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Įvadas

1.1

Mes siekiame, kad Jūs būtumėte patenkintas klientas
Dėkojame, kad pasirinkote “bizhub 162/210”.
iame vartotojo vadove apra omos “bizhub 162/210” funkcijos, darbo su juo
procedūros, nurodomos atsargumo priemonės ir kaip alinti pagrindinius
gedimus.
Kad darbas būtų efektyvus, prie naudodamiesi iuo įrenginiu būtinai atidžiai
perskaitykite vartotojo vadovą. Perskaitę į vartotojo vadovą, įdėkite jį į
laikiklį ir visada turėkite po ranka.
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios iame vartotojo vadove pateiktos įrenginio
iliustracijos gali skirtis nuo jūsų turimo įrenginio.

1.2

Prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai
“KONICA MINOLTA”, “KONICA MINOLTA” logotipas ir “The essentials of
imaging” yra KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
“PageScope” ir “bizhub” yra KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
“Netscape Communications”, “Netscape Communications” logotipas,
“Netscape Navigator”, “Netscape Communicator” ir “Netscape” yra
“Netscape Communications Corporation” prekių ženklai.
“PageScope Box Operator”:
i programinė įranga yra i dalies pagrįsta Nepriklausomos JPEG grupės
darbu.
“Compact-VJE”
Copyright 1986-2003 VACS Corp.
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Įvadas

Reglamento nuostatai
CE žymėjimas (Atitikties deklaracija) Europos Sąjungos (ES)
vartotojams
is gaminys atitinka ias ES direktyvas:
89/336/EEC, 73/23/EEC ir 93/68/EEC.
is parei kimas galioja visiems Europos Sąjungos regionams.

7 ATSARGIAI
Radijo ry io trikdžiai.
%
Naudojantis iuo prietaisu būtina naudoti ekranuotus sąsajos kabelius.
Naudojant neekranuotus kabelius tikėtina, kad atsiras radijo ry io
trikdžių, o tai draudžia ES direktyvos.

Vartotojams, kurių alyse taikomos B klasės taisyklės

7 ATSARGIAI
Radijo ry io trikdžiai.
%
Naudojantis iuo prietaisu būtina naudoti ekranuotus sąsajos kabelius.
Naudojant neekranuotus kabelius tikėtina, kad atsiras radijo ry io
trikdžių, o tai draudžia CISPR 22 ir vietos taisyklės.

Vartotojams, kurių alyse netaikomos B klasės taisyklės

7 DĖMESIO
Radijo ry io trikdžiai.
%
Tai yra A klasės gaminys. Buityje is gaminys gali sukelti radijo
trikdžius; tokiu atveju vartotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
%
Naudojantis iuo prietaisu būtina naudoti ekranuotus sąsajos kabelius.
Naudojant neekranuotus kabelius tikėtina, kad atsiras radijo ry io
trikdžių, o tai draudžia CISPR 22 ir vietos taisyklės.
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Įvadas
Lazerio sauga
Tai – skaitmeninis įrenginys, kuris veikia naudojant lazerį. Jeigu įrenginiu
dirbama pagal iame vadove pateiktas instrukcijas, lazeris nekels jokio
pavojaus.

Lazerio skleidžiamus spindulius visi kai sulaiko apsauginis korpusas, todėl
lazerio spindulys jokioje darbo fazėje negali sklisti i irenginio.
is įrenginys sertifikuotas kaip I klasės lazerinis gaminys. Kitaip tariant,
įrenginys neskleidžia kenksmingo lazerinio spinduliavimo.
Vidinis lazerinis spinduliavimas
Specifikacijos
Maksimalus vidutinis
spinduliavimo stiprumas

6,32 µW
prie spausdinimo galvutės įtaiso lazerio angos

Bangos ilgis

770-795 nm

iame gaminyje naudojamas 3b klasės lazerinis diodas, kuris skleidžia
nematomą lazerio spindulį.
Lazerinis diodas ir daugiakampis skenavimo veidrodis įtaisyti spausdinimo
galvutės įtaise.

7 DĖMESIO
Dėl netinkamo elgesio gali grėsti žalingas spinduliavimo poveikis.
%
Spausdinimo galvutės įtaisas NĖRA VIETOJE REMONTUOJAMAS
ELEMENTAS.
%
Todėl spausdinimo galvutės įtaisą bet kokiomis aplinkybėmis atidaryti
draudžiama.

Spausdinimo galvutė

bizhub 162/210

Lazerio anga
Spausdinimo galvutės įtaise
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1

Įvadas
CDRH regulation
This machine is certified as a class 1 laser product under radiation
performance standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of
1990. Compliance is mandatory for laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health
(CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of
Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not
produce hazardous laser radiation.
The label shown on page 1-9 indicates compliance with the CDRH
regulations and must be attached to laser products marketed in the United
States.

7 CAUTION
Incorrect handling may result in hazardous radiation exposure.
%
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than
those specified in this manual may result in hazardous radiation
exposure.
This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is
5 mW and the wavelength is 770-795 nm.
Europos vartotojams

7 ATSARGIAI
Dėl netinkamo elgesio gali grėsti žalingas spinduliavimo poveikis.
%
Taikant iame vadove nenurodytus procedūrų valdymo, reguliavimo
arba veikimo veiksmus gali pasklisti pavojinga radiacija.
is lazeris yra puslaidininkinis. Maksimali lazerinio diodo galia – 5 mW, o
bangos ilgis – 770-795 nm.
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Įvadas
Danijos vartotojams

7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion.
%
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der
opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.
Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens h¸jeste styrke er 5 mW og
b¸lgel¿ngden er 770-795 nm.
Suomijos ir vedijos vartotojams
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
%
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 5 mW ja aallonpituus on
770-795 nm.

7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
%
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mW
och våglängden är 770-795 nm.
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Įvadas

7 VAROITUS
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle.
%
Älä katso säteeseen.

7 VARNING
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är
urkopplad.
%
Betrakta ej strålen.

Norvegijos vartotojams

7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
%
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne
bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som
overskrider grensen for laser klass 1.
Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5 mW og
bølgelengde er 770-795 nm.
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Lazerio saugos etiketė
Toliau pavaizduota, kaip lazerio saugos etiketė priklijuota prie įrenginio
i orės.

Ozono skleidimas

7 ATSARGIAI
Įrenginio normalaus veikimo metu susidaro nežymus ozono kiekis.
Tačiau įrenginį intensyviai naudojant prastai vėdinamose patalpose gali
atsirasti nemalonus kvapas. Kad darbo aplinka būtų patogi, sveika ir saugi,
rekomenduojama gerai vėdinti patalpą.
%
Įrenginį statykite gerai vėdinamoje patalpoje.

7 ATTENTION
Une quantité d’ozone négligable est dégagée pendant le
fonctionnement de l’appareil quand celui-ci est utilisé normalement.
Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont
l’aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l’appareil
est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement
réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la pièce ou se trouve l’appareil.
%
Placer l’appareil dans une pièce largement ventilée.
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Įvadas
Garso triuk mas
Europos vartotojams
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste
Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
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1.4

Saugos informacija
iame skyriuje pateikiamos i samios io įrenginio naudojimo ir techninės
priežiūros instrukcijos. Kad is prietaisas būtų naudojamas kuo efektyviau,
visi operatoriai turi atidžiai perskaityti į vadovą ir vadovautis jame
pateiktomis instrucijomis.
Perskaitykite į skyrių prie jungdami prietaisą į elektros tinklą. Jame pateikta
svarbi informacija, kaip saugotis vartotojui ir kaip i vengti įrenginio gedimų.
Pra ome į vadovą laikyti alia, arti įrenginio.
Laikykitės visų atsargumo priemonių, apra omų kiekviename io vadovo
skyriuje.
KM_Ver.01E_C

2
Pastaba
Kai kurios io skyriaus turinio dalys gali neatitikti įsigyto gaminio
duomenų.
Įspėjimų ir atsargumo priemonių simboliai
ie simboliai naudojami ant perspėjamųjų etikečių arba iame vadove
saugos perspėjimų lygiui nurodyti.

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.
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Įvadas
Simbolių reik mė
Simbolis

Reik mė

Pavyzdys

Reik mė

Trikampis nurodo pavojų, kurio
turėtumėte saugotis.

is simbolis įspėja apie galimas
nudegimo priežastis.

Įstriža linija nurodo, kokius
veiksmus draudžiama atlikti.

is simbolis įspėja, kad negalima
prietaiso i montuoti.

Juodas apskritimas nurodo,
kokius veiksmus būtina atilikti.

is simbolis nurodo, kad
privalote i traukti prietaiso
elektros ki tuką.

Ardymas ir keitimas

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Nebandykite nuimti dangčių ir skydų, kurie yra pritvirtinti prie
gaminio. Kai kuriuose gaminiuose yra auk tos įtampos sritis,
galinti sukelti elektros smūgį, arba apakinti galintis lazerio
spindulio altinis.
•

1-12

io gaminio nemodifikuokite, nes tai gali sukelti gaisrą,
elektros smūgį arba gedimą. Jeigu eksploatuojant gaminį
naudojamas lazeris, lazerio spindulio altinis gali apakinti.
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1

Įvadas
Maitinimo laidas

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Naudokitės tik pakuotėje pateiktu elektros laidu. Jeigu
elektros laidas nepateikiamas, naudokite tik tokį elektros
laidą ir ki tuką, kurie nurodyti ELEKTROS LAIDO
INSTRUKCIJOJE. Jeigu naudosite kitokį laidą, gali kilti
gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
• Pakuotėje pateiktą elektros laidą naudokite tik iam prietaisui
– JOKIU BŪDU jo nenaudokite jokiam kitam gaminiui. Jeigu
nesilaikysite io įspėjimo, gali kilti gaisras arba galite patirti
elektros smūgį.
• Neįbrėžkite, nenutrinkite elektros laido, nedėkite ant jo sunkių
daiktų, jo nekaitinkite, nesukite, nesulenkite, netempkite ir
nepažeiskite. Jei naudositės pažeistu elektros laidu (plika
laido viela, sutrūkęs laidas ir t. t.), gali kilti gaisras arba
sugesti prietaisas.
Jei atsitiktų kuri nors i ių situacijų, nedelsdami I JUNKITE
elektros jungiklį, i traukite elektros laidą i elektros lizdo ir
paskambinkite įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
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Įvadas
Energijos altinis

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Naudokite tik nurodytą elektros energijos altinio įtampą.
Jeigu nesilaikysite io nurodymo, gali kilti gaisras arba galite
patirti elektros smūgį.
• Junkite elektros ki tuką tiesiai į sieninį tos pačios, kaip
ki tukas, konfigūracijos elektros lizdą. Jei jungsite prietaisą
per adapterį, gali netikti maitinimo parametrai (įtampa, srovės
stiprumas, įžeminimas) ir kils gaisro ar elektros smūgio
pavojus. Jei tinkamo sieninio elektros lizdo nėra, klientas
turėtų kreiptis į kvalifikuotą elektriką, kad is jį įrengtų.
• Niekada nenaudokite kelių lizdų adapterio ar ilginamojo laido.
Naudojant adapterį ar ilginamąjį laidą gali kilti gaisras arba
galite patirti elektros smūgį.
Jeigu reikia ilginamojo laido, kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
• Pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu prie
jungdami kitus įrenginius į tą patį sieninį elektros lizdą. Dėl
perkrovos gali kilti gaisras.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI

Simbolis

• Elektros lizdas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai
prieinamas. Prie ingu atveju jūs negalėsite i traukti elektros
ki tuko atsitikus avarijai.
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Elektros ki tukas

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Neki kite elektros laido ki tuko ir jo netraukite drėgnomis
rankomis, nes galite patirti elektros smūgį.

• Elektros laidą į elektros energijos tiekimo lizdą ki kite iki galo.
Jeigu nesilaikysite io nurodymo, gali kilti gaisras arba galite
patirti elektros smūgį.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI

Simbolis

• Jei norite i traukti ki tuką, netraukite už elektros laido.
Traukdami už elektros laido, galite prietaisą pažeisti, ir dėl to
gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
• Kartą per metus i lizdo i traukite elektros ki tuką ir i valykite
sritį, esančią tarp ki tuko i vadų. Dėl dulkių, kurios kaupiasi
tarp ki tuko i vadų, gali kilti gaisras.
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Įžeminimas

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Elektros laidą junkite į elektros lizdą, kuriame yra įrengtas
įžeminimo i vadas.
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Įrengimas

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Ant io gaminio nestatykite gėlių vazos ar kito indo su
vandeniu, nedėkite mažų metalinių daiktų. Jei į gaminį pateks
vandens ar metalinių daiktų, gali grėsti gaisras, elektros
smūgis ar gedimas.
Į gaminio vidų patekus metaliniam daiktui, vandeniui ar bet
kokiai kitai svetimai medžiagai, nedelsdami I JUNKITE
elektros jungiklį, i traukite elektros laidą i lizdo ir kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI

Simbolis

• Gaminį instaliavę pritvirtinkite jį ant tvirto pagrindo. Jeigu
įrenginys pajudės arba apvirs, gali jus sužeisti.

• Nestatykite gaminio dulkėtoje vietoje arba ten, kur yra
suodžių ar garų, taip pat arti virtuvinio stalo, vonios ar oro
drėkintuvo. Gali kilti gaisras, galite patirti elektros smūgį arba
įrenginys gali sugesti.
•

io gaminio nedėkite ant nestabilaus ar pakrypusio stalo
arba ten, kur jį gali paveikti vibracija ir smūgiai. Jis gali nukristi
ar apvirsti ir taip jus sužeisti arba pats mechani kai sugesti.

• Pasirūpinkite, kad jokie daiktai neužkim tų io gaminio
ventiliacijos angų. Gaminio viduje gali susikaupti kar tis ir
sukelti gaisrą arba gedimą.
• Arti io gaminio nenaudokite degių pur kalų, skysčių arba
dujų, nes gali kilti gaisras.
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Įvadas
Vėdinimas

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI
•
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Simbolis

į gaminį eksploatuokite tik gerai vėdinamoje patalpoje. Ilgą
laiką eksploatuodami gaminį prastai vėdinamoje patalpoje
galite pakenkti savo sveikatai. Reguliariai vėdinkite patalpą.
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Įvadas
Veiksmai atsitikus nesklandumams

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Jeigu is gaminys pernelyg įkaista, pasirodo dūmų arba jis
pradeda skleisti neįprastą kvapą ar garsus, gaminio toliau
nenaudokite. Nedelsdami i junkite įrenginį, i energijos
tiekimo lizdo i traukite elektros laido ki tuką, tada i kvieskite
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą. Jeigu toliau naudosite
tokios būklės įrenginį, gali kilti gaisras arba galite patirti
elektros smūgį.
• Įrenginio nebenaudokite, jeigu jis buvo numestas arba jo
dangtis yra pažeistas. Nedelsdami i junkite įrenginį, i
energijos tiekimo lizdo i traukite elektros laido ki tuką, tada
i kvieskite įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą. Jeigu toliau
naudosite tokios būklės įrenginį, gali kilti gaisras arba galite
patirti elektros smūgį.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI
•

Simbolis

io gaminio viduje yra smarkiai įkaistančių sričių, kurios gali
nudeginti.
Jei sutrikus įrenginio veikimui, pvz., popieriaus padavimui, jo
viduje ie kosite sutrikimo priežasties, nelieskite vietų (prie
kaitinimo mazgo ir t. t.), pažymėtų “Atsargiai KAR TA”
(an. “Caution HOT”) įspėjamąja etikete.
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Vartojamosios dalys

7 DĖMESIO
Nepaisydami ių perspėjimų galite rimtai, net mirtinai, susižeisti.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

DĖMESIO

Simbolis

• Dažų kasetės arba dažų nemeskite į atvirą liepsną. Kar ti
dažai gali i tik ti ir nudeginti ar padaryti kitokios žalos.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI

Simbolis

• Dažų ir būgnų įtaisų nepalikite ten, kur juos galėtų rasti vaikai.
Palaižius arba nurijus bet kurios ios medžiagos gali sutrikti
jūsų sveikata.
• Dažų, taip pat kopijuoklio būgno įtaisų nelaikykite arti
lanksčiojo disko ar kitų priemonių, kurios yra jautrios
magnetiniams laukams. ie įtaisai gaminį gali sugadinti.
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Prietaiso perkėlimas

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI
•

Simbolis

į gaminį perkeldami įsitikinkite, ar atjungtas elektros laidas
ir kiti kabeliai. Antraip galite pažeisti laidą ar kabelį, todėl gali
kilti gaisras, galite patirti elektros smūgį, prietaisas gali
sugesti.

• Ne amą gaminį laikykite už tų vietų, kurios nurodytos
vartotojo vadove arba kituose dokumentuose. Krintantis
įrenginys gali rimtai sužeisti. Be to, gaminys gali sugesti arba
pradėti blogai veikti.

Prie pastovias atostogas
Kai pasirenkamasis fakso komplektas “Fax Kit FK-505” nėra įrengtas:

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite ių nurodymų, galite susižeisti arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į iuos saugos patarimus.

ATSARGIAI

Simbolis

• I junkite gaminį i elektros tinklo, jei ketinate nesinaudoti
gaminiu ilgą laiko tarpą.
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“Energy Star®”
Energy Star® partner

Būdami “ENERGY STAR®” partneriai mes nustatėme, kad is įrenginys
atitinka “ENERGY STAR®” energijos efektyvumo rekomendacijas.
Kas yra “ENERGY STAR®” gaminys?
“ENERGY STAR®” gaminys pasižymi ypatinga savybe, dėl kurios jį po
neveiklos periodo automati kai galima perjungti į energijos tausojimo režimą.
“ENERGY STAR®” gaminys efektyviau naudoja energiją, taupo jūsų i laidas
už komunalines paslaugas ir nekenkia aplinkai.
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1.6

Vadove pateiktų simbolių paai kinimas
Toliau ai kinami iame vadove naudojami ženklai ir teksto stilius.
Saugos patarimai

7 DĖMESIO
Jeigu nesilaikyste itaip pažymetu nurodymu, galite rimtai susižeisti
arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į visus perspėjimus, kad i vengtumėte sužeidimų ir
galėtumėte saugiai naudotis kopijuokliu.

7 ATSARGIAI
Jeigu nesilaikysite itaip pažymėtų nurodymų, galite rimtai susižeisti
arba sugadinti turtą.
%
Atsižvelkite į visus perspėjimus, kad i vengtumėte sužeidimų ir
galėtumėte saugiai naudotis kopijuokliu.

Veiksmų seka

1
2

itaip apipavidalintas skaičius 1
nurodo pirmąjį veiksmų sekos
veiksmą.
itaip apipavidalinti tolesni skaičiai
nurodo tolesnius veiksmų sekos
veiksmus.

Čia įterpta iliustracija
parodo, kurie veiksmai
turi būti atliekami.

?

iuo stiliumi apipavidalintas
tekstas pateikia papildomą
informaciją.
% iuo stiliumi apipavidalintas tekstas apra o veiksmus, kuriuos
atliekant bus gautas pageidaujamas rezultatas.
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Patarimai

2
Pastaba
iuo stiliumi apipavidalintas tekstas pateikia naudingą informaciją ir
patarimus, kad galėtumėte saugiai naudotis kopijuokliu.

2
Priminimas
iuo stiliumi apipavidalintas tekstas pateikia įsimintiną informaciją.

!

Detalė
iuo stiliumi apipavidalintas tekstas pateikia nuorodas į i samesnę
informaciją.

Specialusis teksto žymėjimas
[Kopijuoti] mygtukas
Mygtukų ant valdymo skydelio pavadinimai para yti taip, kaip pavaizduota
pirmiau.
APPARATO NUSTATYMAI
Tekstai ekrane ra omi kaip pateikta anksčiau.
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1.7

Pagrindinių koncepcijų ir simbolių paai kinimai
Toliau ai kinami iame vadove vartojami žodžiai ir simboliai.
Popieriaus tiekimas
Spausdinimo metu popierius tiekiamas i de inės įrenginio pusės ir,
i spausdintą popieriaus pusę nukreipus žemyn, i leidžiamas į i vesties dėklą
vir uje arba į pasirenkamą i vesties dėklą kairėje pusėje. Popieriaus tiekimo
kryptis pavaizduota rodyklėmis toliau esančioje diagramoje.
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Plotis ir ilgis
Kai iame vadove minimi popieriaus
matmenys, pirmoji reik mė visada nurodo
popieriaus plotį, o antroji reik mė nurodo
ilgį.
A: Plotis
B: Ilgis

I ilgai ir skersai
Jei popieriaus plotis (A) yra didesnis nei
ilgis (B), popieriaus padėtis yra horizontali
ir žymima simboliu w.

Jei popieriaus plotis (A) yra mažesnis nei
ilgis (B), popieriaus padėtis yra vertikali ir
žymima simboliu v.
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2

Atsargumo priemonės
Kad įrenginys i liktų kuo geresnės būklės, imkitės toliau nurodytų atsargumo
priemonių.

2.1

Įrengimo atsargumo priemonės
Įrengimo vieta
Kad užtikrintumėte kuo didesnį saugumą ir i vengtumėte galimų gedimų,
įrenginį statykite tokioje vietoje, kuri atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
- toliau nuo užuolaidų ir kitų daiktų, kurie lengvai užsiliepsnoja
- vieta, kuri apsaugota nuo vandens ir kitų skysčių
- vieta, į kurią nepatenka tiesioginė saulės viesa
- vieta, kurioje nėra tiesioginio oro srauto i oro kondicionieriaus arba
ildytuvo ir kurioje nevyrauja itin auk ta arba žema temperatūra
- gerai vėdinama vieta
- vieta, kurioje nėra didelės oro drėgmės
- vieta, kurioje nėra dulkių
- vieta, kurioje nekyla didelė vibracija
- stabili ir lygi vieta
- vieta, kurioje nesusidaro amoniako arba kitų dujų
- vieta, kurioje į įrenginio operatorių nepučia įrenginio i leidžiamas
tiesioginis oro srautas
- vieta, kuri yra toliau nuo bet kokių ildymo prietaisų
Energijos altinis
Toliau i vardyti energijos altinio reikalavimai.
- Įtampos svyravimas:
AC220-240 V ±10%
- Leistinas dažnio svyravimas:
±3 Hz
Naudokite tokį energijos altinį, kurio įtampos ar dažnio svyravimas yra kuo
mažesnis.
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Ploto reikalavimai
Kad būtų lengva įrenginį eksploatuoti, keisti keičiamąsias dalis ir atlikti jo
techninę priežiūrą, laikykitės toliau pateiktų ploto reikalavimų.
1099
599

1069
**400
356

375

1475

1100

*100

Vienetas: mm
Yra įrengtas dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas DF-605.

2
Pastaba
Kadangi kairėje įrenginio pusėje yra ventiliacijos kanalas, ioje pusėje turi
būti *100 mm laisvo ploto.
De inėje įrenginio pusėje palikite **400 mm arba daugiau laisvo ploto,
kad būtų galima atidaryti oninį dangtį.

2-4
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2.2

Eksploatavimo atsargumo priemonės
Eksploatavimo aplinka
Toliau i vardyti tinkamo eksploatavimo aplinkos reikalavimai:
- Temperatūra:
nuo 10 °C iki 30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F); svyravimai – ne didesni kaip
10 °C (18 °F) per valandą
- Oro drėgnumas:
nuo 15% iki 85%; svyravimai – ne didesni kaip 10% per valandą
Tinkamas naudojimas
Kad įrenginys veiktų kuo optimaliau, imkitės toliau i vardytų atsargumo
priemonių:
- Jokiu būdu ant originalo stiklo nedėkite sunkių daiktų ir saugokite jį nuo
sutrenkimų.
- Įrenginiui kopijuojant arba spausdinant jokiu būdu neatidarykite įrenginio
durelių ir įrenginio nei junkite, nes dėl to gali būti blogai tiekiamas
popierius.
- Arti įrenginio negalima dėti įmagnetintų daiktų ar degių pur kalų bei
skysčių.
- Kaskart patikrinkite, ar elektros ki tukas iki galo įki tas į elektros lizdą.
- Kaskart pažiūrėkite, ar matosi įrenginio elektros ki tukas. Jo įrenginys
neturi užstoti.
- Jeigu įrenginys ilgą laiką bus nenaudojamas, būtinai i traukite įrenginio
elektros ki tuką i elektros lizdo.
- Jeigu vienu kartu darote daug kopijų arba spausdinate daug puslapių,
nuolat tikrinkite, ar gera ventiliacija.

7 DĖMESIO
Jeigu užsikim įrenginio kairėje pusėje esantis ventiliacinis kanalas,
viduje susikaups kar tis ir irenginys gali pradeti blogai veikti arba gali
kilti gaisras.
%
Žiūrėkite, kad kairėje įrenginio pusėje būtų 100 mm arba daugiau
laisvos vietos ventiliacijos kanalui.
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7 DĖMESIO
Sritis aplink kaitinimo įtaisą yra labai kar ta.
%
Kad kuo mažiau rizikuotumėte nusideginti, lieskite tik tas sritis, kurios
nurodytos vadove. Itin saugokitės, kad nepaliestumėte dalių, ant kurių
užklijuotos perspėjimo etiketės, taip pat ir aplink jas esančių sričių.
%
Jeigu nusideginote, nedelsdami odą vėsinkite altu vandeniu ir
kreipkitės medicininės pagalbos.

