, należy wcisnąć [Pionowo] lub [Poziomo], a następnie wprowadzić 
wartość.
[Pionowo] jest wykorzystywane do regulowania współczynnika zoom w kierunku poprzecznym.
[Poziomo] jest wykorzystywane do regulowania współczynnika zoom w kierunku podawania 
papieru.
Aby powiększyć stronę zadrukowaną, należy wprowadzić wartość dodatnią (+). Aby ją zmniejszyć, 
należy wprowadzić wartość ujemną (-).
Wartość regulacji zmienia się o 0,01% w każdym kroku.
Zakres regulacji: [Pionowo] od -1,00 do +1,00, [Poziomo] od -1,00 do +1,00*

* [Poziomo] dla [Tyl] musi być określone w zakresie od -0,80 do +0,20.
% Aby stronę zadrukowaną przesunąć do góry, w dół, w lewo lub w prawo (przesunięcie obrazu), 

należy wcisnąć [G<->D] lub [P<->L], a następnie wprowadzić wartość.
Aby stronę zadrukowaną przesunąć w górę lub w prawo, należy wprowadzić wartość dodatnią (+). 
Aby stronę zadrukowaną przesunąć w dół lub w lewo, należy wprowadzić wartość ujemną (-).
Wartość regulacji zmienia się o 0,1 mm w każdym kroku.
Zakres regulacji: [G<->D] od -10,0 do +10,0, [P<->L] od -3,0 do +3,0

% Aby przełączyć pomiędzy znakiem plus (+) i znakiem minus (-), należy wcisnąć [+/-].

% Aby wyzerować wartość, należy wcisnąć [Wymaz].
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% Aby wyregulować współczynnik zoom i przesunięcie obrazu, należy sprawdzić status na środku 
strony.

Przykład regulacji współczynnika zoom: 
Obraz znajdujący się na przedniej stronie ma 
długość 10 mm, natomiast obraz na odwrocie 
został wydłużony do 10,1 mm.
% Wcisnąć [Pionowo] w [Tyl], a następnie 

nacisnąć [1][0][0].
% Wcisnąć [+/-], by zmienić znak w celu 

ustawienia wartości regulacji wynoszącej 
[-1,00].

Obraz znajdujący się na odwrocie zostanie 
zmniejszony o 1%.

Na tej ilustracji czarne oznaczenie 
wskazuje przednią stronę, a niebieskie 

oznaczenie wskazuje tylną stronę arkusza.

Przykład regulacji przesunięcia obrazu: 
Wyrównanie obrazu znajdującego się na 
odwrocie arkusza jest odchylone o 0,5 mm 
w dół i o 0,3 mm w prawo w odniesieniu do 
położenia obrazu na przedniej stronie.
% Wcisnąć [G<->D] w [Tyl], a następnie 

nacisnąć [5], by wartość regulacji ustawić na 
[+0,5 mm].

% Następnie, wcisnąć [P<->L], kolejno 
nacisnąć [3] i [+/-], by w wartości regulacji 
ustawić [-0,3 mm].

Obraz znajdujący się na odwrocie zostanie 
przesunięty o 0,5 mm w górę i o 0,3 mm w lewo.
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6 Po ukończeniu regulacji, należy wcisnąć [OK].

7 Wcisnąć [Zamk.], by zamknąć regulację.

Regulacja zoom i przesunięcia obrazu jest na 
tym etapie ukończona.

% Aby zarejestrować wartości regulacji 
w profilu papieru, należy wcisnąć 
[Zarejestruj].

% Aby poznać szczegóły na temat sposobu 
rejestrowania profilu papieru, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

Wskazówki
- Jeśli położenie wydruku jest odchylone pomiędzy przednią i tylną stroną arkusza, nawet po 

kilkukrotnym przeprowadzeniu Regulacji z obu stron, należy ponownie wyregulować położenie 
odniesienia wydruku na stronie. Aby poznać szczegóły na temat procedury regulacji, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].
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6.2 Regulacja jakości obrazu

6.2.1 Regulacja jakości obrazu
Jakość obrazów kolorowych należy regulować z regularnych odstępach, by zachować jednakową jakość 
wydruków niezależnie od zmian temperatury otoczenia, czy wilgotności, zmian warunków zachodzących 
w urządzeniu, lub zmian barw kolorów powodowanych rodzajem papieru lub trybem wydruku.

Urządzenie oferuje dwie metody regulacji jakości obrazu.

Codzienne zarządzanie jakością obrazów
Należy przeprowadzić regulację zaczernienia, zazwyczaj zwaną kalibracją. 
Dostępne są dwie metody: Wykorzystanie opcjonalnego Zespołu przekazywania RU-509, a także użycie 
kolorymetru wraz z Fiery Command WorkStation, która stanowi oprogramowanie dostarczane razem 
z kontrolerem obrazu. Aby poznać szczegóły, patrz str. 6-27.

Określanie jakości obrazu odniesienia
Tę metodę należy przeprowadzić, gdy urządzenie jest instalowane, lub kiedy zmieniane są warunki, takie jak 
ekran. 
Jeśli ta aplikacja zostanie użyta w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu kalibracji nie można uzyskać stabilnej 
jakości obrazu, jakość tę można wzmocnić. Aby poznać szczegóły, patrz str. 6-38.
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6.2.2 Codzienne zarządzanie jakością obrazów (kalibracja)
Zachowanie jakości obrazów kolorowych jest możliwe dzięki wykonywaniu kalibracji w odpowiednim czasie.

Wartość odniesienia (docelowa) całego zestawu drukującego została zarejestrowana z wyprzedzeniem. Aby 
wyregulować różnice i skorygować zaczernienie drukowania, wartość odniesienia należy porównać z bieżącą 
wartością pomiaru.

PAMIĘTAJ
Jakość obrazu odniesienia musi zostać określona przed przeprowadzeniem codziennego zarządzania 
jakością. Przed rozpoczęciem tego przetwarzania należy wyregulować jakość obrazu odniesienia (str. 6-38).

Wyregulować zaczernienie drukowania do wartości odniesienia

Spójne rezultaty drukowania

Kiedy zaczernienie wydruku jest wysokie Kiedy zaczernienie wydruku jest niskie

Wartość bieżącego pomiaru

Docelowa wartość odniesienia
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Harmonogram kalibracji
Jakość obrazu należy regulować codziennie w przedstawionej poniżej odstępach czasu i kolejności. Metoda 
wykonywania regulacji jest różna w zależności od tego, czy w urządzeniu zainstalowany jest Zespół 
przekazywania RU-509.

Cykl codziennej regulacji (standardowy)

Ta regulacja jest konieczna dla wszystkich klientów w toku codziennej eksploatacji urządzenia. Regulacje 
należy przeprowadzać w następujących odstępach:

- Trzydzieści (30) minut po włączeniu urządzenia

- Sześć (6) godzin po włączeniu urządzenia
- Po wydrukowaniu 1 000 lub 2 000 arkuszy

- Bezpośrednio przez wydrukowaniem obrazu, w przypadku którego istotna jest barwa
- W innych momentach, gdy użytkownik zauważy, że barwy nie są poprawne

Kolejność Element menu Opis

Bez Zespołu 
przekazywania 
RU-509

Wraz z Zespołem 
przekazywania 
RU-509

KROK 1 Kalibracja 
(str. 6-37)

[Kontrola 
zaczernienia koloru] 
(str. 6-32)

Kalibracja:
Umożliwia kalibrację powtarzalności kolorów, 
która może zmieniać się z dnia na dzień.

[Kontrola zaczernienia koloru]:
Wybrać [Ustawienie podstawowe], a 
następnie w [Wykonaj regulację okresową] 
ustawić [WŁ.]. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
wykonać [Ręczną kontrolę zaczernienia 
koloru].
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Cykl codziennej regulacji (zaawansowany)

Poza "Cyklem codziennej regulacji (standardowym)", regulacje należy wykonywać w szczególności 
w poniższych przypadkach:

- Bezpośrednio przez wydrukowaniem obrazu, w przypadku którego istotna jest barwa
- Kiedy stabilność kolorów nie jest zadowalająca (gdy podnoszona jest powtarzalność)

- Kiedy zmieniany jest rodzaj papieru

PAMIĘTAJ
Środki ostrożności związane z instalowaniem Zespołu przekazywania RU-509:

Aby korzystać z [Reg.kol.dla k.rodz.pap.] w [Kontroli zaczernienia koloru] kiedy zainstalowany jest Zespół 
przekazywania RU-509, należy wykonać [Reg.kol.dla k.rodz.pap.], co pozwoli na skonfigurowanie ustawień 
podajnika przed wykonaniem niniejszej procedury. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Kolejność Element menu Opis

Bez Zespołu 
przekazywania 
RU-509

Wraz z Zespołem 
przekazywania 
RU-509

KROK 1 [Auto.ustawien. 
Gamma] 
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

[Kontrola 
zaczernienia koloru]
(Patrz część z 
prawej strony.)

[Auto.ustawien. Gamma]:
Automatycznie reguluje powtarzalność 
kolorów wszystkich wydruków.

[Kontrola zaczernienia koloru]:
• Sprawdzić, czy w opcji [Wykonaj regulację 

okresową] ustawione jest [WŁ.] w opcji 
[Kontrola zaczernienia koloru] - 
[Ustawienie podstawowe].

• Ponadto, sprawdzić ustawienie 
[Zaczernienia koloru] w podajniku, który 
ma być wykorzystywany. Aby sprawdzić 
stan ustawienia, należy wcisnąć 
[Ustaw.papieru] na ekranie 
[URZĄDZENIE], wybrać podajnik, który 
ma być określony, a następnie wybrać 
[Zmień kompl.] - [Zaczern.koloru].
Aby korzystać z papieru standardowego, 
należy ustawić [Dane regulacji domyślnej].
Kiedy wykorzystywany jest papier 
specjalny, lub gdy użytkownik chce 
podnieść dokładność regulacji 
automatycznej, producent zaleca 
ustawienie [Reg.kol.dla k.rodz.pap.]. Aby 
poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

KROK 2 [Regulacja 
zaczernienia 
maks.]
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

[Auto.ustawien. 
Gamma] 
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

[Regulacja zaczernienia maks.]:
Podnosi powtarzalność zaczernienia.

[Auto.ustawien. Gamma]:
Automatycznie reguluje powtarzalność 
kolorów wszystkich wydruków.

KROK 3 Kalibracja 
(str. 6-37)

[Regulacja 
automatyczna 
maksymalnego 
zaczernienia (RU)] 
(str. 6-30) lub 
[Regulacja 
zaczernienia maks.]
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

Kalibracja:
Umożliwia kalibrację powtarzalności kolorów, 
która może zmieniać się z dnia na dzień.

[Regulacja automatyczna maksymalnego 
zaczernienia (RU)] lub [Regulacja zaczernienia 
maks.]:
Podnosi powtarzalność zaczernienia. Należy 
wybrać, czy regulacja ma być wykonywana 
automatycznie, czy ręcznie.

KROK 4 - [Kontrola 
zaczernienia koloru] 
(str. 6-35)

[Kontrola zaczernienia koloru]:
Wykonać [Ręczną kontrolę zaczernienia 
koloru].
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6.2.3 Regulacja automatyczna maksymalnego zaczernienia (RU)
Automatycznie wyregulować zaczernienie maksymalne każdego z kolorów: żółtego, magenty, cyjanu i 
czarnego, korzystając z czujnika zaczernienia wydruków, który jest zainstalowany na opcjonalnym Zespole 
przekazywania RU-509. Niniejszą funkcję należy wykonać przed wykonaniem [Kontroli zaczernienia koloru].

PAMIĘTAJ
Aby włączyć tę funkcję, przedstawiciel serwisu musi wcześniej określić wartość docelową zaczernienia 
maksymalnego (zaczernienie docelowe). Aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z 
przedstawicielem serwisu.

Wykonać Regulacja automatyczna maksymalnego zaczernienia (RU) korzystając z papieru, który był użyty do 
zarejestrowania wartości docelowej zaczernienia maksymalnego (zaczernienia docelowego).

W przypadku wykonywania [Regulacja automatyczna maksymalnego zaczernienia (RU)], po powrocie do 
normalnego ekranu przeprowadzana jest kontrola stabilizacji obrazu. Po zakończeniu kontroli stabilizacji 
obrazu należy wykonać kalibrację korzystając z kontrolera obrazu. Następnie wykonać Ręczną kontrolę 
zaczernienia koloru (str. 6-35).

1 Wcisnąć [REGULACJA] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wcisnąć [Reg.auto maks.zacz. (RU)].

3 Nacisnąć [Tryb drukowania].
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4 Do podajnika załadować papier, który był wykorzystany do zarejestrowania zaczernienia docelowego.

Profil papieru w podajniku zostanie automatycznie przełączony na profil używany podczas 
rejestrowania zaczernienia docelowego.

5 Wybrać podajnik zawierający papier, a 
następnie wcisnąć [OK].

6 Wcisnąć Start na panelu sterowania.

Drukowany jest stosowany wykres Ekran 1 
(zalecany jest Punkt190) i wykonywana jest 
regulacja automatyczna.
Po zakończeniu regulacji przywracany jest 
ekran [Regulacja automatyczna maksymalnego 
zaczernienia (RU)].
Przetwarzanie regulacji nie może być 
zatrzymane do chwili, aż wydrukowane zostaną 
wszystkie wykresy.

7 Po zakończeniu regulacji, automatycznie 
przywracany jest ekran [Regulacja 
automatyczna maksymalnego zaczernienia 
(RU)]. Sprawdzić wynik regulacji.

Wynik regulacji automatycznej jest wyświetlany 
w [Bieżące dane].

8 Wcisnąć [Powrót], by przywrócić ekran [Menu ustawienia procesu].

Należy pamiętać, że w podajniku pozostaje ustawiony profil papieru, który był wykorzystywany do 
zarejestrowania zaczernienia docelowego.

Wskazówki
- Jeśli przeprowadzana jest [Regulacja automatyczna maksymalnego zaczernienia (RU)], profil papieru 

podajnika, który był wykorzystywany podczas regulacji automatycznej, jest przełączany na profil 
papieru, jaki został użyty do zarejestrowania zaczernienia docelowego. Profil papieru używany przed 
wykonaniem regulacji nie jest przywracany. Po zakończeniu regulacji należy przywrócić pierwotny profil 
papieru. Po ukończeniu regulacji można poprosić przedstawiciela serwisu, by skonfigurował ustawienie 
w taki sposób, że automatycznie przywracany będzie profil papieru wykorzystywany przed 
wykonaniem regulacji. Aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Następnie wykonać należy Ręczną kontrolę zaczernienia koloru (str. 6-35).
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6.2.4 Kontrola zaczernienia koloru
Jeśli w urządzeniu zamontowany jest opcjonalny Zespół przekazywania RU-509, można skonfigurować 
ustawienie powodujące, że urządzenie będzie przeprowadzało kalibrację automatycznie, w regularnych 
odstępach czasu.

Kalibracja będzie przeprowadzana po wykonaniu dowolnej, ustalonej liczby wydruków, by dalsze wydruki 
mogły być wykonywane z wykorzystaniem odpowiedniego zaczernienia.

Wskazówki
- Tabela wydruku jest naliczana przez licznik wydruków.

Ustawienie automatyczne kontroli zaczernienia koloru

1 Wcisnąć [REGULACJA] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wcisnąć [Kontrola zaczernienia koloru].

3 Wcisnąć [Ustawienia podstawowe].
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4 Każdą z pozycji określić w następujący sposób:

% [Użyj kontroli zaczern.koloru] ... [WŁ.]

% [Wykonaj regulację okresową] ... [WŁ.]

% [Czas na wykonanie regulacji] ... [Przed 
zadaniem]

% [Ustawienie tacy wykresów] ... [WYŁ.]

5 Wcisnąć [Dalej].

6 Każdą z pozycji określić w następujący sposób:

% [Przełącz kolor (1. lub 2.)] ... [Precyzuj]

PAMIĘTAJ
Zależnie od sytuacji, należy wybrać [Precyzuj] 
lub [Normalny]. Aby zapewnić jakość, 
odpowiednim ustawieniem jest [Precyzuj]. Aby 
poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi 
HTML].

7 Nacisnąć [OK].
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8 Wcisnąć [Zamk.].

9 Wcisnąć [Zamknij [REGULACJĘ]].

Regulacja automatyczna jest ustawiona.
Regularnie drukowany jest arkusz, a kalibracja 
wykonywana jest automatycznie.

Wskazówki
- Wybranie [Ręczna kontr.zaczern.koloru] umożliwi przeprowadzenie regulacji ręcznej.
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Ręczne ustawienie ręcznej kontroli zaczernienia koloru

1 Wcisnąć [REGULACJA] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wcisnąć [Kontrola zaczernienia koloru].

3 Wcisnąć [Ręczna kontr.zaczern.koloru].

Ta funkcja jest dostępna jedynie, gdy w [Użyj 
kontroli zaczern.koloru] ustawiona jest opcja 
[WŁ.] w [Kontroli zaczernienia koloru] - 
[Ustawienia podstawowe].

4 Nacisnąć [Tryb drukowania].
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5 Wcisnąć [Ust.jakości].

6 Wcisnąć [)] w [Raster], by wybrać ekran.

7 Wcisnąć [Zamk.].

8 Nacisnąć klawisz Start.

Wydrukowany zostanie arkusz i przeprowadzona będzie kalibracja.
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6.2.5 Wykonywanie kalibracji z wykorzystaniem kontrolera obrazu
W tej części opisano sposób wykonywania kalibracji w ramach konserwacji codziennej z wykorzystaniem 
Fiery Command WorkStation i kolorymetru (EFI Spectrometer ES-1000).

Wskazówki
- W tej części opisano sposób wykonywania kalibracji, gdy przykładowo wykorzystywany jest papier 

powlekany.

1 Aby EFI Spectrometer ES-1000 podłączyć do komputera, należy użyć kabla USB.

Aby uzyskać informacje na temat ustawiania i regulacji EFI Spectrometer ES-1000, patrz instrukcja 
dołączona do urządzenia.

2 Uruchomić Fiery Command WorkStation.

Aby poznać sposób uruchamiania aplikacji, patrz str. 4-11.

3 Kolejno kliknąć [Job Center] - [Calibrate].

Uruchomiona zostanie kalibracja.

4 Wybrać preferencje drukowania w przypadku kalibracji.

% Calibrate: Powlekany
% Paper source: Podajnik papieru, do którego załadowany jest papier powlekany

% Measurement method: EFI ES-1000

PAMIĘTAJ
W tej części opisano sposób określania środowiska drukowania, gdy przykładowo wykorzystywany jest 
papier powlekany. Środowisko drukowania należy określić zgodnie z faktycznie wykorzystywanym 
papierem i podajnikiem.

5 Kliknąć [Continue].

Wydruk arkusza następuje po chwili od rozpoczęcia pracy urządzenia.

6 Kliknąć [OK].

7 EFI Spectrometer ES-1000 ostrożnie umieścić w podstawce kalibracyjnej, a następnie kliknąć 
[Continue].

8 Stronę pomiarową załadować na płytkę prowadnicy pomiarowej.

9 Aby kolejno zmierzyć paski kolorów, należy 
postępować zgodnie z instrukcjami 
pokazywanymi na ekranie pomiarowym.

% Przed rozpoczęciem pomiaru, pod 
arkuszem pomiarowym należy umieścić ok. 
10 arkuszy zwykłego papieru lub skorzystać 
z płyty dociskowej.

% Wcisnąć i przytrzymać przycisk pomiaru EFI 
Spectrometer ES-1000. Po usłyszeniu 
sygnału dźwiękowego przesunąć go, 
jednocześnie przytrzymując wciśnięty 
przycisk pomiaru. 
EFI Spectrometer ES-1000 przesunąć do 
końca paska, a następnie zwolnić przycisk 
pomiaru.

% Aby poznać sposób korzystania ze EFI Spectrometer ES-1000, patrz instrukcja dostarczona wraz 
z urządzeniem.

10 W taki sam sposób należy zmierzyć wszystkie kolory.

% Kiedy pasek zostanie pomyślnie zmierzony, obok nazwy koloru wyświetlane jest zaznaczenie, 
a obok koloru, który będzie mierzony jako następny, pokazywane jest .

% Kolory należy mierzyć w kolejności wyświetlanej na ekranie pomiaru.
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11 Kiedy wszystkie paski zostaną pomyślnie odczytane, należy kliknąć [Continue].

12 Kliknąć [Apply & Close].

Skalibrowane wartości pomiaru zostaną zastosowane.

6.2.6 Określanie jakości obrazu odniesienia
Aby w urządzeniu ustabilizować jakość obrazu, wcześniej należy określić wartości odniesienia (docelowe) 
całego systemu drukującego.

Jeśli w [Raster użytkownika] wartość ustawienia zostanie zmieniona, wariacje barwy mogą ulec drastycznej 
zmianie. Jeśli raster jest zmieniany, po zakończeniu procedury należy określić standardową jakość obrazu, 
by uniknąć zmian barwy.

Wskazówki
- Jeśli jakość obrazu nie została odpowiednio wyregulowana z wykorzystaniem jedynie kalibracji 

codziennej, można to naprawić wykonując poniższe zadania.

Regulację należy przeprowadzić w kolejności, od początku do końca. Jeśli podczas przetwarzania regulacja 
została przerwana, przed jej wznowieniem należy wykonać "KROK 2. Auto.ustawien. Gamma". Na przykład 
jeśli regulacja została przerwana pod koniec "KROKU 3. Regulacja balansu zaczernienia (przy 
zainstalowanym Zespole przekazywania RU-509)", podczas wznawiania regulacji należy wykonać 
"KROK 2. Auto.ustawien. Gamma", a następnie wykonać "KROK 4. Kontrola zaczernienia koloru".

Jeśli zadowalające rezultaty regulacji nie są osiągane dzięki konserwacji codziennej, należy również 
przeprowadzić regulację w następującej kolejności.

Aby poznać szczegóły na temat procedury ustawiania, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Kolejność Element menu Opis

Bez Zespołu 
przekazywania 
RU-509

Wraz z Zespołem 
przekazywania 
RU-509

KROK 1 Raster (Patrz [Instrukcja obsługi HTML].) Wybrać raster, który będzie wykorzystywany 
wraz ze zmienionym ustawieniem rastra 
(przydzielenie).

KROK 2 [Auto.ustawien. Gamma] (Patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].)

Automatycznie reguluje powtarzalność 
kolorów wszystkich wydruków.

KROK 3 [Regulacja 
czujnika gamma 
drukarki]
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

[Regulacja balansu 
zaczernienia]
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

[Regulacja czujnika gamma drukarki]:
Pozwala na wyregulowanie czujnika IDC z 
wykorzystaniem skanera.

[Regulacja balansu zaczernienia]:
Automatycznie koryguje balans zaczernienia.

KROK 4 [Regulacja 
przesunięcia 
gamma drukarki]
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

[Kontrola 
zaczernienia 
koloru]
(str. 6-32)

[Regulacja przesunięcia gamma drukarki]:
Umożliwia modyfikację krzywej gamma 
drukarki, regulację gradacji podświetlonej 
części i zaczernienia optycznego tła.

[Kontrola zaczernienia koloru]:
Wybrać [Ustawienie podstawowe], a 
następnie w opcji [Wykonaj regulację 
okresową] ustawić [WŁ.]. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, wykonać [Ręczną kontrolę 
zaczernienia koloru]. 

KROK 5 [Regulacja 
balansu 
zaczernienia]
(Patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].)

Kalibracja
(str. 6-32)

[Regulacja balansu zaczernienia]:
Automatycznie koryguje balans zaczernienia.

Kalibracja:
Umożliwia kalibrację powtarzalności kolorów, 
która może zmieniać się z dnia na dzień.

KROK 6 Kalibracja
(str. 6-32)

- Umożliwia kalibrację powtarzalności kolorów, 
która może zmieniać się z dnia na dzień.
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6.3 Regulacja Finiszera i Modułu broszurującego

6.3.1 Otwieranie ekranu, który będzie regulowany
Kiedy w urządzeniu zamontowany jest finiszer lub moduł broszurujący, wykonać można dokładną regulację 
różnych funkcji, np. położenia złożeń lub położenia zszywek.

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły na temat sposobu regulacji finiszera, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

1 Wcisnąć [REGULACJA] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wcisnąć [Ustawienia finiszera].
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3 Wcisnąć pozycje, które mają być regulowane.

% Pozycje wyświetlane na tym ekranie są różne, zależnie od modelu zamontowanego finiszera.
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Ustawienia możliwe do regulacji
Poniżej pokazano przykłady pozycji, jakie mogą być wyświetlone na ekranie. Pozycje wyświetlane na tym 
ekranie są różne, zależnie od modelu zamontowanego urządzenia opcjonalnego. Aby poznać szczegóły na 
temat procedury ustawiania, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Element ustawienia Opis

[Ust. finiszera zszywającego] Umożliwia wyregulowanie działania zszywacza, np. pozycje 
zszywek.

Element ustawienia Opis

[Ust. finiszera zszywającego] Umożliwia wyregulowanie działania zszywacza, np. pozycje 
zszywek.

[Reg.multizesp.składającego] Umożliwia regulowanie działania multizespołu składającego, 
np. położenie dziurkowanych otworów lub położenie złożeń.

[Ust.zasobnika odbiorczego] Umożliwia wyregulowanie działania zasobnika odbiorczego, 
np. regulację szerokości lub długości papieru.

[Ust.modułu broszurującego] Umożliwia wyregulowanie działania modułu broszurującego, 
np. położenie zszywek lub złożeń.

[Ust.finiszera opr.klejon.] Umożliwia wyregulowanie działania finiszera oprawy klejonej, 
np. szerokości docięcia, kształtu grzbietu, położenia kleju i 
temperatury.

[Ust.zasobnika przekazyw.] Umożliwia wyregulowanie działania zasobnika 
przekazywania, np. regulację szerokości lub długości papieru.

Element ustawienia Opis

[Ogranicznik skład.i zszyw.] Reguluje położenie zszywki, by ograniczyć przesunięcie 
pomiędzy złożeniem i zszywkami.

[Ust.ogranicz.skład.na pół] Umożliwia wyregulowanie położenia ogranicznika składania 
na pół.

[Ustawienie dziurkowania] Umożliwia wyregulowanie położenia dziurkowanych otworów.

[Regulacja składania na trzy] Umożliwia wyregulowanie położenia złożeń w składaniu na 
trzy.

[Ust.rozsun.zszyw.w2miejs.] Umożliwia wyregulowanie rozstawu zszywek.

[Format podajnika przekładek] Umożliwia wyregulowanie formatu podajnika w Podajniku 
przekładek.

[Limit ilości wydruków] Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby wydruków, jaka 
może być przetworzona przez urządzenie.

[Regulacja zawijania] Umożliwia wyregulowanie zawijania dla każdego rodzaju 
składania, gdy Zespół przekazywania nie jest używany.
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7 Wykrywanie i usuwanie usterek

7.1 Uzupełnianie i wymienianie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana zasobnika z tonerem

7OSTROŻNIE
- Zasobnika z tonerem i toneru nie należy wrzucać do otwartego ognia. Gorący toner może rozsypać 

się i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.

7UWAGA 
- Elementów powiązanych z tonerem (zasobnika z tonerem lub zespołów bębna PC) nie należy 

pozostawiać w miejscu dostępnym dla dzieci. Polizanie dowolnego z tych elementów lub połknięcie 
tonera może spowodować problemy ze zdrowiem.

- Elementów powiązanych z tonerem (zespołów wywołujących) nie należy przechowywać w pobliżu 
urządzeń czułych na działanie pola magnetycznego, takich jak urządzenia precyzyjne i pamięci 
przechowujące dane, ponieważ może to spowodować ich niepoprawne działanie.

- Elementów powiązanych z tonerem (zasobników z tonerem) nie należy otwierać na siłę. Jeśli 
z zasobnika z tonerem, wydostanie się toner, należy zachować najwyższą ostrożność, by go nie 
wdychać oraz by nie przedostał się na skórę.

- Jeśli toner przedostanie się na skórę lub ubranie, należy go dokładnie zmyć wodą z mydłem.

- Jeśli toner przedostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć bieżącą wodą, kontynuując 
przemywanie przez ponad 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy udać się do lekarza.

- Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy przejść w miejsce, gdzie dostępne jest świeże 
powietrze i kilkukrotnie przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpią objawy takie jak kasłanie, 
należy zgłosić się do lekarza.

- Jeśli toner zostanie połknięty, usta należy przepłukać i wypić kilka szklanek wody. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, udać się do lekarza.

Kiedy w zasobniku z tonerem skończy się toner, komunikat [Gotowa do drukowania/Uzup. toner] zostanie 
wyświetlony na ekranie [URZĄDZENIE], a kolor wyczerpanego tonera będzie pokazany na czerwono 
w ekranie [Wskaźniki materiałów eksploatacyjnych i odpadków].

Wskazówki
- Niniejsze urządzenie uwzględnia zbiornik rezerwowy tonera, który zawiera zapasowy toner pozwalający 

uniknąć przerwania wydruku zadania nawet, gdy toner znajdujący się w zasobniku na toner zostanie 
wyczerpany.
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Kiedy poziom tonera w zbiorniku rezerwowym tonera stanie się niski, wyświetlony zostanie komunikat 
[Brak Tonera/Uzupełnij toner]. Aby wymienić zasobnik na toner, należy wykonać poniższą procedurę.

PAMIĘTAJ
Aby wymienić zasobnik z tonerem należy sprawdzić numer typu tonera widoczny na pokrywie zasobnika 
z tonerem. Zastosowanie niewłaściwego zasobnika z tonerem może spowodować awarię urządzenia.

1 Wcisnąć  w górnym prawym rogu panelu 
dotykowego lub Pomoc na panel sterowania, 
by wyświetlić komunikat pomocy.

% Jeśli użytkownik wciśnie czerwony wiersz 
w obszarze wyświetlania [Wskaźniki 
materiałów eksploatacyjnych i odpadków] 
na panelu dotykowym, okno pokazane 
w kroku 3 zostanie natychmiast 
wyświetlone.

2 Wcisnąć [Mat.eksp./Odpad.].

3 Aby wymienić zasobnik na toner, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

% Numer pokazywany z prawej strony komunikatu pomocy wskazuje procedurę wymiany. Aby 
wyświetlić następny krok, należy wcisnąć [,].