Įrenginio gabenimas
Jeigu įrenginį reikia gabenti dideliu atstumu, pasitarkite su savo techninės
priežiūros atstovu.
Kaip prižiūrėti įrenginio eksploatacines medžiagas
Tvarkydami eksploatacines medžiagas (dažus, popierių ir kt.), imkitės toliau
i vardytų atsargumo priemonių.
- Eksploatacines medžiagas laikykite tokiose vietose, kurios atitinka toliau
pateiktus reikalavimus:
– Nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai
– Atokiai nuo visų ildymo prietaisų
– Nėra didelio oro drėgnumo
– Nėra daug dulkių
- Popierių, kuris i trauktas i paketo, tačiau nėra pakrautas į įrenginį, reikia
laikyti sandariame plastikiniame mai elyje, vėsioje ir tamsioje vietoje.
- Naudokite tik tokius dažus, kurie pagaminti konkrečiai iam įrenginiui.
Niekada nenaudokite kitokio tipo dažų.
- Eksploatacines medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

7 DĖMESIO
Saugokitės, kad dažų nei lietumėte į įrenginio vidų, žiūrėkite, kad jie
nepatektų ant jūsų drabužių ar rankų.
%
Jeigu dažais susitepėte rankas, nedelsdami jas nusiplaukite vandeniu
su muilu.
%
Jeigu dažų patenka į akis, nedelsdami jas skalaukite vandeniu ir
kreipkitės medicininės pagalbos.

2-6
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2

Kopijų saugojimas
Kad ilgai saugotinos kopijos nei bluktų, jas reikia laikyti tokiose vietose, kur
jų nepaveiktų viesa.
Klijai, kuriuose yra tirpiklių (pvz., pur kiamieji klijai), gali nuo kopijų panaikinti
dažus.
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Teisiniai kopijavimo apribojimai
Kai kurių rū ių dokumentus draudžiama kopijuoti, turint tikslą ar ketinimą ių
dokumentų kopijas pateikti kaip originalus.
Toliau pateiktas sąra as nėra i samus, tačiau galite juo pasinaudoti kaip
gairėmis, kad kopijuotumėte atsakingai.
Finansiniai dokumentai
- Vardiniai čekiai
- Kelionių čekiai
- Piniginės perlaidos
- Indėlių pažymėjimai
- Obligacijos ir kiti įsiskolinimo pažymėjimai
- Akcijų pažymėjimai
Teisiniai dokumentai
- Maisto talonai
- Pa to ženklai (galiojantys ir nebegaliojantys)
- Čekiai ir vekseliai, kuriuos i ra ė valstybinės agentūros
- Vidaus naudojimo žyminiai ženklai (galiojantys ir nebegaliojantys)
- Pasai
- Imigraciniai dokumentai
- Automobilių pažymėjimai ir nuosavybės dokumentai
- Būsto ir turto nuosavybės dokumentai ir aktai
Bendrojo pobūdžio dokumentai
- Tapatybės kortelės, simboliai arba emblemos
- Autorystės teisių ginami darbai neturint autorystės teisių savininko
sutikimo
Be to, jokiomis aplinkybėmis negalima kopijuoti vietos ir užsienio valiutos,
taip pat meno kūrinių neturint autorystės teisių savininko sutikimo.
Jeigu kyla abejonių dėl dokumento pobūdžio, pasitarkite su teisininku.
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3.1

Komponentai ir jų funkcijos
1

2

10

3

4

5

6
9

7
8

Nr.

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Originalo dangtis
OC-504

Prispaudžia padėtą dokumentą, kad jis nejudėtų.
Taip pat iame vadove vadinamas “originalo dangčiu”.
Standartas įrenginyje “bizhub 162”
Pasirenkamas įrenginyje “bizhub 210”

2

Automatinis
dokumentų
tiektuvas
DF-502
(pasirenkamas)

Vienu metu tiekia vieną dokumento lak tą nuskenuoti.
Toliau iame vadove vadinamas “dokumentų tiektuvu”.

3

Dvipusis
automatinis
dokumentų
tiektuvas
DF-605
(pasirenkamas tik
įrenginiui
“bizhub 210”)

Vienu metu automati kai tiekia vieną dokumento lak tą
nuskenuoti ir automati kai apverčia dvipusius dokumentus
nuskenuoti.
Toliau iame vadove vadinamas “dvipusiu automatiniu
dokumentų tiektuvu”.
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Nr.

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

4

Automatinis
dvipusis įtaisas
AD-504
(pasirenkamas tik
įrenginiui
“bizhub 210”)

Automati kai apverčia lapus ir i spausdina ant abiejų pusių.
Toliau iame vadove vadinamas “dvipusiu įtaisu”.

5

Kelių lapų rankinio
padavimo dėklas
MB-501
(pasirenkamas)

Į jį galima pakrauti 100 lak tų popieriaus.
Toliau iame vadove vadinamas “kelių lapų rankinio padavimo
dėklu”.

6

Popieriaus tiekimo
įtaisas
PF-502
(pasirenkamas)

Turi įrengtą popieriaus stalčių, į kurį telpa iki 250 popieriaus lapų.
Pagrindiniame įrenginyje gali būti įrengta iki keturių tokių įtaisų.
Toliau iame vadove vadinami “2 dėklu”, “3 dėklu”, “4 dėklu” ir “5
dėklu”.

7

Stalas
DK-703
(pasirenkamas)

Įrenginį galima padėti ant stalo.
Ant stalo padėtą įrenginį galima pastatyti ant grindų.

8

Stalas
DK-702
(pasirenkamas)

Įrenginį galima padėti ant stalo.
Ant stalo padėtą įrenginį galima pastatyti ant grindų.

9

Stalas
DK-701
(pasirenkamas)

Įrenginį galima padėti ant stalo.
Ant stalo padėtą įrenginį galima pastatyti ant grindų.

10

Darbu skirtuvas
JS-503
(pasirenkamas)

Leidžia atskirti i spausdintus lapus.
Taip pat iame vadove vadinamas “darbų skirtuvu”.

11

Pakeitimo dėklas
SF-501*
(pasirenkamas)

Pakeičiamos kopijos ir i spausdinti lapai, kurie i leidžiami. Jeigu
yra įrengtas darbo skirtuvas, pakeitimo įtaiso prijungti negalima.

12

Vaizdo kontroleris
IC-205*
(pasirenkamas)

Vidinis spausdintuvo kontroleris, su kuriuo įrenginį galima naudoti
kaip kompiuterinį spausdintuvą (an. PCL)
Apie tai informacijos rasite “Vaizdo kontrolerio IC-205 vartotojo
vadove”.

13

Tinklo sąsajos korta
NC-502*
(pasirinktinė)

Vidinė tinklo korta, leidžianti spausdinti i tinklo esant “Windows”
ar “NetWare” tinklo aplinkai
Apie tai informacijos rasite “Tinklo sąsajos kortos NC-502
vartotojo vadove”.

14

Skenavimo blokas
SU-502*
(pasirenkamas)

Vidinis skenavimo blokas, leidžiantis naudoti į įrenginį kaip
kompiuterių tinklui konfigūruotą skenerį
Apie tai informacijos rasite “Skenavimo bloko SU-502 vartotojo
vadove”.

2
Pastaba
Skenavimo blokas neveiks, jei nebus įrengtas
pasirenkamas fakso komplektas FK-505.
15

3-4

Fakso komplektas
FK-505*
(pasirenkamas)

Leidžia naudoti įrenginį kaip fakso aparatą
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Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

16

Papildomosios
atminties įtaisas
EM-101*
(pasirenkamas)

32 MB papildomoji atmintis padidina dokumento lapų, kuriuos
įrenginys gali apdoroti, skaičių
Taip pat iame vadove vadinama “papildomąja atmintimi”.

17

Papildomosios
atminties įtaisas
EM-102*
(pasirenkamas)

64 MB papildomoji atmintis padidina dokumento lapų, kuriuos
įrenginys gali apdoroti, skaičių
Taip pat iame vadove vadinama “papildomąja atmintimi”.

* Vidiniai pasirenkamieji komponentai nėra pavaizduoti.
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Dalių pavadinimai ir jų funkcijos
Pagrindinis įtaisas

7

1

6

2
3

5
4

12

13
14

9
15
10
11
8

3-6

Nr.

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Kopijų dėklas

Renka kopijas ir atspaudus.

2

Priekinis dangtis

Atidaromas tada, kai keičiamas dažų buteliukas.
(p. 8-4)

3

Dėklas 1

• Telpa iki 250 lapų popieriaus.
• Popieriaus dydis gali būti keičiamas be apribojimu.
• Į jį galima krauti ypatingąjį popierių. (p. 7-13)

4

Rankinio padavimo
dėklas

• Naudojamas popieriui tiekti rankiniu būdu.
• Vienu metu tiekiama po vieną popieriaus lak tą.
• Į jį galima krauti ypatingąjį popierių. (p. 3-28)
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5

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

Užfiksavimo
atlaisvinimo svirtis

Naudojamas oniniam dangčiui atidaryti ir uždaryti.

6

oninis dangtis

7

Mechaninis
skaitiklis
(pasirenkamas)

Rodo padarytų kopijų ir atspaudų skaičių.

8

Elektros jungiklis

Naudojamas įrenginiui įjungti ir i jungti. (p. 3-18)

9

Lygiagrečioji
sąsajos jungtis

Naudojama lygiagrečiajam kabeliui i kompiuterio prijungti.

10

RJ45 tinklo jungtis

Naudojama tinklo kabeliui prijungti, kai įrenginys naudojamas kaip
internetinis faksas, tinklo spausdintuvas ir tinklo skeneris.

11

Spausdintuvo USB
jungtis

Naudojama USB kabeliui i kompiuterio prijungti.

12

Dokumento
liniuotės

Naudojamos dokumentui lygiuoti. (p. 4-12)

13

Originalo dangtis
(pasirenkamas)

Prispaudžia dokumentą, padėtą ant originalo stiklo.

14

Originalo stiklas

Kai dokumentą tiekiate rankiniu būdu, jį dėkite ant originalo stiklo,
kad jis būtų nuskenuotas.
Dokumentą ant stiklo dėkite gerąja puse nukreipę žemyn.
(p. 4-12)

15

Valdymo skydelis

Naudojamas kopijavimui pradėti arba ivairioms funkcijoms
nustatyti. (p. 3-13)

bizhub 162/210

Atidaromas norint i traukti užstrigusį popierių.
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Pagrindinio įtaiso vidus

2

1
3

Nr.

3-8

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Atvaizdų perdavimo
įtaisas

Sukuria kopijos atvaizdą.
Atvaizdų perdavimo įtaisą turi keisti techninės priežiūros atstovas.

2

Dažų buteliuko
laikiklis

Atidaromas tada, kai keičiamas dažų buteliukas.

3

Slėgio svirtis

Naudojama i traukiant kaitinimo įtaise užstrigusį popierių. (p. 8-6)
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Dokumentų tiektuvas (pasirenkamas)

3
4

2

1

Nr.

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Dokumentų
i leidimo dėklas

Surenka dokumentus, kurie buvo nuskenuoti.

2

Dokumentų
kreipiančioji
plok telė

Nustatoma pagal dokumento plotį. (p. 4-10)

3

Dokumentų tiektuvo
dangtis

Atidaromas norint i traukti užstrigusį dokumentą. (p. 8-13)

4

Dokumentų tiektuvo
dėklas

Jame laikomi dokumentai, kurie turi būti skenuojami; dokumentus
pakraukite gerąja puse nukreipę į vir ų. (p. 4-10)
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Kelių lapų rankinio padavimo dėklas (pasirenkamas)

1
2

Nr.

3-10

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Rankinio padavimo
dėklas

Jame telpa iki 100 lak tų paprasto popieriaus, 20 lak tų
ypatingojo popieriaus arba 10 vokų. (p. 3-30)

2

Rankinio padavimo
dėklo ilgintuvas

I traukiamas tada, kai kraunamas didelio dydžio popierius.
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Popieriaus tiekimo įtaisas (pasirenkamas)

1
2
3
4

Nr.

5

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Dėklas 2

2

Dėklas 3

Telpa iki 250 paprasto popieriaus lapų.
Galima įrengti iki keturių popieriaus tiekimo įtaisų.

3

Dėklas 4

4

Dėklas 5

5

bizhub 162/210

oninis dangtis

Atidaromas norint i traukti užstrigusį popierių. (p. 8-10)
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Darbų skirtuvas (pasirenkamas)

Kai yra įrengtas darbu skirtuvas

1
2

3

3-12

Nr.

Dalies
pavadinimas

Apibūdinimas

1

Kopijų dėklo
lemputė

Užsidega, kai popierius lieka kopijų dėkle, o vir utinis kopijų
dėklas pakeliamas.

2

Vir utinis kopijų
dėklas

Surenka kompiuterio atspaudus.

3

Apatinis kopijų
dėklas

Surenka kopijas.
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3.3

Valdymo skydelis
Valdymo skydelio dalių pavadinimai ir jų funkcijos

1

2

3

4

5

6

7

20
19
18

17 16

Nr.

15
14

13 12

11

10

9

8

Dalies
pavadinimas

Funkcija

1

“KlaidA”
indikatorius

Užsidega arba mirkčioja įvykus klaidai.
Skaitykite “Kai pasirodo prane imas” 8-3 puslapyje.

2

[Spausd.]
mygtukas/
indikatorius

Užsidega, kai spausdinami duomenys i kompiuterio, ir mirksi, kai
duomenys siunčiami.
Apie tai informacijos rasite “Spausdintuvo kontrolerio vartotojo
vadove”.

3

[Buklė] mygtukas

Naudojamas skaitikliams patikrinti.

4

[Funkc.] mygtukas

Naudojamas funkc. režimui įjungti ir funkc. režimo ekranui
pamatyti.
• APARATO NUSTATYMAI, POP.PAĖM.NUSTAT., VARTOT.
VALDYMAS, ADMIN. VALDYMAS, KOPIJ.NUSTAT. 1 & 2

5

Ekranas

Parodo nustatymų meniu, prane imus apie klaidas ir nustatytus
parametrus, pavyzdžiui, kopijų skaičių ir mastelio dydį.

6

[Ne/C] myktukas

Trina įra ytus skaičius ir raides.
Grąžina į ankstesnį ekraną.

7

[Taip] mygtukas

Patvirtina esamą nustatymą.

8

[Auto Pop./Auto
Mast.] mygtukas

Naudojamas autom. popierio arba autom. dydžio funkcijoms
parinkti.

9

[Mast.] mygtukas,
, ir + mygtukai

• Naudojamas i anksto nustatytai padidinimo arba sumažinimo
proporcijai parinkti.
• Mastelio proporciją nuo × 0,25 iki × 4,00 galima pasirinkti, jei
popieriaus dydis parenkamas rankiniu būdu. (Popieriaus
parinkimas rankiniu būdu)
• Mastelio proporciją nuo × 0,50 iki × 2,00 galima pasirinkti, jei
popieriaus dydis parenkamas automati kai. (Auto. popierius)
• Naudojamas nustatymų ekranuose ir meniu pirmesniems arba
paskesniems punktams nurodyti.
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Nr.

Dalies
pavadinimas

Funkcija

10

[Pop.] mygtukas

Naudojamas popieriaus, ant kurio bus spausdinama, dydžiui
parinkti.

11

[Auto./Foto.]
mygtukas,
* ir ) mygtukai

• Naudojamas kopijų skenavimo tankiui nustatyti.
• Naudojamas nustatymų ekranuose kairėje arba de inėje
esantiems punktams parinkti.

12

[Trinti] mygtukas

Naudojamas dokumento sričiai, kuri yra i trinta, parinkti.

13

[Pastūmimas]
mygtukas

Paspauskite funkcijai Pastūmimas parinkti.

14

[Užbaigimas]
mygtukas

Naudojamas kopijos funkcijai Užbaigimas parinkti.

15

[X/Y Mastelis]
mygtukas

Naudojamas skirtingoms mastelio proporcijoms vertikaliomis ir
horizontaliomis kryptimis nurodyti.

16

[Neg.
Pozlt.]
mygtukas

Paspauskite, kad tamsios ir viesios dokumento sritys būtų
spausdinamos sukuriant negatyvų efektą.

17

Kopijavimo
mygtukas

Naudojamas kopijavimo funkcijoms 2į1 ir 4į1 parinkti.

18

[Kopijavimo prog.]
mygtukas

• Kopijavimo programas galima i saugoti.
• I saugotas kopijavimo programas galima parinkti ir i kviesti.

19

[Knygos tipo skan.]
mygtukas

Naudojamas funkcijai Knygos tipo skan. parinkti.

20

[Originalas]
mygtukas

Naudojamas funkcijai Dvipusis orig. arba Įvair. orig. parinkti.
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21

22

23

24
25
26
27

31

30

29

28

Nr.

Dalies
pavadinimas

Funkcija

21

Skenavimo
mygtukas

Paspauskite skenavimo režimui įjungti. Indikatorius užsidegs žalia
spalva ir taip parodys, kad įrenginys veikia skenavimo režimu.
( is variantas įmanomas tik tada, kai įrengta tinklo sąsajos korta
NC-502, fakso komplektas FK-505 ir skenavimo blokas SU-502.)

22

Fakso mygtukas

23

Kopijavimo
mygtukas

Paspauskite kopijavimo režimui įjungti. Užsidegs žalia
indikatoriaus spalva ir taip parodys, kad įrenginys veikia
kopijavimo režimu.

24

Prieigos mygtukas

Naudojamas su naudotojų administravimo komponentu. (p. 6-24)

25

Energijos taupymo
mygtukas

Paspauskite energijos taupymo režimui įjungti. (p. 3-20)

26

Pertraukimo
mygtukas

Paspauskite pertraukimo režimui įjungti. Užsidegs žalia
indikatoriaus spalva ir taip parodys, kad įrenginys veikia
pertraukimo režimu.
Paspauskite dar kartą pertraukimo režimui i jungti, kad grįžtumėt
į režimą, kuris buvo prie įjungiant pertraukimo režimą. (p. 3-57)

27

[123/ABC]
mygtukas

28

Skydelio pradinės
padėties mygtukas

• At aukia visas kopijavimo funkcijas ir grąžina jų nustatymų
pradines reik mes.
• I trina visus eilėje laukiančius darbus.

29

Stop mygtukas

Sustabdo kelių puslapių spausdinimą.

30

Paleidimo mygtukas

• Pradeda kopijuoti.
• Jeigu paspaudžiamas įrenginiui į ylant, kopijavimo darbą
įtraukia į darbų eilę. (p. 3-21)
• Užsidega žalia indikatoriaus viesa ir taip parodo, kad įrenginys
pasirengęs pradėti kopijavimą, arba užsidega oranžinė spalva
ir parodo, kad įrenginys nėra pasirengęs pradėti kopijavimą.

31

10 mygtukų
klaviatūra

• Naudojama kopijų skaičiui nustatyti.
• Naudojama nustatymų reik mėms įra yti.
• [˜] ir [#] mygtukai iame įrenginyje neveikia.

bizhub 162/210
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Ekrano rodmenys

Kopijavimo režimo ekranas

5

4

1
2

Funkc. režimo ekranas

3

6
7

Nr.

3-16

Ekrano rodmuo

Apibūdinimas

1

Kopijavimo tankis
(dokumento tipas)

Nurodo dokumento tipą kopijavimo tankiui nustatyti.
FOTO, TEKST. arba TXT/F

2

Kopijavimo tankis
(tankio lygis)

Nurodo kopijavimo tankio lygį kopijavimo tankiui nustatyti.

3

Popieriaus altinis

Nurodo parinktą popieriaus dėklą. Jeigu yra parinktas ypatingasis
popierius, parodomas popieriaus tipas.
AUTO, popieriaus dėklas ir popieriaus dydis arba popieriaus tipas

4

Kopijų skaičius

Parodo pasirinktą kopijų skaičių.

5

Mast. proporcija

Parodo esamą mastelio proporcijos nustatymą.
Parodomas AUTO arba esamas mastelio proporcijos nustatymas.
× [X/Y] parodo, kad parinkta X/Y Mastelis funkcija.

6

Meniu arba
funkcijos
pavadinimas

• Parodo esamą meniu, funkciją arba nustatymus.
• Įvykus klaidai, parodomi prane imai apie klaidas.

7

Prane imai

Parodo prane imus, tokius kaip eksploatavimo instrukcijos.
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Ekrano kampo nustatymas
Ekraną galima nustatyti trimis skirtingais kampais.
Nustatykite ekraną tokiu kampu, kad su juo būtų patogu dirbti.
%

Ekranui nustatyti norimu kampu spauskite ekrano kra tą.

Vidurinė padėtis

Vir utinė padėtis

Apatinė padėtis

bizhub 162/210
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Elektros energijos tiekimas
Prietaiso įjungimas
Elektros jungiklį perjunkite į padėtį “n”.
Indikatorius ant [Paleidimo] mygtuko
užsidega oranžine spalva ir prane imas
PRA OME PALAUKTI! pasirodo ekrane.

2
Pastaba
Įrenginys “bizhub 162” į yla per
30 sekundžių, o “bizhub 210” į yla per
15 sekundžių (esant normaliai
kambario temperatūrai (23 °C)).
Kol įrenginys yla, galima surikiuoti
kopijavimo darbus.
Prietaiso i jungimas

1
2

3-18

Patikrinkite, ar visi darbai yra baigti.
Elektros jungiklį perjunkite į padėtį
“o”.
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3.5

I ankstiniai nustatymai
Nustatymai, kurie automati kai parenkami įjungus įrenginį arba paspaudus
[Skydelio pradinio nustatymo] mygtuką, vadinami “pradiniais nustatymais”.
ie nustatymai atlieka orientavimo funkcijas.
Kopijavimo režimas
- Kopijų skaičius:
- Kopijavimo tankis:
- Mastelio proporcija:
- Popieriaus altinis:
- Užbaigimo funkcija:

1
AUTO
visas dydis (× 1,00)
AUTO (su įrengtu dokumentų tiektuvu)
nerū iuoti

I ankstinius nustatymus galima keisti esant funkc. režimui.

!

Detalė
Apie tai skaitykite “Kopijavimo nustatymai” 7-29 puslapyje.

bizhub 162/210

3-19

3
3.6

Prie kopijuodami

Naudingos funkcijos
Automatinis skydelio pradinis nustatymas
Net jeigu [Panel Reset] mygtukas nenuspaudžiamas, praėjus 1 min. nuo
kopijavimo ciklo pabaigos arba nuo pagrindinio darbo atlikimo pabaigos,
įrenginys automati kai grąžina visų funkcijų ir parametrų pradines reik mes.
Laikas, per kurį įrenginys automati kai grąžina pradinius parametrus, gali
būti nustatytas nuo 1 min. iki 5 min. 30 sekundžių intervalais. Automatinio
skydelio pradinio nustatymo funkciją galima net uždrausti.

!

Detalė
Apie tai skaitykite “AUTO PANEL RESET nurodymas” 7-6 puslapyje.

Energijos taupymo režimas
Užuot įrenginį i jungę, galite įjungti miego režimą (energijos taupymo režimą).
Jeigu įrenginiu nebus dirbama nustatytą laiko trukmę, jis automati kai ims
veikti energijos taupymo režimu. I anksto nustatyta laiko trukmė yra 15 min.
Norėdami at aukti energijos taupymo režimą, paspauskite bet kurį valdymo
skydelio mygtuką.
Laiko iki įrenginio energijos taupymo režimo įsijungimo trukmę galima
nustatyti nuo 1 iki 240 minučių.
Kai įrenginys veikia energijos taupymo režimu, ant [Paleidimo] mygtuko toliau
dega žalia indikatoriaus spalva, tačiau ekranas i sijungia.

2
Pastaba
Jeigu automatinio i sijungimo funkcija įjungiama įrenginiui veikiant
energijos taupymo režimu, įrenginys i sijungia.

!

Detalė
Apie tai skaitykite “ENERG.TAUP.REŽ. nurodymas” 7-7 puslapyje.
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3

Automatinis i sijungimas
Kai įjungta automatinio i sijungimo funkcija, įrenginys automati kai
i sijungia, jeigu per nustatytą laiko tarpą neatliekamas joks darbas - itaip
tausojama energija. I ankstinis nustatymas yra I JUNGTA.
Kopijavimo darbų eilė
Kopijavimo darbus galima surikiuoti pakrovus dokumentą ir paspaudus
[Paleidimo] mygtuką, kol prane imas YLA matomas apatiniame
de iniajame ekrano kampe.
Kai prane imas YLA dings, bus pradėtas skenuoti pakrautas dokumentas
ir bus daromos kopijos.
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Popierius
Naudokite popierių, kuris atitinka toliau pateiktas specifikacijas.
Popieriaus tipai
Popieriaus tipas

Paprastas
popierius

Ypatingoji terpė

Perdirbtas
popierius

Popieriaus altinis ir kt.

nuo 60 iki 90 g/m2

nuo 91 iki
157 g/m2

nuo 60 iki 90 g/m2

Rankinio padavimo dėklas

o

o

o

Kelių lapų rankinio padavimo
dėklas

o

o

o

1-asis popieriaus stalčius

o

o

o

2-asis popieriaus stalčius

o

—

o

3-iasis popieriaus stalčius

o

—

o

4-asis popieriaus stalčius

o

—

o

5-asis popieriaus stalčius

o

—

o

Dvipusės kopijos

o

—

o

Popieriaus tipas

Ypatingoji terpė

Svoris (g/m2)

OHP
skaidralapiai

Atvirukai

Etikečių
lapai

Vokai

Rankinio padavimo dėklas

o

o

o

o

Kelių lapų rankinio padavimo
dėklas

o

o

o

o

Popieriaus altinis ir kt.