% Nasadkę nowego zasobnika na toner należy nałożyć na zużyty zasobnik na toner, a następnie 
umieścić go w opakowaniu. Aby dowiedzieć się co należy zrobić ze zużytym zasobnikiem 
w następnej kolejności, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
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Wymiana magazynka ze zszywkami
Kiedy zszywki wyczerpią się, komunikat [Uzupełnij zszywki w lewym zszywaczu/Zszywacza na środku.] 
wyświetlony zostanie na ekranie [URZĄDZENIE], a wskaźnik [Magazynka ze zszyw.] zmieni kolor na czerwony 
w ekranie [Wskaźniki materiałów eksploatacyjnych i odpadków].

dOdsyłacz 
Poniżej opisano sposób wymiany magazynka ze zszywkami w lewym zszywaczu Modułu broszurującego 
SD-506. Aby dowiedzieć się w jaki sposób należy wymieniać magazynki ze zszywkami, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

1 Wcisnąć  w górnym prawym rogu panelu 
dotykowego lub Pomoc na panel sterowania, 
by wyświetlić komunikat pomocy.

% Jeśli użytkownik wciśnie czerwony wiersz 
w obszarze wyświetlania [Wskaźniki 
materiałów eksploatacyjnych i odpadków] 
na panelu dotykowym, okno pokazane 
w kroku 3 zostanie natychmiast 
wyświetlone.

2 Wcisnąć [Mat.eksp./Odpad.].
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3 Aby wymienić magazynek ze zszywkami, należy wcisnąć zakładkę [Dod.zszywacz] żądanego modułu 
broszurującego, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

% Numer pokazywany z prawej strony komunikatu pomocy wskazuje procedurę wymiany. Aby 
wyświetlić następny krok, należy wcisnąć [,].

PAMIĘTAJ
Moduł broszurujący SD-506 wyposażony jest w dwa magazynki ze zszywkami. Należy sprawdzić 
komunikat, a następnie upewnić się, że wysuwany jest pusty magazynek.

Aby wysunąć magazynek ze zszywkami, należy pewnie chwycić go z prawej i z lewej strony, a następnie 
pociągnąć do siebie.

Aby zainstalować magazynek ze zszywkami, należy zachować ostrożność, by jego górnej części nie 
pomylić z dolną. Jeśli górna część jest zwrócona do dołu, magazynka nie będzie można włożyć.



bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308) 7-7

7.1 Uzupełnianie i wymienianie materiałów eksploatacyjnych 7

Wymiana pojemnika na zużyty toner

7OSTROŻNIE
NIGDY nie należy wrzucać pojemnika na zużyty toner do ognia.
- W przeciwnym razie toner może zapalić się i spowodować zagrożenie.

Kiedy pojemnik na zużyty toner zapełni się zużytym tonerem, wyświetlony zostanie komunikat [Pojemnik na 
zużyty toner jest pełny? Wymień pojemnik] w ekranie [URZĄDZENIE], a wskaźnik [Pojemnik na zuż.toner] na 
ekranie [Wskaźniki materiałów eksploatacyjnych i odpadków] zmieni kolor na czerwony.

1 Wcisnąć  w górnym prawym rogu panelu 
dotykowego lub Pomoc na panel sterowania, 
by wyświetlić komunikat pomocy.

% Jeśli użytkownik wciśnie czerwony wiersz 
w obszarze wyświetlania [Wskaźniki 
materiałów eksploatacyjnych i odpadków] 
na panelu dotykowym, okno pokazane 
w kroku 3 zostanie natychmiast 
wyświetlone.

2 Wcisnąć [Mat.eksp./Odpad.].
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3 Nacisnąć zakładkę [Zużyty toner], a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na 
ekranie, by wymienić pojemnik na zużyty toner.

% Numer pokazywany z prawej strony komunikatu pomocy wskazuje procedurę wymiany. Aby 
wyświetlić następny krok, należy wcisnąć [,].
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7.2 Usuwanie zacięć papieru

7.2.1 Sposób wyświetlania animowanej instrukcji
Kiedy w urządzeniu wystąpi zacięcie papieru, wyświetlony zostanie komunikat [Zacięcie papieru/Usuń papier 
według instrukcji] i na ekranie pokazane będzie położenie, w którym zacięcie wystąpiło.

Aby usunąć zacięcie papieru, należy sprawdzić miejsce zacięcia papieru, a następnie postąpić zgodnie 
z instrukcjami.

Podczas usuwania zaciętego papieru nie należy wyłączać głównego wyłącznika zasilania. W przeciwnym 
razie nie będzie można wysunąć podajników, ani zespołu transportowego zespołu utrwalającego toner.

Ekran [Poł.ZACIĘCIA]
Jeśli wystąpi zacięcie papieru, wyświetlony zostanie 
ekran [Poł.ZACIĘCIA], na którym miejsce zacięcia 
wskazywane będzie z wykorzystaniem numeru.

Wskazówki
- Wciśnięcie [Zamk.] spowoduje pokazanie 

ekranu [URZĄDZENIE].

- Nawet, gdy wyświetlany jest ekran 
[URZĄDZENIE], położenie zacięcia papieru jest 
wskazywane przez (czerwony okrąg). 
Wciśnięcie [Sprawdź szczeg.] spowoduje 
pokazanie ekranu [Poł.ZACIĘCIA].
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Ekran ilustracji związany z usuwaniem zacięcia papieru
Podgląd metody koniecznej do usunięcia papieru jest wyświetlany w ekranie [Poł.ZACIĘCIA]. Wyświetlenie 
Ekranu ilustracji spowoduje pokazanie wskazówek związanych z procedurą, dzięki którym użytkownik będzie 
mógł usunąć zacięcie papieru sprawdzając operacje wymagane w poszczególnych krokach.

1 Wcisnąć [Ilustracja] w ekranie [Poł.ZACIĘCIA].

2 Obejrzeć wyświetlane treści, a następnie 
usunąć zacięty papier.

Jeśli opis podany jest na kilku stronach, 
wyświetlane jest [Dalej].

Wciśnięcie [Dalej] umożliwi sprawdzenie 
kolejnego kroku.

Wciśnięcie [Położ.ZACIĘCIA] spowoduje 
przywrócenie ekranu [Poł.ZACIĘCIA].

3 Aby usunąć zacięty papier, należy postąpić 
zgodnie z instrukcjami.

Wciśnięcie [Dalej] umożliwi sprawdzenie 
kolejnego kroku.
Wciśnięcie [Wstecz] umożliwi sprawdzenie 
poprzedniego kroku.



bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308) 7-11

7.2 Usuwanie zacięć papieru 7
4 Należy usunąć cały zacięty papier, a następnie 

wcisnąć [Zamk.].

Spowoduje to przywrócenie ekranu 
[URZĄDZENIE].

Wskazówki
- Jeśli komunikat dotyczący zacięcia papieru nie zniknął nawet po tym, jak cały zacięty papier został 

usunięty, może to oznaczać, że zacięcie mogło wystąpić również w miejscu innym, niż wyświetlane. 
Należy ponownie sprawdzić inne miejsca, nie pokazywane na panelu dotykowym. W szczególności 
sprawdzić należy następujące lokalizacje:
- Sprawdzić, czy z tyłu części wskazywanej liczbą wyświetlaną na panelu dotykowym, znajduje się 
pasek papieru. Jeśli zaciętego papieru nie można usunąć płynnie, nie należy wyciągać go na siłę. 
Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- Ponownie otworzyć i zamknąć drzwiczki części wskazywanej liczbą wyświetlaną na panelu 
dotykowym. Ta operacja może spowodować zniknięcie komunikatu.
Jeśli jednak komunikat o zacięciu papieru po sprawdzeniu powyższych pozycji nadal jest pokazywany, 
należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
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7.3 Brak określonego w ustawieniach papieru
Jeśli w celu przeprowadzenia drukowania papier o określonym formacie nie zostanie załadowany do 
podajnika, [KONTROLER] będzie wyświetlany na czerwono.

Aby rozwiązać ten problem, do podajnika należy załadować określony papier lub można wymusić wydruk na 
papierze posiadającym inny format, który akurat jest załadowany do podajnika.

1 Wcisnąć [KONTROLER] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

2 Wcisnąć [Zaloguj].

3 Wybrać [Administratora] lub [Operatora], wprowadzić hasło, a następnie wcisnąć [Zaloguj].

% Jeśli wybrany zostanie [Operator], wprowadzenie hasła nie będzie konieczne.

4 Wcisnąć [Wymuś drukowanie].

5 Wcisnąć podajnik, do którego załadowany jest papier do drukowania.

Drukowanie zostanie rozpoczęte z wykorzystaniem wybranego podajnika.



bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308) 7-13

7.4 Wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas skanowania 7

7.4 Wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas skanowania
Jeśli wystąpił taki błąd, jak brak dostatecznej ilości wolnego miejsca na dysku twardym, pokazany zostanie 
komunikat o błędzie.

Należy zapoznać się z treścią komunikatu, a następnie podjąć odpowiednie działanie.

W niniejszej części opisano sposób postępowania w przypadku braku wolnego miejsca na dysku twardym.

Brak wolnego miejsca na dysku twardym
Jeśli na dysku twardym brak jest dostatecznej ilości wolnego miejsca, podczas skanowania wystąpić może 
błąd.

Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku twardym, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli zachodzi 
taka potrzeba, usunąć niepotrzebne dane.

1 Wybrać [Licz. plików] z prawej strony ekranu 
[URZĄDZENIE], a następnie sprawdzić 
dostępne miejsce.

2 Wcisnąć [PRZYWOŁAJ HDD] w ekranie 
[URZĄDZENIE].

3 Wybrać folder, Skrzynkę użytkownika lub plik 
z listy, a następnie wcisnąć [Usuń], by usunąć 
niepotrzebne dane.

Wskazówki
- Można skonfigurować ustawienie, które w regularnych odstępach będzie automatycznie usuwać dane 

tymczasowo zapisane na dysku twardym. Aby ustawienie to skonfigurować, należy wybrać [Ustaw. 
administratora] - [Ustawienia zabezpieczeń] - [Ustaw. zarządzania HDD] - [Okres aut.usuwania 
zatrzym.zadania]. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].
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7.5 Regulacja barwy
Różne problemy, np. różnice pomiędzy bieżącą i poprzednią barwą lub brak oczekiwanego efektu 
chromogenicznego, powodowane są zmianami temperatury lub wilgotności otoczenia, zmianami warunków 
urządzenia lub zmianą barwy koloru powodowaną rodzajem papieru albo trybem drukowania.

W takich przypadkach konieczna jest regulacja.

7.5.1 Wykonywanie kalibracji w ramach konserwacji codziennej
Efekt regulacji jakości można wzmocnić wykonując oprócz kalibracji dodatkową regulację.

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły, patrz str. 6-27.

7.5.2 Niewykonanie kalibracji
Aby wyregulować jakość obrazu kolorowego, należy określić jakość obrazu odniesienia.

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły, patrz str. 6-38.

Po określeniu jakości obrazu odniesienia, kalibrację można wykonywać w regularnych odstępach, by 
podtrzymać jakość obrazu.

dOdsyłacz 
Jeśli rastr lub papier został zmieniony, wcześniej należy wykonać regulację. Aby poznać szczegóły, patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

7.6 Regulacja położenia obrazu
Wcześniej wyregulowane położenie obrazu może ulec odchyleniu na skutek nieznacznego powiększenia lub 
zmniejszenia papieru powodowanego zmianami temperatury lub wilgotności otoczenia, zmianami warunków 
urządzenia, zastosowaniem innego rodzaju papieru lub wpływem ciepła generowanego przez Zespół 
utrwalający.

W takim przypadku należy ponownie wyregulować położenie obrazu (Regulacja z obu stron).

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły, patrz str. 6-3.
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8 Dodatek

8.1 Poprawne korzystanie z [Instrukcji obsługi HTML]
[Instrukcja obsługi HTML] załączona jest na płycie DVD Instrukcja obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem.

Na stronie domowej (głównej) wybrać należy żądaną pozycję, a następnie kliknąć w szczegółowy jej opis.

Aby obejrzeć szczegóły dotyczące sposobu korzystania z [Instrukcji obsługi HTML], na stronie domowej 
(głównej) należy wybrać [User's Guides].

(1) Opanowanie obsługi funkcji wyszukiwania
Użytkownik ma możliwość wyszukiwania informacji w [Instrukcji obsługi HTML] korzystając z pola 
wyszukiwania dostępnego na górze ekranu. W polu wyszukiwania należy wprowadzić wyszukiwane słowo 
kluczowe, a następnie kliknąć [Search].

Wskazówki
- W przypadku informacji na temat funkcji, do których w niniejszym podręczniku użytkownik jest 

odsyłany do [Instrukcji obsługi HTML], w polu wyszukiwania należy wprowadzić nazwę funkcji lub 
pozycję ustawienia, a następnie kliknąć [Search]; możliwe jest wyszukanie objaśnienia docelowego.

(2) Sprawdzanie w przykładowej operacji ustawienia wymaganego do 
uzyskania wykończania docelowego
[Instrukcja obsługi HTML] zawiera różne przykładowe procedury umożliwiające uzyskanie dowolnego celu i 
pozwalające opanować obsługę urządzenia w ramach przykładów bardzo zbliżonych do faktycznego cyklu 
pracy z urządzeniem.

Procedury te dostępne są w [Select from output results], [Adjust the output result] oraz [Utilize useful 
functions] na stronie domowej (głównej). Są one pomocne w każdej sytuacji.

(1)

(2)
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8.2 Nazwa każdego z elementów

8.2.1 Elementy zewnętrzne

Nr Nazwa Opis

1 ADF (opcja) Skanuje dane jednocześnie automatycznie pobierając 
oryginał strona po stronie. Urządzenie to automatycznie 
zamienia oryginał dwustronny na dane skanowania.
Tego urządzenia nie można instalować na Modelu drukarki.

2 Pomocniczy klawisz zasilania Umożliwia włączenie lub wyłączenie pomocniczego 
zasilania urządzenia.

3 Port (typ A) (zgodny 
z USB 2.0/1.1)

Wykorzystywany do podłączania urządzeń takich, jak 
pomocniczy dysk twardy, klawiatura i mysz.
Port ten jest przeznaczony wyłącznie dla urządzeń 
wymagających niskiego zasilania. W przypadku urządzeń 
wymagających dużej mocy, konieczne jest zapewnienie 
zewnętrznego zasilania.

4 Ekran dotykowy Wyświetla ekrany takie, jak ekran [URZĄDZENIE], by 
umożliwić użytkownikowi obsługę urządzenia i konfigurację 
ustawień. Ponadto udostępnione mogą zostać procedury 
obsługi oraz diagnozowania i usuwania usterek.

5 Panel sterowania Umożliwia obsługę urządzenia lub konfigurację ustawień.

6 Drzwiczki dostępowe do tonera Otwierane, gdy konieczne jest uzupełnienie tonera.

7 Drzwiczki prawe Otwierane, gdy konieczne jest usunięcie zacięcia papieru.

8 Podajnik 1/2 Do Podajnika 1 załadować można do 500 arkuszy (80 g/m2/ 
21 lb Bond) oraz do 1 000 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) do 
Podajnika 2.

9 Drzwiczki pojemnika na zużyty 
toner

Otwierane, gdy konieczna jest wymiana pojemnika na 
zużyty toner.

10 Przednie drzwiczki Otwierane, gdy konieczne jest usunięcie zaciętego papieru, 
albo włączenie lub wyłączenie głównego wyłącznika 
zasilania.
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Nr Nazwa Opis

11 Filtr antypyłowy Filtr antypyłowy zainstalowany jest we wbudowanym 
wentylatorze chłodzącym, by zapobiegał przedostawaniu 
się kurzu.

12 Przewód zasilający Zasila urządzenie w elektryczność.

13 Kontroler obrazu IC-415 Wymagany do wykorzystania tego urządzenia jako 
drukarki lub skanera, gdy zamontowany jest Kontroler 
obrazu IC-415.

14 Port sieciowy (1000Base-T/ 
100Base-T/10Base-T)

Umożliwia podłączenie kabla sieciowego w celu 
monitorowania urządzenia lub zdalnej obsługi panelu 
sterowania z wykorzystaniem Narzędzi sieciowych.

15 Kontroler obrazu IC-308 Wymagany do wykorzystania tego urządzenia jako 
drukarki lub skanera, gdy zamontowany jest Kontroler 
obrazu IC-308.

16 Przycisk wyboru wiersza (1, 2, 3, 4) Umożliwia wybranie menu w lokalizacji docelowej.

17 Przycisk wysuwania Umożliwia wysunięcie płyty DVD z napędu DVD.

18 Przycisk resetowania Umożliwia zresetowanie Kontrolera obrazu IC-308, gdy 
system uległ zamrożeniu, lub kiedy klawiatura albo mysz 
nie odpowiadają.

19 Wyłącznik zasilania Umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania 
pomocniczego Kontrolera obrazu IC-308.

20 Przycisk w dół Umożliwia przewijanie ekranu w dół.
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21 Przycisk menu Umożliwia wyświetlenie ekranu menu.

22 Przycisk w górę Umożliwia przewijanie ekranu w górę.

23 Panel sterowania Umożliwia ponowne uruchomienie Kontrolera obrazu 
IC-308, wyświetlenie jego adresu IP, a także 
przeprowadzenie ponownego rozruchu przetwarzania.

Nr Nazwa Opis
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8.2.2 Elementy wewnętrzne

Nr Nazwa Opis

1 Główny wyłącznik zasilania Umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania 
podstawowego urządzenia.
Generalnie, zasilanie podstawowe jest włączane lub 
wyłączane przez przedstawiciela serwisu. Podczas 
normalnej obsługi nie należy wyłączać głównego 
wyłącznika zasilania.

2 Drzwiczki dostępowe do tonera Otwierane, gdy konieczne jest uzupełnienie tonera.

3 Pokrywa zasobnika na toner 
(Y, M, C, K)

Otwierana, gdy do urządzenia wkładany jest zasobnik na 
toner.
Zasobniki na toner podzielone są na cztery kolory: 
żółty (Y), magenta (M), cyjan (C) i czarny (K).

4 Zespół bębna Generuje obraz wydruku.



8-8 bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308)

Nazwa każdego z elementów8 8.2

7OSTROŻNIE
NIGDY nie należy wrzucać pojemnika na zużyty toner do ognia.
- W przeciwnym razie toner może zapalić się i spowodować zagrożenie.

7UWAGA 
NIE WOLNO dotykać elementu utrwalającego zespołu przenosząco-utrwalającego. W przeciwnym 
razie możliwe jest oparzenie.
- Szczególną uwagę należy zachować podczas wysuwania zespołu przenosząco-utrwalającego lub 

otwierania elementu utrwalającego.

7UWAGA 
NIE wkładać dłoni ani całej ręki pomiędzy jednostkę drukującą a zespół przenosząco-utrwalający.
- Dotknięcie końcówek połączeniowych elementów elektrycznych może spowodować uszkodzenie 

urządzenia lub wystąpienie nieoczekiwanych problemów. Naprawy nie należy próbować 
przeprowadzić samodzielnie, tylko skontaktować się z pracownikiem serwisu.

7UWAGA 
Zasobnika z tonerem NIE WOLNO wysuwać z urządzenia w innych sytuacjach, niż konieczna wymiana 
zasobnika po wyczerpaniu tonera. 
- Jeśli wysunięty zostanie zasobnik z tonerem, w którym nadal znajduje się toner, obszar wokół niego 

może zostać zabrudzony tonerem.

5 Zespół transportowy zespołu 
utrwalającego toner

Wysuwany w celu usunięcia zacięcia papieru. Aby 
dowiedzieć się w jaki sposób należy obsługiwać 
dźwignie i pokrętła zespołu transportowego zespołu 
utrwalającego toner, patrz ekran wyświetlany, gdy 
wystąpi zacięcie papieru.

6 Dźwignia [M1] Umożliwia zablokowanie zespołu transportowego 
zespołu utrwalającego toner.
Jeśli wykryte zostanie zacięcie papieru, dźwignię tę należy 
pchnąć w dół i w lewo, a następnie wysunąć zespół 
transportowy zespołu utrwalającego toner.

7 Zespół utrwalania tonera Utrwala toner na papierze z wykorzystaniem ciepła i 
ciśnienia.

8 Pokrętła blokujące prowadnice 
boczne

Umożliwiają ustalenie położenia płytek prowadnic 
bocznych.

9 Płytka tylnej prowadnicy Ustawiane przy tylnych krawędziach załadowanego 
papieru.

10 Płytki prowadnicy bocznej Ustawiane przy krawędziach załadowanego papieru.

11 Rolka pobierająca Obraca się, gdy do urządzenia podawany jest papier.

12 Dźwignia zwalniająca 
prowadnicę boczną

Ścisnąć uchwyty i wcisnąć dźwignię, by zwolnić blokadę, 
gdy płytki prowadnicy bocznej są przesuwane.

Nr Nazwa Opis
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8.2.3 Układ panelu sterowania

Nr Nazwa Opis

1 Klawiatura Umożliwia wprowadzanie takich wartości, jak liczba kopii 
lub współczynnik zoom.

2 Reset* Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawień, 
w których użytkownik wprowadził własne lub zmienił 
wartości używając panel sterowania.

3 Dioda LED zasilania Zapala się na czerwono po włączeniu głównego 
wyłącznika zasilania, a następnie po włączeniu 
pomocniczego klawisza zasilania zmienia kolor na 
zielony.

4 Dioda LED danych Podczas odbierania zadania przez urządzenie miga.

5 Przerwanie* Wykorzystywane do przerywania kopiowania.
Kiedy użytkownik potrzebuje pilnie wykonać kopię, 
używając tej funkcji może przerwać zadanie, którego 
wykonywanie jest w toku, by wykonać priorytetowe 
zadanie kopiowania. Dioda Przerwania będzie migać do 
chwili, aż przerwanie stanie się możliwe. Kiedy można 
będzie przerwać zadanie, dioda Przerwania zacznie 
świecić światłem stałym.

6 Stop Umożliwia przerwanie operacji wykonywanych 
w urządzeniu lub wymazanie danych skanowanego 
obrazu.

7 Kopia Wzorcowa* Umożliwia wykonanie kopi próbnej.
Możliwe jest wydrukowanie danych w celu sprawdzenia 
jakości wyregulowanego obrazu w ekranie [Ustawienia 
jakości] lub wykonanie przykładowego wydruku z ekranu 
[Edyt.info.o zadan.].

8 Start Umożliwia uruchomienie działania każdej z funkcji.
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* Ta funkcja nie jest dostępna w modelu drukarki.

9 Dioda LED Start Wskazuje status urządzenia z wykorzystaniem kolorów 
diod LED.
• Niebieskie światło: Urządzenie jest gotowe, by 

rozpocząć pracę.

• Pomarańczowe światło: Urządzenie nie jest gotowe, by 
rozpocząć pracę.

10 C (wyczyść) Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawień, 
w których użytkownik wprowadził własne lub zmienił 
wartości używając panel sterowania.

11 Dostęp Wylogowuje, gdy w urządzeniu włączona jest autoryzacja 
użytkownika lub konto dostępu. Po naciśnięciu tego 
przycisku wyświetlany jest ekran [Autoryzacja 
użytkownika/Autoryz. konta], co uniemożliwia dostęp do 
tego urządzenia, chyba że autoryzacja zostanie ponownie 
uzyskana. Z tego przycisku należy skorzystać przerywając 
zadanie lub logując się do urządzenia z wykorzystaniem 
innego ID.

12 Sprawdzenie trybu Umożliwia wyświetlenie szczegółów wskazanego zadania 
wydruku.

13 Narzędzia/Licznik Umożliwia wyświetlenie ekranu [Narzędzia] oraz różnych 
liczników.

14 Tryb pamięci* Umożliwia zarejestrowanie warunków docelowej funkcji 
kopiowania lub skanowania albo przywołanie 
zarejestrowanych warunków. Ponadto, możliwe jest 
przywoływanie poprzednich warunków.

15 Funkcje dodatkowe Umożliwiają wyregulowanie czasu, po jakim następuje 
reakcja urządzenia, gdy naciśnięty zostanie przycisk na 
panelu dotykowym lub przycisk na panelu sterowania.

16 Pomoc Umożliwia wyświetlenie komunikatu pomocy oferującego 
informacje o sposobie obsługi ekranu aktualnie 
wyświetlanego na panelu dotykowym.
Jeśli Pomoc zostanie wciśnięta, gdy pokazywany jest 
ekran [URZĄDZENIE], obejrzeć można sposób 
uzupełniania lub usuwania materiałów eksploatacyjnych.

17 Pokrętło regulacji jasności Umożliwia regulowanie jasności ekranu panelu 
dotykowego.

18 Oszcz. Energii Umożliwia zwolnienie trybu oszczędzania energii. 
Ponadto, naciśnięcie tego przycisku pozwala ręcznie 
aktywować w urządzeniu tryb oszczędzania energii.

19 Dioda LED oszczędzania energii Zapala się, gdy w urządzeniu aktywowany jest tryb 
oszczędzania energii, np. Automatyczne zasilanie małej 
mocy, Automatyczne wyłączanie lub kiedy urządzenie jest 
wyłączone, ponieważ aktywowany został zegar 
tygodniowy.

20 Ekran dotykowy Wyświetla ekran ustawień lub komunikaty.
Aby korzystać z tego panelu, należy palcem dotknąć 
ekranu.

Nr Nazwa Opis
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7UWAGA 
Panelu dotykowego nie należy naciskać z dużą siłą, ani nie przyciskać do niego ostro zakończonych 
przedmiotów.
- W przeciwnym razie szkło może zostać porysowane lub ulec pęknięciu, a użytkownik może odnieść 

obrażenia. Do obsługi panelu dotykowego należy używać palców.

7UWAGA 
Kiedy wyświetlony zostanie Ekran wezwania serwisu i dalsze drukowanie nie jest możliwe, należy 
natychmiast przerwać eksploatację.
- W przeciwnym razie, może wystąpić nieoczekiwana usterka. Należy zapisać kod zgłoszenia podany 

w 2. wierszu komunikatu, wyłączyć pomocniczy klawisz zasilania i główny wyłącznik zasilania w tej 
kolejności, a następnie urządzenie odłączyć od źródła zasilania. Skontaktować się z przedstawicielem 
serwisu i podać mu kod usterki.
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8.3 Wygodne korzystanie z funkcji skanowania (Skanowanie do SMB)
Zeskanowane dane mogą być przesyłane w załączniku wiadomości e-mail do współdzielonego komputera 
(serwera SMB) lub na serwer FTP.

W niniejszej części opisano funkcję (Skanowanie do SMB) umożliwiającą przesyłanie danych do serwera 
SMB.

Skanowanie do SMB to funkcja, która konwertuje dane oryginału zeskanowanego w tym urządzeniu do pliku 
zgodnego z komputerem, a następnie takie skonwertowane dane przesyła do komputera docelowego lub do 
foldera współdzielonego znajdującego się na serwerze. Korzystając z tej funkcji oryginał ulotki można zapisać 
w formie danych cyfrowych.

Ponadto, możliwe jest przesyłanie danych do własnego komputera i do serwera plików wykorzystywanego 
do dziennego transferu plików zapewniającego współdzielenie ich.

Wskazówki
- Mac OS X 10.7 lub późniejsze nie obsługują funkcji Skanowania do SMB. Zamiast tego dostępne jest 

Skanowanie do FTP. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].
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8.3.1 Krok 1: Przygotować komputer docelowy
W Kroku 1 należy wykonać następujące zadania:

- Sprawdzić nazwę komputera docelowego oraz dostępną nazwę użytkownika.

- Utworzyć folder na komputerze docelowym i skonfigurować ustawienie udostępniania.

W środowisku Windows

Wskazówki
- Aby wykonać to zadanie, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora komputera.

1 Sprawdzić [Nazwę komputera] we [Właściwościach systemu].

% W Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 prawym klawiszem myszy kliknąć [Komputer], 
następnie [Właściwości], by wyświetlić [Właściwości systemu].

% W Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 prawym klawiszem myszy kliknąć okno Start, 
a następnie [Wszystkie aplikacje]. Później, prawym klawiszem myszy kliknąć [Komputer] i kliknąć 
[Właściwości], by wyświetlić [Właściwości systemu].

% Nazwa komputera jest konieczna do określenia lokalizacji docelowej. Nazwę komputera należy 
zapisać, by jej nie zapomnieć.

2 Sprawdzić nazwę użytkownika.

% W przypadku Kontrolera obrazu IC-415 lub Kontrolera obrazu IC-308, "wymagana jest nazwa 
komputera (lub nazwa domeny)\nazwa użytkownika".

% W Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 wybrać [Wszystkie programy] - [Akcesoria] i 
otworzyć [Wiersz polecenia]. Następnie wpisać "set user" i nacisnąć klawisz [Enter].

% W Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 prawym klawiszem myszy kliknąć okno Start, 
a następnie [Wszystkie aplikacje] i otworzyć [Wiersz polecenia]. Następnie wpisać "set user" i 
nacisnąć klawisz [Enter]. Następnie wpisać "set user" i nacisnąć klawisz [Enter].

% Wyświetlone zostaną nazwa domeny i nazwa użytkownika. Nazwa logowania użytkownika jest 
pokazana za "USERNAME=".

% Nazwa użytkownika jest konieczna do określenia lokalizacji docelowej. Nazwę użytkownika należy 
zapisać, by jej nie zapomnieć.

3 Aktywować współdzielenie plików.

% W Windows 7/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 wybrać [Panel sterowania] - [Sieć i 
Internet] - [Centrum sieci i udostępniania] - [Zaawansowane ustawienia udostępniania], a następnie 
kliknąć [Włącz udostępnianie plików i drukarek] w oknie [Zmień zaawansowane ustawienia 
udostępniania].

% W Windows Vista wybrać [Panel sterowania] - [Sieć i Internet] - [Centrum sieci i udostępniania], 
następnie kliknąć [Udostępnianie i odnajdowanie] - [Udostępnianie plików] - [Włącz udostępnianie 
plików].

% W Windows Server 2008 kliknąć [Panel sterowania] - [Sieć i Internet] - [Konfiguruj udostępnianie 
plików], wybrać [Udostępnianie i odnajdowanie] - [Udostępnianie plików] w oknie [Centrum sieci i 
udostępniania], a następnie kliknąć [Włącz udostępnianie plików].