1-asis popieriaus stalčius

o

o

o

o

2-asis popieriaus stalčius

—

—

—

—

3-iasis popieriaus stalčius

—

—

—

—

4-asis popieriaus stalčius

—

—

—

—

5-asis popieriaus stalčius

—

—

—

—

Dvipusės kopijos

—

—

—

—

o: Yra

—: Nėra

2
Pastaba
2-asis popieriaus stalčius, 3-iasis popieriaus stalčius, 4-asis popieriaus
stalčius, 5-asis popieriaus stalčius ir kelių lapų rankinio padavimo dėklas
yra pasirenkami.
Jeigu dvipusėms kopijoms kopijuoti naudojamas dvipusis įtaisas, galima
naudoti tik paprastą ir perdirbtą popierių.
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Popieriaus dydžiai
Nestandartinio dydžio popierius
Popieriaus altinis

Popieriaus plotis

Popieriaus ilgis

Rankinio padavimo dėklas

nuo 90 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

Kelių lapų rankinio padavimo
dėklas

nuo 90 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

1-asis popieriaus stalčius

nuo 90 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

2-asis popieriaus stalčius

nuo 182 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

3-iasis popieriaus stalčius

nuo 182 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

4-asis popieriaus stalčius

nuo 182 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

5-asis popieriaus stalčius

nuo 182 mm iki 297 mm

nuo 140 mm iki 432 mm

Standartinio dydžio popierius
A3 w

B4 w

A4 w

A4 v

B5 w

B5 v

A5 w

A5 v

Rankinio padavimo dėklas

o

o

o

o

o

o

o

o

Kelių lapų rankinio padavimo
dėklas

o

o

o

o

o

o

o

o

1-asis popieriaus stalčius

o

o

o

o

o

o

o

o

2-asis popieriaus stalčius

o

o

o

o

o

o

—

o

3-iasis popieriaus stalčius

o

o

o

o

o

o

—

o

4-asis popieriaus stalčius

o

o

o

o

o

o

—

o

5-asis popieriaus stalčius

o

o

o

o

o

o

—

o

Dvipusės kopijos

o

o

o

o

o

o

—

o

Popieriaus formatas
Popieriaus altinis ir kt.

o: Yra

—: Nėra

2
Pastaba
2-asis popieriaus stalčius, 3-iasis popieriaus stalčius, 4-asis popieriaus
stalčius, 5-asis popieriaus stalčius ir kelių lapų rankinio padavimo dėklas
yra pasirenkami.
Jeigu dvipusėms kopijoms kopijuoti naudojamas dvipusis įtaisas, galima
naudoti tik paprastą ir perdirbtą popierių.
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Popieriaus talpa
Popieriaus tipas

Paprastas
popierius

Ypatingoji terpė

Perdirbtas
popierius

Popieriaus altinis ir kt.

nuo 60 iki 90 g/m2

nuo 91 iki
157 g/m2

nuo 60 iki 90 g/m2

Rankinio padavimo dėklas

1 lak tas

1 lak tas

1 lak tas

Kelių lapų rankinio padavimo
dėklas

100 lak tų

20 lak tų

100 lak tų

1-asis popieriaus stalčius

250 lak tų

20 lak tų

250 lak tų

2-asis popieriaus stalčius

250 lak tų

—

250 lak tų

3-iasis popieriaus stalčius

250 lak tų

—

250 lak tų

4-asis popieriaus stalčius

250 lak tų

—

250 lak tų

5-asis popieriaus stalčius

250 lak tų

—

250 lak tų

Popieriaus tipas

Ypatingoji terpė

Popieriaus altinis ir kt.

OHP
skaidralapiai

Rankinio padavimo dėklas
Kelių lapų rankinio padavimo
dėklas

Svoris (g/m2)

Atvirukai

Etikečių
lapai

Vokai

1 lak tas

1 atvirukas

1 lak tas

1 vokas

20 lak tų

20 atvirukų

20 lak tų

10 vokų

1-asis popieriaus stalčius

20 lak tų

20 atvirukų

20 lak tų

10 vokų

2-asis popieriaus stalčius

—

—

—

—

3-iasis popieriaus stalčius

—

—

—

—

4-asis popieriaus stalčius

—

—

—

—

5-asis popieriaus stalčius

—

—

—

—

—: Nėra

2
Pastaba
2-asis popieriaus stalčius, 3-iasis popieriaus stalčius, 4-asis popieriaus
stalčius, 5-asis popieriaus stalčius ir kelių lapų rankinio padavimo dėklas
yra pasirenkami.
Jeigu dvipusėms kopijoms kopijuoti naudojamas dvipusis įtaisas, galima
naudoti tik paprastą ir perdirbtą popierių.
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Netinkamas popierius
Negalima naudoti toliau i vardytų tipų popieriaus, nes suprastės
spausdinimo kokybė, bus blogai tiekiamas popierius arba suges įrenginys.
- Projektoriaus plėvelės, kurios jau buvo praleistos pro įrenginį.
Jų pakartotinai nenaudokite net tada, jei jos tu čios.
- Popierius, ant kurio buvo spausdinta su kar čio metodu spausdinančiu
spausdintuvu arba ra aliniu (inkjet) spausdintuvu
- Labai storas arba labai plonas popierius
- Sulankstytas, susiraitęs, rauk lėtas arba įplė tas popierius
- Popierius, kuris ilgą laiką buvo nesupakuotas
- Drėgnas popierius
- Perforuotas ar su skylamu iu i mu tomis skylėmis popierius
- Labai glotnaus ar labai iurk taus pavar iaus popierius arba popierius,
kurio pavir ius nelygus
- Apdorotas, pavyzdžiui, anglinis, popierius, ilumai ar slėgiui jautrus
popierius
- Folija arba reljefu dekoruotas popierius
- Nestandartinės formos (ne stačiakampio formos) popierius
- Popierius, suklijuotas klijais, susegtas sankabėlėmis arba sąvaržėlėmis
- Popierius, prie kurio pritvirtintos etiketės
- Popierius, prie kurio pritvirtintos juostelės, kilpelės, sagelės ir pan.
- Susiraitęs arba susirauk lėjęs popierius
- Akvarelinis popierius, padengtas popierius arba ra alinių (inkjet)
spausdintuvų popierius
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Spausdinimo sritis
Jokia toliau nurodytų sričių vaizdo dalis nėra kopijuojama.
- 4 mm para tė (esant visam dydžiui) nuo galinio popieriaus kra to (A)
- 4 mm para tė (esant visam dydžiui) nuo priekinio popieriaus kra to (B)
- 4 mm para tė (esant visam dydžiui) abejose popieriaus pusėse (C)
Apie spausdinimą i kompiuterio informacijos rasite “Spausdintuvo
kontrolerio vartotojo vadove”.
Jei yra įrengtas pasirenkamas vaizdo kontroleris IC-205, skaitykite “Vaizdo
kontrolerio IC-205 vartotojo vadovą”.

B

A

C
Popieriaus
i leidimo kryptis

C

A: 4 mm (esant visam dydžiui)
B: 4 mm (esant visam dydžiui)
C: 4 mm (esant visam dydžiui)
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3

Popieriaus saugojimas
Saugodami popierių imkitės toliau i vardytų atsargumo priemonių.
- Popierių saugokite tokiose vietose, kurios atitinka toliau pateiktus
reikalavimus.
– Nėra tiesioginių saulės spindulių
– Nėra liepsnos altinių
– Nėra didelio oro drėgnumo
– Nėra daug dulkių
- I vyniotą popierių reika įdėti į plastikinį mai elį ir saugoti vėsioje tamsioje
vietoje.
- Popierių saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Kopijavimas ant rankiniu būdu tiekiamo popieriaus
Rankiniu būdu tiekite kopijavimo popierių tada, kai norite kopijuoti ant
popieriaus, kurio nėra jokiame popieriaus dėkle, arba ant OHP skaidralapių,
atvirukų arba kortelių.
Popierius, kurį galima tiekti rankiniu būdu
Popieriaus tipai:
- Paprastas arba perdirbtas popierius (storis: nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)
- Ypatingasis popierius
– Kortelės (storis: nuo 91 g/m2 iki 157 g/m2)
– OHP skaidralapiai
– Atvirukai
– Etikečių lapai
– Vokai
Popieriaus dydžiai:
- Maksimalus: 297 mm × 432 mm
- Minimalus: 90 mm × 140 mm

2
Pastaba
Kopijuojant naudojant rankinio padavimo dėklą, vienu metu galima įdėti
tik vieną lapą. Apie tai skaitykite “Popieriaus talpa” 3-24 puslapyje.
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Kelių lapų rankinio padavimo dėklo taikymas
Rankinio padavimo dėklo ilgintuvą pritaikykite prie popieriaus dydžio taip,
kaip pavaizduota toliau.
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Paprasto popieriaus krovimas į rankinio padavimo dėklus
Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite vieną lak tą.
Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą galima pakrauti iki 100 lak tų popieriaus.
Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą nekraukite per daug lapų, kad krūva
nevir ytų , žymos.

1

Sukraukite popierių į rankinio
padavimo dėklą.

?

Ar kraudami popierių ėmėtės
būtinų atsargumo priemonių?
% Popierių kraukite taip, kad
priekinė popieriaus pusė būtų
nukreipta žemyn.
% Įsitikinkite, kad popierius
nesusiraitęs (nesusisukęs).

2

Rankinio padavimo dėklo ilgintuvą ir
popieriaus kreipiklius pritaikykite
popieriaus dydžiui.

2
Pastaba
Jeigu kraunamas kitoks, o ne paprastas, popierius, būtina nurodyti
popieriaus tipą.
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3

Atvirukų krovimas į rankinio padavimo dėklus
Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite vieną lak tą.
Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą galima pakrauti iki 20 lak tų popieriaus.
%

Atvirukus kraukite w (i ilgai), kaip parodyta iliustracijoje, nukreipę
spausdinamąja puse žemyn.

2
Pastaba
Nekraukite atvirukų v (skersai).
Pakrovę atvirukus, naudodamiesi valdymo skydeliu, rankinio padavimo
dėklui nurodykite popieriaus dydį ir popieriaus tipą.
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Vokų krovimas į rankinio padavimo dėklus
Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite vieną lak tą.
Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą galima pakrauti iki 10 lak tų popieriaus.
%
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2
Pastaba
Prie pakraudami vokus suspauskite, kad tarp jų neliktų oro, ir žiūrėkite,
kad užlenkiamosios dalys būtų gerai suspaustos, kitaip vokai gali
susirauk lėti ir būti blogai tiekiami.
Pakrovę vokus, naudodamiesi valdymo skydeliu, rankinio padavimo
dėklui nurodykite popieriaus dydį ir popieriaus tipą.

2
Pastaba
Nekraukite vokų v (skersai).
Nekraukite vokų atlanku žemyn.
Nekraukite vokų atlanku į oną.
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OHP skaidralapių krovimas į rankinio padavimo dėklus
Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite vieną lak tą.
Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą galima pakrauti iki 20 lak tų popieriaus.
%

OHP skaidralapius kraukite tokia pačia orientacija, kaip ir dokumentą.

2
Pastaba
Pakrovę skaidralapius, naudodamiesi valdymo skydeliu, rankinio
padavimo dėklui nurodykite popieriaus dydį ir popieriaus tipą.
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3

Etikečių lak tų krovimas į rankinio padavimo dėklus
Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite vieną lak tą.
Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą galima pakrauti iki 20 lak tų popieriaus.
%

Etikečių lak tus kraukite ta pačia kryptimi, kaip ir dokumentą.
Dėkite dokumentus spausdinamąja puse žemyn.

2
Pastaba
Pakrovę etikečių lak tus, naudodamiesi valdymo skydeliu, rankinio
padavimo dėklui nurodykite popieriaus dydį ir popieriaus tipą.
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Kopijavimas ant rankiniu būdu tiekiamo popieriaus i rankinio padavimo
dėklo

1
2
3

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Dokumento kreipiklius pritaikykite
prie popieriaus dydžio.
Į tiekimo tarpą kuo giliau atsargiai
ki kite popieriaus lak tą priekine
puse nukreiptą žemyn.
Apatinėje ekrano eilutėje pasirodys
rankinio padavimo dėklo ženklas
(
).
Kas pakrauta - kortelė ar
atvirukas?
% Žiūrėkite, kad jis būtų nesusiraitęs (nesusisukęs).

?

4

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys meniu POP.PAĖM.NUSTAT.

5

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
pasirinktumėte kraunamo popieriaus
tipą.
I sirinkite i toliau nurodytų keturių
popieriaus tipo nustatymų.
PLAIN
OHP
PEVEL.
VOKAS

6

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys meniu POP. DYDIS.
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7

3

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
pasirinktumėte kraunamo popieriaus
dydį.

?

Ar 5 veiksmu buvo pasirinkti OHP
plėvelės?
% Pasirinkite i ių keturių
popieriaus dydžio nustatymų:
A4 w
A4 v
Letter w
Letter v

?

Ar kraunamas nestandartinio
dydžio popierius?
% Paspauskite [,] mygtuką ir
10 mygtukų klaviatūra įveskite
popieriaus dydį. Apie tai
skaitykite “Kopijavimas ant
etikečių lak tų” 5-9 puslapyje.

?

Ar žinote FLS popieriaus dydį?
% I anksto nustatytasis FLS dydis
yra 210 mm × 330 mm. FLS
dydžiui pakeisti kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

8

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

9
10

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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2
Pastaba
Jeigu naudodamiesi tais pačiais nustatymais norite kopijuoti ant daugiau
lapų, tiekite popierių į rankinio padavimo dėklą, kad būtų pradėta
kopijuoti automati kai.
Jeigu norite kopijuoti ant kortelių, atvirukų, OHP skaidralapių arba vokų
be pertrūkių, juos pakraukite į 1-ąjį dėklą.
Jeigu nurodomas paprastas popierius ir naudojamas rankinio padavimo
dėklas, ekrano vaizdas pasikeis į tokį, koks pavaizduotas toliau.

Kortelės

OHP skaidralapiai

Atvirukai arba vokai
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3

Kopijavimas ant popieriaus, tiekiamo rankiniu būdu i kelių lapų
rankinio padavimo dėklo

1
2
3

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Rankinio padavimo dėklo ilgintuvą ir
popieriaus kreipiklius pritaikykite
popieriaus dydžiui.
Į tiekimo tarpą kuo giliau atsargiai
ki kite popierių priekine puse
nukreiptą žemyn.
Apatinėje ekrano eilutėje pasirodys
rankinio padavimo dėklo ženklas
(
).
Ką pakrovėte - kortelių lapus ar
atvirukus?
% Žiūrėkite, kad jie būtų nesusiraitę (nesusisukę).

?

4

Pažiūrėkite, ar apatinėje ekrano
eilutėje pasirodė TAIP/NE, tada
paspauskite [Ne/C] mygtuką.
TAIP/NE pasirodys apytikriai
5 sekundėms, pakrovus popierių į
kelių lapų rankinio padavimo dėklą.
Pasirodys meniu POP.PAĖM.NUSTAT.

5

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
pasirinktumėte kraunamo popieriaus
tipą.
I sirinkite i toliau nurodytų keturių
popieriaus tipo nustatymų.
PLAIN
OHP
PEVEL.
VOKAS

6

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys meniu POP. DYDIS.
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7

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
pasirinktumėte kraunamo popieriaus
dydį.

?

Ar 5 veiksmu buvo pasirinkti OHP
skaidralapiai?
% Pasirinkite i ių keturių
popieriaus dydžio nustatymų:
A4 w
A4 v
Letter w
Letter v

?

Ar kraunamas nestandartinio
dydžio popierius?
% Paspauskite [,] mygtuką ir
10 mygtukų klaviatūra įveskite
popieriaus dydį. Apie tai
skaitykite “Kopijavimas ant įvairių
tipų terpės” 5-7 puslapyje.

?

Ar žinote FLS popieriaus dydį?
% I anksto nustatytasis FLS dydis
yra 210 mm × 330 mm. FLS
dydžiui pakeisti kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

8

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

9
10

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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2
Pastaba
Jeigu nurodomas paprastas popierius ir naudojamas kelių lapų rankinio
padavimo dėklas, ekrano vaizdas pasikeis į tokį, koks pavaizduotas
toliau.
Kortelės

OHP skaidralapiai

Atvirukai arba vokai
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Popieriaus tiekimo budo parinkimas
Kopijavimo popierių galima parinkti dviem būdais.
- Auto. popierius:
Jeigu parenkama funkcija “Auto. popierius”, atsižvelgiant į dokumento
dydį ir nurodytą mastelio proporciją, parenkamas popieriaus dėklas,
kuriame yra tinkamiausio dydžio popierius.
- Popieriaus parinkimas rankiniu būdu:
Galima parinkti popierių, kurį norite naudoti kopijuojant.
Kopijavimas naudojantis funkcija “Auto. popierius”

1
2

Pakraukite dokumentą į dokumentų tiektuvą.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Spaudinėkite [Auto Pop./Auto Mast.]
mygtuką tol, kol bus parinka funkcija
“Auto. popierius”.
AUTO. pasirodo ekrano apatinėje
eilutėje.

3

4
5

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Jei APS FORMA.KLAI. pasirodo ekrane i kart po to, kai buvo
paspaustas [Paleidimo] mygukas, tai rei kia, kad nė viename dėkle nėra
pakrauto tinkamiausio dydžio popieriaus. Arba pakraukite tinkamo
dydžio popieriaus, arba paspauskite [Pop.] mygtuką ir pasirinkite
pageidaujamo dydžio popierių, o tada vėl paspauskite [Paleidimo]
mygtuką.
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Kopijavimas rankiniu būdu parenkant popieriaus dydį

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Pop.] mygtuką ir tada
parinkite pageidaujamo dydžio
popierių.
Ekrano apatinėje eilutėje pasirodys
pasirinkto popieriaus dydžio
rodmuo.

3
4
5

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

Specialiojo popieriaus pakrovimas į 1-ąjį dėklą
Jeigu į 1-ąjį dėklą kraunamas specialusis popierius, toks kaip OHP plėvelės,
atvirukai ar kortelės, i pradžių nustatykite 1-ojo dėklo popieriaus funkciją
popieriaus altinio nustatymo meniu. Apie tai skaitykite “KASET1 POP.
nurodymas” 7-14 puslapyje.
Priklausomai nuo popieriaus tipo, nustatyto 1-ajam dėklui, vaizdas ekrane
pasikeičia, kaip parodyta toliau.
Kortelės

OHP skaidralapiai

Atvirukai arba vokai
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Automatinis popieriaus tiekimo būdo parinkimas
Automatinio dėklų keitimo funkcija leidžia spausdinti toliau, popierių imant i
kito popieriaus stalčiaus, jei tuo metu pasirinktame stalčiuje spausdinant
baigėsi popierius.
Automatinio dėklų keitimo funkcija veikia, jei tuo metu pasirinktas popieriaus
stalčius ir kitas popieriaus stalčius (i skyrus rankinio padavimo dėklą) tenkina
ias sąlygas.
- Popierius yra to paties dydžio.
- Popierius yra to paties tipo.
- Popierius yra padėtas ta pačia kryptimi.
- Abiem popieriaus dėklams nustatytas popieriaus tipas PAPRASTAS,
PERDIRBTAS ar VIENPUSIS.

2
Pastaba
Jeigu popierius yra pakrautas į rankinio padavimo dėklą, automatinio
dėklų keitimo funkcija neveiks.
Jei yra įrengtas pasirenkamas kelių lapų rankinio padavimo dėklas ir 5asis popieriaus stalčius, gali būti nenutrūkstamai padaryta 1350 kopijų.
Jei norite nenutrūkstamai padaryti daug kopijų, pakraukite į visus
popieriaus stalčius (i skyrus rankinio padavimo dėklą) popieriaus,
tenkinančio anksčiau i vardytas sąlygas.
Jei nė viename popieriaus stalčiuje nėra popieriaus, pasirodo
prane imas, kad reikia papildyti popieriaus. Prietaisas gali nekopijuoti
toliau, jei popieriaus bus pakrauta į kitus popieriaus stalčius, negu
nurodoma prane ime.
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Automatinio popieriaus stalčių pakeitimo tvarka
Jei kitas popieriaus stalčius pasirenkamas automati kai, pasirenkamas
tolesnis popieriaus stalčius i io sąra o.

1-asis popieriaus stalčius % 2-asis popieriaus stalčius % 3-asis popieriaus
stalčius % 4-asis popieriaus stalčius % 5-asis popieriaus stalčius % Kelių
lapų rankinio padavimo dėklas

2
Pastaba
Jei į 1-ąjį popieriaus stalčių ar kelių lapų rankinio padavimo dėklą
kraunama ypatingoji terpė, tokia kaip OHP plėvelės ar etikečių lak tai,
naudojantis automatinio dėklų keitimo funkcija popierius gali būti
tiekiamas netinkamai.
iuo atveju mes rekomenduojame pakeisti nustatymus, kaip apra yta
toliau. 1-ajam popieriaus stalčiui pakeiskite popieriaus tipą, popieriaus
altinio nustatymo meniu nurodydami 1-ojo dėklo popieriaus funkciją.
Apie tai skaitykite “KASET1 POP. nurodymas” 7-14 puslapyje.
Kelių lapų rankinio padavimo dėklui, pakrovę popieriaus, nurodykite
popieriaus tipą. Apie tai skaitykite “Kopijavimas ant popieriaus, tiekiamo
rankiniu būdu i kelių lapų rankinio padavimo dėklo” 3-39 puslapyje.
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Originalo dokumentai
Dokumentų tiektuvo naudojimas
Dokumentų tiektuvas tiekia, skenuoja ir tada i leidžia kiekvieną kelių lapų
dokumento lapą (vienu metu vieną lapą). Tam, kad dokumentų tiektuvas
gerai veiktų, reikia pakrauti tinkamo tipo popierių.
Naudojant netinkamo tipo dokumentą, popierius gali užstrigti arba
dokumentas arba įrenginys gali būti pažeistas.

2
Pastaba
Kad būtų galima kopijuoti dvipusius dokumentus, turi būti įrengtas
dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas DF-605 (įrenginiui
“bizhub 210”).
Dokumentų tipai
Vienpusiai dokumentai

3-46

Dvipusiai dokumentai

Skirtingų dydžių
dokumentai

bizhub 162/210

3

Prie kopijuodami
Vienodų dydžių dokumentai
Dokumentų tiekimo
būdas

Dokumento tipas

Dokumento dydis

Dokumentų tiektuvas

Lak tiniai dokumentai

DF-502
A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v,
A5 w/v
DF-605
A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v,
A5 w/v, B6 w
Dokumento plotis:
nuo 90 mm iki 297 mm
Dokumento ilgis:
nuo 210 mm iki 432 mm

• Vienpusiai dokumentai
DF-502
Talpa: nuo 50 g/m2 iki 110 g/m2
DF-605
Talpa: nuo 35 g/m2 iki 128 g/m2
• Dvipusiai dokumentai
DF-605
Talpa: nuo 50 g/m2 iki 128 g/m2

Originalo stiklas

• Skirtingų dydžių dokumentai
DF-502
Talpa: nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2
DF-605
Talpa: nuo 50 g/m2 iki 128 g/m2

• Kartu su skirtingų dokumentu
pločiais
DF-502
A3 w ir A4 v
B4 w ir B5 v
DF-605
Žiūrėkite žemiau pateiktą lentelę.

Lak tiniai dokumentai, knygos ir
dideli objektai
Maksimalus svoris: 3 kg

A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v,
A5 w/v
Dokumento plotis: iki 297 mm
Dokumento ilgis: iki 432 mm

Skirtingo pločio dokumentų dydžiai (DF-605)
Maksimalus
dokumento plotis

297 mm

Skirtigų dydžių
dokumento
nustatymas

A3 w

A4 v

B4 w

B5 v

A4 w

A3 w

o

o

—

—

A4 v

o

o

—

—

297 mm

257 mm

210 mm

257 mm

210 mm

182
mm

182
mm

A5 v

B5 w

A5 w

—

—

—

—

—

—

—

—

B4 w

o

o

o

o

—

—

—

—

B5 v

o

o

o

o

—

—

—

—

A4 w

o

o

o

o

o

o

—

—

A5 v

o

o

o

o

o

o

—

—

182 mm

B5 w

—

—

o

o

o

o

o

—

148 mm

A5 w

—

—

—

—

—

—

o

o

o: Kopijuoti galima —: Kopijuoti negalima
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Perspėjimai dėl dokumentų
Toliau i vardytų tipų dokumentų į dokumentų tiektuvą krauti negalima, kitaip
gali užstrigti popierius arba dokumentas bus pažeistas. Todėl ių tipų
dokumentus reikia dėti ant originalo stiklo.
Dokumentai ant specialiojo popieriaus:
- Sulenkti dokumentai (sulenkti per pusę arba į vėduoklę)
- Labai persi viečiantys arba permatomi dokumentai, pavyzdžiui, “diazo”
viesai jautrus popierius
- Dokumentai su įri imo skylėmis
- Dokumentai, kuriuose yra daug įri imo skylių, pavyzdžiui, atskirtų lapų
popierius
- Padengti dokumentai, pavyzdžiui, ilumai jautrus arba anglimi padengtas
popierius
- Ra alinių spausdintuvų popierius
- Dokumentai, kurie ką tik buvo i spausdinti iuo įrenginiu
Dokumentai, esantys ant popieriaus, kurio negalima tiekti:
- Susiraitę dokumentai
- Susirauk lėję arba įply ę dokumentai
- Projektorių skaidralapiai
Jeigu nustatoma, kad nestandartinio dydžio popierius yra beveik standartinio
dydžio, įmanoma kopijuoti su Auto. pop. arba Auto. dydis funkcijomis.