4 Ustawić folder współdzielony.

% Prawym klawiszem myszy kliknąć folder, który ma być współdzielony, otworzyć [Właściwości], a 
następnie kliknąć [Udostępnianie zaawansowane] znajdujące się w zakładce [Udostępnianie]. 
W otwartym oknie zaznaczyć pole wyboru [Udostępnij ten folder].

5 Ustawić [Uprawnienia].

% Kliknąć [Uprawnienia] w oknie [Udostępnianie zaawansowane], wybrać [Nazwy grupy lub 
użytkownika] - [Wszyscy], a następnie ustawić [Zmień] w Dozwolone uprawnienia.
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6 Dodać użytkownika, który będzie dozwolony.

% Kliknąć [Dodaj] w ekranie [Uprawnień], otworzyć [Wybierz użytkowników lub grupy] i wprowadzić 
"nazwę komputera (lub nazwę domeny)\nazwę użytkownika" w polu [Wprowadź nazwy obiektów 
do wybrania]. Następnie kliknąć [Sprawdź nazwy]. Jeśli nazwa użytkownika jest podkreślona, 
kliknąć [OK].

7 Wybrać nazwę użytkownika dodaną w kroku 6, zaznaczyć pole wyboru [Zmień] w Zezwalaj dostępnym 
w Uprawnieniach, a następnie kliknąć [OK].

W środowisku Macintosh

Wskazówki
- Aby wykonać to zadanie, konieczne jest posiadanie uprawnień administratora komputera.

1 Wybrać [About This Mac] - [More Info…], by sprawdzić [IP Addresses] i [User name].

2 Aktywować współdzielenie plików.

% W menu Apple kliknąć [System Preferences] - [Sharing], by otworzyć okno [Sharing], a następnie 
zaznaczyć pole wyboru [File Sharing].

3 Aktywować udostępnianie oparte na SMB.

% Kliknąć [Options] w oknie [Sharing], zaznaczyć pole wyboru [Share files and folders using SMB 
(Windows)], a następnie zaznaczyć pole wyboru nazwy logowania użytkownika (wyświetlanej 
nazwy).

4 Ustawić folder współdzielony.

% Kliknąć [+] w oknie [Sharing], wybrać folder, który będzie udostępniany, a następnie kliknąć [Add]. 
Sprawdzić, czy w nazwie użytkownika i uprawnieniach dostępu odnoszących się do folderu 
ustawiony jest tryb [Read & Write].

8.3.2 Krok 2: Podłączyć urządzenie do sieci
Aby urządzenie podłączyć do sieci, należy sprawdzić czy:

- Podłączony jest kabel LAN.

- Urządzenie posiada przypisany adres IP.

dOdsyłacz 
Aby skonfigurować ustawienia sieciowe, należy wybrać WebTools - [Configure] - [Launch Configure] - 
[Network]. Aby poznać informacje szczegółowe, patrz instrukcja obsługi dostarczona wraz z Fiery Color 
Server.

8.3.3 Krok 3: Przygotować otoczenie robocze do transmisji SMB
Aktywować funkcję transmisji SMB.
- W [SMB Send Setting] tego urządzenia ustawić [Enable]. (W przypadku ogólnego użytkowania, zmiana 

ustawienia domyślnego nie jest konieczna.)

dOdsyłacz 
Aby poznać informacje szczegółowe, patrz Instrukcja obsługi dostarczona wraz z Fiery Color Server.
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8.3.4 Krok 4: Skonfigurować ustawienia zgodnie z wykorzystywanym 
środowiskiem
Zarejestrować często używanych odbiorców.

- Może to zmniejszyć liczbę kroków wymaganych do ręcznego wprowadzenia adresatów.
- W urządzeniu wybrać ekran [SKANOWANIE], by zarejestrować ustawienie serwera SMB.

- Aby zarejestrować ustawienie, można również skorzystać z [Rejestracja adresu skan.] w [Narzędziach].

dOdsyłacz 
Aby poznać szczegóły na temat sposobu rejestrowania adresatów, patrz [Instrukcja obsługi HTML] lub 
instrukcja obsługi dołączona do Fiery Color Server.

8.3.5 Krok 5: Przesyłanie zeskanowanych danych do folderu publicznego
Zeskanowane dane przesłać do folderu publicznego zarejestrowanego serwera SMB.

- W ekranie [SKANOWANIE] urządzenia wybrać lokalizację docelową SMB, skonfigurować warunki 
skanowania, a następnie wcisnąć Start.

dOdsyłacz 
Określić można takie warunki, jak jakość obrazu i format skanu. Aby poznać szczegóły na temat warunków 
skanowania, patrz [Instrukcja obsługi HTML] lub instrukcja obsługi dołączona do Fiery Color Server.
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8.4 Podstawowe dane techniczne
PAMIĘTAJ
Dane techniczne urządzenia oraz urządzeń opcjonalnych mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadamiania.

Nawet kiedy określony format i gramatura papieru są zgodne z urządzeniem opcjonalnym, jeśli nie są one 
obsługiwane przez cały system włącznie z urządzeniem, użycie takiego papieru może nie być możliwe.

Niektóre z urządzeń opcjonalnych nie są obsługiwane w pewnych regionach.

8.4.1 Urządzenie

Dane techniczne

Warunki środowiska 
pracy

Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność: od 10 do 80% wilgotności względnej

Podajnik 
urządzenia

Gramatura 
papieru

Kiedy papier posiada szerokość mniejszą, niż 279,4 mm/11" i długość 
poniżej 215,9 mm/8,5" lub mniej (A5 w, B5 w/v, itp.)
• Zwykły papier, Papier kolorowy, Papier wysokiej jakości, Papier o 

specyficznym kolorze, Papier z zakładkami: od 62 g/m2 do 216 g/m2/od 
16 lb Bond do 57 lb Bond

• Powlekany-GL, ML, GO, MO: od 81 g/m2 do 216 g/m2/od 22 lb Bond do 
57 lb Bond

Kiedy papier posiada szerokość 279,4 mm/11" lub większą oraz długość 
215,9 mm/8,5" lub większą (A3 w, B4 w, A4 w/v, 8,5 e 11 w/v, itp.)
• Zwykły papier, Papier kolorowy, Papier wysokiej jakości, Papier o 

specyficznym kolorze, Papier z zakładkami: od 62 g/m2 do 256 g/m2/od 
16 lb Bond do 68 lb Bond

• Powlekany-GL, ML, GO, MO: od 81 g/m2 do 256 g/m2/od 22 lb Bond do 
68 lb Bond

Format 
papieru

Podajnik 1 (górny podajnik)
• A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w, 

11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 w, 8K w, 
16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 139,7 mm do 330,2 mm, długość od 

182 mm do 431,8 mm/szerokość od 5,5" do 12,98", długość od 
7,17" do 17"

Podajnik 2 (dolny podajnik)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
5,5 e 8,5 w, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 139,7 mm do 330,2 mm, długość od 

182 mm do 487,7 mm/szerokość od 5,5" do 13", długość od 7,17" 
do 19,2"

W ramach ustawień fabrycznych, jako formaty serii B używane są 
standardowe formaty JIS. Aby uzyskać informacje na temat przełączania 
JIS/ISO, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Możliwe jest zmienienie wykrywanego formatu standardowego. Ponadto, 
można wybrać [WŁ.] w [Format K] w ekranie Narzędzia/Licznik, by 
urządzenie wykrywało format K. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Pojemność Do Podajnika 1 (górnego podajnika) załadować można do 500 arkuszy 
(80 g/m2/21 lb Bond), a do Podajnika 2 (dolnego podajnika) do 
1 000 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond).
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8.4.2 Urządzenia opcjonalne powiązane z podawaniem papieru

dOdsyłacz 
Format i gramatura papieru różnią się zależnie od warunków, takich jak ustawienie lub wykończanie. Aby 
uzyskać informacje na temat warunków szczegółowych lub danych technicznych, patrz [Instrukcja obsługi 
HTML].

Zespół podawania papieru PF-602m

Podajnik papieru

1: Podajnik 3 (górny podajnik)
2: Podajnik 4 (dolny podajnik)

Dane techniczne

Gramatura papieru Podajnik 3 (górny podajnik): od 64 g/m2 do 256 g/m2/od 17 lb Bond do 68 lb 
Bond
Podajnik 4 (dolny podajnik): od 64 g/m2 do 300 g/m2/od 17 lb Bond do 81 lb 
Bond
• Papier powlekany: od 81 g/m2 do 300 g/m2/od 22 lb Bond do 81 lb Bond

Format papieru Podajnik 3 (górny podajnik)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w, B6 w, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
5,5 e 8,5 w, 8K w, 16K w/v

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 330,2 mm, długość od 

182 mm do 487,7 mm/szerokość od 3,94" do 13", długość od 7,17" do 
19,2"

Podajnik 4 (dolny podajnik)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

A6 w,
13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
5,5 e 8,5 w, 8K w, 16K w/v

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 330,2 mm, długość od 

148 mm do 487,7 mm/szerokość od 3,94" do 13", długość od 5,83" 
do 19,2"

W ramach ustawień fabrycznych, jako formaty serii B używane są 
standardowe formaty JIS. Aby uzyskać informacje na temat przełączania 
JIS/ISO, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Możliwe jest zmienienie wykrywanego formatu standardowego. Ponadto, 
można wybrać [WŁ.] w [Format K] na ekranie Narzędzia/Licznik, by 
urządzenie wykrywało format K. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].
Jeśli szerokość papieru wynosi poniżej 139,7 mm/5,5", należy skorzystać 
z prowadnic małego formatu. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

Pojemność 3 000 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) w każdym z podajników
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Zespół podawania papieru PF-707

Podajnik papieru

1: Podajnik 3 (górny podajnik)
2: Podajnik 4 (środkowy podajnik)
3: Podajnik 5 (dolny podajnik)

Dane techniczne

Gramatura papieru od 55 g/m2 do 350 g/m2/od 13 lb Bond do 93 lb Bond
• Papier powlekany: od 81 g/m2 do 300 g/m2/od 22 lb Bond do 81 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 
A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 
8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 330,2 mm, długość od 

139,7 mm do 487,7 mm/szerokość od 3,94" do 13", długość od 5,5" 
do 19,2"

W ramach ustawień fabrycznych, jako formaty serii B używane są 
standardowe formaty JIS. Aby uzyskać informacje na temat przełączania 
JIS/ISO, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Możliwe jest zmienienie wykrywanego formatu standardowego. Ponadto, 
można wybrać [WŁ.] w [Format K] na ekranie Narzędzia/Licznik, by 
urządzenie wykrywało format K. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].
Jeśli szerokość papieru wynosi poniżej 139,7 mm/5,5", należy skorzystać 
z prowadnic małego formatu. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Pojemność Podajnik 3 (górny podajnik), Podajnik 4 (środkowy podajnik): 
1 390 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)
Podajnik 5 (dolny podajnik): 1 850 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)
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Zespół o dużej pojemności LU-202

Podajnik papieru

Dane techniczne

Gramatura papieru od 64 g/m2 do 300 g/m2/od 17 lb Bond do 81 lb Bond
• Papier powlekany: od 81 g/m2 do 300 g/m2/od 22 lb Bond do 81 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 v, 
13 e 19 w, 11 e 17 w, 8,5 e 11 w, 8K w, 16K v, 12 e 18 w, 8,5 e 14 w, 
8,5 e 11 v, 8K w, 16K v

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 210 mm do 330,2 mm, długość od 

182 mm do 487,7 mm/szerokość od 8,27" do 13", długość od 7,17" 
do 19,2"

W ramach ustawień fabrycznych, jako formaty serii B używane są 
standardowe formaty JIS. Aby uzyskać informacje na temat przełączania 
JIS/ISO, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Możliwe jest zmienienie wykrywanego formatu standardowego. Ponadto, 
można wybrać [WŁ.] w [Format K] na ekranie Narzędzia/Licznik, by 
urządzenie wykrywało format K. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

Pojemność 2 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)
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Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-506

Podajnik papieru

1: Wieloarkuszowy podajnik ręczny

Dane techniczne

Gramatura papieru od 62 g/m2 do 300 g/m2/od 16 lb Bond do 81 lb Bond
Ograniczone są rodzaje papieru 300 g/m2/81 lb Bond.

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 
A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 
8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 w, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 330,2 mm, długość od 
148 mm do 487,7 mm/szerokość od 3,94" do 13", długość od 5,83" 
do 19,2"

W ramach ustawień fabrycznych, jako formaty serii B używane są 
standardowe formaty JIS. Aby uzyskać informacje na temat przełączania 
JIS/ISO, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Możliwe jest zmienienie wykrywanego formatu standardowego. Ponadto, 
można wybrać [WŁ.] w [Format K] na ekranie Narzędzia/Licznik, by 
urządzenie wykrywało format K. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Pojemność 250 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) (Wysokość stosu papieru: 27,5 mm/1,08")

Uwaga Ta opcja nie może być łączona z Zespołem podawania papieru .
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Podajnik przekładek (Zespół składający FD-503)
Papier ładować można do górnego i dolnego podajnika Zespołu składającego FD-503, a także podawać 
papier do urządzenia opcjonalnego powiązanego z drukowaniem. Na panelu sterowania podajnika 
przekładek można skonfigurować funkcje dziurkowania lub składania dla papieru, który będzie podawany 
z dolnego podajnika. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Podajnik papieru

1: Podajnik górny
2: Podajnik dolny

Dane techniczne

Gramatura papieru od 50 g/m2 do 300 g/m2/od 13 lb Bond do 81 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 
13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 331 mm, długość od 

139 mm do 483 mm/szerokość od 7,17" do 13,03", długość od 5,47" 
do 19,02"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Pojemność 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) w każdym z podajników
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Podajnik przekładek PI-502
Aby korzystać z Podajnika przekładek PI-502, należy zamontować na Finiszerze FS-531/FS-532/FS-612. 
Papier ładować można do górnego i dolnego podajnika Podajnika przekładek PI-502, a także podawać go 
do urządzenia opcjonalnego powiązanego z drukowaniem. Na panelu sterowania Podajnika przekładek 
PI-502 skonfigurować można funkcję dziurkowania, zszywania lub składania dla papieru, który będzie 
podawany z dolnego podajnika (funkcje możliwe do skonfigurowania są różne, zależnie od modelu finiszera). 
Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Podajnik papieru

1: Podajnik górny
2: Podajnik dolny

Dane techniczne

Gramatura papieru od 50 g/m2 do 300 g/m2/od 13 lb Bond do 81 lb Bond

Format papieru Podajnik górny
• A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 

8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w, 5,5 e 8,5 v, 16K w/v
• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 330,0 mm, długość od 

139 mm do 297 mm/szerokość od 7,17" do 12,99", długość od 5,47" 
do 11,69"

Podajnik dolny
• A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 
5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 330,0 mm, długość od 
139 mm do 482,0 mm/szerokość od 7,17" do 12,99", długość od 5,47" 
do 18,98"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 8 e 13 
w.

Pojemność 200 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) lub do wysokości stosu wynoszącej 
30 mm/1,18" zarówno w górnym, jak i w dolnym podajniku
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8.4.3 Urządzenia opcjonalne powiązane z drukowaniem

dOdsyłacz 
Format i gramatura papieru różnią się zależnie od warunków, takich jak ustawienie lub wykończanie. Aby 
uzyskać informacje na temat warunków szczegółowych lub danych technicznych, patrz [Instrukcja obsługi 
HTML].