2
Pastaba
Jeigu ant originalo stiklo padedamas nestandartinio dydžio dokumentas,
“Auto. pop.” ir “Auto. dydis” funkcijos neveikia.
Pakrovę nestandartinio dydžio popierių, paspauskite [Pop.] mygtuką
popieriaus dydžiui parinkti arba paspauskite [Mast.] mygtuką mastelio
proporcijai parinkti.
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3.13

Mastelio nustatymo nurodymas
Nustatant mastelį, kopiją galima padidinti arba sumažinti.
Mastelio nustatymai
Mastelio nustatymas

Apibūdinimas

Visas dydis

Kopijuojama tuo pačiu dydžiu, koks yra dokumentas (× 1,00).

AUTO mastelio proporcija

Atsižvelgiant į pakrauto dokumento dydį ir nurodytą popieriaus
dydį, bus automati kai parenkama tinkamiausia mastelio
proporcija.

I anksto nustatytos mastelio
proporcijos

Galimos ios bendrosios mastelio proporcijos kopijuojant nuo
skirtingų standartų dydžių dokumentų iki standartinių dydžių
popieriaus.
× 0,25
× 0,50
× 0,70 (A3%A4 ir B4%B5)
× 0,81 (B4%A4 ir B5%A5)
× 1,15 (B4%A3 ir B5%A4)
× 1,41 (A4%A3 ir B5%B4)
× 2,00
× 4,00
× 0,25 ir × 4,00 galima nustatyti tik tada, kai popieriaus dydis
pasirenkamas rankiniu būdu. ie nustatymai negalimi, jei
popieriaus dydis pasirenkamas automati kai.

Mastelio proporcijos
pasirenkamos mygtukais [,] ir
[+]

Mygtukais [,] ir [+] mastelio proporcija gali būti reguliuojama
(didinama ar mažinama) 0,01 dydžio padalomis.
Jei popieriaus dydis parenkamas rankiniu būdu: galima
pasirinkti mastelio proporciją nuo × 0,25 iki × 4,00. (Popieriaus
parinkimas rankiniu būdu)
Jei popieriaus dydis parenkamas rankiniu būdu: galima
pasirinkti padidinimo ar sumažinimo proporciją nuo × 0,50 iki ×
2,00. (Auto. popierius)

X/Y Mastelis funkcija

Kopijuoti naudojant skirtingas matavimo proporcijas vertikaliai
ir horizontaliai.
Mygtukais [,] ir [+] mastelio proporcija gali būti reguliuojama
(didinama ar mažinama) 0,01 dydžio padalomis.
Vertikali kryptis: mastelio proporciją galima nustatyti nuo × 0,50
iki × 2,00.
Horizontali kryptis: mastelio proporciją galima nustatyti nuo ×
0,50 iki × 1,00.
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Kopijavimas naudojantis automatiniu mastelio nustatymu

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Spaudinėkite [Auto Pop./Auto Mast.]
mygtuką tol, kol bus parinka funkcija
“Auto. dydis”.
AUTO. pasirodo ekrano vir utinėje
eilutėje.

3
4

5
6

Paspauskite [Pop.] mygtuką
pageidaujamo dydžio popieriui
pasirinkti.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

3-50
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Kopijavimas naudojantis fiksuoto mastelio nustatymu

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Mast.] mygtuką norimai
mastelio proporcijai pasirinkti.
Kiekvienu [Mast.] mygtuko
paspaudimu mastelio proporcija kis
taip, kaip pavaizduota toliau.
× 1,15 % × 1,41 % × 2,00 % × 4,00 %
× 0,25 % × 0,50 % × 0,70 % × 0,81 %
× 1,00 ...
Mastelio proporcijos × 0,25 ir × 4,00
nepasirodys, jei bus pasirinkta “Auto. pop.” funkcija.

3
4
5

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Kopijavimas naudojantis konkretaus mastelio nustatymu

1
2
3

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Mast.] mygtuką.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus
norimai mastelio proporcijai nurodyti
Mastelio proporcija nustatoma pagal
0,01 padalas.

4
5
6

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Kopijavimas naudojantis funkcija “X/Y mastelis”

1
2

3

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Spauskite [X/Y Mastelis] mygtuką,
kol užsidegs “X/Y Mastelio”
indikatorius.

Paspauskite [,] ir [+] mygtukus
norimai ilgio (X) mastelio proporcijai
pasirinkti. Mastelio proporcija didėja
ir mažėja 0,01 dydžio padalomis.
arba
Paspauskite [Mast.] mygtuką norimai
mastelio proporcijai pasirinkti.
Kiekvienu [Mast.] mygtuko
paspaudimu mastelio proporcija kis
taip, kaip pavaizduota toliau.
× 0,50 % × 0,70 % × 0,81 % × 1,00 %
× 0,50 ...

?

Ar norite grįžti į pagrindinį
ekraną?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką.

Plotis (Y)

Ilgis
(X)

?

Ar norite pataisyti nurodytą
mastelio proporciją?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką, tada vėl atlikite procedūrą nuo
2 veiksmo.

4

Paspauskite [Taip] mygtuką.
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5

Paspauskite [,] ir [+] mygtukus
norimai pločio (Y) mastelio
proporcijai pasirinkti. Mastelio
proporcija didėja ir mažėja 0,01
dydžio padalomis.
arba
Paspauskite [Mast.] mygtuką norimai
mastelio proporcijai pasirinkti.
Kiekvienu [Mast.] mygtuko
paspaudimu mastelio proporcija kis
taip, kaip pavaizduota toliau.
× 0,50 % × 0,70 % × 0,81 % × 1,00 %
× 1,15 % × 1,41 % × 2,00 %
× 0,50 ....

?

Ar norite grįžti į pagrindinį
ekraną?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką.

Plotis (Y)

Ilgis
(X)

?

Ar norite pataisyti nurodytą mastelio proporciją?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką, tada vėl atlikite procedūrą nuo 2
veiksmo.

6
7

8
9

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

3-54

bizhub 162/210

Prie kopijuodami

3.14

3

Kopijavimo tankio nurodymas
Dokumento tipo ir kopijavimo tankio nustatymai:
- TEKST. nustatymas:
kopijuodami tekstinius dokumentus pasirinkite nustatymą TEKST.
Parinkite į nustatymą kontūrams pary kinti ir kad tekstinis dokumentas
būtų spausdinamas ai kiau.
Galima pasirinkti automatinį tankio lygi ir 9 rankinio nustatymo tankio
lygius.
– [A] (automatinis) tankio lygis:
tankio lygis automati kai reguliuojamas atsižvelgiant į kopijuojamą
dokumentą.
– Rankinio nustatymo tankio lygis:
pasirinkite lygį tarp viesiausio ir tamsiausio nustatymo, priklausomai nuo
kopijuojamo dokumento.
- FOTO nustatymas:
į nustatymą pasirinkite tada, kai kopijuojamame dokumente yra daug
sričių su pustoniais (tarpinėmis spalvomis), pavyzdžiui, nuotraukose.
[A] (automatinio) tankio lygio negalima parinkti, jeigu parenkamas
nustatymas FOTO.
- TXT/F nustatymas:
pasirinkite TXT/F nustatymą tada, kai kopijuojate dokumentus, kuriuose
yra tekstas ir nuotraukos.
Galima pasirinkti automatinį tankio lygi ir 9 rankinio nustatymo tankio
lygius.
– [A] (automatinis) tankio lygis:
tankio lygis automati kai reguliuojamas atsižvelgiant į kopijuojamą
dokumentą.
– Rankinio nustatymo tankio lygiai:
Tam, kad atvaizdas, esantis ant kitos laikra čio ar žurnalo straipsnio
pusės, nebūtų atspausdintas ant kopijos, paspauskite [*] mygtuką
viesesniam tankio lygiui parinkti. Tam, kad būtų atvaizduotos bly kios
spalvos ry kiose vaizdo srityse, paspauskite [)] mygtuką tamsesniam
tankio lygiui parinkti.

2
Pastaba
Parinkus tankio lygį, kuris yra pernelyg tamsus, bus atgamintos vidurinės
dokumento spalvos, o parinkus pernelyg viesų lygį, kopija bus itin
bly ki. Todėl tinkamą lygį parinkite priklausomai nuo dokumento.
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Kopijavimas nurodžius kopijavimo tankį

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Auto/Foto] mygtuką
nustatymams TXT/F[A] (AUTO),
TXT[A] (AUTO), FOTO,
TXT/F arba TEKST. parinkti.
Esamas nustatymas pasirodys
kairėje ekrano pusėje.

3

4

5
6

Jei buvo pasirinktas nustatymas
FOTO, TEKST. arba TXT/F,
paspauskite [*] ir [)] mygtukus
tankio lygiui pritaikyti.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.

Kopijuojant
viesiu tankio lygiu

Kopijuojant
tamsesniu tankio lygiu

Prasidės kopijavimo ciklas.
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3.15

Kopijavimo darbų pertraukimas
Ilgus nenutrūkstamo kopijavimo darbus galima greitai sustabdyti paspaudus
[Pertraukimo] mygtuką, kad būtų kopijuojamas kitas dokumentas.

2
Pastaba
Kai kurių funkcijų negalima pertraukti. Be to, kai kurios funkcijos yra
negalimos, kai kopijavimo darbas yra pertrauktas. Apie tai skaitykite
“Funkcijų kombinacijų matrica” 9-10 puslapyje.
Jei dokumentas yra padėtas ant originalo stiklo ir daromos kopijos 2į1
arba 4į1, kopijavimo darbo negalima pertraukti.
Kopijavimo darbo pertraukimas

1

Paspauskite [Pertraukimo] mygtuką.
Užsidegs pertraukimo indikatorius.
Tuo metu vykstantis kopijavimas
sustabdomas. Grąžinami visų
funkcijų pradiniai nustatymai.

2
3

4
5

Nuimkite kopijuoti padėtą
dokumentą. Padėkite į jo vietą kitą
dokumentą, kurį norite kopijuoti.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

6

Kai bus nukopijuotas kitas
dokumentas, paspauskite [Pertraukimo] mygtuką.
Pertraukimo indikatorius i sijungs. Grąžinami visų kopijavimo funkcijų
ankstesni nustatymai.
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7

Vėl padėkite kopijuoti dokumentą, nuimtą 2 veiksmu.

8

Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Pertrauktas kopijavimo darbas bus pratęstas.
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4

Kopijavimas

4

Kopijavimas

4.1

Pradinės kopijos
Toliau pateikti veiksmai paai kina, kaip padėti originalą ir padaryti jo pradinę
kopiją.
Pradinės kopijos darymas

1

2

Padėkite originalą kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje

Nurodykite pageidaujamus
kopijavimo nustatymus.
–
–
–
–
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Popierius (p. 3-42)
Mastelis (p. 3-49)
Kopijavimo tankis (p. 3-55)
Sudėtingosios kopijavimo
funkcijos (p. 6-3)
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4

Kopijavimas

3

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
–
–

4

Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
–

4-4

Kopijų skaičių galima nustatyti
nuo 1 iki 99.
Įra ytai reik mei i trinti
paspauskite [Ne/C] mygtuką.

Norėdami kopijavimą sustabdyti
prie baigiant kopijuoti nustatytą
skaičių kopijų, paspauskite [Stop]
mygtuką.
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4.2

Popieriaus krovimas
Pakraudami popierių būtinai imkitės toliau i vardytų atsargumo priemonių.
Atsargumo priemonės

Iliustracija

Jeigu popierius yra užsirietęs, prie kraudami jį
i lyginkite.

Nekraukite daug popieriaus – jo kiekis neturi vir yti
žymos , arba nurodyto lak tų skaičiaus.

Popieriaus kreiptuvus tvirtai pristumkite prie
popieriaus kra tų.

Kraudami papildomai popieriaus, i imkite visą
stalčiuje likusį popierių, jį uždėkite ant naujo
popieriaus vir aus ir tada, prie pakraudami
popieriaus kiekis į stalčių, gerai jį sulygiuokite.
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Kopijavimas
Popieriaus pakrovimas į 1-ąjį dėklą

1

I traukite 1-ąjį dėklą.

?

Popieriaus įtraukimo volelis

Ar i traukdami dėklą ėmėtės
būtinų atsargumo priemonių?
% Rankomis nelieskite popieriaus
įtraukimo volelio pavir iaus.

2

3

Paspauskite popieriaus pakėlimo
plok telę, kad ji užsifiksuotų.

Popieriaus pakėlimo plok telė

Į dėklą pakraukite popierių.

?

Ar kraudami popierių ėmėtės
būtinų atsargumo priemonių?
% Nekraukite daug lapų, kad kiekis
nevir ytų žymos ,.

4

Prie popieriaus kra tų pristumkite
popieriaus kreiptuvus.

?

Ar popieriaus kreipiklio padėtis
tinkama?
% Popieriaus kreipikliai būtinai turi
būti pristumti prie popieriaus
kra tų.

4-6
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5

Uždarykite 1-ąjį dėklą.
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Kopijavimas
Popieriaus krovimas į 2-ąjį popieriaus dėklą
Popierių į 3-iąjį, 4-ąjį ir 5-ąjį popieriaus dėklus kraukite vadovaudamiesi toliau
apra yta procedūra.

1

2

3

I traukite 2-ąjį dėklą.

Paspauskite popieriaus pakėlimo
plok telę, kad ji užsifiksuotų.

Popieriaus pakėlimo plok telė

Į dėklą pakraukite popierių.

?

Ar kraudami popierių ėmėtės
būtinų atsargumo priemonių?
% Nekraukite daug lapų, kad kiekis
nevir ytų žymos ,.

4

Prie popieriaus kra tų pristumkite
popieriaus kreiptuvus.

?

Ar popieriaus kreipiklio padėtis
tinkama?
% Popieriaus kreipikliai būtinai turi
būti pristumti prie popieriaus
kra tų.

4-8
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5

Uždarykite 2-ąjį dėklą.
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Kopijavimas

Dokumentų krovimas
Dokumentą galima krauti į dokumentų tiektuvą (pasirenkamas) arba jį padėti
ant originalo stiklo. Dokumentą padėkite tinkamai - tai priklauso nuo
kopijuojamo dokumento tipo.
Dokumentų krovimas į dokumentų tiektuvą

7 ATSARGIAI
Popieriaus strigtis dėl per daug prikrauto dokumentų tiektuvo.
%
DF-502: Galima krauti daugiausia 50 dokumentų lapų.
%
DF-605: Galima krauti daugiausia 80 dokumentų lapų.
%
Nekraukite daug lapų, kad krūva nevir ytų žymos ,.
%
Būtinai sureguliuokite dokumentų kreiptuvus, kad jie būtų prisispaudę
prie dokumento kra tų, kitaip dokumentas gali būti tiekiamas netiesiai.

1

2

3
4

4-10

Atstumkite dokumentų
kreipiančiąsias plok teles.

Kopijuojamo dokumento lapus į
dokumentų tiektuvą dėkite gerąja
puse nukreipę auk tyn.

Dokumento kreipiančiąsias
plok teles pritaikykite prie
dokumento dydžio.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
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5

Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Dokumentus kraukite tinkamai, nes kitaip lapai gali būti tiekiami netiesiai.
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Kopijavimas
Dokumento lak to padėjimas ant originalo stiklo
Paprastą popierių arba originalą, kuris netinka dėti į dokumentų tiektuvą,
dėkite vadovaudamiesi toliau apra yta procedūra.

1
2

3
4
5
6

Pakelkite dokumentų tiektuvą arba
originalo dangtį.
Ant originalo stiklo padėkite gerąja
puse nukreiptą žemyn dokumentą.

Dokumentą sulygiuokite pagal
liniuotes, esančias originalo stiklo
vir uje ir kairėje pusėje.
Atsargiai nuleiskite dokumentų
tiektuvą arba originalo dangtį.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

4-12
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Permatomų dokumentų dėjimas ant originalo stiklo

Kai kopijuojate nuo OHP skaidralapių, permatomo popieriaus arba kito labai
permatomo originalo, originalą dėkite taip, kaip apra yta toliau.

1
2

3

4
5
6

7

Pakelkite dokumentų tiektuvą arba originalo dangtį.
Ant originalo stiklo padėkite gerąja
puse nukreiptą žemyn dokumentą.

Dokumentą sulygiuokite pagal
liniuotes, esančias originalo stiklo
vir uje ir kairėje pusėje.

Ant originalo uždėkite tokio pačio
dydžio tu čią popieriaus lapą.
Atsargiai nuleiskite dokumentų
tiektuvą arba originalo dangtį.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Knygų dėjimas ant originalo stiklo
Kai kopijuojate atverstą knygą arba žurnalą, originalą dėkite taip, kaip
apra yta toliau.

1

Pakelkite dokumentų tiektuvą arba originalo dangtį.

7 DĖMESIO
Dėl netinkamo elgesio sudaužytas originalo stiklas.
%
Ant originalo stiklo nedėkite knygų, sunkesnių nei 3 kg. Be to, originalo
labai smarkiai nespauskite, nes galite sugadinti įrenginį.

2

3

4

Knygą ant originalo stiklo dėkite taip,
kad kopijuojama pusė būtų nukreipta
žemyn, knygos vir us būtų
nukreiptas į įrenginio galą, o knygos
vidurys būtų sulygiuotas su
žyma, esančia dokumento liniuotėje.
Atsargiai nuleiskite dokumentų
tiektuvą arba originalo dangtį.

Paspauskite [Knygos tipo skan]
mygtuką.
Užsidegs knygų atskyrimo
indikatorius

5

6

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Skirtingų dydžių dokumentų krovimas į dokumentų tiektuvą

Skirtingų dydžių lapų dokumentus į dokumentų tiektuvą galima krauti kaip
komplektą.
Dokumentai

Kopijos

(Auto Pop.)

Atsargumo priemonės kraunant skirtingų dydžių dokumentus:
DF-502
Skirtingų dydžių dokumentus galima kopijuoti tik tada, jei visų lapų plotis yra
vienodas.
Pavyzdžiui: dokumentą sudaro A3 w ir A4 v formato puslapiai.
DF-605
Skaitykite “Skirtingo pločio dokumentų dydžiai (DF-605)” 3-47 puslapyje.

7 ATSARGIAI
Popieriaus strigtis dėl per daug prikrauto dokumentų tiektuvo.
%
DF-502: galima krauti daugiausia 50 dokumentų lapų.
%
DF-605: galima krauti daugiausia 80 dokumentų lapų.
%
Nekraukite daug lapų, kad kiekis nevir ytų žymos ,.
%
Būtinai sureguliuokite dokumentų kreiptuvus, kad jie būtų prisispaudę
prie dokumento kra tų, kitaip dokumentas gali būti tiekiamas netiesiai.

1

Atstumkite dokumentų
kreipiančiąsias plok teles.
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2

3

4

Padėkite norimus kopijuoti
dokumento puslapius gerąja puse į
vir ų.

Dokumento kreipiančiąsias
plok teles pritaikykite prie
dokumento dydžio.

Du kartus paspauskite [Originalas]
mygtuką.
Užsidegs skirtingų originalų
indikatorius.

5

Spaudinėkite [Auto Pop./Auto Mast.]
mygtuką tol, kol bus parinka funkcija
“Auto. popierius”.
AUTO pasirodo ekrano apatinėje
eilutėje.
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6

Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas

2
Pastaba
Dokumentus kraukite tinkamai, nes kitaip lapai gali būti tiekiami netiesiai.
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Kopijavimo darbas sustabdymas
Kopijavimo darbui sustabdyti vadovaukitės toliau apra yta procedūra.
Kopijavimo darbo sustabdymas, pakartotinis paleidimas ir at aukimas

1
2

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas

3

Spausdinimo metu paspauskite
[Stop] mygtuką.
Pasirodys prane imas PRA OME
PALAUKTI! ir spausdinimas bus
sustabdytas.

?

Kaip vėl pradėti sustabdytą
darbą?
% Pasirodžius prane imui PASP.
START MYGT. REZIUME,
paspauskite [Paleidimo]
mygtuką.
Spausdinimas bus tęsiamas.

Stop

Vėl pradėti

At aukti

?

Kaip at aukti sustabdytą darbą?
% Pasirodžius prane imui PASP. START MYGT. REZIUME,
paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys prane imas KOPIJ. BAIGTAS, ir darbas bus at auktas.
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4.5

Įrenginio skaitiklių patikrinimas
Operacijų, atliktų nuo įrenginio instaliavimo momento, skaičių galima
patikrinti naudojantis funkcijomis, kurios pradeda veikti paspaudus [Buklė]
mygtuką.
Duomenys, kuriuos galima patikrinti per įrenginio skaitiklių meniu:
Įrenginio skaitiklis
TOTAL COUNT
(BENDRA SUMA)

Apibūdinimas
is skaičius rodo bendrą atspaudų skaičių nuo įrenginio įrengimo.

SIZE COUNT

is skaičius rodo bendrą nurodyto popieriaus dydžio atspaudų skaičių.
(Skaičiuojamų popieriaus atspaudų dydį turi nustatyti techninės
priežiūros atstovas.)

VISO SPAUSD.

is skaičius rodo bendrą nuskenuotų lapų skaičių nuo įrenginio įrengimo.
Tačiau lapų, nuskenuotų kopijavimo metu, kiekis nėra įskaičiuojamas.

Patikrinti skaitiklius

1

Paspauskite [Buklė] mygtuką.

2

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodo įrenginio skaitiklių meniu.
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3

4

Paspauskite [,] ir [+] mygtukus
norimam patikrinti skaitikliui
pasirinkti.

Paspauskite [Taip] mygtuką.
VISO LAP.? pasirodys.

5

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.
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4.6

Elektros vartojimo sumažinimas
Miego ir automatinio i sijungimo funkcijos itin naudingos energijai tausoti.
Elektros energijos taupymo režimo ir automatinio i jungimo nustatymo
procedūra apra yta toliau.
Elektros energijos taupymo režimo ir automatinio i jungimo
nustatymas

1

Paspauskite [Funkc.] mygtuką.
Pasirodys APARATO
NUSTATYMAI.

2

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
[2] mygtuką.
ENERG.TAUP.REŽ. pasirodys.

3

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, nurodykite įrenginio
neveikos laiką prie įsijungiant
elektros energijos taupymo režimui.
Laikmatį galima nustatyti nuo 1 min.
iki 240 min.

?

Ar norite pataisyti nustatymą?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C], tada įra ykite teisingą skaičių.

4
5

Paspauskite [Taip] mygtuką.
10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
[3] mygtuką.
AUTO I SIJUNG. pasirodys.
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Jei AUTO I SIJUNG. funkcija
ADMIN. VALDYMAS meniu yra
nustatyta Ijungta, pasirodo de inėje
nurodytas ekrano vaizdas.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
pasirinkti nustatymui ĮJ., tada
paspauskite [Taip] mygtuką.

6

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, nurodykite įrenginio
neveikos laiką prie i sijungiant
įrenginiui. Laikmatį galima nustatyti
nuo 15 min. iki 240 min.

?

Ar norite pataisyti nustatymą?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C], tada įra ykite teisingą skaičių.

7

Paspauskite [Taip] mygtuką.

8

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.
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5.1

Mastelio nustatymo nurodymas
I vieno standartinio formato dokumento kitokio standartinio formato
dokumento padarymas keičiant mastelį
Toliau kaip pavyzdys apra oma procedūra, kaip padidinti B5 formato
dokumentą iki A4 formato dokumento.

1

2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Mast.] mygtuką.
B5 > A4 pasirodys ekrane. Kaskart
paspaudus mygtuką [Mast.],
pasikeis rodomas anksčiau nustatyto
mastelio nustatymas
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3

Patikrinkite popieriaus, ant kurio bus
spausdinama, formato nustatymą.
–

–
–

4
5

Jei rodoma AUTO, patikrinkite, ar
į popieriaus dėklą pakrautas A4
formato popierius.
Jei nerodoma AUTO, spauskite
[Pop.] mygtuką, kol bus rodoma AUTO.
Informaciją apie tai, kaip keisti popieriaus formato nustatymą
popieriaus dėklui, rasite “Popieriaus altinio nustatymas”
7-12 puslapyje.

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Jei kopijuojate naudodamiesi rankinio padavimo dėklu, vis pakraukite
popieriaus į dėklą.

5-4
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5.2

5

Naudojimasis Auto/Foto funkcija
Iliustracijų ar nuotraukų ry kių kopijų darymas
Pasirinkite atitinkamą norimo kopijuoti dokumento nustatymą (TEKST, FOTO
ar TXT/F), kad būtų daromos ry kios jo kopijos.

1

2

3

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Auto/Foto] mygtuką
pasirinkti nustatymui FOTO arba
TXT/F.

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti atitinkamam dokumento
popieriaus, teksto ir spalvų tankiui.
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4

Patikrinkite popieriaus, ant kurio bus
spausdinama, formato nustatymą.
–

5
6

Norėdami pasirinkti nustatymą
AUTO arba konkretų popieriaus
altinį, spaudinėkite [Pop.]
mygtuką, kol pasirodys norimas
popieriaus formatas.