Zespół przekazywania RU-509

Zespół przenosząco-utrwalający

Dane techniczne

Funkcja • Schładzanie papieru
• Regulacja zawijania mechaniczna lub nawilżacza (regulacja zawijania 

nawilżacza wymaga opcjonalnego Nawilżacza HM-102.)
• Kontrola zaczernienia koloru

Gramatura papieru od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 93 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 
A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 9 e 11 v, 
8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 330 mm, długość od 

140 mm do 487 mm/szerokość od 3,94" do 12,99", długość od 5,51" 
do 19,17"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.
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Zespół przekazywania RU-510

Zespół przekazywania RU-516

Zespół przekazywania RU-517

Zespół przenosząco-utrwalający

Dane techniczne

Funkcja • Multizespół przenoszenia odwróconego papieru
• Zespół przenoszenia odwróconego papieru
• Wysuwanie proste

Gramatura papieru od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 93 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, A6 w, 
13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 9 e 11 v, 8,5 e 11 w/v, 
5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 133 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość od 5,24" do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Dane techniczne

Funkcja Kontrola ładowania

Możliwość podłączenia Zespół przekazywania RU-509, Finiszer FS-531, Finiszer FS-612

Dane techniczne

Funkcja Kontrola ładowania

Możliwość podłączenia Taca wyjściowa OT-502
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Zespół składający FD-503

Taca wyprowadzania Funkcja

1: Podajnik podstawowy 
(główny)
2: Taca finiszera 
wielokrotnie składającego

Składanie na 
pół

Składanie na 
trzy do środka

Składanie na 
trzy na zewnątrz

Składanie na Z

Brama Na 4 do środka Dziurkowanie

Specyfikacje: Wysuwanie proste

Gramatura papieru od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 93 lb Bond

Format papieru Podajnik podstawowy (główny)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 139 mm 

do 483 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość od 5,47" do 19,02"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Podajnik podstawowy (główny)
• 2 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A4 w/v, B5 w/v, 

9 e 11 v, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 16K w/v
• 1 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8K w, Foolscap*
• 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A5 w/v, B6 w, 5,5 e 8,5 w/v
Taca finiszera mulit składającego
200 arkuszy

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Specyfikacje: Składanie na pół, Składanie na trzy do środka, Składanie na trzy na zewnątrz, 
Składanie na Z, Brama, Do środka na cztery

Gramatura papieru Podajnik podstawowy (główny)
• Składanie na pół, Składanie na 3 do środka, Składanie na 3 na zewnątrz, 

Składanie na Z: od 50 g/m2 do 130 g/m2/od 13 lb Bond do 34 lb Bond
• Na 4 do środka, Brama: od 50 g/m2 do 91 g/m2/od 13 lb Bond do 24 lb 

Bond
Taca finiszera wielokrotnie składającego
• Składanie na trzy do środka, Składanie na trzy na zewnątrz: od 50 g/m2 

do 130 g/m2/od 13 lb Bond do 34 lb Bond
• Na 4 do środka, Brama: od 50 g/m2 do 91 g/m2/od 13 lb Bond do 24 lb 

Bond

Format papieru Taca finiszera wielokrotnie składającego
• A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w
• Niestandardowy: szerokość od 210 mm do 305 mm, długość od 

279 mm do 458 mm/szerokość od 8,27" do 12,01", długość 10,98" 
do 18,03"

Ilość arkuszy Taca finiszera wielokrotnie składającego
30 kopii lub więcej (wszystkie rodzaje składania: 80 g/m2/21 lb Bond lub 
mniej)
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Zasobnik odbiorczy o dużej pojemności LS-505 

Specyfikacje: dziurkowanie

Liczba wykonywanych 
otworów

• Powierzchnia metryczna: 2 otwory/4 otwory
• Powierzchnia w calach: 2 otwory/3 otwory

Średnica otworu 6,5 +/- 0,5 mm/0,26" (2 otwory/4 otwory), 8,0 +/- 0,5 mm/0,31" (3 otwory)

Podziałka otworów • Powierzchnia metryczna: 80 +/- 0,5 mm/3,1" (2 otwory/4 otwory)
• Powierzchnia w calach: 70 +/- 0,5 mm/2,76" (2 otwory), 

108 +/- 0,5 mm/4,25" (3 otwory)

Gramatura papieru od 50 g/m2 do 216 g/m2/od 13 lb Bond do 57 lb Bond
Dziurkowanie (komplet 2 arkuszy): od 50 g/m2 do 91 g/m2/od 13 lb Bond do 
24 lb Bond

Format papieru • 2 otwory: A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*
Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v

• 3 otwory, 4 otwory: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 11 v, 8K w, 16K v
Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Patrz liczba arkuszy jaką można załadować do podajnika głównego 
w przypadku wysuwania prostego.

Taca wyprowadzania

1: Zasobnik odbiorczy
2: Podajnik dodatkowy (pomocniczy) 

Dane techniczne

Funkcja • Taca zasobnika odbiorczego z karetką
• Układanie wydruków/grupowanie wydruków (aktywowane sortowanie 

wydruków)

Gramatura papieru Zasobnik odbiorczy: od 50 g/m2 do 244 g/m2/od 13 lb Bond do 65 lb Bond
Taca dodatkowa (pomocnicza): od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 
93 lb Bond

Format papieru Zasobnik odbiorczy
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 v, A5 v, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 v, 8K w, 16K v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v (zakładki od 1 do 15: należy 
pamiętać, że zakładki 4 i 10 nie są dostępne)

• Niestandardowy: szerokość od 210 mm do 331 mm, długość od 
148 mm do 483 mm/szerokość od 8,27" do 13,03", długość 5,83" 
do 19,02"

Podajnik wtórny (dodatkowy)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w,
8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 139 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość od 5,47" do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.
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Zasobnik odbiorczy o dużej pojemności LS-506 

Taca wyprowadzania

1: Zasobnik odbiorczy
2: Podajnik dodatkowy (pomocniczy) 

Dane techniczne

Funkcja • Taca zasobnika odbiorczego z karetką
• Układanie wydruków/grupowanie wydruków (aktywowane sortowanie 

wydruków)

Gramatura papieru Taca zasobnika odbiorczego: od 50 g/m2 do 350 g/m2/od 13 lb Bond do 
93 lb Bond
Taca dodatkowa (pomocnicza): od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 
93 lb Bond

Format papieru Zasobnik odbiorczy
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 v, A5 v, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 v, 8K w, 16K v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v (zakładki od 1 do 15: należy 
pamiętać, że zakładki 4 i 10 nie są dostępne)

• Niestandardowy: szerokość od 210 mm do 331 mm, długość od 
148 mm do 488 mm/szerokość od 8,27" do 13,03", długość od 5,83" 
do 19,02"

Podajnik wtórny (dodatkowy)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 
8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 139 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość od 5,47" do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.



8-28 bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308)

Podstawowe dane techniczne8 8.4

Moduł broszurujący SD-506

Taca wyprowadzania Funkcja

Składanie i 
zszywanie

Wielokrotne 
składanie na pół

Wielokrotne 
składanie na trzy

Składanie 
wielostronicowe 
na środku + 
Przycinanie

Specyfikacje: składanie i zszywanie

Gramatura papieru od 50 g/m2 do 244 g/m2/od 13 lb Bond do 65 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, 8K w, 
16K w, Foolscap*

• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 324 mm, długość od 
257 mm do 463 mm/szerokość od 7,17" do 12,76", długość od 10,12" 
do 18,23"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Maksymalna liczba złożonych i zszytych arkuszy:
od 50 g/m2 do 81 g/m2/od 13 lb Bond do 22 lb Bond: 50 arkuszy lub 
49 arkuszy + 1 arkusz (200 g/m2/53 lb Bond)
od 82 g/m2 do 91 g/m2/od 22 lb Bond do 24 lb Bond: 30 arkuszy lub 
29 arkuszy + 1 arkusz (200 g/m2/53 lb Bond)
od 92 g/m2 do 130 g/m2/od 24 lb Bond do 35 lb Bond: 20 arkuszy lub 
19 arkuszy + 1 arkusz (200 g/m2/53 lb Bond)
od 131 g/m2 do 161 g/m2/od 35 lb Bond do 43 lb Bond: 15 arkuszy lub 
14 arkuszy + 1 arkusz (200 g/m2/53 lb Bond)
od 162 g/m2 do 209 g/m2/od 43 lb Bond do 56 lb Bond: 10 arkuszy
od 210 g/m2 do 244 g/m2/od 56 lb Bond do 65 lb Bond: 5 arkuszy

Specyfikacje: Wielokrotne składanie na pół/Wielokrotne składanie na trzy

Gramatura papieru Wielokrotne składanie na pół: od 50 g/m2 do 244 g/m2/od 13 lb Bond do 
65 lb Bond
Wielokrotne składanie na trzy: od 50 g/m2 do 91 g/m2/od 13 lb Bond do 
24 lb Bond

Format papieru Wydruki składane na pół
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, 8K w, 
16K w, Foolscap*

• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 324 mm, długość od 
257 mm do 463 mm/szerokość od 7,17" do 12,76", długość 10,12" 
do 18,23"

Wydruki składane na trzy
• A4 w, 8,5 e 11 w

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Maksymalna liczba wielu arkuszy
• Wielokrotne składanie na pół
od 50 g/m2 do 81 g/m2/od 13 lb Bond do 22 lb Bond: 5 arkuszy
od 82 g/m2 do 130 g/m2/od 23 lb Bond do 34 lb Bond: 3 arkuszy
od 131 g/m2 do 244 g/m2/od 36 lb Bond do 65 lb Bond: 2 arkusze
• Wielokrotne składanie na trzy
od 50 g/m2 do 81 g/m2/od 13 lb Bond do 22 lb Bond: 5 arkuszy
od 82 g/m2 do 91 g/m2/od 23 lb Bond do 24 lb Bond: 3 arkusze
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Finiszer oprawy klejonej PB-503

Specyfikacje: przycinanie

Gramatura papieru od 50 g/m2 do 244 g/m2/od 13 lb Bond do 65 lb Bond

Format papieru • SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, 8K w, 
16K w, Foolscap*

• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 324 mm, długość od 
257 mm do 463 mm/szerokość od 7,17" do 12,76", długość od 10,12" 
do 18,23"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Maksymalna liczba 
przycinanych arkuszy

50 arkuszy: (80 g/m2/21 lb Bond) e 2 lub {49 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond) + 
1 arkusz (200 g/m2/53 lb Bond)} e 2

Taca wyprowadzania Funkcja

Oprawa klejona

Dane techniczne

Gramatura papieru Taca finiszera oprawy klejonej
• Komplet wkładu: od 62 g/m2 do 105 g/m2/od 16 lb Bond do 28 lb Bond
• Okładka: od 81 g/m2 do 216 g/m2/od 22 lb Bond do 57 lb Bond
Podajnik wtórny (dodatkowy)
• od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 93 lb Bond

Format papieru Taca finiszera oprawy klejonej
• A4 v, B5 v, A5 w/v, 8,5 e 11 v, 5,5 e 8,5 w/v, 16K v
• Niestandardowy: szerokość od 139 mm do 307 mm, długość od 

210 mm do 221 mm/szerokość od 5,47" do 12,09", długość 8,27" 
do 8,7"

• Okładka: szerokość od 139 mm do 307 mm, długość od 279 mm do 
472 mm/szerokość od 5,47" do 12,09", długość od 10,98" do 18,58"

Podajnik wtórny (dodatkowy)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 
8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 139 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość od 5,47" do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub
8 e 13 w.

Liczba arkuszy 
przeznaczonych do 
oprawienia

• Min. 10 arkuszy do maks. 300 arkuszy lub do wysokości stosu papieru 
wynoszącej 30 mm/1,18"

• Kolorowy, Powlekany: maks. 150 arkuszy lub do wysokości stosu 
papieru wynoszącej 15 mm/0,59"

Maksymalna liczba przekładek złożonych na Z:
• 4 arkusze lub mniej w przypadku drukowania dwustronnego
• 2 arkusze lub mniej w przypadku drukowania jednostronnego
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Finiszer FS-531
Aby korzystanie z funkcji dziurkowania było możliwe, konieczny jest Zespół dziurkacza PK-512 lub Zespół 
dziurkacza PK-513.

Taca wyprowadzania Funkcja

1: Podajnik podstawowy 
(główny)
2: Podajnik dodatkowy 
(pomocniczy)

Zszywanie Dziurkowanie

Specyfikacje: Wysuwanie proste

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 300 g/m2/od 16 lb Bond do 80 lb Bond

Format papieru Podajnik podstawowy (główny)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 
5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 314 mm, długość od 

148 mm do 458 mm/szerokość od 7,17" do 12,36", długość 5,83" 
do 18,03"

• Format wyłącznie do wysuwania prostego: SRA3 w, A5 w, B6 w, 
5,5 e 8,5 w, min. 128,0 mm e 139,0 mm/5,04" e 5,47"

Podajnik wtórny (dodatkowy)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 331 mm, długość od 

139 mm do 488 mm/szerokość od 3,94" do 13,01", długość od 5,47" 
do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Podajnik podstawowy (główny)
• 3 000 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A4 w/v, B5 w/v, 8,5 e 11 w/v, 

7,25 e 10,5 w/v, 16K w/v
• 1 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8K w, Foolscap*
• 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A5 w/v, B6 w, 5,5 e 8,5 w/v
Liczba arkuszy, jaką można załadować, różni się w zależności od kategorii 
gramatury papieru.
• Do 80 g/m2/do 21 lb Bond: 1 500 arkuszy
• od 81 g/m2 do 135 g/m2/od 22 lb Bond do 36 lb Bond: 1 000 arkuszy
• od 136 g/m2 do 209 g/m2/od 37 lb Bond do 56 lb Bond: 700 arkuszy
• od 210 g/m2 do 300 g/m2/od 57 lb Bond do 80 lb Bond: 500 arkuszy
Podajnik wtórny (dodatkowy)
100 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub
8 e 13 w.
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Zespół dziurkacza PK-513 jest dostępny jedynie w Szwecji.