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Jei kopijuojate naudodamiesi rankinio padavimo dėklu, vis pakraukite
popieriaus į dėklą.
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5.3

5

Kopijavimas ant įvairių tipų terpės
Kopijavimas ant OHP skaidralapių
Toliau pateikta procedūra kaip pavyzdį pateikia kopijavimą ant OHP
skaidralapių, pakrautų į 1-ąjį dėklą.

1

2

3

Padėkite A4 formato dokumentus
kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Pareguliuokite 1-ojo dėklo
popieriaus kreipiklius ir pakraukite
OHP skaidralapius ta pačia kryptimi,
kaip ir dokumentą. Daugiausia
galima pakrauti 20 OHP skaidralapių.

Du kartus paspauskite [Funkc.]
mygtuką.
POP. PAĖM. NUSTAT.? pasirodys.
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4

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
[2] mygtuką.
Pasirodys KASET1 POP..

5
6

7

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti nustatymui OHP.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti nustatymui AUTO.

8

Paspauskite [Taip] mygtuką.

9

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

10
11
12

Paspauskite [Pop.] mygtuką, kad
parinktumėte 1-ajame dėkle
pakrautą popierių.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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5

Kopijavimas ant etikečių lak tų
Toliau kaip pavyzdys apra oma procedūra, kaip kopijuoti ant 200 mm ×
250 mm etikečių lak tų, pakrautų į 1-ąjį dėklą.

1

2

3

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Pareguliuokite 1-ojo dėklo
popieriaus kreipiklius ir pakraukite
etikečių lak tus spausdinamuoju
pavir iumi į vir ų.

Du kartus paspauskite [Funkc.]
mygtuką.
Pasirodys POP.PAĖM.NUSTAT..
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4

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
[2] mygtuką.
Pasirodys KASET1 POP..

5
6

7
8
9

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti nustatymui PEVEL..
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti nustatymui “FORMAT
IVEST”.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įra ykite ilgį (x) “200”.
Popieriaus ilgį (x) galima nustatyti
nuo 140 mm iki 432 mm.

?

Ar norite pataisyti nustatymą?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą skaičių.

10
11

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įra ykite plotį (y) “250”.
Popieriaus plotį (y) galima nustatyti
nuo 90 mm iki 297 mm.

?

Ar norite pataisyti nustatymą?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą skaičių.

12

5-10

Paspauskite [Taip] mygtuką.
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13

5

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

14
15
16

Paspauskite [Pop.] mygtuką, kad
parinktumėte 1-ajame dėkle
pakrautą popierių.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Kopijavimas ant vokų (nestandartinių dydžių)
Toliau kaip pavyzdys apra oma procedūra, kaip kopijuoti ant 200 mm ×
150 mm vokų, pakrautų į rankinio padavimo dėklą.
Atkreipkite dėmesį į ias atsargumo priemones:
0 Kraudami nestandartinių dydžių dokumentus ir popierių, nepamir kite i
pradžių i matuoti jų dydį. Matuoti dokumentus ir popierių patogu
dokumentų liniuotėmis, esančiomis originalo stiklo kra tuose.
0 Prie kraudami vokus, paslėkite juos, kad viduje neliktų oro, ir
patikrinkite, ar atlankai yra stipriai prispausti
0 Jei naudojamas rankinio padavimo dėklas, į jį galima krauti tik po vieną
voką.

1

2

5-12

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Pareguliuokite rankinio padavimo
dėklo popieriaus kreipiklius ir
pakraukite vokus atlanku į vir ų,
spausdinamuoju pavir iumi žemyn.
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3

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
POP.PAĖM.NUSTAT. meniu
pasirodys.

4
5

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti nustatymui VOKAS.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys meniu POP. DYDIS..

6

Paspauskite [,] mygtuką.
Pasirodys ilgio (x) nustatymas.

7

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įra ykite ilgį (X) “200”.
Popieriaus ilgį (x) galima nustatyti
nuo 140 mm iki 432 mm

?

Ar norite pataisyti įra ytą
reik mę?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą skaičių.

8

Paspauskite [Taip] mygtuką.
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9

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įra ykite plotį (y) “150”.
Popieriaus plotį (y) galima nustatyti
nuo 90 mm iki 297 mm

?

Ar norite pataisyti įra ytą
reik mę?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą skaičių.

x

y

10

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

11

12

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Jei kopijuojate naudodamiesi rankinio padavimo dėklu, vis pakraukite
popieriaus į dėklą.
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Kopijavimas ant atvirukų
Toliau kaip pavyzdys apra oma procedūra, kaip kopijuoti ant 148 mm ×
100 mm atvirukų, pakrautų į rankinio padavimo ar kelių lapų rankinio
padavimo dėklą.
Atkreipkite dėmesį į ias atsargumo priemones:

0 Kraukite atvirukus spausdinamuoju pavir iumi žemyn.
0 Jei naudojamas rankinio padavimo dėklas, į jį galima krauti tik po vieną
atviruką.
0 Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą galima pakrauti daugiausia 20
atvirukų.

1

2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Pareguliuokite rankinio padavimo
dėklo arba kelių lapų rankinio
padavimo dėklo popieriaus
kreipiklius ir pakraukite atvirukus
trumpesniąja puse į priekį.
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3

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Pasirodys POP.PAĖM.NUSTAT..

4
5

Paspauskite [*] arba [)] mygtuką
pasirinkti nustatymui VOKAS.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
POP.FORMAT. pasirodys.

6

Paspauskite [,] mygtuką.
Pasirodys ilgio (x) nustatymas.

7

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įra ykite ilgį (x) “148”.
Popieriaus ilgį (x) galima nustatyti
nuo 140 mm iki 432 mm.

?

Ar norite pataisyti įra ytą
reik mę?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą skaičių.

8
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Paspauskite [Taip] mygtuką.

x

y
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9

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įra ykite plotį (y) “100”.
Popieriaus plotį (y) galima nustatyti
nuo 90 mm iki 297 mm.

?

Ar norite pataisyti įra ytą
reik mę?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą skaičių.

x

y

10

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

11

12

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Jei kopijuojate naudodamiesi rankinio padavimo dėklu, vis pakraukite
popieriaus į dėklą.
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6

Sudėtingosios kopijavimo funkcijos

6.1

Vienpusės kopijos
Kopijų 2į1 (arba 4į1) nustatymų nurodymas

Dokumentai

2į1kopija

Dokumentai

4į1kopija

Originalo stiklo naudojimas

1
2

3

Atidarykite dokumentų tiektuvą arba originalo dangtį.
Padėkite dokumentą ant originalo
stiklo.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Kopijavimas] mygtuką.
Užsidegs 2į1 (arba 4į1) indikatorius.
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4

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.

?

Ar žinote kopijų tvarką nustačius 4į1 kopijos funkciją?
% Galima nustatyti vieną i dviejų
kopijų tvarką, parodytą de inėje.
Apie tai skaitykite “4Į1
E ĖL.1
E ĖL.2
KOPIJA.TARK. nurodymas”
1 2
1 3
7-40 puslapyje.
3 4
2 4
I ankstinis nustatymas yra
E ĖL.1.

5

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
–

6

Padėkite kitą dokumento puslapį ant
originalo stiklo, tada paspauskite
[Paleidimo] mygtuką.
–
–

7

Jeigu reikia atspausdinti kelias kopijas, spaudinėkite [Užbaigimo]
mygtuką, kol pasirinksite Rus..

Pakartokite į veiksmą su visais
dokumento puslapiais.
Rodomas nuskenuotų
dokumento puslapių skaičius.

Kai bus nuskenuoti visi dokumento puslapiai, paspauskite [Paleidimo]
mygtuką.

2
Pastaba
Jei dokumentas yra padėtas ant originalo stiklo ir daromos kopijos 2į1
arba 4į1, kopijavimo darbo negalima pertraukti.
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6

Dokumentų tiektuvo naudojimas

1

2

Pakraukite dokumentus į dokumentų
tiektuvą.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Kopijavimo] mygtuką.
Užsidegs 2į1 (arba 4į1) indikatorius.

3

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.

?

Ar žinote kopijų tvarką nustačius 4į1 kopijos funkciją?
% Galima nustatyti vieną i dviejų
kopijų tvarką, parodytą de inėje.
Apie tai skaitykite “4Į1
E ĖL.1
E ĖL.2
KOPIJA.TARK. nurodymas”
1 2
1 3
7-40 puslapyje.
3 4
2 4
I ankstinis nustatymas yra
E ĖL.1.

4
5

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Knygų puslapių kopijavimas

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje
Paspauskite [Knygos tipo skan]
mygtuką.
Užsidegs knygų atskyrimo
indikatorius.

3

Jei norite trinti aplink tekstą arba
i ilgai įri imo, paspauskite [Trinti]
mygtuką.
arba
Norėdami pradėti kopijuoti, tęskite
nuo 5 veiksmo.

?

Ar žinote, kokio dydžio plotas yra
i trintas?
% I trinto ploto plotį nustatymui
RĖM. galima nustatyti nuo 5 mm
iki 20 mm, 1 mm dydžio
padalomis. I ankstinis
nustatymas yra 10 mm.
% Fiksuotas i trinto ploto plotis nustatymui CENTR. yra 10 mm.
% I trinto ploto plotį nustatymui RĖM. galima pakeisti. Apie tai
skaitykite “I TRINTI NUSTAT. nurodymas” 7-36 puslapyje.

4

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.
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5
6
7

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
I ankstinis įri imo nustatymas yra kairėje pusėje įri toms knygoms.
Norėdami kopijuoti de inėje įri tas knygas, pakeiskite dokumento tipą
naudodami įri imo padėties funkciją. Apie tai skaitykite “ĮRI . POZIC.
nurodymas” 7-35 puslapyje.

Galimi trys i trynimo nustatymai:
I trinti nustatymas

Paai kinimas

RĖM.

Kopijuojamų puslapių tekstas
įrėminamas tu čiu plotu.

CENTR.

KARTU

bizhub 162/210

Kopijuojamų puslapių įri imo
srityje paliekamas tu čias plotas.

Aplink kopijuojamų puslapių tekstą
ir įri imo srityje paliekamas tu čias
plotas.

Užbaigimas

Dokumentai

Kopijos

Dokumentai

Kopijos

Dokumentai

Kopijos
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Dvipusės kopijos
Dvipusės kopijos gali būti kopijuojamos ne tik 2į1 ir 4į1, bet ir galima kopijuoti
nuo vienpusių arba dvipusių dokumentų.

2
Pastaba
Turi būti įrengtas pasirenkamasis dvipusis įtaisas. (tik “bizhub 210”)
Dvipusis kopijavimas, kurį įmanoma atlikti, priklauso nuo parinkimo
variantų.
Kopijuodami 2į1 ir 4į1 kopijas, naudokite dokumentų tiektuvą.
Kopijuodami dvipusius dokumentus, naudokite dvipusį automatinį
dokumentų tiektuvą DF-605.
Dvipusio kopijavimo tipai
Dvipusio kopijavimo būdai

Vienpusiai dokumentai %
Dvipusė kopija
2

Indikatorius

Originalo
dangtis
OC-504

Automatinis
dokumentų
tiektuvas
DF-502

Dvipusis
automatinis
dokumentų
tiektuvas
DF-605

o

o

o

o

×

o

×

o

o

×

o

o

1

1

2

1

1

1

Dvipusis dokumentas %
Dvipusė kopija
1

1

2

2

1

1

Vienpusiai dokumentai %
2į1 dvipusė kopija
4
3
2

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

Vienpusiai dokumentai %
4į1 dvipusė kopija
8

1

1

1

2

2
3

1

4

7

1

6-8
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Dvipusio kopijavimo būdai

Dvipusiai dokumentai %
2į1 dvipusė kopija

Indikatorius

Originalo
dangtis
OC-504

Automatinis
dokumentų
tiektuvas
DF-502

Dvipusis
automatinis
dokumentų
tiektuvas
DF-605

×

×

o

×

×

o

7
5
5

3

6

1

1

2
7

1

1
1

2

3

1

2

2

1
1

Dvipusiai dokumentai %
4į1 dvipusė kopija
9

15

10

1

2

1

1
2

1

2
2 3

12

3

4
15

3

4

7

3

2

1

4

Atsargumo priemonės darant dvipuses kopijas
Dvipusis kopijavimas neįmanomas esant ioms sąlygoms:
- Dvipusiai dokumentai pakraunami į automatinį dokumentų tiektuvą DF502.
- Parinktas rankinio padavimo dėklas.
- Pakrautas specialusis popierius (kortelės, OHP skaidralapiai, vokai arba
etikečių lapai).
- Funkcija POPIERIUS TIPAS nustatyta 1-PUSĖ.
- Parinktas popierius, kurio plotis mažesnis nei 140 mm.

bizhub 162/210
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Dvipusis kopijavimas naudojantis originalo stiklu

1

2

Padėkite pirmą dokumentą ant
originalo stiklo.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Kopijavimas] mygtuką.
Užsidegs indikatorius Dvipusis.

3

4
5

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Kai dokumento lapas bus
nuskenuotas, pasirodys prane imas
KITA. PSL. SK=TAIP.

6
7

Padėkite kopijuoti antrą dokumento
puslapį.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Kai dokumento lapas bus
nuskenuotas, bus spausdinama
dvipusė kopija.

6-10
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Dvipusis kopijavimas naudojantis dokumentų tiektuvu

1

2

Pakraukite dokumentus į dokumentų
tiektuvą.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Kopijavimo] mygtuką.
Bus parinkta pageidaujama dvipusio
spausdinimo funkcija.

3

4
5

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

bizhub 162/210
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Kopijavimo pabaiga
Kai kopijuojami du ar daugiau dokumentų komplektų, kopijas galima
suskirstyti arba pagal komplektus, kuriuose būtų kiekvieno lapo kopija
(rū iuota), arba pagal lapus (grupuota).
Užbaigimo funkcijos
Funkcija
“Nerus.” funkcija
I leidžiamos kopijos kraunamos viena ant
kitos.

“Rus.” funkcija
Kopijos automati kai suskirstomos į rinkinius,
kuriuose yra po vieną kiekvieno puslapio kopiją

“Grup.” funkcija
Kopijos automati kai suskirstomos į krūvas,
kuriose yra visos vieno lapo kopijos.

6-12

Pavyzdys

Dokumentai

Kopijos

Dokumentai

Kopijos

Dokumentai

Kopijos
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6

Pastabos dėl “Rus.” ir “Grup.” funkcijų naudojimo
Rū iavimo sąlygos:
- Nustatytas kopijų skaičius yra 2 arba daugiau.
Kryžminio rū iavimo sąlygos:
- Naudojamas A4 arba B5 popierius.
- Vienodo dydžio ir tipo popierius viename stalčiuje pakrautas horizontaliai,
o kitame stalčiuje pakrautas vertikaliai.
- Parinkta funkcija “Auto. popierius”.
- Neturi būti parinkta funkcija Įvair. orig..
- Funkcija KRYŽIAV. REŽIMAS esant funkc. režimui nustatyta ĮJ. (p. 7-41)
- Pasirenkamas pakeitimo dėklas nėra įrengtas.

bizhub 162/210
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Rū iavimas su pastūmimu
Kiekvienas kopijų komplektas i leidžiamas
jį pastumiant.

2
Pastaba
Reikia įrengti pasirenkamą pakeitimo
dėklą.

Kryžminis pastūmimu
Kiekvienas kopijų komplektas i leidžiamas
su pastūmimu.

Grupavimas su pakeitimu
Kiekvienas lapų komplektas i leidžiamas
pakeitus i leidimo pusę.

2
Pastaba
Reikia įrengti pasirenkamą pakeitimo
dėklą.

Kryžminis grupavimas
Kiekvienas lapų komplektas i leidžiamas
kryžminiu būdu.

6-14
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6

Užbaigimo nustatymų nurodymas (rū iavimas naudojant originalo
stiklą)

1
2

3

Atidarykite dokumentų tiektuvą arba originalo dangtį.
Padėkite dokumentą ant originalo
stiklo.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Spaudinėkite [Užbaigimo] mygtuką,
kol pasirinksite Rus..
Užsidegs indikatorius “Rus.”.
Ar nedega nei “Rus.”, nei “Grup.”
indikatorius?
% Neparinkta Nerū iuoti funkcija.

?

4
5

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

6

Padėkite kitą dokumento puslapį ant
originalo stiklo, tada paspauskite
[Taip] mygtuką.
–
–

7

Pakartokite į veiksmą su visais
dokumento puslapiais.
Rodomas nuskenuotų
dokumento puslapių skaičius.

Kai bus nuskenuoti visi dokumento puslapiai, paspauskite [Paleidimo]
mygtuką.

bizhub 162/210
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Užbaigimo nustatymų nurodymas (naudojant dokumentų tiektuvą)

1

2

Pakraukite dokumentus į dokumentų
tiektuvą.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.

Paspauskite [Užbaigimas] mygtuką.
Užsidega užbaigimo funkcijos
indikatorius.
Ar nedega nei “Rus.”, nei “Grup.”
indikatorius?
% Neparinkta “Nerus.” funkcija.

?

3
4

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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6.4

Kopijų dalių i trynimas
Tokios sritys, kaip ne variai atrodantys rėmeliai aplink kopijas, gali būti
i trintos.
Atsargumo priemonės nurodant trinamos para tės vietą
Koks kopijos plotas bus i trintas, priklauso nuo to, kaip bus padėtas
kopijuoti dokumentas.
“I trinti”
nustatymas

Originalo stiklas

Dokumentų tiektuvas

KAIRYS

VIR UT.

RĖM.

bizhub 162/210
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Kopijavimas naudojant “I trinti” nustatymą

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Trinti] mygtuką.
Užsidegs indikatorius Trinti.

3

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
pasirinkti nustatymui KAIRYS,
VIR UT. arba RĖM., kad
nurodytumėte trintiną plotą.

?

Ar žinote, kokio dydžio plotas yra
i trintas?
% Trinamo ploto plotis
nustatymams KAIRYS, VIR UT.
ir RĖM. gali būti nustatytas nuo 5 mm iki 20 mm, 1 mm dydžio
padalomis. I ankstinis nustatymas yra 10 mm.
% Trinamo ploto plotį nustatymams KAIRYS, VIR UT. ir RĖM. galima
pakeisti naudojantis “I trinti” nustatymo funkcija. Apie tai skaitykite
“I TRINTI NUSTAT. nurodymas” 7-36 puslapyje.

4

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys pagrindinis ekranas.

5
6
7

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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6.5

Negatyvo/pozityvo pobūdžio kopijavimas
Kopijuoti galima taip, kad viesios spalvos dokumento (terpės) sritys ir
tamsios spalvos dokumento sritys būtų kopijuojamos negatyvo principu.

Dokumentai

Kopijos

Kopijavimas naudojantis negatyvo/pozityvo pobūdžio kopijavimo
funkcija

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Neg.

Pozit] mygtuką.

Užsidegs indikatorius Neg.

3

4
5

Pozit

Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos
darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite pageidaujamą kopijų skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

bizhub 162/210
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Į segtuvus segamų kopijų darymas
Tada kopijas galima patogiai saugoti dokumentų segtuvuose, nes kopijos
daromos paliekant para tę segti į segtuvą.
Kairysis įri imas:
spausdinamose kopijose dokumento turinys iek tiek paslenkamas į de inę,
kad kairėje liktų įri imo para tė.
Dokumentai Kopijos

Atsargumo priemonės nurodant įri imo para tės vietą
Kur, darant kopiją, bus palikta įri imo para tė, priklauso nuo to, kaip bus
padėtas kopijuoti dokumentas.
Originalo stiklas
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Kopijavimas naudojantis funkcija “File margin”

1
2

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [File margin] mygtuką.
Užsidegs indikatorius File margin.
Ar žinote, kokio dydžio yra
nurodyta įri imo para tė?
% Įri imo ploto plotį galima nustatyti
nuo 0 mm iki 20 mm, 1 mm
dydžio padalomis. I ankstinis
nustatymas yra 10 mm.

?

% Įri imo para tės plotį galima pakeisti naudojantis para tės
nustatymo funkcija. Apie tai skaitykite “ĮRI . POZIC. nurodymas”
7-35 puslapyje.

3
4
5

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Programuojami kopijavimo darbai
I saugomos iki dviejų dažnai naudojamų kopijavimo nustatymo programų,
kurias esant reikalui galima i kviesti.

2
Pastaba
Kopijavimo programų negalima i saugoti įrenginiui ylant arba
sustabdžius (Pertraukimo režimas) kopijavimo darbą.
Kopijavimo programos i saugojimas

1

Nurodykite norimus kopijavimo nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
–

2

3
4

5

6

Mastelio proporciją galima nustatyti nuo × 0,50 iki × 2,00.

Paspauskite [Kopij.program.]
mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
pasirinkti nustatymui REGISTR..
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Mygtukais [*] ir [)] pasirinkite
programos numerį pagal tai, kur
norite i saugoti kopijavimo
programą.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

2
Pastaba
Jei jau yra i saugotos dvi kopijavimo programos, pasirinktu programos
numeriu i saugoti ankstesni kopijavimo nustatymai bus i trinti ir pakeisti
naujais.
6-22
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6

Kopijavimo programos priminimas

1
2

3
4

5

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų krovimas” 4-10 puslapyje.
Paspauskite [Kopijavimo prog.]
mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
pasirinkti nustatymui PRIMINIMO..
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
pasirinkti norimos priminti
programos numeriui.

6

Paspauskite [Taip] mygtuką.

7

Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.
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Prieigos numeriai
Jeigu buvo nurodytas prieigos numeris, konkrečiam vartotojui gali būti
apribotas naudojimasis įrenginiu, ir galima kontroliuoti kiekvieno naudotojo
kopijų skaičių. Kaip pavyzdys toliau pateikiama procedūra paai kina, kaip
įra yti prieigos numerį norint daryti kopijas.

2
Pastaba
Jei buvo nurodyti prieigos numeriai, įrenginiu nebus galima naudotis
pirmiau neįvedus prieigos numerio.
Norėdami naudotis ia funkcija, per kopijavimo apskaitos funkciją turite
nurodyti prieigos numerius. Apie tai skaitykite “Vartotojo valdymo
įjungimas/i jungimas” 7-22 puslapyje.
Prieigos numerio įvedimas

1

Naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra, įveskite 3 skaitmenų
vartotojo paskyros prieigos numerį.

?

Ar norite pataisyti įvestą prieigos
numerį?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą numerį.

2

Paspauskite [Access] mygtuką.
Pasirodys kopijavimo režimo
ekranas.

3
4
5
6

Padėkite dokumentus kopijuoti.
Apie tai skaitykite “Dokumentų
krovimas” 4-10 puslapyje.
Nurodykite norimus kopijavimo
nustatymus.
Apie tai skaitykite “Pradinės kopijos darymas” 4-3 puslapyje.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra įra ykite pageidaujamą kopijų
skaičių.
Paspauskite [Paleidimo] mygtuką.
Prasidės kopijavimo ciklas.

7
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Baigę daryti kopijas, paspauskite [Access] mygtuką.
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7

Funkc. režimo
naudojimas

7

Funkc. režimo naudojimas

7

Funkc. režimo naudojimas
Funkc. režimą sudaro e i meniu.
Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

APARATO
NUSTATYMAI

Naudojamas įrenginio darbinės aplinkos nustatymams nurodyti.

2

POP. PAĖM.
NUSTAT.

Naudojamas įvairiems kiekvieno dėklo nustatymams nurodyti.

3

VARTOT.
VALDYMAS

Naudojamas įvairioms priežiūros procedūroms atlikti siekiant, kad
įrenginys sklandžiai veiktų.

4

ADMIN. VALDYMAS

Naudojamas įrenginio eksploatacijai kontroliuoti.

5

KOPIJ.NUSTAT.1

6

KOPIJ.NUSTAT.2

Naudojamas i ankstiniams nustatymams nurodyti esant bet kuriai
kopijavimo funkcijai.

2
Pastaba
Priklausomai nuo įrengtų parinkčių, kai kurių funkcijų gali nebūti.
Pasirinkus negalimą funkciją, pasirodys klaidos prane imas.

bizhub 162/210

7-3

7
7.1

Funkc. režimo naudojimas

Įrenginio nustatymas
Meniu APARATO NUSTATYMAI galima nurodyti įvairius įrenginio darbo
aplinkos nustatymus. Informacija apie kiekvieną funkciją pateikta ioje
lentelėje.

7-4

Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

AUTO PANEL
RESET

Galima parinkti automatinio skydelio pradinio nustatymo
funkcijos i jungimą arba laiką (0,5 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min
arba 5 min), kuriam praėjus po to, kai įrenginys baigia kopijuoti ar
spausdinti arba baigia atlikti paskutinę operaciją, įrenginiui
nustatomi pradiniai nustatymai. Jeigu įjungiama automatinio
skydelio pradinio nustatymo funkcija, visoms funkcijoms
automati kai grąžinami jų pradiniai nustatymai.
• I ankstinis nustatymas: 1 min.

2

ENERG. TAUP.
REŽ.

Jeigu per nustatytą laiką įrenginys neatlieka jokių operacijų, jis
automati kai pradės veikti energijos taupymo režimu. Laiko
trukmę iki įrenginio veikimo energijos taupymo režimu pradžios
galima nustatyti nuo 1 iki 240 min (1 min intervalais).
• I ankstinis nustatymas: 15 min.

3

Automatinis
i sijungimas

i funkcija gali būti naudojama nustatyti laikui, po kurio įrenginys
automati kai i sijungs, kai bus atliktas paskutinis veiksmas.
• Gamintojo i ankstinis nustatymas yra “I JUNGTA”.

4

RY KUMAS (ADF)

Galima reguliuoti skenavimo ry kumą, kai naudojamas
pasirenkamas dokumentų tiektuvas.
1 režimas:
spausdinti viesesnias tamsių dokumentų kopijas, kad kopijos
nebūtų per tamsios.
2 režimas:
spausdinti tokio pat ry kumo kopijas, kaip ir dokumentai.
• I ankstinis nustatymas: 1 režimas.

5

RY KUMAS
(KNYGA)

Galima nustatyti ry kumo, kai nuskaitoma nuo originalo stiklo.
1 režimas:
spausdinti tokio pat ry kumo kopijas, kaip ir dokumentai.
2 režimas:
spausdinti viesesnias tamsių dokumentų kopijas, kad kopijos
nebūtų per tamsios.
• I ankstinis nustatymas: 1 režimas.

6

SPAUSDIN.RY K.

Galima nustatyti vieno i penkių lygių kopijavimo/spausdinimo
ry kumą.
• I ankstinis nustatymas:
.

7

LCD KONTRAST.

Galima nustatyti vieno i keturių lygių ekrano ry kumą.
• I ankstinis nustatymas:
.

8

KALBA

Galima parinkti ekrane naudojamą kalbą.
• I ankstinis nustatymas: anglų k.
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Funkc. režimo naudojimas
Meniu APARATO NUSTATYMAI parinkimas

1

Paspauskite [Funkc.] mygtuką.
APARATO NUSTATYMAI?
pasirodys.

2

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
mygtukus nuo [1] iki [8] atsižvelgdami
į tai, kurią aparato nustatymų funkciją
norite nustatyti.
Aparato nustatymų funkcijos yra ios:
1 AUTO PANEL RESET
2 ENERG.TAUP.REŽ.
3 AUTO I SIJUNG.
4 RY KUMAS(ADF)
5 RY KUMAS(KNYGA)
6 SPAUSDIN.RY K.
7 LCD KONTRAST.
8 KALBA
Ar norite baigti aparato nustatymų keitimą?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. STOP SETTING? pasirodys.

?

% Paspauskite [Taip] mygtuką, kad baigtumėte keisti nustatymus.
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AUTO PANEL RESET nurodymas

1
2

Pasirinkite AUTO PANEL RESET
meniu APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte ĮJ. arba I J., tada
paspauskite [Taip] mygtuką.

?

Ar norite uždrausti skydelio
pradinio nustatymo funkciją?
% Pasirinkite I J.. Automatinio
skydelio pradinio nustatymo
funkcija bus uždrausta. Vėl
pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

3
4

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
pageidaujamam laiko periodui (min.)
parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

7-6
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7

ENERG.TAUP.REŽ. nurodymas

1
2

Pasirinkite ENERG.TAUP.REŽ.
meniu APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
nurodykite laiko trukmę iki momento,
kai aparatas pradeda veikti energijos
taupymo režimu. Laikmatį galima
nustatyti nuo 1 min. iki 240 min.

?

Ar norite i valyti įra ytą reik mę?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą reik mę.

3

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.
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AUTO I SIJUNG. nurodymas
Ar yra galimas automatinis i sijungimas, priklauso nuo AUTO I SIJUNG.
funkcijos meniu ADMIN. VALDYMAS.

1

Pasirinkite AUTO I SIJUNG. meniu
APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.

?

Ar AUTO I SIJUNG. funkcija
meniu ADMIN. VALDYMAS yra
nustatyta I j.?
% Pereikite prie 4 veiksmo.

2
3

4

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte ĮJ. arba I J..
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
nurodykite laiko trukmę iki momento,
kai aparatas automati kai i sijungs.
Laikmatį galima nustatyti nuo 15 min
iki 240 min

?

Ar norite i valyti įra ytą reik mę?
% Paspauskite mygtuką [Ne/C],
tada įra ykite teisingą reik mę.

5

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

2
Pastaba
Jeigu įvykdžius automatinio i sijungimo funkciją aparatas bus i jungtas,
nebebus galima kopijuoti ar spausdinti i kompiuterio.
Jei norite kopijuoti ar spausdinti i kompiuterio, įjunkite aparatą.

7-8
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7

RY KUMAS(ADF) nurodymas

1
2
3

Pasirinkite RY KUMAS(ADF) meniu
APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
REZ. 1 arba REZ. 2 parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

2
Pastaba
Jei nėra įrengtas dokumentų tiektuvas,
pasirodys prane imas NEPRIEIN..
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RY KUMAS (KNYGA) nurodymas

1
2
3

Pasirinkite RY KUMAS (KNYGA)
meniu APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
REZ. 1 arba REZ. 2 parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

SPAUSDIN.RY K. nurodymas

1
2

3

Pasirinkite SPAUSDIN.RY K.
meniu APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
vienam i septynių spausdinimo
tankio lygiui nuo VIES. iki TAMS.
parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

7-10
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7

LCD KONTRAST. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite LCD KONTRAST. meniu
APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
vienam i keturių kontrasto lygiui nuo
VIES. iki TAMS. parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

KALBA nurodymas

1
2
3

Pasirinkite KALBA meniu APARATO
NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte norimą kalbą.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

bizhub 162/210

7-11

7
7.2
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Popieriaus altinio nustatymas
Meniu POP.PAĖM.NUSTAT. galima nurodyti įvairius popieriaus dėklo
nustatymus.

7-12

Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

COL./METRIN.

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti dydžio matavimo
sistemą į kiekvieną dėklą kraunamam popieriui. Ją galima naudoti
norint pasirinkti, ar kraunamą popierių matuoti centimetrais
(METRIN.), tokiais dydžiais, kaip A4 ir B5, ar coliais (COL.), tokiais
dydžiais, kaip Letter. Jei nėra pasirinktas joks konkretus
nustatymas, popieriaus dydis nustatomas automati kai.
• I ankstinis nustatymas: METRIN.

2

KASET1 POP.

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti į 1-ąjį dėklą kraunamo
popieriaus tipą (PLAIN, OHP, KORT. arba VOKAS) ir popieriaus
formatą (AUTO arba FORMAT.IVEST.). Jei popieriaus formatas
yra nustatytas FORMAT.IVEST., įra ykite popieriaus formatą.
• I ankstinis nustatymas: PLAIN ir AUTO.

3

Popieriaus tipas

ią funkciją galima naudoti norint nurodyti į dėklą kraunamo
popieriaus tipą. Nuo to priklauso, ar popieriui galima Auto. Pop.
funkcija, ar dėklui galima automatinio dėklų pakeitimo funkcija.
Pasirinkite popieriaus tipą (PLAIN, PERDIRB. arba SPECIALUS),
kad nurodytumėte, ar popieriui galima Auto. Pop. funkcija, ar
dėklui galima automatinio dėklų pakeitimo funkcija.
Jeigu į dėklą kraunamas specialus popierius, reikia pasirinkti
PLAIN, PERDIRB., SPECIALUS arba 1PUSIS.
PLAIN
Galima pasirinkti Auto Pop. funkciją, galima automatinio dėklų
pakeitimo funkcija ir galima daryti dvipuses kopijas.
PERDIRB.
Negalima pasirinkti Auto Pop. funkcijos, tačiau galima
automatinio dėklų pakeitimo funkcija ir galima daryti dvipuses
kopijas.
SPECIALUS
Negalima pasirinkti Auto Pop. funkcijos, ir negalima automatinio
dėklų pakeitimo funkcija, tačiau galima daryti dvipuses kopijas.
1PUSIS
Galima pasirinkti Auto Pop. funkciją ir galima automatinio dėklų
pakeitimo funkcija tik darant vienpuses kopijas. Be to, galima
daryti dvipuses kopijas.
• I ankstinis nustatymas: PLAIN.
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Funkc. režimo naudojimas
Meniu POP.PAĖM.NUSTAT. pasirinkimas

1

Du kartus paspauskite [Funkc.]
mygtuką.
POP.PAĖM.NUSTAT.? pasirodys.

2

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
mygtuką [1] arba [3] pasirinkti norimai
nustatyti popieriaus paėmimo
nustatymo funkcijai.
Popieriaus paėmimo nustatymo funkcijos yra ios:
1 COL./METRIN.
2 KASET1 POP.
3 POPIERIAUS TIPAS
Ar norite nebekeisti popieriaus paėmimo nustatymų?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. STOP SETTING? pasirodys.

?

% Paspauskite [Taip] mygtuką, kad baigtumėte keisti nustatymus.
COL./METRIN. nurodymas

1
2
3

4
5

Pasirinkite COL./METRIN. meniu
POP.PAĖM.NUSTAT.
Apie tai skaitykite puslapis 7-13.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte popieriaus dėklą.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte METRIN. arba COL..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
POP.PAĖM.NUSTAT.
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KASET1 POP. nurodymas

1
2
3

4

Pasirinkite KASET1 POP. meniu
POP.PAĖM.NUSTAT.
Apie tai skaitykite puslapis 7-13.
Spaudinėkite [*] ir [)] mygtukus tol,
kol bus parinktas pakrauto
popieriaus tipas.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte AUTO arba
FORMAT.IVEST..
–

–

5

AUTO:
Vėl pasirodys meniu
POP.PAĖM.NUSTAT.
FORMAT.IVEST.:
Pasirodys ekranas, leidžiantis jums nurodyti popieriaus formatą.

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite kraunamo popieriaus ilgį (X).
Popieriaus ilgis gali būti nuo 140 mm
iki 432 mm.

?

Ar norite i valyti įra ytą reik mę?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką.

?

Ar įra ydami popieriaus formatą
laikėtės reikiamų atsargumo
priemonių?
% Pažiūrėkite į diagramą de inėje ir
pasitikrinkite, ar teisingai
nurodėte popieriaus ilgio ir pločio
matavimus.

7-14
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6

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite kraunamo popieriaus plotį
(Y). Plotis gali būti nuo 90 mm iki
297 mm.

?

Ar norite i valyti įra ytą reik mę?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką.

7

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
POP.PAĖM.NUSTAT.
y

x

nuo 280 mm iki 297 mm

bizhub 162/210

(Plotis)

Popieriaus plotis yra nustatytas nuo
280 mm iki 297 mm, didžiausias
galimas nustatyti ilgis yra 420 mm.

nuo 421 mm iki 432 mm
(Ilgis)

Mažiau negu 420 mm
(Ilgis)

(Plotis)

Pastaba
Popieriaus ilgis yra nustatytas nuo
421 mm iki 432 mm, didžiausias
galimas nustatyti plotis yra 279 mm.

Mažiau negu 297 mm

2
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POPIERIAUS TIPAS nurodymas

1
2
3

4

5

Pasirinkite POPIERIAUS TIPAS
meniu POP.PAĖM.NUSTAT.
Apie tai skaitykite puslapis 7-13.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte popieriaus dėklą.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte PAPRASTAS,
PERDIRB. arba SPECIALUS,
1PUSIS.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
POP.PAĖM.NUSTAT.

2
Pastaba
1PUSIS rodoma tik tada, kai aparate yra įrengtas dvipusis įtaisas
(pasirenkamas tik “bizhub 210”).
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7.3

Vartotojo valdymo nustatymai
VARTOT. VALDYMAS meniu galima atlikti įvairias procedūras, kad prietaisas
sklandžiai veiktų.
Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

BUGNO DŽIOVIN.

Jei stipriai pakinta patalpos temperatūra (pvz., žiemą naudojant
ildytuvą) arba jei aparatas naudojamas ypač drėgnoje vietoje, ant
AK būgno aparate gali susidaryti kondensatas, dėl kurio pablogės
spausdinimo kokybė. Jei taip atsitiktų, naudokite ią funkciją
būgnui i džiovinti ir kondensatui pa alinti.
Būgno džiovinimo procedūra trunka tris minutes.

2

TONER.
PAPILD.

Atspausdinus daug dokumentų, turinčių didelius spausdinimo
plotus (tokių kaip nuotraukos), arba daug negatyvo/pozityvo
pobūdžio kopijų, spausdinimo ry kumas gali laikinai sumažėti, jei
nebus automati kai papildytas toneris. Jei taip atsitiktų,
naudokite ią funkciją toneriui skubiai papildyti ir nedelsiant
grąžinti normaliam ry kumui.

Meniu VARTOT. VALDYMAS pasirinkimas

1

Tris kartus paspauskite [Funkc.]
mygtuką.
VARTOT. VALDYMAS? pasirodys.

2
3

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Paspauskite [,] arba [+] pasirinkti
norimai atlikti vartotojo valdymo
funkcijai.
Vartotojo valdymo funkcijos yra ios:
1 BUGNO DŽIOVIN.
2 TONER. PAPILD.
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BUGNO DŽIOVIN. atlikimas

1
2

Pasirinkite BUGNO DŽIOVIN. meniu
VARTOT. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-17.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Bus pradėtas džiovinti būgnas ir
pasirodys pagrindinis ekranas.

TONER. PAPILD. atlikimas

1
2

Pasirinkite TONER. PAPILD. meniu
VARTOT. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-17.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Bus pradėtas pildyti toneris ir
pasirodys pagrindinis ekranas.

2
Pastaba
Tonerio pildymo metu nei junkite prietaiso ir neatidarykite priekinio
dangčio.
Jei tonerio ry kumas yra tinkamas, neatlikinėkite tonerio papildymo
procedūros.
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7.4

Administravimo nustatymai
Meniu ADMIN. VALDYMAS galima nustatyti įvairias aparato eksploatacijos
kontrolės funkcijas. Norint nustatyti ADMIN. VALDYMAS funkciją, reikia
įvesti administratoriaus prieigos numerį.
Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

Automatinis
i sijungimas

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti, ar turi veikti
automatinio i sijungimo funkcija.
• I ankstinis nustatymas: Ijungta

2

KOPIJ.APSK.

Galima nurodyti daugiausia 20 paskyrų norint kontroliuoti aparato
eksploataciją.
• Įjungti/i jungti vartotojo valdymą.
• Registruoti paskyros prieigos numerius.
• Pakeisti/trinti paskyros prieigos numerius.
• Rodyti/valyti visus konkrečios paskyros duomenis (bendrą
sumą).
• Valyti visų paskyrų duomenis (bendras sumas).

2
Pastaba
Registruoti ir įrengti administratoriaus prieigos numerį turi techninės
priežiūros atstovas. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į
techninės priežiūros atstovą.
io prietaiso administratorius turi nepamir ti administratoriaus prieigos
numerio.
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Meniu ADMIN. VALDYMAS pasirinkimas

1

Paspauskite [Funkc.] mygtuką
keturis kartus.
ADMIN. VALDYMAS? pasirodys.

2

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
mygtuką [1] arba [2] nustatyti norimai
admin. valdymo funkcijai.
Admin. valdymo funkcijos yra ios:
1 AUTO I SIJUNG.
2 KOPIJ.APSK.
Ar norite nebekeisti admin. valdymo nustatymų?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. STOP SETTING? pasirodys.

?

% Paspauskite [Taip] mygtuką, kad baigtumėte keisti nustatymus.

3

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite 6 skaitmenų
administratoriaus prieigos numerį.

?

Ar norite pataisyti
administratoriaus prieigos
numerį?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką ir įra ykite teisingą numerį.

4

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys norima funkcija.
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AUTO I SIJUNG. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite KOPIJ.APSK. meniu
ADMIN. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-20.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte Ijungta.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu ADMIN.
VALDYMAS.

4

5
6

Pasirinkite AUTO I SIJUNG. meniu
APARATO NUSTATYMAI.
Apie tai skaitykite puslapis 7-5.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte I J..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu APARATO
NUSTATYMAI.

2
Pastaba
Jei automatinio i sijungimo funkcija meniu ADMIN. VALDYMAS yra
nustatytas I j., įvykdžius automatinio i sijungimo funkciją ir i jungus
aparatą nebebus galima daryti kopijų arba spausdinti i kompiuterio.
Kad galėtumėte daryti kopijas arba spausdinti i kompiuterio, įjunkite
aparatą.
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Vartotojo valdymo įjungimas/i jungimas

1
2
3

4
5

Pasirinkite KOP.TRAKT. meniu
ADMIN. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-20.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte KOPIJ.APSK.REŽ.?.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte ĮJ. arba I J..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys kopijų apskaitos
režimo funkcija.
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7

Vartotojų prieigos numerių registravimas

1
2
3

4

Pasirinkite KOP.TRAKT. meniu
ADMIN. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-20.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte ACCESS NR. REG.?.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite norimą paskyros prieigos
numerį (3 skaitmenų).

?

Ar norite pataisyti prieigos
numerį?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką ir
įra ykite teisingą numerį.

5

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys ekranas, leidžiantis įra yti
jums kitą norimą registruoti prieigos
numerį.
Ar norite baigti registruoti
prieigos numerius?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. Vėl pasirodys Access nr. reg.
funkcija.

?

2
Pastaba
Jei bandysite registruoti daugiau nei 20 prieigos numerių, prane imas IKI
20 SECTIONS pasirodys.
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Vartotojų prieigos numerių keitimas/trynimas

1
2
3

4

Pasirinkite KOPIJ.APSK. meniu
ADMIN. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-20.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte ACCESS NR. REG.?.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite norimą pakeisti/i trinti
prieigos numerį (3 skaitmenų).

?

Ar norite pataisyti prieigos
numerį?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką ir
įra ykite teisingą numerį.

5

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys patvirtinantis prane imas,
klausiantis, ar i saugoti registruotą
prieigos numerį.
Ar norite i saugoti prieigos
numerį?
% Paspauskite [Taip] mygtuką.

?

6
7
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Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte REDAG..
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8

7

Paspauskite [Taip] mygtuką.
–
–

9

REDAG.:
ekranas pasirodys, leidžiantis jums pakeisti prieigos numerį.
I TRINTI:
esamas prieigos numeris bus i trintas. Prane imas ACCESS NR.
XXX I TRINTA pasirodys. Jei norite pakeisti ar i trinti kitą prieigos
numerį, grįžkite prie 4 veiksmo.

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite naują numerį.

10

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodžius prane imui ACCESS
NR. XXX REDAG.*, pasirodys
ekranas, leidžiantis jums įra yti kitą
norimą pakeisti/i trinti prieigos
numerį.
Ar norite baigti keisti/trinti prieigos numerius?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. Vėl pasirodys Access nr. reg.
funkcija.

?

2
Pastaba
Jei naujasis prieigos numeris jau buvo užregistruotas, pasirodys
ACCESS NR. NAUD. prane imas. Paspauskite [Ne/C] mygtuką ir
įra ykite kitą prieigos numerį.
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Visų konkrečios paskyros apskaitos duomenų (bendros sumos)
rodymas/valymas

1
2
3

4
5

6

7

Pasirinkite KOPIJ.APSK. meniu
ADMIN. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-20.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte
KOPIJ.APSK.DUOM.?.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte DISPLAY.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte prieigos prie norimo
patikrinti skaitiklio numerį.
arba
Įra ykite norimą prieigos numerį
naudodamiesi 10 mygtukų
klaviatūra.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Bus rodomi visi pasirinktos paskyros
duomenys (bendra suma).
Ar norite baigti nei valę skaitiklio
duomenų?
% Paspauskite [Taip] mygtuką. Vėl pasirodys Kopij. apsk. duom.
funkcija .

?
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8

7

Paspauskite [Ne/C] mygtuką.
Skaitiklio duomenys bus i valyti.
Ar norite grąžinti ankstesnius
skaitiklio duomenis?
% Paspauskite [Pertraukimo]
mygtuką.

?

9

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys Kopij. apsk. duom. funkcija.
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Funkc. režimo naudojimas
Visų apskaita, duomenų (bendrų sumų) i valymas

1
2
3

4
5

Pasirinkite KOP.TRAKT. meniu
ADMIN. VALDYMAS.
Apie tai skaitykite puslapis 7-20.
Paspauskite [,] ir [+] mygtukus, kad
parinktumėte
KOPIJ.APSK.DUOM.?.
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte CLEAR..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys patvirtinantis prane imas,
klausiantis, ar i valyti visus
skaitiklius.

6

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Pasirodys prane imas SECTION
SKAITL.I VALYTI. Vėl pasirodys
Kopij. apsk. duom. funkcija
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7.5

Kopijavimo nustatymai
Kai aparatas yra įjungtas arba nuspaustas [Panel reset] mygtukas,
automati kai grąžinami aparato i ankstiniai nustatymai. Pakeitę i ankstinius
nustatymus galite pakeisti pradinį režimą. Toliau pateiktose lentelėse rasite
kiekvienos funkcijos i ankstinius nustatymus.

Meniu KOPIJ.NUSTAT.1
Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

POP. PRIORIT.

ią funkciją galima naudoti norint nurodyti dėklą, kuriam turi būti
teikiama pirmenybė, kai yra pasirinktas AUTO Zoom nustatymas.
• I ankstinis nustatymas: 1AS

2

KONTRA. PRIORIT.

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti ry kumą TEKST.,
FOTO arba TXT/F, kai aparatas yra i jungtas arba yra nuspaustas
[Panel Reset] mygtukas.
• I ankstinis nustatymas: TXT/F

3

KONTRA. LYGIS(A)

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti vieną i trijų nustatymo
AUTO Density ry kumo lygių nuo VIES. iki TAMS.
• I ankstinis nustatymas:

4

KONTRA. LYGIS(M)

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti vieną i devynių
rankinio ry kumo nustatymo lygių nuo VIES. iki TAMS.
• I ankstinis nustatymas:

5

ĮRI . POZIC.

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti, ar pirmas norimos
skenuoti knygos puslapis yra kairėje (kairysis įri imas), ar de inėje
(de inysis įri imas).
• I ankstinis nustatymas: KAIRĖ

6

PARA T.NUSTAT.

ią funkciją galima naudoti įri imo ploto (para tės) pločiui nuo
0 mm iki 20 mm (po 1 mm) nurodyti kopijuojant norimus įri ti
dokumentus.
• I ankstinis nustatymas: 10 mm

7

I TRINTI NUSTAT.

ią funkciją galima naudoti norint nurodyti plotį nuo 5 mm iki
20 mm (po 1 mm), kuris bus i trintas, jei i trynimo funkcija
kopijuojant bus nustatyta KAIRYS, VIR UT. arba RĖM.
• I ankstinis nustatymas: KAIRYS, VIR UT. ir RĖM. i trynimo
nustatymai yra 10 mm.

8

MAŽI ORIGIN.

i funkcija naudojama nurodyti, ar galima kopijuoti, jei yra
pakrautas mažas dokumentas, kurio formato negalima nustatyti
automati kai.
• I ankstinis nustatymas yra: Ijungta.
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Meniu KOPIJ.NUSTAT.2
Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

1

ĮVAIR. ORIGINAL.

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti, ar turi būti parinkta
įvairių originalų funkcija įsijungus aparatui arba grąžinus pradinius
valdymo skydelio nustatymus.
ią funkciją galima nustatyti, jei yra įrengtas pasirenkamas
dokumentų tiektuvas.
• I ankstinis nustatymas: I J.

2

KOP.PRIORITET.

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti, ar turi būti parinktas
automatinis popieriaus ar automatinis mastelio proporcijos
nustatymas įsijungus aparatui arba grąžinus pradinius valdymo
skydelio nustatymus..
• I ankstinis nustatymas: AP (automatinis popieriaus
parinkimas).

3

I VED. PRIORIT.

ią funkciją galima naudoti norint nurodyti, ar turi būti parinktas
NE, RUS. ar GRUP. užbaigimo režimas i jungiant aparatą arba
nuspaudus [Panel Reset] mygtuką.
ią funkciją galima nustatyti, jei yra įrengtas pasirenkamas
dokumentų tiektuvas.
• I ankstinis nustatymas: NE.

4

4Į1 KOPIJA.TARK.

ią funkciją galima naudoti norint pasirinkti puslapių tvarką i
galimų, kai yra pasirinktas 4į1 kopijavimo režimas.
ÐEÐËL.2
ÐEÐËL.1

1 2

1 3

3 4

2 4

ių

• I ankstinis nustatymas: E ĖL.1.
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5

KRYŽIAV. REŽIMAS

ią funkciją galima naudoti norint nustatyti, ar kopijos turi būti
i leidžiamos kryžiavimo būdu, kai yra tenkinamos kryžiavimo
sąlygos.
ią funkciją galima nustatyti, jei yra įrengtas pasirenkamas
pakeitimo dėklas.
• I ankstinis nustatymas: ĮJ.

6

DVIPUSIS
KOPIJAV.

i funkcija naudojama pasirinkti, ar turi būti taikomas dvipusis
kopijavimas.
Turi būti įrengtas pasirenkamasis dvipusis įtaisas. (Pasirenkamas
tik “bizhub 210”)
• I ankstinis nustatymas: I J.
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Funkc. režimo naudojimas
Meniu KOPIJ.NUSTAT.1 pasirinkimas

1

Paspauskite [Funkc.] mygtuką
penkis kartus.
KOPIJ.NUSTAT.1? pasirodys.