Specyfikacje: zszywanie

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 209 g/m2/od 15 lb Bond do 56 lb Bond

Format papieru • A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 
11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 
8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 314 mm, długość od 

139 mm do 458 mm/szerokość od 7,17" do 12,36", długość od 5,47" 
do 18,03"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Maksymalna liczba 
zszywanych arkuszy:

Gramatura papieru Rodzaj papieru

Zwykły 
papier

Wysokiej 
jakości

Specy-
ficznego 
koloru

Powle-
kany

od 62 g/m2 do 80 g/m2/ 
od 16 lb Bond do 21 lb 
Bond

50 50 50 40

od 81 g/m2 do 105 g/m2/ 
od 22 lb Bond do 27 lb 
Bond

40 30 30 25

od 106 g/m2 do 
135 g/m2/od 28 lb Bond 
do 35 lb Bond

30 30 25 20

od 136 g/m2 do 
209 g/m2/od 36 lb Bond 
do 56 lb Bond

20 20 15 -

Liczba zapisanych kopii • 100 kompletów (od 2 do 9 zszytych arkuszy, długość papieru: 
od 150 mm do 417 mm/
od 5,9" do 16,42"

• 50 kompletów (od 2 do 9 zszytych arkuszy, długość papieru: inna, niż 
powyżej)

• 50 kompletów (od 10 do 20 zszytych arkuszy)
• 30 kompletów (od 21 do 30 zszytych arkuszy)
• 25 kompletów (od 31 do 40 zszytych arkuszy)
• 20 kompletów (od 41 do 50 zszytych arkuszy)

Specyfikacje: dziurkowanie (przy zainstalowanym Zespole dziurkacza PK-512 lub PK-513)

Liczba wykonywanych 
otworów

Zespół dziurkacza PK-512
• Powierzchnia metryczna: 2 otwory/4 otwory
• Powierzchnia w calach: 2 otwory/3 otwory
Zespół dziurkacza PK-513
• 4 otwory

Średnica otworu Zespół dziurkacza PK-512
• 6,5 +/- 0,5 mm/0,26" (2 otwory/4 otwory), 8,0 +/- 0,5 mm/0,31" 

(3 otwory)
Zespół dziurkacza PK-513
• 6,5 +/- 0,5 mm/0,26"

Podziałka otworów Zespół dziurkacza PK-512
• Powierzchnia metryczna: 80 +/- 1 mm/3,15" (2 otwory/4 otwory)
• Powierzchnia w calach: 70 +/- 1 mm/2,76" (2 otwory), 

108 +/- 1 mm/4,25" (3 otwory)
Zespół dziurkacza PK-513
• 70 +/- 1 mm/2,76", 21 +/- 1 mm/0,83"

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 128 g/m2/od 15 lb Bond do 33 lb Bond

Format papieru A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 
11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w, 8K w, 
16K w/v, Foolscap*

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.
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Finiszer FS-532
Aby móc korzystać z funkcji dziurkowania, konieczny jest Zespół dziurkacza PK-522.

Moduł broszurujący SD-510 jest konieczny do korzystania z funkcji wielokrotnego składania na pół, 
wielokrotnego składania na trzy oraz składania i zszywania.

Taca wyprowadzania Funkcja

1: Podajnik podstawowy 
(główny)
2: Podajnik dodatkowy 
(pomocniczy)

Zszywanie Dziurkowanie

Wielokrotne składanie 
na pół

Wielokrotne składanie 
na trzy

Składanie i zszywanie

Specyfikacje: Wysuwanie proste

Gramatura papieru od 40 g/m2 do 350 g/m2/od 11 lb Bond do 93 lb Bond

Format papieru Podajnik podstawowy (główny)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 133 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość 5,24" do 19,21"
Podajnik wtórny (dodatkowy)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 331 mm, długość od 133 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 13,03", długość od 5,24" do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Podajnik podstawowy (główny)
• 2 000 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8K w, Foolscap*
• 4 200 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A4 w/v, B5 w/v, 8,5 e 11 w, 

9 e 11 v, 7,25 e 10,5 w, 16K w
• 750 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A5 w/v, B6 w, 8,5 e 11 v, 

5,5 e 8,5 w/v, 7,25 e 10,5 v, 16K v
Podajnik wtórny (dodatkowy)
300 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.
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Specyfikacje: zszywanie

Gramatura 
papieru

od 50 g/m2 do 300 g/m2/od 13 lb Bond do 81 lb Bond

Format 
papieru

• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 v, A5 v, 
13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 203 mm do 331 mm, długość od 139 mm do 

488 mm/szerokość od 7,99" do 13,03", długość od 5,47" do 19,21"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 8 e 13 w.

Maksymalna 
liczba 
zszywanych 
arkuszy:

Gramatura 
papieru

Zwykły papier Wysokiej jakości Inne

Długość: 
poniżej 
400mm/
15,75"

Długość: 
400 mm/
15,75" 
lub więcej

Długość: 
320 mm/
12,59" 
lub mniej

Długość: 
od 321 
do
399 mm/ 
od 12,6" 
do 15,7"

Długość: 
400 mm/
15,71" 
lub 
więcej

Długość: 
148 mm/
5,83" lub 
więcej

od 50 g/m2 do 
74 g/m2/od 13 lb 
Bond do 19 lb 
Bond

100 50 50 20 - 35

od 75 g/m2 do 
80 g/m2/od 20 lb 
Bond do 21 lb 
Bond

100 50 30 30 30 35

od 81 g/m2 do 
91 g/m2/od 22 lb 
Bond do 24 lb 
Bond

60 50 30 30 30 35

od 92 g/m2 do 
135 g/m2/od 
25 lb Bond do 
35 lb Bond

50 50 30 30 30 30

od 136 g/m2 do 
176 g/m2/od 
36 lb Bond do 
46 lb Bond

40 40 30 30 30 25

od 177 g/m2 do 
216 g/m2/od 
47 lb Bond do 
57 lb Bond

25 25 25 25 25 20

od 217 g/m2 do 
256 g/m2/od 
58 lb Bond do 
68 lb Bond

25 25 25 25 25 15

od 257 g/m2 do 
300 g/m2/od 
69 lb Bond do 
80 lb Bond

10 10 10 10 10 10

Liczba 
zapisanych 
kopii

• 150 kompletów (od 2 do 9 zszytych arkuszy, długość papieru: od 182 mm do 
364 mm/od 7" do 14"

• 75 kompletów (od 2 do 9 zszytych arkuszy, długość papieru: inna, niż od 182 mm 
do 364 mm/od 7" do 14"

• 50 kompletów (od 10 do 20 zszytych arkuszy)
• 30 kompletów (od 21 do 30 zszytych arkuszy)
• 25 kompletów (od 31 do 40 zszytych arkuszy)
• 20 kompletów (od 41 do 50 zszytych arkuszy)
• 15 kompletów (od 51 do 60 zszytych arkuszy)
• 10 kompletów (od 61 do 100 zszytych arkuszy)



8-34 bizhub PRESS serii C1070 (IC-415/IC-308)

Podstawowe dane techniczne8 8.4

Specyfikacje: dziurkowanie (przy zainstalowanym Zespole dziurkacza PK-522)

Liczba wykonywanych 
otworów

• Powierzchnia metryczna: 2 otwory/4 otwory
• Powierzchnia w calach: 2 otwory/3 otwory

Średnica otworu • Powierzchnia metryczna: 6,5 mm/0,26" (2 otwory/4 otwory/szwedzki 
układ 4 otworów)

• Powierzchnia w calach: 8,0 mm/0,31" (2 otwory/3 otwory)

Podziałka otworów • Powierzchnia metryczna: 80,0 +/- 1 mm/3,15" (2 otwory/4 otwory), 
70 +/- 1 mm/2,76" (4 otwory)*, 21 +/- 1 mm/0,83" (4 otwory)*

• Powierzchnia w calach: 70 +/- 1 mm/2,76" (2 otwory), 
108 +/- 1 mm/4,25" (3 otwory)

* Dostępne jedynie w Szwecji.

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 300 g/m2/od 15 lb Bond do 81 lb Bond

Format papieru • 2 otwory: A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 
11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 
16K w/v, Foolscap*

• 3 otwory, 4 otwory: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 
11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 11 v, 8K w, 16K v

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Specyfikacje: składanie i zszywanie (przy zainstalowanym Module broszurującym SD-510)

Gramatura papieru od 50 g/m2 do 216 g/m2/od 13 lb Bond do 57 lb Bond (okładka: od 50 g/m2 
do 300 g/m2/od 13 lb Bond do 81 lb Bond)

Format papieru A3 w, B4 w, A4 w, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w
Niestandardowy: szerokość od 120 mm do 331 mm, długość od 240 mm do 
488 mm/szerokość od 4,72" do 13,03", długość 9,45" do 19,21"

Ilość arkuszy Maksymalna liczba złożonych i zszytych arkuszy:
od 50 g/m2 do 61 g/m2/od 13 lb Bond do 16 lb Bond: 25 arkuszy
od 62 g/m2 do 80 g/m2/od 17 lb Bond do 21 lb Bond: 20 arkuszy
od 81 g/m2 do 91 g/m2/od 22 lb Bond do 24 lb Bond: 16 arkuszy
od 92 g/m2 do 216 g/m2/od 25 lb Bond do 57 lb Bond: 5 arkuszy

Specyfikacje: Wielokrotne składanie na pół/Wielokrotne składanie na trzy (przy zainstalowanym 
Module broszurującym SD-510)

Gramatura papieru Wielokrotne składanie na pół: od 50 g/m2 do 216 g/m2/od 13 lb Bond do 
57 lb Bond (okładka: od 50 g/m2 do 300 g/m2/od 13 lb Bond do 81 lb Bond)
Wielokrotne składanie na trzy: od 50 g/m2 do 105 g/m2/od 13 lb Bond do 
28 lb Bond

Format papieru • Wielokrotne składanie na pół
A3 w, B4 w, A4 w, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w
Niestandardowy: szerokość od 120 mm do 331 mm, długość od 240 mm do 
488 mm/szerokość od 4,72" do 13,03", długość 9,45" do 19,21"
• Wielokrotne składanie na trzy
A4 w, 8,5 e 11 w, 16K w

Ilość arkuszy Maksymalna liczba wielu arkuszy
• Wielokrotne składanie na pół
od 50 g/m2 do 216 g/m2/od 13 lb Bond do 57 lb Bond: 5 arkuszy
od 217 g/m2 do 300 g/m2/od 58 lb Bond do 81 lb Bond: 1 arkusz
• Wielokrotne składanie na trzy
od 50 g/m2 do 91 g/m2/od 13 lb Bond do 24 lb Bond: 3 arkusze
od 92 g/m2 do 105 g/m2/od 25 lb Bond do 28 lb Bond: 1 arkusz
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Finiszer FS-612
Aby korzystanie z funkcji dziurkowania było możliwe, konieczny jest Zespół dziurkacza PK-512 lub PK-513.

Taca wyprowadzania Funkcja

1: Podajnik podstawowy 
(główny)
2: Podajnik dodatkowy 
(pomocniczy)
3: Taca trybu 
składania/zszywania

Zszywanie Składanie i zszywanie

Dziurkowanie Wielokrotne 
składanie na pół

Składanie na 3

Specyfikacje: wysuwanie proste lub sortowanie

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 300 g/m2/od 16 lb Bond do 80 lb Bond

Format papieru Podajnik podstawowy (główny)
• A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 314 mm, długość od 148 

mm do 458 mm/szerokość od 7,17" do 12,36", długość 5,83" do 18,03"
• Format wyłącznie do wysuwania prostego: A5 w, B6 w, 5,5 e 8,5 w/v, 

min. 128,0 mm e 139,0 mm/5,04" e 5,47"
Podajnik wtórny (dodatkowy)
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 

A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 
8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 100 mm do 330 mm, długość od 

140 mm do 487 mm/szerokość od 3,94" do 12,99", długość od 5,51" 
do 19,17"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Podajnik podstawowy (główny)
• 2 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A4 w/v, B5 w/v, 9 e 11 v, 

7,25 e 10,5 w/v, 8,5 e 11 w/v, 16K w/v
• 1 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A3 w, B4 w, SRA4 w, 12 e 18 w, 

11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8K w, Foolscap*
• 500 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond): A5 w/v, B6 w, 5,5 e 8,5 w/v
Podajnik wtórny (dodatkowy)
100 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.
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Specyfikacje: zszywanie

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 105 g/m2/od 16 lb Bond do 28 lb Bond

Format papieru • A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 182 mm do 314 mm, długość od 

139 mm do 458 mm/szerokość od 7,17" do 12,36", długość od 5,47" 
do 18,03"

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Ilość arkuszy Liczba arkuszy, jaką można załadować
• od 2 do 9 zszytych arkuszy: 100 kompletów (długość papieru: 

417 mm/16" lub mniej), 50 kompletów (długość papieru: 418 mm/
16" lub więcej)

• od 10 do 20 zszytych arkuszy: 50 kompletów, od 21 do 30 zszytych 
arkuszy: 30 kompletów, od 31 do 40 zszytych arkuszy: 25 kompletów, 
od 41 do 50 zszytych arkuszy: 20 kompletów

Liczba zszytych arkuszy (od 60 g/m2 do 80 g/m2/od 16 lb Bond do 21 lb 
Bond)
• Zwykły papier, Papier wysokiej jakości: 50 arkuszy
• Papier o specyficznym kolorze, Papier powlekany: 30 arkuszy
Liczba zszytych arkuszy (od 81 g/m2 do 105 g/m2/od 22 lb Bond do 28 lb 
Bond)
• Zwykły papier, Papier wysokiej jakości: 30 arkuszy
• Papier o specyficznym kolorze, Papier powlekany: 16 arkuszy
Liczba zszytych arkuszy jest stosowana, gdy grubość całkowita wynosi 
5,5 mm/0,22" lub mniej. Do dwóch arkuszy o gramaturze 200 g/m2/53,2 lb 
Bond może być wstawionych w ramach podanej powyżej liczby zszytych 
arkuszy.

Specyfikacje: składanie i zszywanie

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 105 g/m2/od 16 lb Bond do 28 lb Bond

Format papieru • A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, 
12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w

• Niestandardowy: szerokość od 210 mm do 314 mm, długość od 
279 mm do 458 mm/szerokość od 8,27" do 12,36", długość 10,98" 
do 18,03"

Ilość arkuszy Liczba złożonych i zszytych arkuszy (od 60 g/m2 do 80 g/m2/od 16 lb Bond 
do 21 lb Bond)
• Zwykły papier, Papier wysokiej jakości, Papier o specyficznym kolorze, 

Papier powlekany: 20 arkuszy
Liczba złożonych i zszytych arkuszy (od 81 g/m2 do 105 g/m2/od 21 lb Bond 
do 28 lb Bond)
• Zwykły papier, Papier wysokiej jakości: 20 arkuszy
• Papier o specyficznym kolorze, Papier powlekany: 16 arkuszy
Do jednego arkusza o gramaturze 200 g/m2/53 lb Bond może być 
wstawione w ramach podanej powyżej liczby zszytych arkuszy.
Liczba arkuszy, jaką można załadować w trybie Składania i zszywania
• 5 zszytych arkuszy: 20 kompletów lub więcej (80 g/m2/21 lb Bond), 

15 kompletów lub więcej, gdy długość papieru wynosi 299 mm/12" lub 
mniej (80 g/m2/21 lb Bond)
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Specyfikacje: Składanie na pół/Składanie na trzy

Gramatura papieru od 60 g/m2 do 105 g/m2/od 16 lb Bond do 28 lb Bond

Format papieru Wydruki składane na pół
• A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, 

12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w
• Niestandardowy: szerokość od 210 mm do 314 mm, długość od 

279 mm do 458 mm/szerokość od 8,27" do 12,36", długość 10,98" 
do 18,03"

Wydruki składane na trzy
• A4 w, 8,5 e 11 w, 16K w

Ilość arkuszy • Liczba arkuszy złożonych w trybie Wielokrotnego składania na pół: 
3 arkusze (od 60 g/m2 do 105 g/m2/od 16 lb Bond do 28 lb Bond)

• Liczba arkuszy, jaką można załadować w trybie Wielokrotnego 
składania na pół: ok. 33 komplety, każdy zawierający trzy arkusze 
złożone w trybie Wielokrotnego składania na pół (ok. 25 kompletów, gdy 
długość papieru wynosi 299 mm/12" lub mniej)

• Liczba arkuszy złożonych w trybie Składania na trzy: 1 arkusz (od 
60 g/m2 do 80 g/m2/od 16 lb Bond do 21 lb Bond)*, 1 arkusz (od 81 g/m2 
do 105 g/m2/od 22 lb Bond do 28 lb Bond)

• Liczba arkuszy, jaką można załadować w trybie Składania na trzy: ok. 
50 arkuszy

* Zmienić można maksymalnie 3 arkusze. Aby dowiedzieć się więcej, należy 
skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Specyfikacje: dziurkowanie (przy zainstalowanym Zespole dziurkacza PK-512 lub PK-513)

Aby poznać specyfikacje odnoszące się do funkcji dziurkowania, patrz dane techniczne Finiszera 
FS-531.
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Dziurkacz strumieniowy GP-501

Zespół przenosząco-
utrwalający

Funkcja

Dziurkowanie

Konfiguracja dziurkowanych otworów jest różna, zależnie od bloku 
matrycowego. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

Dane techniczne

Funkcja Tryb podawania ręcznego
• Umożliwia transportowanie papieru bez dziurkowania.
Tryb dziurkowania
• Umożliwia wykonanie dziurkowania poprzez drogę dziurkowania (drogę 

powrotną)
• Model z blokiem matrycowym:

Powierzchnia metryczna: 
Blok matrycowy DS-508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518
Powierzchnia w calach: Blok matrycowy DS-501/502/503/504/505/ 
506/507

Gramatura papieru Tryb podawania ręcznego
• od 64 g/m2 do 350 g/m2/od 17 lb Bond do 93 lb Bond
Tryb dziurkowania
• Zwykły papier: od 75 g/m2 do 216 g/m2/od 20 lb Bond do 57 lb Bond
• Inne: od 120 g/m2 do 216 g/m2/od 32 lb Bond do 57 lb Bond
Kiedy używany jest Blok matrycowy DS-507 lub Blok matrycowy DS-514, 
górną wartością graniczną jest 200 g/m2/53 lb Bond.