2

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
mygtuką [1] arba [8] nustatyti norimai
kopijavimo nustatymo 1 funkcijai.
Kopijavimo nustatymo 1 funkcijos
yra ios:
1 POP. PRIORIT.
2 KONTRA. PRIORIT.
3 KONTRA. LYGIS(A)
4 KONTRA. LYGIS(M)
5 ĮRI . POZIC.
6 PARA T.NUSTAT.
7 I TRINTI NUSTAT.
8 MAŽI ORIGIN.
Ar norite nebekeisti kopijavimo nustatymų 1?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. STOP SETTING? pasirodys.

?

% Paspauskite [Taip] mygtuką, kad baigtumėte keisti nustatymus.
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POP. PRIORIT. nurodymas

1
2

Pasirinkite POP. PRIORIT. meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte popieriaus formatą
arba popieriaus dėklą.
1-asis dėklas, 2-asis dėklas, 3-asis
dėklas, 4-asis dėklas, 5-asis dėklas,
kelių lapų rankinio padavimo dėklas

3

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.

2
Pastaba
Jei yra keli popieriaus stalčiai, į kuriuos pakrautas to paties formato ir tipo
popierius, kaip popierius, pakrautas į popieriaus stalčių, kuriam suteikta
pirmenybė naudojantis prioritetinio popieriaus funkcija, ir jei naudojamas
visuose iuose stalčiuose esantis popierius, gali pasirodyti prane imas,
rodantis, kad popierius būtų pakrautas į tą popieriaus stalčių, kuriam
nebuvo suteikta pirmenybė.
Tokiu atveju pakraukite popieriaus atsižvelgdami į pasirodžiusį
prane imą.
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7

KONTRA. PRIORIT. nurodymas

1
2

3

Pasirinkite KONTRA. PRIORIT.
meniu KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte TEKST., FOTO arba
TXT/F.

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Jei pasirinkta TEKST. arba TXT/F:
pasirodys ekranas, leidžiantis jums
pasirinkti AUTO arba RANK..
arba
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.

4

tik jei pasirinkta TEKST. arba TXT/F
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad parinktumėte AUTO arba RANK.
ir paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu KOPIJ.NUSTAT.1.
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KONTRA. LYGIS(A) nurodymas

1
2
3

Pasirinkite KONTRA. LYGIS(A)
meniu KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
vienam i trijų spausdinimo tankio
lygiui nuo VIES. iki TAMS. parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.

KONTRA. LYGIS(M) nurodymas

1
2

3

Pasirinkite KONTRA. LYGIS(M)
meniu KOPIJ.NUSTAT.1. Apie tai
skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus
vienam i devynių spausdinimo
tankio lygiui nuo VIES. iki TAMS.
parinkti.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.
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7

ĮRI . POZIC. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite ĮRI . POZIC. meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte KAIRĖ arba DESINĖ.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.

PARA T. NUSTAT. nurodymas

1
2

Pasirinkite PARA T. NUSTAT.
meniu KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite įri imo plotį (para tę).
Įri imo plotis gali būti nuo 0 mm.

?

Ar norite pataisyti para tės
nustatymus?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką ir
įra ykite teisingą nustatymą.

3

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.
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I TRINTI NUSTAT. nurodymas

1
2
3

4

Pasirinkite I TRINTI NUSTAT. meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte KAIRYS, VIR UT. arba
RĖM..
Paspauskite [Taip] mygtuką.

Naudodamiesi 10 mygtukų klaviatūra
įra ykite norimo i trinti ploto plotį.
Norimo i trinti ploto plotis gali būti
nuo 5 mm iki 20 mm.

?

Ar norite pataisyti i trynimo
nustatymus?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką ir įra ykite teisingą nustatymą.

5

Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu KOPIJ.NUSTAT.1.
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7

MAŽI ORIGIN. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite MAŽI ORIGIN. meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.
Apie tai skaitykite puslapis 7-31.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte I j. arba Ijungta.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.1.

2
Pastaba
Jei yra pakrautas dokumentas, kurio nepavyksta nustatyti, ir yra
pasirinkta Ijungta, kopijuoti naudojamas prioritetinis popierius.
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Meniu KOPIJ.NUSTAT.2 pasirinkimas

1

Paspauskite [Funkc.] mygtuką e is
kartus.
KOPIJ.NUSTAT.2? pasirodys.

2

10 mygtukų klaviatūroje paspauskite
mygtuką [1] arba [6] nustatyti norimai
kopijavimo nustatymo 2 funkcijai.
Kopijavimo nustatymo 2 funkcijos
yra ios:
1 ĮVAIR. ORIGINAL.
2 KOP.PRIORITET.
3 I VED. PRIORIT.
4 4Į1 KOPIJA.TARK.
5 KRYŽIAV. REŽIMAS
6 DVIPUSIS KOPIJAV.
Ar norite nebekeisti kopijavimo nustatymų 2?
% Paspauskite [Ne/C] mygtuką. STOP SETTING? pasirodys.

?

% Paspauskite [Taip] mygtuką, kad baigtumėte keisti nustatymus.

7-38

bizhub 162/210

Funkc. režimo naudojimas

7

ĮVAIR. ORIGINAL. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite ĮVAIR. ORIGINAL. meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.
Apie tai skaitykite puslapis 7-38.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte ĮJ. arba I J..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.

KOP.PRIORITET. nurodymas

1
2

3

Pasirinkite KOP.PRIORITET. meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.
Apie tai skaitykite puslapis 7-38.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte AP (automatinis
popieriaus parinkimas), AS
(automatinis mastelio proporcijos
parinkimas) arba RANKIN..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.
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I VED. PRIORIT. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite I VED. PRIORIT. meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.
Apie tai skaitykite puslapis 7-38.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte NE, RUS. arba GRUP..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.

4Į1 KOPIJA.TARK. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite 4Į1 KOPIJA.TARK.
meniu KOPIJ.NUSTAT.2.
Apie tai skaitykite puslapis 7-38.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte E ĖL.1 arba
E ĖL.2.
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.
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7

KRYŽIAV. REŽIMAS nurodymas

1
2
3

Pasirinkite KRYŽIAV. REŽIMAS
meniu KOPIJ.NUSTAT.2.
Apie tai skaitykite puslapis 7-38.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte ĮJ. arba I J..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.

DVIPUSIS KOPIJAV. nurodymas

1
2
3

Pasirinkite DVIPUSIS KOPIJAV.
meniu KOPIJ.NUSTAT.2.
Apie tai skaitykite puslapis 7-38.
Paspauskite [*] ir [)] mygtukus, kad
parinktumėte ĮJ. arba I J..
Paspauskite [Taip] mygtuką.
Vėl pasirodys meniu
KOPIJ.NUSTAT.2.
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8

Kai pasirodo prane imas

Kai pasirodo prane imas

8

Kai pasirodo prane imas

8.1

Kai pasirodo prane imas TONER. TU ČIAS

8

Prane imas TONER. TU ČIAS
Prie baigiantis dažams, pasirodys toliau pavaizduotas prane imas.
Pasirodžius iam prane imui, dažų buteliuką pakeiskite nauju.

7 ATSARGIAI
Panaudotos dažų kasetės.
%
Kad dažų kasetė nieko nesuteptų, ją laikykite dėžėje.
%
Dažų kasetę i meskite taip, kaip to reikalauja vietos taisyklės.
%
Naudokite tik tokius dažus, kurie pagaminti konkrečiai iam įrenginiui.
Nenaudokite kitų tipų dažų, antraip įrenginys gali sugesti. Norėdami
gauti daugiau informacijos kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
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Kai pasirodo prane imas
Dažų buteliuko pakeitimas

1

2

3

Atidarykite priekinį dangtį.

Palenkite dažų buteliuko laikiklį ir
i imkite dažų buteliuką.

Statmenai laikydami naują dažų
buteliuką už užsandarinto galo lėtai
traukdami į save nulupkite
sandarinimo priemonę.

?

Ar nulupdami sandarinimo
priemonę ėmėtės būtinų
atsargumo priemonių?
% Nulupant sandarinimo priemonę
kai kurie dažai gali i tryk ti, todėl lupkite lėtai.

4

Dažų buteliuko pusę, ant kurios
pažymėta “UP” (į vir ų), laikydami
nukreiptą į vir u, dažu buteliuką
įki kite į dažų buteliuko laikiklį.

?

Ar įki dami dažų buteliuką
ėmėtės būtinų atsargumo
priemonių?
% Kaip pavaizduota de inėje
pusėje, ant dažų buteliuko esanti i ky a turi tvirtai užsifiksuoti dažų
buteliuko laikiklio griovelyje.
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5

6

8

Nesmarkiai tris arba keturis kartus
patap nokite dažų buteliuko apačią.

Uždarykite dažų buteliuko laikiklį, o
paskui - priekinį dangtį.
Uždarius priekinį dangtį dažai
automati kai pradės pripildymą.
Ar i karto po to, kai pakeitėte
dažų buteliuką, kopijos tapo
bly kios?
% Funkc. režime atlikite dažų
papildymo funkciją. Apie tai
skaitykite “TONER. PAPILD.
atlikimas” 7-18 puslapyje.

?
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8.2

Kai pasirodo prane imas

Kai pasirodo prane imas POP.STRG.
Prane imas POP.STRG.
Jeigu kopijuojant arba spausdinant užstringa popierius, pasirodys toliau
pavaizduotas prane imas, o kopijavimas arba spausdinimas sustos.
Atlikite toliau apra ytą procedūrą, kad i imtumėte blogai tiektą popierių.

Apatinėje ekrano eilutėje pasirodys prane imas, nurodantis užstrigusio
popieriaus vietą.
Prane imas

Užstrigusio popieriaus vieta

ATIDAR.1a DANGTĮ

Kelių lapų rankinio padavimo dėklas (p. 8-11)
Pagrindinio įrenginio arba 1-ojo dėklo viduje (p. 8-7)

ATIDAR.2-ą (3-ią/4-ą/5-ą)
DANGTĮ

2-asis (3-iasis/4-asis/5-asis dėklas) (p. 8-10)

7 ATSARGIAI
Sritis aplink kaitinimo įtaisą yra labai kar ta.
%
Palietę bet kurią nepažymėtą dalį,
galite nusideginti. Jeigu
nusideginote, nedelsdami odą
vėsinkite altu vandeniu ir kreipkitės
medicininės pagalbos.

8-6

bizhub 162/210

8

Kai pasirodo prane imas
Dvipusiame įtaise užstrigusio popieriaus i traukimas
Turi būti įrengtas pasirenkamasis dvipusis įtaisas. (tik “bizhub 210”)

1
2
3

Atidarykite dvipusio įtaiso dureles.
Atsargiai i traukite užstrigusį
popierių.
Uždarykite dvipusio įtaiso dureles.

Popieriaus, užstrigusio pagrindiniame įrenginyje arba 1-ajame dėkle,
i traukimas

1

2

Atidarykite pagrindinio įrenginio
oninį dangtį.

I traukite slėgio svirtis.

?

Ar lenkdami žemyn slėgio svirtis
ėmėtės būtinų atsargumo
priemonių?
% Lenkdami jas žemyn, laikykite tik
žalias slėgio svirčių dalis.
Slėgio svirtys

3

Lėtai i traukite popierių.
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4

Laikydami nuspaudę kreipiančiąją
plok tę, letai i traukite popierių.

7 ATSARGIAI
Jeigu paliesite kompiuterio bugno pavir iu, kopijos kokybe gali tapti
prastesne.
%
Jokiu būdu nelieskite kompiuterio
būgno pavir iaus.

Kompiuterio būgnas

5

Sukdami volelio ranenelę, letai
i traukite popierių.

?

Ar sukdami volelį ėmėtės būtinų
atsargumo priemonių?
% Sukdami volelį sukite tik žalią
rankenėlę.
% Jokiu būdu nelieskite įrenginio
būgno pavir iaus.

8-8
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6

7
8

9

8

Uždarykite pagrindinio įrenginio
oninį dangtį.

I traukite 1-ąjį dėklą.
I dėklo i imkite visą popierių ir tada
popierių vėl įdėkite į į dėklą.

Prie popieriaus kra tų pristumkite
popieriaus kreiptuvus.

?

Ar popieriaus kreipiklio padėtis
tinkama?
% Popieriaus kreipikliai būtinai turi
būti pristumti prie popieriaus
kra tų.

10

Uždarykite 1-ąjį dėklą.
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Popieriaus, užstrigusio 2-ajame/3-iajame/4-ajame/5-ajame dėkle,
i traukimas

1

2

3

8-10

Atidarykite 2-ojo/3-iojo/4-ojo/5-ojo
dėklo oninį dangtį.

Lėtai i traukite popierių.

Uždarykite 2-ojo/3-iojo/4-ojo/5-ojo
dėklo oninį dangtį.
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Popieriaus, užstrigusio kelių lapų rankinio padavimo dėkle, i traukimas

7 ATSARGIAI
Jeigu paliesite vaizdo perkelimo volelio pavir iu, kopijos kokybe gali
tapti prastesne.
%
Saugokitės, kad nepaliestumėte
vaizdo perkėlimo volelio pavir iaus.

Vaizdo perkėlimo volelis

1

2

I kelių lapų rankinio padavimo dėklo
i imkite visą popierių.

Atidarykite pagrindinio įrenginio
oninį dangtį.
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3

4

5

8-12

Lėtai i traukite popierių.

Uždarykite pagrindinio įrenginio
oninį dangtį.

Į kelių lapų rankinio padavimo dėklą
vėl pakraukite popierių.
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8.3

Kai pasirodo prane imas ORIG. DOK. STRIG.
Prane imas ORIG. DOK. STRIG.
Jeigu dokumentas užstringa tuo metu, kai jis yra tiekiamas, pasirodys toliau
pavaizduotas prane imas, o kopijavimas bus sustabdytas.
Pagal toliau apra ytą procedurą, i imkite blogai tiektą popierių.

Popieriaus, užstrigusio automatiniame dokumentų tiektuve (DF-502),
i traukimas

1

2

Atidarykite dokumentų tiektuvo
dangtį.

I dokumentų tiektuvo dėklo i imkite
dokumentą.

bizhub 162/210

8-13

8

Kai pasirodo prane imas

3

4

5

8-14

Pakelkite automatinį dokumentų
tiektuvą.

Rodyklės kryptimi sukdami
dokumento tiekimo rankenėlę
atsargiai patraukite originalą.

Uždarykite automatinį dokumentų
tiektuvą ir dokumentų tiektuvo
dangtį.
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6

8

Į dėklą sudėkite dokumentus,
kuriuos i ėmėte atlikdami 2 veiksmą.

2
Pastaba
Jeigu ekrane pasirodo prane imas GRĄŽINTI 1 (2) ORIG. į ADF ir PASP.
START, taip pat pakraukite vieną arba du dokumento lapus, kurie buvo
užstrigę.
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Popieriaus, užstrigusio dvipusiame automatiniame dokumentų tiektuve
(DF-605), i traukimas

1

2

3

4

8-16

Patraukite į vir ų dokumentų tiektuvo
dangčio svirtį dangčiui atidaryti.

Atsargiai i traukite užstrigusius
dokumentus.

Atlenkite dokumentų kreipiklio svirtį.

Pasukite dokumentų tiekimo
rankenėlę užstrigusiam popieriui
i traukti.

bizhub 162/210

Kai pasirodo prane imas

5
6

8

Ranka prilaikydami dokumentų
tiekimo deklą, atsargiai i traukite
visus užstrigusius dokumentus.
Dokumentų kreipiklio svirtį grąžinkite
į pradinę padėtį ir uždarykite
dokumentų tiektuvo dangtį.
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Ką rei kia kiekvienas prane imas?
Prane imas

Priežastis

I taisymas

POP.STRG.

Pagrindiniame įrenginyje
užstrigo popierius.

Nurodytoje vietoje atidarykite
dangtį ir i traukite užstrigusį
popierių. (“Kai pasirodo
prane imas POP.STRG.”
8-6 puslapyje)

I pagrindinio įrenginio buvo
i trauktas ne visas užstrigęs
popierius.

Pažiūrėkite į ekrane
pavaizduotą prane imą, kad
sužinotumėte užstrigusio
popieriaus vietą, ir i traukite
užstrigusį popieriu. (“Kai
pasirodo prane imas
POP.STRG.” 8-6 puslapyje)

Dokumentų tiektuve užstrigo
popierius.
I dokumentų tiektuvo buvo
i trauktas ne visas užstrigęs
popierius.

Atidarykite dokumentų
tiektuvo dangtį ir dokumentų
tiektuvą, tada i traukite
užstrigusį popierių. (“Kai
pasirodo prane imas ORIG.
DOK. STRIG.” 8-13 puslapyje)

PA ALINK. POPIER.
RANK.PADAV.

Į rankinio padavimo dėklą
pakrauta popieriaus.

I rankinio padavimo dėklo
i traukite popierių.

ATIDAR.VIR .DANGT

Atidarytas arba blogai
uždarytas pagrindinio įtaiso
priekinis dangtis.

Gerai uždarykite priekinį
dangtį.

Dvipusio įtaiso dangtis
atidarytas arba blogai
uždarytas.

Tvirtai uždarykite dvipusio
įtaiso dangtį.

Pakeltas dokumentų tiektuvas
(į jį kraunant dokumentą).

Tvirtai uždarykite dokumentų
tiektuvą.

Atidarytas dokumentų
tiektuvo dangtis.

Gerai uždarykite dokumentų
tiektuvo dangtį.

Nebėra dažų. Kopijuoti ir
spausdinti negalima.

Dažų buteliuką pakeiskite
nauju. (“Dažų buteliuko
pakeitimas” 8-4 puslapyje)

Parinktame popieriaus dėkle
nebėra popieriaus.
“#” nurodo popieriaus dėklą, o
“XXX” nurodo popieriaus dydį.

Į nurodytą popieriaus dėklą
pakraukite nurodyto dydžio
popieriaus.

(Mirksi pakaitomis)
ATIDAR.XXX DANGTĮ

ORIG. DOK.STRIG.
(Mirksi pakaitomis)
ATVIR.ADF.DANGT.

(Mirksi pakaitomis)
UŽDAR.VIR UT.DANGT.
ATIDARYTOS D.DURYS
(Mirksi pakaitomis)
UŽDAR.DUP.DURIS
ATIDAR. DOK.DANGTIS
(Mirksi pakaitomis)
UŽDARYK. DOK. DANGTĮ
DOK.ADF DANGT. ATV.
(Mirksi pakaitomis)
UŽDAR.DOK.ADF DANGT.
TONER. TU ČIAS
(Mirksi pakaitomis)
PAPILD.TONER
POP. BAIGĖSI
(Mirksi pakaitomis)
ĮDĖTI POP. (#XXX)
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Prane imas

Priežastis

I taisymas

ĮDEK ORIG.Į ADF

Prie kopijavimo funkciją
(pavyzdžiui, “2į1” kopijavimą
arba “Įvair.orig.” kopijavimą),
kuriai atlikti reikalingas
dokumentų tiektuvas, į
dokumentų tiektuvą nebuvo
pakrauti dokumentai. Jei ne,
dokumentų tiektuvas yra
pakeltas.

Į dokumentų tiektuvą įdėkite
dokumentą.
Tvirtai uždarykite dokumentų
tiektuvą.

I IMKITE POP.

Pertraukiant kopijavimo darbą
norint atlikti kitą kopijavimo
operaciją, i skyrus “Knygos
tipo skan.” funkciją,
dokumentų tiektuve buvo
paliktas pertraukto darbo
dokumentas.

I dokumentų tiektuvo i imkite
dokumentą.

TXT/F×1,00
¦[A]§#XXX:Tu čia

(Nurodant kopijavimo
nustatymus)
Parinktame popieriaus dėkle
nebėra popieriaus.
“#” nurodo popieriaus dėklą, o
“XXX” nurodo popieriaus dydį.

Arba į nurodytą popieriaus
dėklą pakraukite nurodyto
dydžio popieriaus, arba
paspauskite [Pop.] mygtuką ir
pasirinkite kitą popieriaus
dydį.

NETINKAMAS POPIER.

• Kopijavimo metu
pasirinktame popieriaus
dėkle pasikeitė popieriaus
dydis.
• Kopijuojant skirtingų dydžių
dokumentus naudojantis
“Auto. pop.” funkcija,
nebėra tinkamo dydžio
popieriaus.
“#” nurodo popieriaus
dėklą, o “XXX” nurodo
popieriaus dydį.

Arba pakraukite nurodyto
dydžio popieriaus, arba
paspauskite [Pop.] mygtuką ir
pasirinkite kitą popieriaus
dydį.

APS FORMA.KLAIDA

Kopijuojant naudojantis “Auto.
pop.” funkcija nebėra tinkamo
dydžio popieriaus.

Arba pakraukite tinkamo
dydžio popieriaus, arba
paspauskite [Pop.] mygtuką ir
pasirinkite kitą popieriaus
dydį.

AMS FORMA.KLAI.

Kopijuojant naudojantis “Auto.
dydis” funkcija, dėl
dokumento ir popieriaus
dydžio derinio mastelio
proporcija vir ijo ribą, kuri yra
nuo ×0,5 iki ×2,0.

Arba pakraukite tinkamo
dydžio popieriaus, arba
naudokitės [,] ir [+]
mygtukais mastelio proporcijai
nurodyti.

POP.FORMAT.KLAIDA

Dėl popieriaus, pakrauto į
popieriaus dėklą, atsirado
dydžio klaida.
“#” nurodo popieriaus dėklą, o
“XXX” nurodo popieriaus dydį.

Atidarykite popieriaus dėklą,
kuriame įvyko dydžio klaida, ir
tada jį vėl uždarykite.
Patikrinkite, ar buvo įra ytas
pasirinktinis popieriaus dydis,
ir, naudodamiesi tinkama
funkcinio režimo funkcija,
nurodykite tinkamą popieriaus
dydį.

(Mirksi pakaitomis)
ĮDĖTI POP. (#XXX)

(Mirksi pakaitomis)
RESET.POP. (#XXX)
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Prane imas

Priežastis

I taisymas

ATMINTIS PILNA

Skenuojamo atvaizdo
duomenų dydis vir ijo
atminties talpą.

Paspauskite bet kurį mygtuką
arba įrenginį i junkite ir vėl
įjunkite. (Nuskaityti duomenys
i sitrins i atminties.)

PC SPAUSD.
ATMINTIS PILNA

Atvaizdo duomenys i
kompiuterio vir ijo atminties
talpą.

Paspauskite bet kurį mygtuką
arba įrenginį i junkite ir vėl
įjunkite. (Gauti atvaizdo
duomenys turi i sitrinti i
atminties.)

NUSTAT. ĮRENGTĄ
SKAITIKLĮ

Neįki tas skaitiklio raktas.

Įki kite skaitiklio raktą.

PILNA VIR .KASET.

Jeigu yra įrengtas
pasirenkamasis darbo
skirtuvas, o vir utiniame kopijų
dėkle popierius pasiekė
maksimalią talpą,
spausdinimas negali būti
tęsiamas.

I darbo skirtuvo vir utinio
kopijų dėklo i imkite visą
popierių.

Pasirenkamasis darbo
skirtuvas yra įrengtas, o
vir utiniame kopijų dėkle arba
apatiniame kopijų dėkle
popierius pasiekė maksimalią
talpą tada, kai įrenginys buvo
įjungtas, prasidėjus
kopijavimui arba pradėjus
spausdinti.

I darbo skirtuvo vir utinio
kopijų dėklo arba apatinio
kopijų dėklo i imkite popierių
ir paspauskite bet kurį
mygtuką.

KVIESK. SERVIS.(M1)

Laikas atlikti techninę
priežiūrą.

Kreipkitės į techninės
priežiūros atstovą.

KVIESK. SERVIS.(M2)

Reikia pakeisti atvaizdų įtaisą.

Kreipkitės į techninės
priežiūros atstovą.

APARATO GEDIMAS

Įrenginyje atsirado kažkoks
gedimas.

Įrenginį i junkite ir vėl įjunkite.
Jeigu klaida toliau rodoma,
kreipkitės į techninės
priežiūros atstovą.

(Mirksi pakaitomis)
PASP.BET KURĮ MYGT.

(Mirksi pakaitomis)
I IMKITE POP.

KASET. JUD. KLAID.
(Mirksi pakaitomis)
PASP.BET KURĮ MYGT.

(Mirksi pakaitomis)
(C####)
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8.5

Kai padaromos blogos kopijos
Požymis

Galima priežastis

I taisymas

Kopija yra pernelyg viesi.

Nustatytas pernelyg viesus
kopijos tankio lygis.

“Auto/Foto” mygtuku [)]
nustatykite tamsesnį kopijos
tankio lygį (p. 3-55).

Popierius yra drėgnas.

Pakeiskite popierių. (p. 4-6)

Nustatytas pernelyg tamsus
kopijos tankio lygis.

“Auto/Foto” mygtuku [*]
nustatykite viesesnį kopijos
tankio lygį (p. 3-55).

Originalas neglaudžiai
prispaustas prie originalo
stiklo.

Originalą uždėkite taip, kad jis
būtų glaudžiai prispaustas
prie originalo stiklo. (p. 4-12)

Popierius yra drėgnas.

Pakeiskite popierių. (p. 4-6)

Originalas neglaudžiai
prispaustas prie originalo
stiklo.

Originalą uždėkite taip, kad jis
būtų glaudžiai prispaustas
prie originalo stiklo. (p. 4-12)

Ne varus originalo stiklo
pavir ius.

Mink ta, sausa medžiaga
nuvalykite originalo stiklą.
(p. 9-8)

Ne varus dokumento
padėklas.

Mink ta medžiaga, sudrėkinta
silpnos koncentracijos
valikliu, nuvalykite dokumento
padėklą. (p. 9-8)

Originalas yra labai
permatomas.

Ant originalo uždėkite tu čia
popieriaus lapą. (p. 4-13)

Originalas yra dvipusis.

Jeigu kopijuojamas plonas
dvipusis dokumentas, į kopiją
gali būti perkelta informacija
nuo antrosios pusės. “Auto/
Foto” mygtuku [*] fonui
nustatykite viesesnį tankio
lygį. (p. 3-55)

Baigėsi atvaizdų įtaiso
dėvėjimosi laikas.

Kreipkitės į techninės
priežiūros atstovą.

Ne varus dokumento
padėklas.

Mink ta medžiaga, sudrėkinta
silpnos koncentracijos
valikliu, nuvalykite dokumento
padėklą. (p. 9-8)

Kopija yra pernelyg tamsi.

Kopija yra nery ki.

Kopija yra su tamsiomis
dėmelėmis arba ta kais.

Kopija yra brūk niuota.
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Požymis

Galima priežastis

I taisymas

Atvaizdas blogai sulygiuotas
popieriuje.

Blogai padėtas originalas.

Gerai padėkite dokumentą
prie dokumento liniuočių.
(p. 4-12)
Jeigu yra įrengtas dokumentų
tiektuvas, tinkamai pagal
dokumento dydį nustatykite
dokumentų kreipiančiąsias
plok teles. (p. 4-10)

Dokumentas blogai padėtas
dokumentų tiektuve.

Pakeldami atidarykite
dokumentų tiektuvą ir gerai
padėkite dokumentą prie
dokumento liniuočių. (p. 4-12)

Dokumentų kreipiančiosios
plok telės neprispaustos prie
dokumento kra tų.

Dokumentų kreipiančiąsias
plok teles pristumkite prie
dokumento kra tų.

Popierius labai susiraitęs.

I lyginkite popieriaus rauk les
ir popieriaus krūvą vėl įdėkite į
dėklą.

Ne varus dokumento
padėklas.

Mink ta medžiaga, sudrėkinta
silpnos koncentracijos
valikliu, nuvalykite dokumento
padėklą. (p. 9-8)

Parinktas popieriaus dydis yra
didesnis už dokumentą
(nustatytas mastelis × 1,00).

Parinkite kopijos popieriaus
dydį tokį, koks yra dokumento
dydis. (p. 3-42)
Jei ne, parinkite “Auto. dydis”
funkciją, kad kopiją
padidintumėte pagal parinktą
popieriaus dydį. (p. 3-49)

Dokumento orientacija skiriasi
nuo kopijos orientacijos
(nustatytas mastelis × 1,00).

Parinkite kopijos popieriaus
dydį tokį, koks yra dokumento
dydis. Jei ne, parinkite tokią
kopijos orientaciją, kokia yra
dokumento orientacija.

Kopija atgaminama tokio
dydžio, kuris yra mažesnis už
popierių (mastelio proporcija
sumažinta).

Pasirinkite tokią mastelio
proporciją, kuri kopijos dydį
nustato pagal pasirinkto
popieriaus dydį. (p. 3-49)
Jei ne, parinkite “Auto. dydis”
funkciją, kad kopiją
sumažintumėte pagal parinktą
popieriaus dydį. (p. 3-42)

Kopijos kra tas yra ne varus.
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8.6

Kai kopijavimas atliekamas blogai
Požymis

Galima priežastis

I taisymas

Ekranas nieko nerodo.

Ar tik [Paleidimo] mygtukas
viečia žalia spalva?

Įjungtas energijos taupymo
režimas. Paspauskite bet kurį
valdymo skydelio mygtuką ir
i junkite energijos tausojimo
režimą. (p. 3-20)

Buvo įjungta “AUTO.
I SIJUNG.” funkcija.

Elektros jungiklį perjunkite į
padėtį o (p. 3-18).

[Paleidimo] mygtuko
indikatorius neužsidega žalia
spalva.

Nebuvo įra ytas naudotojo
(skyriaus) prieigos numeris.

Vadovaudamiesi
instrukcijomis, pateiktomis
skyriuje “Prieigos numeriai”,
įra ykite naudotojo (skyriaus)
prieigos numerį (p. 6-24).

Net jeigu [Paleidimo]
mygtukas nuspaustas,
kopijos nedaromos.

Jeigu prietaisų skydelyje
viečia indikatorius “Klaida”,
vadinasi, įvyko klaida.

Vadovaukitės instrukcijomis,
kurias nurodo ekrane
pasirodę prane imai.

Įrenginys buvo ką tik įjungtas
ir yla.

Įrenginį įjungus praeina
mažiau nei 30 sekundės, kol
jis gali pradėti kopijuoti.
Pra om palaukti.

Įrenginio negalima paleisti
kopijavimo režimu.

Įrenginys veikia pertraukimo
režimu ( viečia pertraukimo
indikatorius).

Paspauskite [Pertraukimo]
mygtuką pertraukimo režimui
i jungti. (p. 3-57)

Įjungtas įrenginys neveikia.

Neįjungtas elektros kabelis.

Į elektos lizdą įjunkite elektros
kabelis.

Atsijungęs patalpos elektros
grandinės pertraukiklis.

Įjunkite patalpos elektros
grandinės pertraukiklį.

bizhub 162/210
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Kai pasirodo prane imas

bizhub 162/210

9

Įvairi informacija

9

Įvairi informacija

9

Įvairi informacija

9.1

Specifikacijos
Pagrindinis įrenginys “bizhub 162” arba “bizhub /210”
Specifikacijos

“bizhub 162”

Tipas

Stalinis/valdymo pultas*

Tiglis

Stacionarus

Fotokonduktorius

OPC

“bizhub 210”

Kopijavimo sistema

Elektrofotografinė spausdinimo sistema

Ry kinimo sistema

HMT sistema

Kaitinimo sistema

Kar čio volelio fiksavimo sistema

Skiriamoji geba

600 dpi × 600 dpi

Dokumentas

• Tipai:
lak tai, knygos ir kiti trimačiai objektai
• Formatas: maksimalus A3 w, Ledger w (11 × 17 w)
• Svoris: 3 kg

Popieriaus tipai

• Paprastas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2),
perdirbtas popierius
(nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)
• Specialusis popierius: storas popierius (nuo 91 g/m2 iki
157 g/m2), OHP skaidralapiai, atvirukai, vokai ir etikečių
lapai
Specialųjį popierių galima tiekti tik pro 1-ąjį dėklą ir rankinio
padavimo dėklą.

Popieriaus dydžiai

Dėklas 1
• Metriniais vienetais:
A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, FLS
(210 mm × 330 mm)
• Coliais:
Ledger w, 11 × 14 w, Legal w, Letter w/v,
Invoice w/v (5-1/2 × 8-1/2 w/v)
Rankinio padavimo dėklas
Plotis: nuo 90 mm iki 297 mm; ilgis: nuo 140 mm iki 432 mm

Popieriaus talpa

Dėklas 1
• Paprastas arba perdirbtas popierius: 250 lak tų
• Specialusis popierius (kortelės, OHP skaidralapiai,
atvirukai, etikečių lapai): 20 lak tų
• Vokai: 10 vokų
Rankinio padavimo dėklas
• Paprastas, perdirbtas arba specialusis popierius: 1 lak tas

Į ilimo trukmė

Mažiau nei 30 sekundžių
(kambario temperatūroje
(23 °C))

bizhub 162/210

Mažiau nei 15 sekundžių
(kambario temperatūroje
(23 °C))
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Specifikacijos

“bizhub 162”

Pirmo lapo spausdinimo
trukmė

Mažiau nei 7 sekundės (naudojant originalo stiklą ir 1-ąjį dėklą)
Mažiau nei 11 sekundžių (naudojant dokumentų tiektuvą ir
1-ąjį dėklą)

Kopijavimo sparta

7 lak tai/min. (A3 w)
13 lak tų/min. (A4 w)
16 lak tų/min. (A4 v)
18 lak tų/min. (B5 v)

Didinimo - mažinimo
proporcijos

•
•
•
•

Kopijų skaičius

nuo 1 iki 99 lak tų

Tankio valdymas

Automatinis, rankinis

Atvaizdo praradimas

• Priekinis kra tas: 4 mm,
• Galinis kra tas: 4 mm,

Elektros energijos reikalavimai

AC nuo 220 iki 240 V:
4,5 A (“bizhub 162”), 5,7 A (“bizhub 210”),
50/60 Hz

Energijos sunaudojimas

AC 230 V: 1050 W (“bizhub 162”), 1250 W (“bizhub 210”)

Dydis

599 mm (plotis) × 620 mm (ilgis) × 520 mm (auk tis)
(įskaitant originalo dangtį)

Svoris

38 kg

Standartinė atmintis

Kopijuoklis: 32 MB (Papildomai galima padidinti iki 96 MB.)

Visas dydis:
Didinimo proporcijos:
Mažinimo proporcijos:
Mastelio proporcijos: nuo

“bizhub 210”

12 lak
16 lak
21 lak
23 lak

tų/min. (A3 w)
tų/min. (A4 w)
tas/min. (A4 v)
tai/min. (B5 v)

× 1,00
× 1,15, × 1,41, × 2,00 ir × 4,00
× 0,81, × 0,70, × 0,50 ir × 0,25
× 0,25 iki × 4,00 (0,01 intervalais)

Galinis kra tas: 4 mm,
Priekinis kra tas: 4 mm

* Priklausomai nuo popieriaus tiekimo įtaisų skaičiaus.

Automatinis dvipusis įtaisas AD-504
Specifikacijos

9-4

Popieriaus tipai

Paprastas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2).
perdirbtas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)

Popieriaus dydžiai

A3 w, A4 w/v, A5 w/v, B4 w, B5 w/v, FLS w, Ledger w,
Legal w, Letter w/v, Invoice w/v

Elektros energijos reikalavimai

Tiekiama i pagrindinio įrenginio

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 9 W

Matmenys

412 mm (plotis) × 88 mm (ilgis) × 215 mm (auk tis)

Svoris

1,4 kg

bizhub 162/210
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Dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas DF-605
Specifikacijos
Dokumentų tiekimo būdas

• Standartinis būdas:
vienpusiai ir dvipusiai dokumentai
• Skirtingi dokumentų dydžiai:
vienpusiai ir dvipusiai dokumentai

Dokumento tipas

• Standartinis būdas: paprastas popierius
vienpusis: nuo 35 g/m2 iki 128 g/m2
dvipusis: nuo 50 g/m2 iki 128 g/m2
• “Įvair.orig.” funkcija:
paprastas popierius (nuo 50 g/m2 iki 128 g/m2)

Dokumento dydis

• Standartinis būdas:
A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w
• Skirtingi dokumentų dydžiai:
žiūrėkite toliau esančioje lentelėje.

Dokumentų pakrovimo talpa

Daugiausia 80 lak tų (80 g/m2)

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 48 W

Dydis

582 mm (plotis) × 558 mm (ilgis) × 145 mm (auk tis)

Svoris

Mažiau nei 9,4 kg

Įvairaus pločio dokumentų dydžiai (DF-605)
Maksimalus
dokumento plotis

297 mm

Skirtingo pločio
dokumentų
nustatymas

A3 w

A4 v

B4 w

B5 v

A4 w

A3 w

o

o

—

—

297 mm

257 mm

210 mm

182
mm

148
mm

A5 v

B5 w

A5 w

—

—

—

—

A4 v

o

o

—

—

—

—

—

—

257 mm

B4 w

o

o

o

o

—

—

—

—

B5 v

o

o

o

o

—

—

—

—

210 mm

A4 w

o

o

o

o

o

o

—

—

A5 v

o

o

o

o

o

o

—

—

182 mm

B5 w

—

—

o

o

o

o

o

—

148 mm

A5 w

—

—

—

—

—

—

o

o

* o: Kopijuoti galima —: Kopijuoti negalima

bizhub 162/210
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Automatinis dokumentų tiektuvas DF-502
Specifikacijos
Dokumentų tiekimo būdas

• Standartinis būdas:
vienpusiai dokumentai
• Skirtingi dokumentų dydžiai:
vienpusiai dokumentai

Dokumento tipas

• Standartinis būdas:
paprastas popierius (nuo 50 g/m2 iki 110 g/m2)
• “Įvair.orig.” funkcija:
paprastas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)

Dokumento dydis

• Standartinis būdas:
A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v
• Įvairūs dokumentų dydžiai:
derinama A3 w ir A4 v, B4 w ir B5 v

Dokumentų pakrovimo talpa

Daugiausia 50 lak tų (80 g/m2)

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 36 W

Dydis

598 mm (plotis) × 483 mm (ilgis) × 102 mm (auk tis)

Svoris

Mažiau nei 6,3 kg

Popieriaus tiekimo įtaisas PF-502
Specifikacijos

9-6

Popieriaus tipai

Paprastas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)
, perdirbtas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)

Popieriaus dydžiai

• Metriniais vienetais:
A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 v,
FLS (210 mm × 330 mm)
• Coliais:
Ledger w, 11 × 14 w, Legal w, Letter w/v,
Invoice v (5-1/2 × 8-1/2 v)

Popieriaus talpa

250 lak tų

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 9 W

Dydis

590 mm (plotis) × 558 mm (ilgis) × 108 mm (auk tis)

Svoris

5,5 kg

bizhub 162/210
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Pakeitimo dėklas SF-501
Specifikacijos
Pakeitimo kiekis

28 mm

Popieriaus talpa

250 lak tų

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 63 W

Darbu skirtuvas JS-503
Specifikacijos
Popieriaus tipai

• Paprastas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2), perdirbtas
popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)
• Specialusis popierius:
kortelės (nuo 91 g/m2 iki 157 g/m2), OHP skaidralapiai,
atvirukai, vokai ir etikečių lapai

Popieriaus talpa

Vir utinis kopijų dėklas
• Paprastas arba perdirbtas popierius:
100 A4 dydžio lak tų, 50 lak tų kitokio nei A4 dydis
(sukrautas iki 22 mm auk čio)
• Specialusis popierius: 10 lak tų
Apatinis kopijų dėklas
• Paprastas arba perdirbtas popierius:
150 A4 dydžio lak tų, 75 lak tai kitokio nei A4 dydis
• Specialusis popierius: 20 lak tų

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 24 W

Kelių lapų rankinio padavimo dėklas MB-501
Specifikacijos
Popieriaus tipai

• Paprastas popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2), perdirbtas
popierius (nuo 60 g/m2 iki 90 g/m2)
• Specialusis popierius:
kortelės (nuo 91 g/m2 iki 157 g/m2), OHP skaidralapiai,
atvirukai, vokai ir etikečių lapai

Popieriaus dydžiai

A3 w, B4 w, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v,
FLS (210 mm × 330 mm)
(Plotis: nuo 90 mm iki 297 mm; Ilgis: nuo 140 mm iki 432 mm)

Popieriaus talpa

• Paprastas arba perdirbtas popierius: 100 lak tų
• Specialusis popierius (kortelės, OHP skaidralapiai,
atvirukai, etikečių lapai): 20 lak tų
• Vokai: 10 vokų

Energijos sunaudojimas

Mažiau nei 9 W

Dydis

(maksimalus) 439 mm (plotis) × 435 mm (gylis) × 137 mm
(auk tis)

Svoris

3,1 kg

bizhub 162/210
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Įrenginio priežiūra
Valymas
Prie valydami įrenginį i junkite.
Korpuso dangtis
%

Korpuso dangčio pavir ių valykite
mink ta medžiaga, sudrėkinta
nestipriu buitiniu valikliu.

Originalo stiklas
%

Originalo stiklo pavir ių valykite
mink ta, sausa medžiaga.

Dokumentų padėklas
%

9-8

Dokumentų padėklo pavir ių valykite
mink ta medžiaga, sudrėkinta
alkoholiu.

bizhub 162/210
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9

Valdymo skydelis

7 ATSARGIAI
Netinkamai valomus valdymo skydelio mygtukus galite pažeisti.
%
Jokiu būdu nenaudokite nestipraus buitinio valiklio ar stiklo valiklio
valdymo skydeliui valyti.
%

Valdymo skydelio pavir ių valykite
mink ta, sausa medžiaga.

bizhub 162/210
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Funkcijų kombinacijų matrica
Funkcijų kombinacijų matrica įrenginiui “bizhub 162”

9-10
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Funkcijų kombinacijų matrica įrenginiui “bizhub 210”

Funkcijų kombinacijų kodai
Kodas

Apibūdinimas

o

Funkcijos gali būti suderintos.

×

Nustačius B režimą, A režimas at aukiamas automati kai.

–

Funkcijos negali būti suderintos. B režimo negalima nustatyti.

\

ios derinimo galimybės veikiant įrenginiui nėra.

(1)

APS praleidžiama.

(2)

Knygų atskyrimas gali būti derinamas su rū iavimu/grupavimu. Tačiau, nepaisant
pasirinkto užbaigimo nustatymo, galutinė i vestis yra ta pati.

(3)

Knygų atskyrimas + dvipusis kopijavimas gali būti derinamas su rū iavimu/grupavimu.
Tačiau, nepaisant pasirinkto užbaigimo nustatymo, galutinė i vestis yra ta pati.

bizhub 162/210
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Popieriaus dydžių ir mastelio proporcijų lentelės
Popieriaus dydžiai
Popieriaus formatas

Metrinis dydis

Angli kasis dydis

A3

297 mm × 420 mm

11-3/4 × 16-1/2

A4

210 mm × 297 mm

8-1/4 × 11-3/4

A5

148 mm × 210 mm

5-3/4 × 8-1/4

A6

105 mm × 148 mm

4-1/4 × 5-3/4

B4

257 mm × 364 mm

10 × 14-1/4

B5

182 mm × 257 mm

7-1/4 × 10

B6

128 mm × 182 mm

5 × 7-1/4

Popieriaus formatas

Angli kasis dydis

Metrinis dydis

Ledger

11 × 17

279 mm × 432 mm

11 × 14

11 × 14

279 mm × 356 mm

Kompiuterinis

10-1/8 × 14

257 mm × 356 mm

10 × 14

10 × 14

254 mm × 356 mm

9-1/4 × 14

9-1/4 × 14

236 mm × 356 mm

8-1/2 × 14

216 mm × 356 mm

8-1/2 × 13

216 mm × 330 mm

Foolscap

8 × 13

203 mm × 330 mm

Foolscap

8-2/3 × 13

220 mm × 330 mm

Legal
Foolscap

Foolscap

Government
Legal

8-1/4 × 13

210 mm × 330 mm

8-1/4 × 11-3/4

Folio

8-1/4 × 11-3/4

210 mm × 301 mm

Letter

8-1/2 × 11

216 mm × 279 mm

Government Letter

8 × 10-1/2

203 mm × 267 mm

8 × 10

203 mm × 254 mm

5-1/2 × 8-1/2

140 mm × 216 mm

Quarto
Statement

9-12

Invoice
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Mastelio proporcijos
Metriniai dydžiai
Dokumento popieriaus dydis

Pageidaujamas
popieriaus dydis

Mast. proporcija

A3
297 mm × 420 mm
11-3/4 × 16-1/2

A4

× 0,70

A5

× 0,50

B4

× 0,86

A4
210 mm × 297 mm
8-1/4 × 11-3/4

A5
148 mm × 210 mm
5-3/4 × 8-1/4

A6
105 mm × 148 mm
4-1/4 × 5-3/4

B4
257 mm × 364 mm
10 × 14-1/4

B5
182 mm × 257 mm
7-1/4 × 10

bizhub 162/210

B5

× 0,61

A5

× 0,70

A6

× 0,50

B5

× 0,86

B6

× 0,61

A3

× 1,41

B4

× 1,22

A6

× 0,70

B6

× 0,86

A4

× 1,41

A3

× 2,00

B4

× 1,73

B5

× 1,22

A4

× 2,00

A5

× 1,41

B5

× 1,73

B6

× 1,22

A4

× 0,81

A5

× 0,57

B5

× 0,70

B6

× 0,50

A3

× 1,15

A5

× 0,81

A6

× 0,57

B6

× 0,70

A3

× 1,64

A4

× 1,15

B4

× 1,41
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Metriniai dydžiai
Dokumento popieriaus dydis

Pageidaujamas
popieriaus dydis

Mast. proporcija

B6
128 mm × 182 mm
5 × 7-1/4

A6

× 0,81

A4

× 1,64

A5

× 1,15

B4

× 2,00

B5

× 1,41

Angli ki dydžiai
Dokumento popieriaus dydis

Pageidaujamas
popieriaus dydis

Mast. proporcija

Ledger
11 × 17
279,4 mm × 431,8 mm

11 × 14

× 0,82

11 × 15
279,4 mm × 381 mm

11 × 14
279,4 mm × 355,6 mm

Legal
8-1/2 × 14
215,9 mm × 355,6 mm

Foolscap
8-1/2 × 13
215,9 mm × 330,2 mm

Letter
8-1/2 × 11
215,9 mm × 279,4 mm

9-14

Legal

× 0,72

Foolscap

× 0,76

Letter

× 0,64

Invoice

× 0,50

11 × 14

× 0,93

Legal

× 0,77

Foolscap

× 0,77

Letter

× 0,73

Invoice

× 0,50

Legal

× 0,77

Foolscap

× 0,77

Letter

× 0,77

Invoice

× 0,50

Foolscap

× 0,92

Letter

× 0,78

Invoice

× 0,60

11 × 17

× 1,21

Letter

× 0,84

Invoice

× 0,64

11 × 17

× 1,29

11 × 14

× 1,07

Invoice

× 0,64

11 × 17

× 1,29

11 × 14

× 1,27

bizhub 162/210
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Angli ki dydžiai
Dokumento popieriaus dydis

Pageidaujamas
popieriaus dydis

Mast. proporcija

Invoice
5-1/2 × 8-1/2
139,7 mm × 215,9 mm

11 × 17

× 2,00

11 × 14

× 1,64

Legal

× 1,54

Foolscap

× 1,52

Letter

× 1,29

Mastelio dydis = Popieriaus dydis/Dokumento dydis
1 colis = 25,4 mm
1 mm = 0,0394 colio

bizhub 162/210
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Rodyklė
1-ojo dėklo popieriaus
nustatymas ............................. 7-14
2į1 kopijavimas ........................ 6-3
4į1 kopijavimas ........................ 6-3

A
Administravimo nustatymai .... 7-19
Auto. popierius ....................... 3-42
Automatinio popieriaus
formato nustatymo vienetai ... 7-13
Automatinis i sijungimas 3-21, 7-8
Administravimo
nustatymai ........................ 7-21

Energijos taupymo
režimas .......................... 3-20, 7-7

F
Funkc. režimas
Kopijavimo nustatymas 1 7-31
Kopijavimo nustatymas 2 7-38
Funkcijų kombinacijų
matrica ................................... 9-10

I
I ankstiniai nustatymai .......... 3-19

Į

Automatinis Skydelio
Pradinis Nustatymas ......3-20, 7-6

Įrengimo vieta .......................... 2-3

B

Įrenginio nustatymas ............... 7-4

Blogos kopijos ....................... 8-21

Įrenginio priežiūra .................... 9-8

Būgno džiovinimas ................. 7-18

Įri imo para tė ....................... 6-20

D

K

Darbu skirtuvas ........................ 9-7

Kalbos nustatymas ................ 7-11

Dažų papildymas ...........7-18, 8-3

Kelių lapų rankinio
padavimo dėklas ..................... 9-7

Dokumento užstrigimas ......... 8-13
Dokumentų krovimas ............. 4-10
Dokumentų tiektuvas ....... 4-10
Knygos ............................. 4-14
OHP skaidralapiai ............. 4-13
Originalo stiklas ................ 4-12
Skirtingi dydžiai ................ 4-15

Įjungimas/i jungimas ............. 3-18

Knygos tipo skan. .................... 6-6
Komponentai ........................... 3-3
Kopijavimas
Paprastas kopijavimas ....... 4-3
Kopijavimo darbų eilė ............ 3-21

Dokumentų tiektuvas .......7-9, 9-6

Kopijavimo darbų
pertraukimas .......................... 3-57

Dvipusis įtaisas ........................ 9-4

Kopijavimo funkcijos
4į1 kopijų tvarka ............... 7-40
Dvipusis kopijavimas ....... 7-41
I ankstinis įvairių
originalų nustatymas ........ 7-39
I trintas plotis .................. 7-36
Įri imo padėtis ................. 7-35

E
Eksploatavimo aplinka ............. 2-5
Elektros energijos tiekimas .... 3-18
Energijos altinis ...................... 2-3

bizhub 162/210

10-3

10

Rodyklė
Įri imo plotis ..................... 7-35
KONTRA. PRIORIT. .......... 7-33
Kopijavimo prioritetas ...... 7-39
Kryžiavimo režimas .......... 7-41
Mažas originalas .............. 7-37
Numatytasis ry kumo
lygis (Auto) ........................ 7-34
Numatytasis ry kumo
lygis (nustatomas
rankiniu būdu) .................. 7-34
Numatytasis užbaigimo
režimas ............................. 7-40
Prioritetinis popieriaus
formatas arba padėklas ... 7-32
Kopijavimo pabaiga ............... 6-12
Grupavimas ...................... 6-14
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Pakeitimo įtaisas ...................... 9-7
Parinktys
Darbu skirtuvas ................ 3-12
Dokumentų tiektuvas ......... 3-9

10-4

Kelių lapų rankinio
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