Format papieru Tryb podawania ręcznego
• SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w, 

13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 
5,5 e 8,5 w, 8K w, 16K w/v, Foolscap*

• Papier z zakładkami: A4T v, 8,5 e 11T v
• Niestandardowy: szerokość od 95 mm do 330 mm, długość od 139 mm 

do 488 mm/szerokość od 3,74" do 12,99", długość 5,47" do 19,21"
Tryb dziurkowania
• A4 v, 8,5 e 11 v

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.
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Automatyczny dziurkacz segregatorowy GP-502

Zespół bindujący Funkcja

Bindowanie

Dane techniczne

Gramatura papieru Wkład: od 75 g/m2 do 120 g/m2/od 20 lb Bond do 32 lb Bond 
Okładka: od 163 g/m2 do 216 g/m2/od 44 lb Bond do 57 lb Bond
Papier z zakładkami: maks. 163 g/m2/maks. 44 lb Bond.

Format książki (arkusze) Najmniejszy: 5 arkuszy wkładu (75 g/m2/20 lb Bond) + 2 okładki 
(216 g/m2/57 lb Bond)
Największy: 100 arkuszy wkładu (75 g/m2/20 lb Bond) + 2 okładki 
(216 g/m2/57 lb Bond)

Format/gramatura 
arkuszy w podajniku 
ręcznym

Takie same, jak w jednostce drukującej
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Zespół podajnika papieru reklamowego MK-740

Przedłużenie podajnika, Przedłużenie tacy wyjściowej

1: Przedłużenie podajnika
2: Przedłużenie tacy wyjściowej

Dane techniczne

Odpowiedni 
zespół

Przedłużenie 
podajnika

Wieloarkuszowy podajnik ręczny MB-506

Przedłużenie 
tacy 
wyjściowej

Taca wyjściowa OT-502
Finiszer FS-531
Finiszer FS-612

Funkcja drukowanie na papierze reklamowym

Rodzaj papieru Zwykły, Wysokiej jakości, Specyficznego koloru, Powlekany-GL, 
Powlekany-ML, Powlekany-GO, Powlekany-MO

Format papieru reklamowego Szerokość od 100 mm do 330,2 mm, Długość od 487,8 mm do 
1 200 mm/Szerokość od 3,94" do 13", Długość od 19,2" do 47,24"
Papier reklamowy o szerokości poniżej 279 mm/10,98'' może nie zostać 
poprawnie wydrukowany, zależnie od rodzaju papieru i środowiska.

Gramatura papieru 
reklamowego

od 128 g/m2 do 256 g/m2/od 34 lb Bond do 68 lb Bond

Tryb podawania Tylko jednostronnie, Wydrukiem do góry, wyłącznie Wysuwanie proste

Pojemność 
zasobników

Przedłużenie 
podajnika

10 arkuszy (innych niż papier powlekany), 1 arkusz w przypadku papieru 
powlekanego

Przedłużenie 
tacy 
wyjściowej

10 arkuszy

Maksymalny zakres 
drukowania

1 195 mm/47,05"

Wymiary Przedłużenie 
podajnika

Minimalne 432 mm (szer.) e 368 mm (gł.) e 200 mm (wys.)/
17,01" (szer.) e 14,49" (gł.) e 7,87" (wys.)
Maksymalne 583 mm (szer.) e 368 mm (gł.) e 309 mm (wys.)/
22,95" (szer.) e 14,49" (gł.) e 12,17" (wys.)

Przedłużenie 
tacy 
wyjściowej

Minimalne 528 mm (szer.) e 346 mm (gł.) e 28,5 mm (wys.)/
20,79" (szer.) e 13,62" (gł.) e 1,12" (wys.)
Maksymalne 1 054 mm (szer.) e 346 mm (gł.) e 28,5 mm (wys.)/
41,5" (szer.) e 13,62" (gł.) e 1,12" (wys.)

Gramatura Przedłużenie 
podajnika

0,9 kg/1,98 funta

Przedłużenie 
tacy 
wyjściowej

1,8 kg/3,97 funta
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8.4.4 Elektroniczne urządzenia opcjonalne

dOdsyłacz 
Aby uzyskać informacje na temat urządzeń opcjonalnych, które nie zostały opisane poniżej, patrz [Instrukcja 
obsługi HTML].

Kontroler obrazu IC-602

Kontroler obrazu IC-415

Kontroler obrazu IC-308

Zespół autoryzujący AU-201

Zespół autoryzujący AU-201S

Dane techniczne

Funkcja Wbudowany Kontroler obrazu

Pojemności • Pojemność dysku twardego: 200 GB lub więcej (Częściowo 
wykorzystywany jest dysk twardy znajdujący się w jednostce 
drukującej.)

• Miejsce w pamięci: 10 GB lub więcej (współdzielone z jednostką 
drukującą)

Wbudowane fonty 136 fontów europejskich

Język opisu strony Adobe PostScript3 (3020)

Dane techniczne

Funkcja Wbudowany Kontroler obrazu

Pojemności • Pojemność dysku twardego: 500 GB
• Pojemność pamięci: 2 GB

Wbudowane fonty 138 fontów europejskich

Język opisu strony Adobe PostScript3 (3020)

Dane techniczne

Funkcja Zewnętrzny serwer druku

Pojemności • Pojemność dysku twardego: 1 TB
• Pojemność pamięci: 4 GB

Wbudowane fonty 138 fontów europejskich

Język opisu strony Adobe PostScript3 (3020)

Dane techniczne

Funkcja Zespół autoryzacji użytkownika do bezkontaktowego odczytywania kart 
elektronicznych

Stosowane karty FeliCa, TypeA, FCF, FCF campus, SSFC

Dane techniczne

Funkcja Zespół autoryzacji użytkownika do bezkontaktowego odczytywania kart 
elektronicznych

Stosowane karty FeliCa, TypeA, FCF, FCF campus, SSFC
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8.4.5 Urządzenia opcjonalne powiązane z oryginałami

Automatyczny podajnik dokumentów DF-626 z funkcją odwracania
To urządzenie nie obsługuje Modelu drukarki.

Podajnik dokumentów

Dane techniczne

Funkcja • Podawanie oryginałów jednostronnych
• Podawanie oryginałów dwustronnych

Rodzaj Oryginału • Oryginał jednostronny: od 35 g/m2 do 210 g/m2/od 10 lb Bond do 57 lb 
Bond

• Oryginał dwustronny: od 50 g/m2 do 128 g/m2/od 13 lb Bond do 33 lb 
Bond

Format oryginału A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, A6 w, 
11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, 8K w, 16K w/v, 
Foolscap*

*Foolscap odnosi się do 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w lub 
8 e 13 w.

Pojemność Maks. 100 arkuszy (80 g/m2/21 lb Bond)
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8.5 Gramatura każdego z formatów i szybkość kopiowania
PAMIĘTAJ
Parametry produktu mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Gramatura każdego z formatów
Gramatura papieru (g/m2/lb Bond) lub jednostka ciężaru ryzy (kg) jest wykorzystywana do wskazania 
grubości papieru, która różni się w zależności od producenta.

Typy jednostek

- Gramatura papieru (g/m2): jednostka wskazująca gramaturę pojedynczego arkusza (1 m2) w gramach

- Gramatura papieru (funty Bond): jednostka wskazująca gramaturę w funtach
- Ciężar ryzy (kg): jednostka wskazująca gramaturę 1 000 arkuszy o określonym formacie w kilogramach

W ustawieniach urządzenia zazwyczaj wykorzystywana jest gramatura papieru. Aby gramaturę papieru dla 
każdego z formatów przeliczyć na ciężar ryzy, patrz poniższa lista.

Gramatura papieru 
(g/m2/lb Bond)

Duodecimo (kg) Format 
standardowy 
należący do 
serii B (kg)

Octavo (kg) Format 
standardowy 
należący do 
serii A (kg)

od 62 do 74/od 
16 do 19

55 53,0 38,0 35,0

63 61,0 43,5 40,5

od 75 do 80/od 
20 do 21

68 65,5 47,0 43,5

od 81 do 91/od 
22 do 24

70 67,5 48,5 44,5

73 70,5 50,5 46,5

od 92 do 105/od 
25 do 28

90 87,0 62,5 57,5

od 106 do 135/od 
29 do 36

110 106,0 76,5 70,5

od 136 do 176/od 
37 do 47

135 130,5 93,5 86,5

150 104,0

od 177 do 216/od 
48 do 57

160 − 111,0 −

180 125,0

od 217 do 256/od 
58 do 68

200 − 139,0 −

220 153,0

od 257 do 300/od 
69 do 81

240 − 167,0 −
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Prędkość kopiowania
Niniejsze urządzenie wyposażone zostało w czujnik wilgotności temperatury, który automatycznie 
kontroluje prędkość kopiowania, zależnie od wykrywanej temperatury wewnętrznej.

Prędkość kopiowania jest różna, zależnie od wybranej opcji w [Ustaw. prędkości] w [Gramatura] dostępnej 
w [Ustawieniu papieru], opcji wybranej w [obniż.CPM] w [Ustawienia procesu], a także opcji wybranej 
w [Błyszczący].

Aby dowiedzieć się więcej na temat prędkości kopiowania zależnej od temperatury lub ustawień, patrz 
poniższa lista.

dOdsyłacz 
Aby dowiedzieć się więcej na temat [Gramatury], [Ustawienia procesu] i papieru [Błyszczącego], patrz 
[Instrukcja obsługi HTML].

bizhub PRESS C1070/bizhub PRESS C1070P/bizhub PRESS C71hc

Temperatura 
wykrywana 
przez Czujnik 
temperatury/ 
wilgotności

Gramatura papieru 
(g/m2/lb Bond)

Prędkość kopiowania w czasie 1 minuty (przy 
wydrukach 1-stronnych na zwykłym papierze 
A4 v/ 8,5 e 11 v)

Ustawienie normalne Kiedy wybrany jest 
[Błyszczący]

17°C lub wyższa od 62 do 74/od 16 do 19 71 stron (A4 v)
70 stron (8,5 e 11 v)

51 stron

od 75 do 80/od 20 do 21

od 81 do 91/od 22 do 24

od 92 do 105/od 25 do 28

od 106 do 135/od 29 do 36

od 136 do 176/od 37 do 47

od 177 do 216/od 48 do 57 51 stron 35 stron

od 217 do 256/od 58 do 68

od 257 do 300/od 69 do 81 35 stron

Poniżej 17°C od 62 do 74/od 16 do 19 71 stron (A4 v)
70 stron (8,5 e 11 v)

51 stron

od 75 do 80/od 20 do 21

od 81 do 91/od 22 do 24

od 92 do 105/od 25 do 28

od 106 do 135/od 29 do 36 51 stron 35 stron

od 136 do 176/od 37 do 47

od 177 do 216/od 48 do 57

od 217 do 256/od 58 do 68 35 stron

od 257 do 300/od 69 do 81
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Temperatura 
wykrywana 
przez Czujnik 
temperatury/ 
wilgotności

Gramatura papieru 
(g/m2/lb Bond)

Prędkość kopiowania w czasie 1 minuty (przy 
wydrukach 1-stronnych na zwykłym papierze 
A4 v/8,5 e 11 v)

Ustawienie normalne Kiedy wybrany jest 
[Błyszczący]

17°C lub wyższa od 62 do 74/od 16 do 19 61 stron (A4 v)
60 stron (8,5 e 11 v)

45 stron

od 75 do 80/od 20 do 21

od 81 do 91/od 22 do 24

od 92 do 105/od 25 do 28

od 106 do 135/od 29 do 36

od 136 do 176/od 37 do 47

od 177 do 216/od 48 do 57 45 stron 30 stron

od 217 do 256/od 58 do 68

od 257 do 300/od 69 do 81 30 stron

Poniżej 17°C od 62 do 74/od 16 do 19 61 stron (A4 v)
60 stron (8,5 e 11 v)

45 stron

od 75 do 80/od 20 do 21

od 81 do 91/od 22 do 24

od 92 do 105/od 25 do 28

od 106 do 135/od 29 do 36 45 stron 30 stron

od 136 do 176/od 37 do 47

od 177 do 216/od 48 do 57

od 217 do 256/od 58 do 68 30 stron

od 257 do 300/od 69 do 81
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8.6 Maksymalny format papieru i obszar drukowania
Maksymalny dostępny format papieru i obszar drukowania są następujące. Należy się z nimi zapoznać, gdy 
drukowane są dane lub wykonywany jest wydruk impozycyjny.

Kiedy wykorzystywany jest Podajnik 2 (dolny podajnik jednostki drukującej):

Kiedy urządzenie jest wyposażone w Zespół podajnika papieru reklamowego MK-740:

Wskazówki
- Aby uzyskać informacje na temat innych podajników papieru, patrz [Instrukcja obsługi HTML].

487,7 mm/19,20"

33
0,

2 
m

m
/1

3"
Maksymalny obszar druku
W kierunku poprzecznym: 
323 mm/12,72"
Kierunek podawania papieru: 
480 mm/18,9"

1 200,0 mm/47,24"

33
0,

2 
m

m
/1

3"

Maksymalny obszar druku
W kierunku poprzecznym: 323 mm/12,72"
Kierunek podawania papieru: 1 195 mm/47,05"
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